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Dialogiskt liv är inte ett liv i vilket man har mycket med människor att göra, 

utan ett i vilket man verkligen har att göra med de människor med vilka man 

har att göra.  

   Martin Buber, Dialogens väsen 
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Abstract 
The overall purpose of this study is to gain knowledge about dialogues in the 

setting of the preschool. The more in-depth purpose is to highlight what 

happens in dialogues between a teacher and a child when more children join 

the situation of interaction in which the dialogue is taking place. A further 

purpose is to attempt to understand what it is that influences change in the 

dialogue and what significance the actions of the teacher can have for this 

change. The study is based on several questions that concern interaction in 

preschools, who it is that initiates an increase in the number of participants 

in those situations that involve dialogue, and what happens with the dialogue 

when more children join and what causes the change in the dialogue.  

The study is based on video observations from a preschool; approximately 

10 teachers and 50 children between the ages of one and six took part in the 

study. The situations that were observed and documented in video format 

were everyday activities (both indoor and outdoor) that were led at a nomi-

nal level by teachers. In total, 40 films were recorded. Film length was be-

tween one and 60 minutes. In 32 of the films, there was interaction between 

a teacher and several children, and 18 of these included dialogues between a 

teacher and several children. Dialogue is here given a specific significance 

and refers to the interaction that can be described in terms of presence, lis-

tening, reciprocity, and extending. This definition of dialogue derives from a 

combination of Martin Buber’s philosophy of dialogue and aspects of inter-

action that earlier research found to be significant for children’s learning. In 

two of the 18 films that showed dialogue, no other children became part of 

the situation of interaction; the remaining 16 films were transcribed; and 

both verbal and non-verbal events were made apparent in the transcriptions. 

Analyses of the recorded material and of the transcriptions were conducted 

using analytical terms borrowed from conversation analysis as well as the 

central term for this study dialogue. 

 The results demonstrate a complex practice and also demonstrate that di-

alogues in the sense given in this study take place between children and 

teachers. Situations of interaction also occur where dialogues take place in 

which a number of children join. It can be the child joining the situation of 

interaction who takes the initiative to an increased number of participants; 

however, it can also be the teacher or the child in the dialogue. The initial 

address can take place during a moment of transition in the interaction or at 

the same time as another participant is talking. The dialogue often changes 

when more children join the situation where the dialogue is taking place. The 

dialogue can end completely or be interrupted and resume. The results fur-

ther demonstrate that the dialogue can continue without seemingly being 

affected by the fact that more children join. This happens when the child 

joining and the teacher in the dialogue interact in a non-verbal manner at 
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the same time as the teacher is talking with the child in the dialogue. The 

dialogue can also be continued with more participants. Who takes the initia-

tive, how the initial address occurs, and which content is given focus by the 

different participants are all factors that seem to affect what happens to the 

dialogue. How the teacher acts when more children join also appears to be 

significant in terms of what happens with the dialogue when more children 

join. In those situations where the teacher begins talking with a number of 

children about different subjects, the interaction ceases to be dialogic. When 

the teacher asks the joining child to wait, the dialogue is both interrupted 

and resumed, and on those occasions when the dialogue continues with 

more participants, the teacher listens to the joining child and the partici-

pants take turns speaking. 
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Inledning 

Jag sitter i ett av förskolans två målarrum, ett mindre rum med mycket material på hyllor 

högt upp. Tillsammans med mig sitter tre flickor runt ett lågt bord och sysslar med olika saker 

och en fjärde flicka står på diskbänken snett bakom mig. Jag, förskolläraren, har bett flickan 

att ta ner ett limstift på egen hand genom att klättra upp på diskbänken för att komma åt 

limstiften som står i en kartong i ett av de höga köksskåpen som sitter på väggen. Av flickans 

reaktioner att döma är detta att få hämta själv kanske inte så vanligt förekommande och hon 

står länge på diskbänken och undersöker vad som finns i hyllorna. Flickan bredvid mig har 

just börjat berätta om en huggorm som kommit på besök vid deras hus under sommaren. Hon 

förklarar detaljerat vad som hänt och vad 

hon, hennes syster och hennes pappa gjorde 

när ormen kom in i deras trädgård. Ormen 

hade kommit in under staketet och pappan i 

familjen hade på olika sätt försökt att få den 

att lämna trädgården. Jag möter barnet och 

hennes berättelse, ställer frågor och är 

nyfiken. Jag vill gärna veta vad som hände 

med ormen och vår interaktion kan beskri-

vas som dialogiskt. Men det är inte enbart 

formen av interaktionen som kan ses som 

dialogiskt. Vår relation, sättet vi känner av 

varandra, hur våra kroppar förhåller sig till varandra och det intresse och förtroende vi 

känner kan också beskrivas som dialogiskt. Det är vi två som delar något, som har den här 

berättelsen om ormen som vårt gemensamma och den stund som vi talar med varandra skap-

ar en känsla av att vi, här och nu, är delar av något viktigt och betydelsefullt både för mig som 

pedagog och människa och för flickan som förskolebarn och människa. Genom ormens väg in 

i barnets trädgård förändras och förstärks min och barnets relation när vi i dialogen möter 

varandra. Detta möte, så svårt att beskriva med ord, innehåller känslan av att dela något, av 

att mötas där och då. Känslan är både påtaglig och verklig. Mitt i detta möte, i denna dialog 

om den riktiga, alldeles levande huggormen och den lika levandes pappan kommer en pojke in 

i rummet, går rakt fram till mig och håller fram en plastgrävskopa som är trasig och säger: 

– Den är sönder. Kan du hjälpa mig att laga? 

Jag sitter med ett öga i nacken, ett öra mot diskbänken, mitt i en spännande upplösning om 

vart ormen skulle ta vägen och blir ombedd att laga en grävskopa.1  

Idén till denna licentiatuppsats är sprungen ur förskolans vardagliga verk-

samhet, ur situationer som den jag beskriver ovan. Mera precist kan de situ-

ationer som jag intresserat mig för beskrivas på följande sätt: 

 Situationer där jag som pedagog och ett eller kanske flera barn interage-

rar och där ytterligare ett eller flera barn påkallar min uppmärksamhet.  

                                                             
1 Bilden i berättelsen är en kopia av en originalteckning av keramiker Sofia Carlsson. Originalteckningen är i 

författarens ägo. 
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 Situationer där jag som pedagog kan uppleva att stundens närvaro – det 

relationsskapande mötet – påverkas då det ansluter ytterligare ett barn 

med ytterligare en agenda.  

 Situationer då jag som pedagog kan tänkas vilja möta tilltal som det som 

pojken riktar mot mig och samtidigt vara en närvarande och lyssnande 

pedagog i dialogen med flickan.  

 Situationer då jag upplever att jag inte räcker till för alla barn.  

Mina upplevelser i dessa typer av situationer har fått mig nyfiken på vad som 

händer med kvalitén på interaktionen då det ansluter ytterligare ett barn. 

Detta intresse är grunden till min studies syfte och frågeställningar. Licen-

tiatuppsatsen är skriven av mig, en förskollärare i forskarutbildning och de 

händelser jag önskar studera är del av förskolans verksamhet. Det insamlade 

datamaterialet kommer från förskolans vardag, från de möten mellan barn 

och pedagoger som ständigt sker. Detta innebär att jag placerar denna licen-

tiatuppsats i ett praktiknära forskningsfält.  

Syfte och frågeställningar fördjupas längre fram men kommer kort att 

nämnas här för att den inledande texten lättare ska kunna sättas in i ett 

sammanhang. Denna video-observationsstudie syftar till att få ökad kunskap 

om dialoger i förskolan med särskilt intresse för att belysa vad som händer 

med dialogen mellan barn och pedagog när det ansluter fler barn och för att 

förstå vad pedagogens agerande kan ha för betydelse för vad som sker.  

Den betydelsefulla interaktionen 
Forskning om interaktion mellan barn och pedagog visar att formen, eller 

kvalitén, på interaktionen påverkar relationen mellan barn och pedagog vil-

ket i sin tur har betydelse för barns lärande.2 Att lyfta interaktionen och re-

lationen mellan barn och pedagog som viktig för barns lärande kan ses som 

betydelsefullt när vi går mot en allt mer ämnesfokuserad och målstyrd 

skola.3 Förskolan kan i likhet med grundskolan betraktas som mer målstyrd 

och har ett större fokus på ämnen sedan den reviderade läroplanen kom 

2010. I den förtydligades mål i språk, matematik och naturvetenskap och 

utvärdering av verksamheten fick ett eget avsnitt.4   

                                                             
2 Jonas Aspelin och Sven Persson, Om relationell pedagogik    Malm    leeru            a  ohansson  

                                                                         ,  (Stockholm: Skolverket, 2011); 

Ingrid Pramling Samuelsson och Anette Emilson, "Jakten på det kompetenta barnet," Nordisk 

Barnehageforskning 5, nr. 21 (2012); Iram Siraj-Blatchford och Laura Manni, "Would You Like to Tidy up 

Now? An Analysis of Adult Questioning in the English Foundation Stage," Early Years: An International 

Journal of Research and Development 28, nr. 1 (2008). 
3 Annika Lilja, Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev, Avhandling för doktorsexamen (Göteborg: 

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet, 2013), 192-196. 
4 Skolverket,                                               ,  (Stockholm: Skolverket, 2010). 
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I jämförelse med tiden för de äldre styrdokumenten för förskolan från 1972 

och 1987 har också en förändring skett i synen på de vuxnas betydelse för 

barns utveckling och lärande.5 Denna betydelse har tonats ner och andra 

aspekter än relationen mellan barn och pedagog har lyfts fram som betydel-

sefulla i styrdokumentens stödmaterial, i forskning och i skolverkets sats-

ningar på fortbildning för förskolepersonal. Exempelvis har kurser inom 

flerspråkighet, natur och teknik och dokumentationsarbete erbjudits som 

fortbildning inom ramen för förskolelyftet och ny forskning visar bland an-

nat på miljöns och materialens betydelse för den pedagogiska verksamhet-

en.6 Stöddokument i pedagogisk dokumentation och flerspråkighet har även 

utgivits av Skolverket.7  

När ämnen, kunskapsmål och materiella aspekter framhävs av Skolverket 

och i forskning blir det viktigt att även synliggöra de mål i det pedagogiska 

uppdraget som inte lika lätt låter sig mätas. Dessa mål kan exempelvis be-

röra demokratiska värderingar, solidaritet, tolerans och respekt för varje 

människa.8 De är mål där de mellanmänskliga relationerna sätts i fokus. 

Studerar man förskolans läroplan tycks pedagogen ges en stor och betydelse-

full roll både för verksamhetens utformning och för att skapa relationer med 

barnen.9 Viss forskning lyfter också fram de mellanmänskliga mötena och 

relationerna som det mest betydelsefulla i olika skolpraktiker.10  Denna stu-

die tar sin utgångspunkt i den forskning som framhäver de mellanmänskliga 

mötenas betydelse för barns fostran, utveckling och lärande och belyser den 

dialogiska interaktionen mellan barn och pedagoger. Jag önskar dock förtyd-

liga att ett fokus på pedagogiska relationer i förskolan inte betyder att ett 

pedagogiskt arbete med språk och matematik eller med förskolans fysiska 

miljö ses som mindre betydelsefullt. Pedagogers samspel med barn betraktas 

i denna studie som en grundläggande förutsättning för att det uppdrag som 

åligger förskoleverksamheten ska kunna genomföras och i det uppdraget 

                                                             
5 Annika Månsson, Möten som formar : interaktionsmönster på förskola mellan pedagoger och de yngsta 

barnen i ett genusperspektiv, Avhandling för doktorsexamen (Malmö: Institutionen för pedagogik, 

Lärarhögskolan Malmö, 2000), 209-210. 
6 Sofia Eriksson Bergström, Rum, barn och pedagoger: Om möjligheter och begränsningar i förskolans 

fysiska miljö, Avhandling för doktorsexamen (Umeå: Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 2013); 

Karin Hultman, Barn, linjaler och andra aktoörer: posthumanistiska perspektiv pa   subjektskapande och 

materialitet i förskola/skola, Avhandling för doktorsexamen (Stockholm: Department of Education, 

Stockholm University, 2011); Elisabeth Nordin-Hultman,                                              , 

Avhandling för doktorsexamen (Stockholm: Pedagogiska institutionen, Stockholm University, 2004); 

Skolverket, "Kurser och ansökan, Förskolelyftet," http://www.skolverket.se/kompetens-och-

fortbildning/forskolepersonal/forskolelyftet/2.6608 (2014-09-04). 
7 Skolverket, Flera språk i förskolan: teori och praktik, (Stockholm: Skolverket, 2013); Anna Palmer, 

                                                                             ,  (Stockholm: Skolverket, 

2012). 
8 Skolverket,                                               , 4. 
9 Ibid. 
10 Aspelin och Persson, Om relationell pedagogik, 9; Lilja, Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev, 

196. 
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ingår bland annat att sträva efter att barn utvecklas exempelvis både språk-

ligt och matematiskt. I u  draget ingår också att ska a en milj  som är ” p-

pen, innehållsrik och inbjudande” f r barnen.11 Detta kan ses förutsätta en 

relation mellan pedagogen och barnet i förskolan då det blir svårt att skapa 

en inbjudande miljö om pedagogerna inte lyssnar, att förstå i vid bemär-

kelse, på vad barnen anser vara inbjudande. 

Uppdraget 

I förskolans styrdokument står också, förutom framskrivningen av miljöns 

betydelse att ”[i] förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möj-

ligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och 

barngru  en.”12 Pedagogernas uppdrag är både att samspela med barngrup-

pen men också med det enskilda barnet. I styrdokumentet står också att 

”[b]arnet ska […] ha möjlighet att enskilt fördjupa sig i en fråga och söka svar 

och l sningar.”13 Det enskilda barnets uppmärksamhet lyfts här fram som en 

aspekt av förskolans verksamhet. Detta blir även synligt i det stycke i läro-

planen som fokuserar barns lärande. Barns lärande ska, enligt styrdokumen-

tet, baseras både på sampel mellan barn och på samspel mellan barn och 

vuxna.  Samspelet mellan barn och vuxna ska ske genom att ”barnet ska få 

stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kom-

petens och utveckla nya kunska er och insikter.”14 I läroplanen skrivs det 

också fram att barnen i förskolan ska möta engagerade vuxna som kan ge det 

enskilda barnet vägledning och stimulans och som ger varje barn en möjlig-

het att fördjupa sig i frågor som de önskar söka svar på.  Pedagogen är även 

ansvarig för att barnen lär i samspel med varandra. 

De aspekter som lyfts fram i styrdokumenten visar dels på ett pedagog-

uppdrag kopplat till det enskilda barnets lärande, dels ett pedagoguppdrag 

kopplat till samspel mellan barn och pedagog. 

Flera forskare menar att kvalitén på samspelet och interaktionen mellan 

barn och pedagog utgör en central dimension i relationen mellan barn och 

pedagog vilken i sin tur är viktig för barns lärande.15 Flertal forskningsresul-

tat visar också att de enskilda pedagogernas bemötande och agerande har en 

stor betydelse för kvalitén på möten mellan barn och pedagoger.16 

                                                             
11 Skolverket,                                               , 9. 
12 Ibid., 5.  
13 Ibid., 6.  
14 Ibid., 7.  
15 Johansson,                                                                          ; Pramling 

Samuelsson och Emilson, "Jakten på det kompetenta barnet; Siraj-Blatchford och Manni, "Would You Like to 

Tidy up Now? An Analysis of Adult Questioning in the English Foundation Stage." 
16 Aspelin och Persson, Om relationell pedagogik; Berit Bae, "Children's right to participate - challenges in 

everyday interactions," European Early Childhood Education Research Journal 17, nr. 3 (2009): 394. 
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Att möta alla barn 

Att hinna möta och uppmärksamma alla barn i den barngrupp man arbetar 

upplever pedagoger i förskolan som svårt, bland annat av den anledningen 

att det är många barn i barngrupperna och många barn per pedagog.17 Skol-

verkets statistik från oktober 2013 visar att det då var ca 490 000 barn in-

skrivna i svensk förskoleverksamhet.18 I den genomsnittliga barngruppen 

gick 16,8 barn. I de största barngrupperna kan det vara 26 eller fler barn 

inskrivna. Av de barngrupper som har femton barn eller färre finns 88 % vid 

vad som kallas för småbarnsavdelningar där barn mellan ett år och tre år 

inskrivna.19 När det gäller barn per pedagog var det i oktober 2013 i genom-

snitt 5,3 barn inskrivna för varje heltidsanställd arbetare i förskolan.20   

I det pedagogiska uppdraget ingår att pedagogerna i förskolan har ett nära 

samspel med det enskilda barnet och erbjuder detta barn en möjlighet att 

engagera sig i frågor som barnet finner intressanta. Detta innebär att peda-

goger ska ha ett nära samspel med ibland så många som 26 barn. Resultat 

från forskning har synliggjort pedagogers upplevelse av att inte hinna med 

att möta varje barn.21 Bland annat har svenska pedagoger intervjuats och då 

uppger 80 % av de tillfrågade att de inte har möjlighet att ge alla barn den tid 

och uppmärksamhet som de anser att barnen borde få.22 Forskningsresultat 

visar också att pedagogerna upplever en minskad möjlighet att möta varje 

barn och att arbeta med enskilda barn.23 Upplevelsen av att inte hinna möta 

och tala med varje barn individuellt uttrycks även av australienska pedago-

ger vilket visat sig vara en av orsakerna till att dessa pedagoger upplever sig 

som stressade.24 Min tolkning är att ”m ta  arje barn” i dessa studier inne-

bär mycket mer än att fysiskt möta barnen i förskolan utan att det eftersträ-

vansvärda handlar om ett dialogiskt möte där pedagogerna har tid att lyssna 

på vad barnen säger. Denna form av dialogisk interaktion finns i förskolan 

om än inte i så stor utsträckning och då främst mellan en pedagog och ett 

                                                             
17 Alison L. Kelly och Donna C. Berthelsen, "Preschool teachers' experiences of stress," Teaching and Teacher 

Education 11, nr. 4 (1995): 352; Sven Persson, "Lärandets var och när i den instutionaliserade barndomens 

kontex," i Perspektiv på barndom och barns lärande : en kunskapsöversikt om lärande i förskolan och 

grundskolans tidigare år, Skolverket (Stockholm: Skolverket, 2010), 106; Fredrik Sjödin, Noise in the 

preschool: health and preventive measures, Avhandling för doktorsexamen (Umeå: Institutionen för 

folkhälsa och klinisk medicin, Umeå, universitet, 2012), 54. 
18 Skolverket, "Barn och grupper i förskolan 15 oktober 2013, Tabell 1," http://www.skolverket.se/statistik-

och-utvardering/statistik-i-tabeller/forskola/barn-och-grupper (2013). 
19 Skolverket, "Barn och grupper i förskolan 15 oktober 2013, Tabell 4A," http://www.skolverket.se/statistik-

och-utvardering/statistik-i-tabeller/forskola/barn-och-grupper (2013). 
20 Skolverket, "Personal i förskolan 15 oktober 2013, Tabell 1D," http://www.skolverket.se/statistik-och-

utvardering/statistik-i-tabeller/forskola/personal (2013). 
21 Kelly och Berthelsen, "Preschool teachers' experiences of stress," 352; Persson, "Lärandets var och när i 

den instutionaliserade barndomens kontex," 106; Sjödin, Noise in the preschool: health and preventive 

measures, 54. 
22 Sjödin, Noise in the preschool: health and preventive measures, 54. 
23 Persson, "Lärandets var och när i den instutionaliserade barndomens kontex," 106. 
24 Kelly och Berthelsen, "Preschool teachers' experiences of stress," 352. 
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barn.25 Om dialogisk interaktion främst är något som förekommer i interak-

tion mellan en pedagog och ett barn skulle pedagogernas upplevelser av att 

inte hinna med att kunna kopplas samman med barngruppernas storlek och 

antalet barn per pedagog. Desto fler barn i barngrupperna desto mer rimligt 

att anta att tillfällen då pedagogerna har möjlighet att möta varje enskilt 

barn minskar. Många barn skulle då också kunna vara en begränsning för 

dialogisk interaktion. Forskning visar samtidigt att det är av vikt att den 

dialogiska interaktionsformen uppmuntras där fler barn deltar.26  

Denna studies bidrag  
Som nämnts tidigare finns det forskning om interaktion mellan barn och 

pedagoger där det påvisas att viss interaktion är mer gynnsam än annan för 

exempelvis barns lärande.27 Det finns också forskning om hur denna inter-

aktion kan ta sig uttryck.28 När det rör interaktion specifikt mellan en peda-

gog och flera barn i vardagliga situationer i förskolan har det varit svårt att 

finna forskning som fokuserar detta. Omfattande sökningar har gjorts men 

studier som belyser interaktion mellan en pedagog och flera barn där själva 

flerpartssamtalet eller delad uppmärksamhet har fokuserats har jag inte 

funnit.29 Denna studie kan därmed ses som ett bidrag till ett forskningsfält 

som tycks vara relativt litet.  

Dialoger är betydelsefulla samtal för barn och pedagoger i förskolan, i dia-

loger finns en möjlighet att bygga relationer och lärandet gynnas i dialogisk 

interaktion.30 Det är också betydelsefullt att studera dialoger då forskning 

visar att det tycks som att den dialogiska formen av interaktion förekommer 

i mindre utsträckning i förskolans verksamhet än exempelvis interaktion 

som syftar till att kontrollera barnens agerande.31 Finns det någon anledning 

till att dialoger inte är så vanligt förekommande och kan det ha att göra med 

att det är fler barn än pedagoger i förskolan? Det faktum att det i genomsnitt 

                                                             
25 Siraj-Blatchford och Manni, "Would You Like to Tidy up Now? An Analysis of Adult Questioning in the 

English Foundation Stage," 8. 
26 Agneta Jonsson, Att skapa läroplan för de yngsta barnen i förskolan. Barns perspektiv och nuets 

didaktik, Avhandling för doktorsexamen (Göteborg: Institutionen för pedagogik, kommunikation och 

lärande, Göteborgs universitet, 2013), 77-78. 
27 Aspelin och Persson, Om relationell pedagogik; Lilja, Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev. 
28 Bae, "Children and Teachers as Partners in Communication: Focus on Spacious and Narrow Interactional 

Patterns". 
29 Sökord: communication, interaction, conversation, preschool, early childhood education, kindergarten, 

                                                                                  “                ”        i-

      “      x              ”, teacher, adult, förskola, barn, samtal, pedagog, turtagning, klassrumsin-

teraktion.  
30 Johansson,                                                                          ; Pramling 

Samuelsson och Emilson, "Jakten på det kompetenta barnet," 5; Siraj-Blatchford och Manni, "Would You 

Like to Tidy up Now? An Analysis of Adult Questioning in the English Foundation Stage," 7-9. 
31 Johansson,                                                                          , 168; Siraj-

Blatchford och Manni, "Would You Like to Tidy up Now? An Analysis of Adult Questioning in the English 

Foundation Stage," 8; Pramling Samuelsson och Emilson, "Jakten på det kompetenta barnet," 14-15. 
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finns 5,3 barn per pedagog gör att det blir intressant att studera dialoger i 

situationer med flera barn eftersom det måste innebära att de stunder då en 

pedagog är ensam med endast ett barn inte är vanligt förekommande. 

Forskning visar också att pedagogerna upplever att de inte hinner med alla 

barn, att de inte hinner med att möta de enskilda barnen.32 Denna forskning 

stämmer överens min egen upplevelse av att jag ibland, eller ganska ofta, 

behöver göra flera saker samtidigt och att jag kan uppleva att jag känner att 

jag inte hinner med att möta varje barn. Är det så att min och andras upple-

velse av att ofta behöva hantera flera saker samtidigt leder till minskad chans 

till fördjupade interaktioner? Frågan behöver problematiseras. Vilka faktorer 

som inverkar på möjligheterna att föra dialoger och hur dessa dialoger ge-

staltar sig behöver undersökas.  

Det är min förhoppning att denna studie kan bidra med att belysa de situ-

ationer där en pedagog och flera barn interagerar och därmed skapa en ökad 

kunskap om just dialoger i dessa situationer i förskolan Denna kunskap kan 

ses som ett betydelsefullt bidrag till den förskolepedagogiska praktiken. Ge-

nom att synliggöra pedagogernas ageranden och den betydelse de har för vad 

som händer med den dialogiska interaktionen kan verksamma pedagoger 

ges en möjlighet att agera på ett sätt som kan öka möjligheterna till dialogisk 

interaktion.  

Begreppsförtydligande 
Denna studie belyser och tar sin utgångspunkt i den interaktion som känne-

tecknas av närvaro, lyssnande, ömsesidighet och utvidgande, det är dessa 

fyra aspekter som kommer att definiera det för denna studie centrala be-

greppet dialog. Detta kommer att fördjupas i studiens teoretiska avsnitt men 

blir av betydelse även inledningsvis. Dialog betraktas i denna studie enbart 

som den interaktion som kännetecknas av just närvaro, lyssnande, ömsesi-

dighet och utvidgande. Dialogbegreppet ges därmed en specifik innebörd, 

vad man kan kalla en normativ definition av en god interaktion.33  

De teoretiska ramverk som haft betydelse för denna studie är dels ett in-

teraktionistiskt perspektiv där vissa begrepp har använts i analysen, främst 

för att på mikronivå kunna studera interaktion mellan människor, dels Mar-

tin Bubers dialogfilosofi.34 Denna filosofi har bidragit med ett ontologiskt 

perspektiv på dialog som erbjuder en möjlighet att förstå betydelsen av in-

                                                             
32 Kelly och Berthelsen, "Preschool teachers' experiences of stress," 352; Persson, "Lärandets var och när i 

den instutionaliserade barndomens kontex," 106; Sjödin, Noise in the preschool: health and preventive 

measures, 54. 
33 Per Linell, "En dialogisk grammatik?," i Samtal och grammatik: Studier i svenskt samtalsspråk, red. Jan 

Anward och Bengt Nordberg (Lund: Studentlitteratur, 2005), 232. 
34 Martin Buber, Jag och du, övers. Curt Norell and Margit Norell,  (Ludvika: Dualis, 1990);           

                                      , övers. Pehr Sällström,  (Ludvika: Dualis, 1993a); Om uppfostran, 

övers. Lars W. Freij,  (Ludvika: Dualis, 1993b); Logos : Två essäer, övers. Peter Handberg,  (Ludvika: Dualis, 

1995). 
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teraktion av en särskild kvalitet i pedagogiska sammanhang. Den inledande 

berättelsen om ett möte mellan en pedagog och ett barn, där ormens inträde 

i trädgården står i fokus, skulle kunna förstås utifrån vad Buber menar med 

en äkta dialog.35 Ett mellanmänskligt möte som skapar en relation mellan 

Jag och Du.36 Den definition som Buber ger dialog kopplas till en subjektiv 

upplevelse och till något genuint mänskligt.37 Som ett komplement till den 

dialogfilosofiska och ontologiska betydelsen av begreppet dialog ges dialog, i 

denna studie, en mer konkret och i analys av videomaterial, mer hanterbar 

definition. Denna definition innebär som tidigare nämnts att det enbart är 

de interaktioner som kännetecknas av närvaro, lyssnande, ömsesidighet och 

utvidgande som benämns som dialoger men min önskan är att licentiatupp-

satsens läsare ser studiens dialoger som potentiella Buberska dialoger. Även 

om jag i denna studie inte kommer att göra några anspråk på att avgöra om 

de dialoger jag studerar resulterar i det som Buber kallar för en Jag-Du-

relation ska varje dialog förstås som en möjlighet att bygga denna relation. 

Nedan görs ett kort förtydligande av vissa, för denna studie, betydelsefulla 

begrepp.  

 

 Dialog definieras alltså som interaktion mellan människor av en särskild 

kvalitet som kännetecknas av närvaro, lyssnande, ömsesidighet och ut-

vidgande. 

 Samtal beskriver all verbal interaktion som inte är dialog. 

 Interaktionssituationer betraktas som de situationer där det pågår inter-

aktion mellan människor. 

 

Anledningen till att interaktionssituation används som komplement till de 

två första begreppen är att det förekommer att det barn som ansluter till 

interaktionssituationen inte blir en del av det pågående samtalet eller dialo-

gen varpå det vore felaktigt att påstå att barnet ansluter till samtalet eller till 

dialogen. Barnet beskrivs då ansluta till interaktionssituationen. Ansluter 

ska här ses som ett vardagligt begrepp utan en teoretisk koppling, ansluter 

som ord används för att beskriva hur ytterligare ett barn blir deltagare i en 

interaktionssituation. Det anslutande barnet är det barn som ansluter till 

interaktionssituationen, detta oavsett vem som tar initiativ till att barnet blir 

en deltagare i interaktionen. 

I förskolans pedagogiska verksamhet arbetar barnskötare, förskollärare 

och ibland även andra yrkesgrupper med ett pedagogiskt uppdrag. I denna 

studie görs ingen skillnad mellan de olika yrkeskategorierna då de alla möter 

och interagerar med barn i förskolan och alla vuxna deltagare i denna studie 

                                                             
35 Aspelin och Persson, Om relationell pedagogik, 109. 
36 Jonas Aspelin, Sociala relationer och pedagogiskt ansvar   Malm    leeru             . 
37 Buber, Jag och du, 11-23. 
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benämns därför som pedagoger. Pedagoger är ett begrepp som även använts 

av andra forskare för att finna en gemensam benämning av de som arbetar i 

förskolan med ett pedagogiskt uppdrag.38  

Studiens disposition 
I inledningen till denna licentiatuppsats har bakgrunden till studiens syfte 

och frågeställningar skrivits fram. Där förs också ett resonemang om vad 

uppsatsens kan bidra med både i relation till förskolans praktiska verksam-

het och till ett utbildningsvetenskapligt forskningsfält samt ett förtydligande 

av vissa för studien betydelsefulla begrepp.  

Studiens syfte och frågeställningar presenteras i kommande avsnitt och 

följs av ett kapitel om tidigare forskning som behandlar interaktion av en 

särskild kvalitet mellan barn och pedagog samt forskningsresultat som rela-

terar till situationer där det pågår interaktion mellan en pedagog och flera 

barn. Det teoretiska ramverket och betydelsefulla anlysbegrepp skrivs fram i 

det därefter följande kapitlet som avslutas med ett avsnitt där dialog som 

begrepp fördjupas i sin definition. Metodkapitlet är nästa kapitel och av-

handlar förutom insamlings- och analysmetoder etiska aspekter samt be-

skrivningar av urvalsprocesser och en presentation av den förskola där stu-

dien genomförts. 

Resultat och analys av studiens empiriska material presenteras därefter i 

fyra kapitel. Det första av dessa beskriver dialoger och icke-dialoger i försko-

lans verksamhet. Det andra kapitlet fokuserar vad som sker då det ansluter 

ytterligare ett eller flera barn till de interaktionssituationer där det pågår en 

dialog mellan ett barn och en pedagog. Resultat- och analyskapitel tre be-

skriver förändringar i dialogen. Det fjärde kapitlet lyfter fram de samband 

mellan resultat- och analyskapitel två och tre som blivit synliga i analysen av 

materialet. Licentiatuppsatsen avslutas därefter med ett diskussionskapitel. 

 

                                                             
38 Katarina Emmoth, Grunden läggs i förskolan: förskolepedagogers tankar om utveckling, lärande och 

dokumentation, Avhandling för licentiatexamen (Umeå: Instutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, 

Umeå universitet, 2014); Månsson, Möten som formar : interaktionsmönster på förskola mellan pedagoger 

och de yngsta barnen i ett genusperspektiv. 



 

10 
 

Studiens syfte 

Det övergripande syftet med denna licentiatuppsats är att få ökad kunskap 

om dialoger mellan barn och pedagoger i förskolan. Fördjupat syftar studien 

till att belysa vad som händer med dialogen då det ansluter fler barn till den 

interaktionssituation där det pågår en dialog mellan en pedagog och ett barn. 

Syftet är också att försöka förstå vad som kan påverka en eventuell föränd-

ring i den dialogiska interaktionen och vilken betydelse pedagogens age-

rande kan ha för denna förändring. Studien har ett pedagogperspektiv vilket 

innebär att det är pedagogens handlingar som ges störst fokus. Interaktion 

ses dock som ett samspel mellan alla deltagare, där vad som sker i interak-

tionen är påverkat av vad deltagarna i interaktionen gör och säger.  

 

Frågeställningar 

 Hur kan dialogisk interaktion mellan pedagog och barn i förskolan ta sig 

konkret uttryck och vad skiljer denna interaktion från icke-dialogisk in-

teraktion? 

 Vem tar initiativ till att deltagarantalet ökas i situationer där det pågår 

en dialog mellan en pedagog och ett barn och hur kan detta initiativ be-

skrivas? 

 Påverkas dialogen av det eller de innehåll som fokuseras av deltagarna i 

interaktionssituationen och i så fall hur? 

 Vad händer med dialogen då ytterligare ett barn ansluter till en interak-

tionssituation där det pågår en dialog mellan en pedagog och ett barn 

och hur kan eventuella förändringar i den dialogiska interaktionen för-

klaras? 

 Hur agerar pedagogerna i situationer då de ansluter ytterligare ett barn 

till en interaktionssituation där det pågår en dialog mellan pedagogen 

och ett barn, och vilken betydelse kan pedagogens agerande ha för vad 

som då sker med dialogen? 
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Tidigare forskning 

Denna licentiatuppsats syftar till att belysa en specifik typ av interaktion 

mellan barn och pedagoger i förskolan.  Den interaktion som studeras är 

dialoger i betydelsen av interaktion som kännetecknas av närvaro, lyss-

nande, ömsesidighet och utvidgande. Detta bakgrundskapitel kommer att 

presentera tidigare forskningsresultat som kan kopplas samman med denna 

studies innehåll. Inledningsvis presenteras forskning som anknyter till peda-

gogisk verksamhet, främst i förskolan, där interaktionen mellan barn och 

pedagog lyfts fram som gynnsam för barn. Detta avsnitt behandlar olika 

aspekter av interaktionen vilka leder till att interaktionen kan betraktas som 

av en särskild kvalitet. Forskning som rör interaktion mellan en pedagog och 

flera barn i förskolan kommer också att presenteras.  

I kapitlet kommer de begrepp med vilka forskarna beskriver sina egna re-

sultat inte att ändras. Det kan innebära att dialog, samtal och interaktion får 

en något annorlunda betydelse här jämnfört med hur jag valt att definiera 

begreppen i min egen forskning i licentiatuppsatsen.  

Forskning om kvalitativ interaktion mellan pedagog och 
barn 
Med kvalitativ interaktion avses i denna studie den form av interaktion som 

på något sätt kan ses som gynnsam. Följande avsnitt kommer att belysa vad 

det kan vara i interaktionen som gör att viss interaktion kan ses som gynn-

sam. Avsnittet kommer också att behandla vad det är som kan gynnas av 

kvalitativ interaktion mellan barn och pedagog samt hur pedagoger konkret 

kan agera i interaktionen i de fall den kan betraktas som gynnsam. 

Interaktion som gynnar goda relationer  

De senare årens forskning visar att pedagogers förmåga att skapa goda relat-

ioner med sina elever/barn är av betydelse för bland annat skolresultat och 

elevers möjligheter att lyckas i skolan.39 Goda relationer skapas genom mö-

ten mellan pedagog/lärare och barn/elev och bidrar till en verksamhet av 

hög kvalitet.40 En forskningsöversikt från Skolverket visar att relationen 

mellan elev och lärare har betydelse för huruvida elever slutar skolan med 

fullständiga betyg eller inte och ”[b]risten på förtroendefulla relationer mel-

lan elever och skolans personal framstår som en  äsentlig faktor.”41 Just 

förtroendefulla relationer i skolan har Annika Lilja studerat och hennes 

                                                             
39 Aspelin och Persson, Om relationell pedagogik, 47-51. 
40 Ibid., 52. 
41 Skolverket,                                    r inte alla elever ma  len? , vol. 202 (Stockholm: Statens 

skolverk, 2001), 82. 
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forskning visar att dessa har betydelse även för elevers lärande.42 I resultatet 

beskrivs fyra dimensioner eller aspekter av förtroendefulla relationer, att bry 

sig om, att lyssna, att sätta gränser och att möta motstånd.43 Lilja menar att 

dessa aspekter skapar en förtroendefull relation som kräver att lärare och 

elev möts som människor och inte enbart som lärare och elev.44 Förtroende 

lyfts även av andra forskare som betydelsefullt för att skapa goda relationer 

mellan barn och pedagog. En forskare som intresserat sig för interaktion 

mellan barn och pedagoger i förskolan är Iram Siraj Blatchford. Hon menar 

exempelvis att förtroende bör ses som viktigt i de samtal som präglas av ett 

”sustained shared thinking”  ett hållbart delat tänkande.45 Ett hållbart delat 

tänkande definieras av Siraj Blatchford på följande sätt: 

 

[T]wo or more individuals ”work togheter” in an intellectual way to 

solve a problem, clarify a concept, evaluate activites or extand a nar-

rative.46  

 

Barnet betraktas här av pedagogen mer som någon som kan bidra i samtalet 

än som en passiv mottagare, pedagogen visar att denne har förtroende för 

barnet som en kompetent och kunnig samtalspartner.47   

I en slutrapport från ett forskningsprojekt skriver Jonas Aspelin och Sven 

Persson fram betydelsen av att bedriva, vad de kallar, en relationell pedago-

gik i förskola och skola. De menar att den relationella aspekten av utbildning 

är grundläggande och lägger i begreppet relationell ett genuint möte mellan 

människor.48 Relationen i sig, anser Aspelin och Persson, kan inte vara målet 

för den pedagogiska verksamheten utan det är mötet mellan elev och peda-

gog som av dem, ses som det primära.49 Aspelin och Persson menar att barn 

och ele er men ä en lärare ”blir i allt f r liten grad bem tta som de männi-

skor de är och hanteras i stället som ting eller roller i ett socialt system” och 

de anser att det beh  s ” ibrerande  le ande gemenska  mellan människor” 

för att människor ska kunna uppleva känslan att vara någon.50  

                                                             
42 Lilja, Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev. 
43 Ibid., 81-169. 
44 Ibid., 183. 
45 Siraj-Blatchford och Manni, "Would You Like to Tidy up Now? An Analysis of Adult Questioning in the 

English Foundation Stage," 6. Svensk översättning i Persson, "Lärandets var och när i den instutionaliserade 

barndomens kontex," 99. Hållbart ska här f rstås som något som kan ”hålla  å under en längre tid” och b r 

inte f rkni  as med ”hållbar ut eckling”.  
46 Ibid. 
47 Siraj-Blatchford och Manni, "Would You Like to Tidy up Now? An Analysis of Adult Questioning in the 

English Foundation Stage," 9. 
48 Aspelin och Persson, Om relationell pedagogik, 7-9. 
49 Ibid., 133. 
50 Ibid., 135, 149. 
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Forskning visar också att en relationell pedagogik där barn och pedagoger 

ömsesidigt lyssnar på varandra leder till en ökad känsla av samhörighet, en 

mer positiv inställning till lärande hos barnen och till att barns delaktighet 

ökar.51  

Interaktion som gynnar delaktighet och demokrati 

Barns möjligheter till deltagande tycks, precis som möjligheten att skapa 

goda relationer, också vara kopplad till kvalitén på interaktionen mellan 

barn och pedagog. I en större forskningsstudie av Eva Johansson lyfts peda-

gogiska dialoger fram som alternativ till de monologiska samtalsstrukturer 

som hon menar förekommer i förskolan.52 Den pedagogiska dialogen defi-

nieras som ” a]tt två eller flera personer medverkar och att deltagarna utby-

ter erfarenheter, men att den ena parten har en avsikt att bidra till den an-

dres lärande” och kan ses som en relation som baseras  å ”[ ]ppenhet för 

olika  ers ekti   m jlighet att ifrågasätta och utrymme f r handling”.53 Ge-

nom att få göra sin röst hörd och genom att bli lyssnad till erfar barnen en 

grundläggande demokratisk rättighet menar Johansson. Hennes forskning 

visar att vissa barn inte blir lyssnade till eller att de inte får ingå i samman-

hang där de kan få göra sina röster hörda. Hon synliggör samtidigt att peda-

goger är måna om att förstå barns avsikter och strävar efter att arbeta för att 

barnen ska få möta en rik språklig miljö. Att kunna uttrycka sina tankar och 

åsikter menar Johansson är grundläggande för att kunna delta som medbor-

gare i ett demokratiskt samhälle och ser därför att förskolans verksamhet bör 

sträva efter att alla barn får göra sina röster hörda och att de ges möjligheter 

att utveckla ett rikt språk. Jag tolkar Johanssons resonemang som att detta 

kan ske genom pedagogiska dialoger som baseras på exempelvis respekt, 

ömsesidighet, olikhet och pluralism. Den kvalitativa interaktionen, den pe-

dagogiska dialogen, skulle då kunna ses som en gynnsam interaktionsform 

till stöd för barns utveckling till demokratiska medborgare.54  

Även den norska forskaren Berit Bae lyfter fram betydelsen av formen på 

interaktion för möjligheten att stödja barns demokratiska utveckling. Baes 

forskning visar på två olika interaktionsmönster vilka båda blir synliga i 

kommunikationen mellan barn och pedagoger.55 Dessa två mönster beskriv-

er Bae som spacious patterns och narrow patterns.56 ”The terms spacious 

and narrow seemed to capture some of the experiential quality of the dia-

                                                             
51 Janet R. Moyles och Theodora Papatheodorou, red. Learning together in the early years: exploring 

relational pedagogy,  (London: Routledge, 2008), 78-79. 
52 Johansson,                                                                          , 131. 
53 Ibid., 128-132.  
54 Ibid., 166-168.  
55 Berit Bae, "Children and Teachers as Partners in Communication: Focus on Spacious and Narrow 

Interactional Patterns," International Journal of Early Childhood 44, nr. 1 (2012). 
56 Ingen översättning görs då detta begrepp inte är centralt för min studie. 
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logues”, menar Bae.57 I de situationer som uppvisar narrow patterns är pe-

dagogen fokuserad på att driva igenom sin egen agenda och se till så att bar-

nen följer de regler som finns. Jämfört men de samtal som kännetecknas av 

spacious patterns är lekfullheten och känsligheten för barnens kommunika-

tiva signaler mindre. I spacius patterns bidrar både pedagogen och barnet 

med sin kunskap och influerar den andra. Bae menar också att det är intres-

sant med spacius patterns då de visar på en känsla hos pedagogerna för bar-

nets reaktioner. Bae beskriver att pedagogerna tycks förstå när barnet har 

blivit generat eller förvirrat på grund av en kommentar från pedagogen och 

att pedagogen då tycks vara angelägen om att bjuda in barnet i samtalet igen. 

Bae gör också skillnad mellan dessa två mönster genom att koppla samman 

dem med hur mycket barn får vara med och påverka och hur barn blir lyss-

nade till. Hon kopplar detta till FNs Barnkonvention som lyfter barns rätt till 

deltagande och menar att spacious pattern i högre grad erbjuder barnen att 

vara delaktiga.58  

Anette Emilsons forskning fokuserar också barns delaktighet och hon för 

dessutom ett resonemang om begreppet delaktighet och menar att det är 

svårdefinierat.59 Emilson använder följande definition i sin forskning för att, 

definiera begreppet delaktighet. 
 

[M]öjligheten att ta del av något, vara inkluderad, accepterad och 

engagerad liksom att ha tillgång till nödvändiga resurser för att 

kunna delta.60 

 

Emilsons forskningsresultat visar att då läraren inte till fullo kontrollerar 

vad som sker och hur det sker i interaktionen med barn ökar barnens delak-

tighet och de kan i större utsträckning ta egna initiativ och göra egna val.61 

Även i de fall där läraren har en stark kontroll kan barnen ha inflytande och 

vara delaktiga och i dessa situationer agerar då pedagogen på ett sådant sätt 

att denna tycks ta barnens perspektiv.62 Interaktionen ses som symmetrisk 

där både barn och pedagog bidrar och där det finns en emotionell närvaro. 

Pedagogen bekräftar och ger respons till barnet. Resultatet sammanfattas av 

Emilson på följande sätt. 

 

                                                             
57 Bae, "Children and Teachers as Partners in Communication: Focus on Spacious and Narrow Interactional 

Patterns," 58. 
58 Ibid., 59. 
59 Anette Emilson, Det önskvärda barnet: fostran uttryckt i vardagliga kommunikationshandlingar mellan 

lärare och barn i förskolan, Avhandling för doktorsexamen (Göteborg: Instutionen för didaktik och 

pedagogik, Göteborgs universitet, 2008), 75. 
60 Ibid., 75-76. 
61 Ibid., 77. 
62 Ibid., 79. 



 

15 
 

[M]öjligheter för barns delaktighet ligger i svag klassifikation och in-

ramning men lika mycket i lärarens intresse av att närma sig barnets 

perspektiv, att skapa mening och dela en verklighet, att ge bekräf-

telse och respons, att vara emotionellt närvarande liksom att gå in i 

en emotionell och öppen dialog med barnen.63 

 

Barnets delaktighet och deras fostran till demokratiska deltagare i förskolans 

verksamhet kan enligt Emilson ses som avhängigt kvalitén på interaktionen 

mellan barn och pedagog.64 Även forskningsresultat från England visar att 

då lärarens kontroll var svag var barnens möjligheter att delta större än i de 

situationer då lärarens kontroll var stark.65  

Ytterligare en form av, vad som i denna studie benämns som kvalitativ in-

teraktion, lyfts fram i Gunilla Dahlbergs, Peter Moss och Alan R. Pences 

forskning.  De talar om en meningsskapande dialog som betydelsefull och 

hänvisar till Levinas syn på den Andre. I mötet med den Andre upptäcker vi 

vad han eller hon är och enbart i dialog med denna kan vi respektera den 

Andre, inte som lika mig utan som annorlunda. Dialogen skapar en relation 

till den Andre där jag lyssnar utan att tvinga min egen förståelse på honom 

eller henne. Den relation som skapas i dialogen med den Andre kan kopplas 

till Levinas förslag om att överskrida normalitet och konformighet genom att 

ta ansvar för den Andre och dennes annorlundahet genom en mötets etik.66 

Anledningen till att Levinas nämns här är att Dahlberg, Moss och Pence kny-

ter samman hans idéer om annorlundahet till förskolorna och den pedago-

giska verksamheten i Reggio Emilia.67 De menar att pedagogerna i Reggio 

Emilias kommunala förskolor har ”förmått bryta normaliserings-, standardi-

serings- och neutraliseringsprocesser och ge utrymme åt och värdesätta 

mångfald, skillnader och  luralism.”68 Den pedagogiska filosofin i Reggio 

Emilia bottnar i ett demokratiskt uppdrag och all verksamhet i de kommu-

nala förskolorna strävar efter att fostra medborgare som kan bygga ett de-

mokratiskt samhälle.69 Interaktionen mellan barn och pedagoger i förskolan 

ska, enligt erfarna pedagoger i Reggio Emilia, sträva efter att alla barn är 

delaktiga, att pedagogerna låter barnen komma med förslag och ta initiativ 

                                                             
63 Ibid., 77. 
64 Ibid., 76. 
65  ane Payler  “Co-constructing meaning, ways of supporting learning”  I Learning together in the early 

years: exploring relational pedagogy, red. Theodora Papatheodorou och Janet Moyles, (London: Routledge, 

2008), 124. 
66 Gunilla Dahlberg, Peter Moss, och Alan R. Pence, Fra  n kvalitet till meningsskapande: postmoderna 

perspektiv –  x         rskolan, ö ers.  erd  rfwedson and  erhard  rfwedson    tockholm  H   f rlag, 

2002), 59-61. 
67 Ibid., 18. 
68 Ibid. 
69 Anna Barsotti, D — som Robin Hoods pilbåge: ett kommunikationsprojekt på daghemmet Diana i Reggio 

Emilia,  (Stockholm: HLS, 1997), 13. 
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till lösningar på problem samt att pedagogerna ställer öppna frågor.70 Den 

meningsskapande dialogen blir då en möjlig interaktionsform för att gynna 

en demokratisk utveckling.  

Interaktion som gynnar språkutveckling 

Som påpekats ovan kan möjligheterna att ta del av och bidra till ett demo-

kratiskt samhälle kopplas samman med de möjligheter barn har att göra sina 

röster hörda vilket i sin tur är avhängt de språkliga verktyg som barn har 

tillgång till. I detta avsnitt kommer nu interaktionens betydelse för barns 

språkutveckling och i förlängningen då också barns möjligheter att föra sin 

egen talan att behandlas. 

 Johansson menar att språk kan ses som två olika fenomen, språk som 

färdighet och språk som redskap för kommunikation.71 Språk som färdighet 

handlar om ord, uttal och meningsbyggnad vilket kan benämnas som gram-

matisk kompetens.72 Johanssons framskrivning av språk som redskap för 

kommunikation tolkar jag som av pragmatisk karaktär, det vill säga hur 

språk används för olika kommunikativa mål och i olika sammanhang.73 I 

Johanssons forsknings beskrivs tre olika teman inom vilka pedagogernas 

agerande kan påverka barns språkutveckling. Dessa tre teman är samtal i 

vardagen, öva språket och begränsad (envägs)kommunikation.74 Under 

samtal i vardagen tycks pedagogernas agerande gynna både barns gramma-

tiska och pragmatiska språkutveckling och pedagogernas agerande beskrivs i 

termer av närhet, samspel och öppenhet.75 I det andra temat öva språket 

beskrivs dels hur pedagogerna talar om särskilda situationer där barns 

språkliga färdighet, den grammatiska kompetensen, övas och där den kom-

munikativa aspekten är betydligt mindre än i samtal i vardagen. Pedago-

gernas agerande  isar enligt  ohansson  å en mer ”lärardominerad struktur” 

i interaktionen med barnen.76 I dessa särskilda situationer återfinns exem-

pelvis arbetet med språkpåsar. Språkträning i denna form visar Åsa Ljung-

grens forskning minskar barns aktörskap vilket i sin tur minskar möjligheten 

till en flerstämmig verksamhet vilket kan ses som en förutsättning för ut-

vecklandet av demokratiska värderingar.77 Johanssons resultat visar dock att 

                                                             
70 Laura Rubizzi, "Att dokumentera den som dokumenterar," I Att göra lärandet synligt, barns lärande – 

individuellt och i grupp, red. Claudia Giudici, Mara Krechevsky, and Carla Rinaldi (Stockholm: HLS förlag, 

2006), 106-107. Detta exempel från den pedagogiska förskoleverksamheten kommer från ett forskningspro-

jekt som gjorts av pedagogerna i Reggio Emilia tillsammans med forskare från Harvards universitet. 
71 Johansson,                                                                          , 133. 
72 Åsa Wedin, Språkande i förskolan och grundskolans tidigare år,  (Lund: Studentlitteratur, 2011), 24. 
73 Ibid. 
74 Johansson,                                                                          , 133. 
75 Ibid., 133-145. 
76 Ibid., 147. 
77 Åsa Ljunggren, Erbjudande till kommunikation i en flerspråkig förskola: fria och riktade 

handlingsområden, Avhandling för licentiatexamen (Malmö: Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö 

Högskola, 2013), 148-149. 
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i vissa samlingssituationer i förskolan, där målet är att öva språket, kan in-

slag där det kommunikativa samspelet uppmuntras förekomma. Vid dessa 

situationer visar pedagogerna på en vilja att bjuda in barnen och samspelet 

beskrivs som lustfyllt och spännande.78 Det tredje temat benämner Johans-

son som begränsad (envägs)kommunikation. Här beskrivs pedagogernas tal 

i interaktionen med barnen som ensidigt, kortvarigt och ibland även obefint-

ligt. Pedagogerna prioriterar tal med varandra och inte med barnen och när 

de talar med barnen sker det genom instruktioner och korrigeringar. Barns 

språkutveckling kan inte betraktas som gynnsam vid denna form av interak-

tion då  ohansson menar att ”[s]pråk lär man sig genom att tala och genom 

att  ara delaktig i s råkliga sammanhang”.79  Ju rikare språkliga samman-

hang desto större möjlighet att utveckla både den grammatiska och den 

 ragmatiska kom etensen. Rigmor  ind  menar att ”[d]en bästa utgångs-

punkten för språkande och lärande är när barn och vuxna tillsammans ut-

forskar något de är genuint nyfikna  å”.80 Även Barbro Bruce menar att 

samspelet mellan barn och vuxna, men också mellan barn är utvecklande för 

alla språkliga och kommunikativa förmågor. Bruce lyfter också fram betydel-

sen av variation, i kommunikationsform och samtalspartners, för barns 

språkutveckling.81  

Helen Bilton har gjort en studie av interaktion mellan barn och pedagoger 

i England. Hennes forskning berör kvalitén på interaktionen vid, vad hon 

benämner som, fri lek utomhus på förskolan och Bilton menar att pedago-

gerna behöver ändra sitt sätt att interagera med barnen vid utomhusaktivite-

ter. Interaktionen dominerades av pedagogerna genom, vad jag tolkar som, 

uttalanden om det som sker här och nu. Vid de tillfällen då barnen initierade 

interaktion med pedagogerna tycktes det handla om mer utvidgade yttran-

den.82 Bilton menar precis som Lindö att ett gemensamt intresse och enga-

gemang är det mest betydelsefulla för barns språkutveckling. Bilton menar 

dessutom att barn bör vara de som leder samtalet. 

 

The most successful interactions for language development and ac-

quisition were where both adult and child were both interested and 

engaged in the subject, with the child leading the conversation.83 

 

                                                             
78 Johansson,                                                                          , 150. 
79 Ibid., 162. 
80 Rigmor Lindö, Det tidiga språkbadet,  (Lund: Studentlitteratur, 2009), 21. 
81 Ingrid Pramling Samuelsson och Ingegerd Tallberg Broman,                                  k,  

(Lund: Studentlitteratur, 2013), 71-72. 
82 Helen Bilton, "The type and frequency of interactions that occur between staff and children outside in 

Early Years Foundation Stage settings during a fixed playtime period when there are tricycles available," 

European Early Childhood Education Research Journal 20, nr. 3 (2012): 403, 416-418. 
83 Ibid., 404. 
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Formen av interaktionen tycks alltså vara betydelsefull för i vilken utsträck-

ningen den kan vara gynnsam för barns språkutveckling eller inte.  

Interaktion som gynnar lärande  

Denna del kommer att behandla ett antal studier som kopplar samman in-

teraktion av en viss kvalitet med barns lärande.84 Viss forskning om barns 

lärande kopplar samman lärande med omsorg och Eva Johansson och Ingrid 

Pramling Samuelsson menar att dessa två aspekter av förskoleverksamheten 

inte kan särskiljas. Detta synliggörs då de presenterar tre dimensioner av 

dialoger, den emotionella dialogen, den meningsskapande dialogen och den 

reglerande dialogen. 85 Tillsammans benämns dessa tre dialoger som vägle-

dande samspel.86 Dessa tre dialoger bör betraktas som dialektiska, som ny-

anser av det vägledande samspelet och inte som tre skilda kategorier av sam-

tal. Ett samtal kan innehålla alla tre typerna av dialoger och det som skiljer 

dem åt handlar om vilket fokus pedagogen har menar de. Den emotionella 

dialogen kännetecknas av att pedagogen delar barnets spontana upplevelser 

och positiva känslor och glädje står i fokus. Fysisk kontakt mellan barn och 

pedagog återfinns också i denna typ av dialog. Den meningsskapande och 

utvidgande dialogen återspeglar ett gemensamt intresse och engagemang, 

pedagogen följer barnet och försöker förstå det barnet förstår. Pedagogen 

sätter ord på det som händer och utvidgar samtalet till att nå bortom här och 

nu. Pedagogen abstraherar samtalet. I den reglerande dialogen blir pedago-

gens roll att ” att st dja  leda och ge barnen hjäl  att komma  idare i sina 

målinriktade handlingar”.87 Johansson och Pramling Samuelsson för fram 

att en pedagogik som tar fasta på dessa dialoger kännetecknas av följande: 

 
Ömsesidighet, emotionell närvaro och helhet blir väsentligt. Mötet 

kräver engagemang, närvaro och riktadhet mot barnet och helheten i 

sammanhanget, där också den vuxna är en del. Ansvaret för pedago-

gen, som den som omsorgsfullt visar vägen till lärandet, kan inte 

fråntas henne, men svaret från barnet blir centralt för det fortsatta 

samspelet.88 

 

                                                             
84 Lärande är här att betrakta som ett generellt och övergripande begrepp och ingen utredning av begreppets 

definition görs då detta inte är studiens huvudfokus.  
85 Eva Johansson och Ingrid Pramling Samuelsson, "Omsorg – en central aspekt av förskolepedagogiken: 

Exemplet måltiden," Pedagogisk forskning i Sverige 6, nr. 2 (2001): 87. 
86 Förtydligat I Karsten Hundeide, Vägledande samspel: handbok till ICDP – International Child 

Development Programmes    tockholm  Rädda barnen       . 
87 Johansson och Samuelsson, "Omsorg – en central aspekt av förskolepedagogiken: Exemplet måltiden," 87. 
88 Ibid. 
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De menar att lärandet tar sin utgångspunkt i barns alla erfarenheter och 

upplevelser och då kan inte omsorg och lärande särskiljas.89 Lärandet gyn-

nas enligt detta synsätt då pedagogen möter barnet i en interaktion som 

består av emotioner, meningsskapande, utvidgande och reglering. 

Om Johansson och Pramling Samuelsson beskriver tre former av dialoger 

som alla samverkar för att skapa gynnsamma förutsättningar för lärande i 

interaktion mellan barn och pedagog lyfter Agneta Jonsson i stället fram tre 

kvalitativt olika former av kommunikation mellan barn och pedagoger. Fo-

kus i hennes forskning ligger på vilken konsekvens pedagogens handlande 

har för barnens möjligheter till lärande.90 Jonsson menar att de olika kate-

gorierna bygger på varandra på följande sätt: 

 

1. Läraren ser, lyssnar och riktar sig mot. Att lyssna innebär här att 

låta barn uttrycka sig även om inte alltid respons ges eller gensvar 

inväntas. Att rikta sig mot innefattar att se barn genom att både att 

tala till och att tala med. […] barns röster blir lyssnade till. 

2. Läraren ser, lyssnar, riktar sig mot och bekräftar/upprepar barns 

uttryck. Barn får stöd i att säga sin mening genom lärarens lyssnande 

och bekräftelse. […] barn får stöd i att säga sin mening. 

3. Läraren ser, lyssnar, samtalar med och beaktar barns uttryck ge-

nom att ge förutsättningar för utvidgning av innehållet i kommuni-

kationen. Utvidgning används här i betydelsen att lärare eller barn 

öppnar upp för ytterligare sätt att tala om eller på annat sätt hantera 

innehållet som kommuniceras. Det kan också handla om att lärare 

eller barn bjuder in fler barn i kommunikationen. […] barns perspek-

tiv beaktas och ligger till grund för det innehåll som avhandlas i 

kommunikationen, vilket här ses som aspekter av att […] delta i be-

slut, och […] dela påverkansmöjlighet och ansvar med vuxna. 91 

 

Jonsson lyfter fram den tredje kategorin som mest betydelsefull för lärandet. 

Barnets initiativ fångas upp och pedagogen agerar tolkande och stödjande 

för att skapa ett ömsesidigt samtal. Den tredje formen av kommunikation 

som beskrivs i Jonssons studie verkar också vara den som erbjuder störst 

möjlighet till utvidgning av samtalet vilket antas vara gynnsamt för barn 

lärande.92 

Enligt Siraj-Blatchford kan hållbart delat tänkande ses som en underkate-

gori av dialoger i förskolan. I hennes forskning, som har varit en del av några 

större forskningsprojekt i England (REPEY, EPPE), har pedagogiska instrue-

                                                             
89 Ibid. 
90 Jonsson, Att skapa läroplan för de yngsta barnen i förskolan. Barns perspektiv och nuets didaktik. 
91 Ibid., 77-78. 
92 Ibid., 91. 
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rande interaktioner mellan barn och pedagoger i förskolan delats upp i föl-

jande kategorier; frågande, demonstrerande, berättande och dialoger. I kate-

gorin dialoger återfinns det som kan ses som ett hållbart delat tänkande, 

vilket definieras som ett möte mellan barn och pedagog.93 I det mötet finns 

en gemensam närvaro, de arbetar tillsammans eller samtalar om något som 

barnet finner intressant eller meningsfullt här och nu och kan ses som gynn-

samt för barns lärande.94 Johansson visar också med sin forskning att peda-

gogiska dialoger i vardagens alla sammanhang är särskilt viktiga för barns 

kunskapsutveckling.95 Dessa pedagogiska dialoger kännetecknas av respekt, 

lyhördhet, psykisk och fysisk närvaro, lekfullhet, spänning, överraskning, 

ömsesidighet, olikhet.96 

Interaktion som gynnar skolframgång  

I en svensk forskningsöversikt om barns lärande i förskola och grundskolans 

tidigare år presenteras också Siraj-Blatchfords forskningsresultat och den 

slutsats som dras i forskningsöversikten är att pedagogens förmåga att upp-

rätthålla ett hållbart delat tänkande är betydelsefullt för kvalitén på verk-

samheten i förskolan. En hög kvalité på verksamheten är ett villkor för att 

förskolan som institution ska ha en positiv påverkan på barns skolfram-

gångar. Andra betydelsefulla villkor är längden och kontinuiteten på försko-

levistelsen men interaktionen mellan barn och pedagog tycks vara viktigare 

för att gynna barns lärande.97 

Även forskning från USA påvisar att interaktion av hög kvalitet mellan 

barn och pedagog i förskolan är viktig för barns framgångar i skolan. Forsk-

ning från kindergarten och förskola visar att kvalitén på relationerna mellan 

barn och pedagogen ser ut att ha ett speciellt samband med barns framgång i 

skola. Goda och nära relationer tycks positiva för exempelvis barns inställ-

ning till skola och för deras självständighet samt för den syn som pedagogen 

har på barnet. Vidare tycks en nära relation kunna leda till att färre barn blir 

klassade som barn i särskilt behov av stöd. Då relationen mellan barn och 

pedagog kan beskrivas som negativ verkar barn däremot i högre utsträck-

ning få en negativ inställning till skolarbetet och presterar sämre i skolan.98  

Forskning från Mexico/USA presenterar resultat som berör pedagogers syn 

på och tillämpning av dialoger som kommunikationsform i klassrum.99 Gor-

don Wells och Rebeca Mejia Arauz drar slutsatsen att dialoger är gynn-

                                                             
93 Ibid., 6. 
94 Ibid., 15. 
95 Johansson,                                                                          , 235. 
96 Ibid., 159-160. 
97 Persson, "Lärandets var och när i den instutionaliserade barndomens kontex," 100. 
98 Aspelin och Persson, Om relationell pedagogik, 53. 
99 Gordon Wells och Rebeca Mejía Arauz, "Dialogue in the classroom," Journal of the Learning Sciences 15, 

nr. 3 (2006). 



 

21 
 

samma för barns lärande. Wells och Arauz pekar ut några av anledningarna 

till att dialoger, som de definierar dem, antas gynnsamma för lärande. De 

menar att i dialoger ges större utrymme för eleven att vara i zonen för prox-

imal utveckling samt att ett gemensamt fokus som både elev och lärare är 

intresserad kan lyftas fram i en dialog. Forskning tar även sin utgångspunkt i 

att lärande i form av enkelriktad kommunikation, till exempel från lärare till 

elev, inte sker utanför skolvärlden och Wells och Arauz söker former för att 

möjliggöra för skolans undervisning att mer efterlikna de dialogiska proces-

ser de menar sker utanför skolan. 

Pedagogers konkreta ageranden i kvalitativ interaktion 

I den forskning som presenterats ovan nämns kvalitativ interaktion som 

betydelsefull för exempelvis barns lärande, deras språkutveckling och möj-

ligheten att skapa förtroendefulla relationer. Hur detta kan ske mer konkret 

kommer här att beskrivas. 

Siraj Blatchford visar med sin forskning att det finns en typ av hållbart de-

lat tänkande som är gynnsamt för barns lärande. Konkret handlar detta om 

att pedagogen visar ett genuint intresse, erbjuder uppmuntran och utma-

ningar, förklarar och ställer öppna frågor till barnet.100 Just öppna frågor 

tycks vara en viktig aspekt som även lyfts fram i andraforskningsresultat. I 

boken Göra lärandet synligt presenteras en interaktion mellan två pedago-

ger och fyra barn i en förskola i Reggio Emilia. Detta sker via en doku-

mentation i form av spalter där varje person har sin egen spalt för vad de 

säger. Tillsammans med dokumentationen finns kommentarer om det som 

sker i interaktionen. Kommentarerna kommer från pedagoger som arbetat 

länge i förskolorna i Reggio Emilia och de har skrivits i syfte att utveckla 

pedagogens förhållningssätt till barnen i interaktionen med dem. Det tycks 

som att pedagogerna i Reggio Emilia föredrar att ställa öppna frågor till bar-

nen framför att ställa slutna frågor. Detta blir synligt i flera kommentarer där 

de öppna frågorna uppmuntras av de erfarna pedagogerna.101 Även Baes 

samt Emilsons forskning visar på att öppna frågor eller avsaknaden av slutna 

frågor var ett sätt där pedagogernas agerande skapade kvalitativa skillnader 

av interaktionen med barnen. Emilson visar att kommunikation mellan barn 

och pedagoger där pedagogerna intar barnets perspektiv innehåller färre 

slutna frågor. 

 

I data återfanns således empiriskt stöd för resonemanget om att bar-

nets perspektiv och delaktighet förutsätter varandra. Då läraren 

tycktes sträva efter att närma sig barnens perspektiv föreföll dialogen 

                                                             
100 Siraj-Blatchford och Manni, "Would You Like to Tidy up Now? An Analysis of Adult Questioning in the 

English Foundation Stage," 15. 
101 Rubizzi, "Att dokumentera den som dokumenterar," 106-107. 
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fri, dvs. den styrdes inte av slutna frågor som läraren redan visste 

svaret på utan både läraren och barnen bidrog till kommunikation-

ens utveckling.102 

 

I de narrow patterns som Bae beskriver ställer pedagogen ofta slutna frågor 

som denne redan vet svaret på som exempelvis: Vilken dag är det idag? Pe-

dagogen är också oftare argare i tonen och fokus ligger oftare på negativa 

aspekter än i spacious patterns. När Bae talar om spacious patterns i kom-

munikationen påvisar hon flera av pedagogens handlingar som bidragande 

till att dessa mönster uppstår. Pedagogen fokuserar på det barnet har sin 

uppmärksamhet på och de är uppmärksamma på barnets olika kommunika-

tiva signaler som tonläge och blickar. Toleransen för barnens misstag som 

till exempel felsägningar är hög och det finns en stor möjlighet för både barn 

och pedagoger att fråga om man inte förstår vad den andre sagt. Samtalen 

präglas också av relativt få frågor från pedagogen och de frågor som ställs är 

oftast    na och nyfikna utan s kande efter ”ett rätt s ar”.103 

Baes forskningsresultat visar, förutom på betydelsen av öppna och slutna 

frågor, även på betydelsen av att pedagogen är uppmärksam på vad barnet är 

fokuserad på och på barnets kommunikativa signaler.104 Också Johanssons 

forskning beskriver ett antal ageranden hos pedagogen som kan innefattas i 

det Johansson menar är en pedagogisk dialog. Bland dessa ageranden åter-

finns exempelvis att försöka förstå vad barnet har sin uppmärksamhet riktad 

mot vilket även Bae lyfter som viktigt. Johansson menar att en pedagogisk 

dialog bland annat innebär att pedagogen bjuder in till berättande, att peda-

gogen utmanar barnets kommunikation och att pedagogen utvidgar samta-

let. Pedagogerna agerar också för att skapa ögonkontakt med barnet och för 

att visa barnet att pedagogen lyssnar intresserat och försöker förstå vad bar-

net är intresserat av.105 

Forskare från USA som studerat förskoleverksamheten i Reggio Emilia 

pekar också på att barns intressen och olikheter är betydelsefulla för läran-

det. Texter de publicerat, tillsammans med pedagoger från Reggio Emilia, 

lyfter fram att barnens idéer ses som viktiga i kommunikationen samt att 

pedagogerna visar att det är viktigt med allas deltagande. Pedagogen bör 

också vara öppen för det annorlunda och fånga upp barnens intressen, lös-

ningar och idéer menar forskarna.106 Att lyssna intresserat och att utvidga 

samtalet påpekas även i Wells och Arauz forskning vilken visar på dialogen 

                                                             
102 Emilson, Det önskvärda barnet : fostran uttryckt i vardagliga kommunikationshandlingar mellan 

lärare och barn i förskolan, 77. 
103 Bae, "Children and Teachers as Partners in Communication: Focus on Spacious and Narrow Interactional 

Patterns," 59. 
104 Ibid. 
105 Johansson,                                                                          , 128, 158-159.  
106 Rubizzi, "Att dokumentera den som dokumenterar," 106-107. 
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som gynnsam för lärande i skolan. I stort menar Wells och Arauz att det 

handlar om att kunna ta den andres perspektiv, att lyssna och försöka förstå 

vad den andre säger samt att bidra med något som knyter an till det den 

andre säger. 

 

[I]nteractants must be willing and able to switch roles in a reciprocal 

manner, each proposing a topic that the other treats as the current 

focus of joint attention and as the basis for a relevantly related con-

tribution of his or her own.107 

 

Deltagarna behöver enligt Wells och Arauz alltså vara ömsesidigt villiga att 

byta roller och ha respekt och lyhördhet för det ämne som den andre presen-

terar. Här blir pedagogens vilja att byta roll med barnet av betydelse men 

också barnets vilja ges plats. Om inte barnet är intresserat av att byta roll 

med pedagogen blir inte rollbytet ömsesidigt.  

Betydelsen av pedagogens agerande påvisas även av Jonsson som lyfter 

fram en tolkning av sitt material där hon låter förstå ”hur lärares förhåll-

ningssätt kan begränsa eller utvidga barns möjligheter till ömsesidighet, 

engagemang och delad uppmärksamhet i interaktion kring gemensamt inne-

håll.”108 Pedagogernas agerande blir alltså i dessa olika samtal en viktig pa-

rameter för kvalitén på samtalen vilket i sin tur blir avgörande för barns 

möjlighet till exempelvis lärande. Pedagogens roll och betydelse påvisas även 

av Johansson som sätter den i samband med de bakomliggande orsakerna 

till varför pedagoger och barn vistas i förskolan. ”Den vuxne har ett pedago-

giskt uppdrag och barnet har ytterst inget val att avstå från närvaro”.109 

Denna studie kommer inte att fokusera ett maktperspektiv vilket innebär att 

ingen fördjupning kring Johanssons citat görs men det kan dock vara värt att 

ha i åtanke att barnet och pedagogens roll skiljer sig åt i förskolan där peda-

gogen har ett lagstadgat uppdrag i sin yrkesroll vilket barnet inte har.110 

Interaktion mellan en pedagog och flera barn  
I detta avsnitt behandlas forskning som berör interaktion mellan en pedagog 

och flera barn. Dels den forskning som visar de möjligheter som kan finnas 

med interaktion mellan en pedagog och flera barn, dels den forskning som 

visar de begränsningar som kan finnas då en pedagog och flera barn intera-

gerar. Forskningen fokuserar exempelvis genus, fostran eller flerspråkighet 

och interaktion mellan en pedagog och flera barn belyses därmed ur dessa 

perspektiv. Anledningen till att det är studier vars huvudsakliga ämne är ett 

                                                             
107 Wells och Arauz, "Dialogue in the classroom," 384.  
108 Jonsson, Att skapa läroplan för de yngsta barnen i förskolan. Barns perspektiv och nuets didaktik, 91. 
109 Johansson,                                                                          , 158.  
110 Skolverket,                                               ; Skolverket, 

"Skollagen,"http://www.skolverket.se/regelverk/skollagen-och-andralagar (2014-09-04).  
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annat än denna studies beror på att det tycks vara svårt att finna forskning 

som fokuserat interaktionen mellan en pedagog och flera barn i vardagliga 

mindre pedagogstyrda situationer. Samlingar och storgruppsinteraktion, 

matsituationer, samt klassrumsinteraktion finns i den forskning jag funnit. 

Ett flertal och upprepade sökningar har genomförts men studier där själva 

flerpartssamtalet, det vill säga interaktionen mellan en pedagog och flera 

barn i förskolan, fokuserats har jag inte kunnat hitta. Inte heller tycks ingå-

ende studier som berör avbrutna interaktioner mellan barn och pedagog, 

samtidigt tal eller pedagogernas agerande i dessa situationer förkomma.111  

Möjligheter i interaktion mellan en pedagog och flera barn 

I en avhandling från Ohio i USA gjord av Kang Hyan Young analyseras stor-

gruppsinteraktion i förskolan med utgångspunkt i meningsskapande i 

storgrupp. Den stora gruppens funktioner och pedagogens olika roller i ett 

maktperspektiv står i fokus för Youngs forskning.112 Studien visar hur hel-

gruppsinteraktion kan vara positiv för barnens förståelse för olika innehåll. 

Barnen tar initiativ till att bidra och tillåts ofta av pedagogen att bidra till att 

fördjupa olika innehåll genom att koppla samman det aktuella innehållet 

med sina egna erfarenheter. Hyan Young beskriver till exempel en situation 

där ett barn berättar i storgrupp om när han var sjuk varpå några av de 

andra barnen tillför sina erfarenheter av att vara sjuk vilket utvidgar och 

f rdju ar f rståelsen a  ”att  ara sjuk” hos de barn som deltar.113 Hyun 

Youngs studie visar alltså att samlingssituationer där en pedagog och flera 

barn deltar kan möjliggöra en fördjupad förståelse av ett visst innehåll.114 Att 

flera barn kan bidra till att interaktionen utvidgas påpekar även andra fors-

kare. Johansson menar exempelvis att det är viktigt att kvalitativ interaktion 

inte enbart handlar om en-till-en situationer utan att fler barn kan ses som 

bidragare i interaktionen.115 I texter som berör arbetet i Reggio Emilias för-

skolor lyfts också interaktioner med flera barn fram som möjligheter. Samta-

len kan berikas och utvidgas då ytterligare personer ansluter. Grupperna 

tycks tillåta en "tätare och mer dynamisk kommunikation" ”då deltagaranta-

                                                             
111 Sökord: communication, interaction, conversation, preschool, early childhood education, kindergarten, 

                                                                                  “                ”        i-

      “      x              ”                                     tal, pedagog, turtagning, klassrumsin-

teraktion.   
112 Hyun Young Kang, "Large group meetings in the preschool classroom: co-constructing meaning making 

through group interaction" (PhD, EDU Teaching and Learning, Ohio State University, 2011). 

http://dalarna.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwY2BQANaQ5qmW5onmKWbmxklmF

sapySlGyUkWwMrUPCk1EbS52TvQ2DXIKCLKzAepNHcTYmAqLhNlsHJzDXH20M3PyATdW5MdXwA5dyE

edBJyaklKPFwCWBjH5xeXAothM0tTSzNg5S_GwALsNacCAMm4JMA 
113 Ibid., 235. 
114 Emilson, Det önskvärda barnet: fostran uttryckt i vardagliga kommunikationshandlingar mellan 

lärare och barn i förskolan, 79; Kang, "Large group meetings in the preschool classroom: co-constructing 

meaning making through group interaction," 235. 
115 Johansson,                                                                          , 164. 
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let är två, tre eller fyra.116 Större grupper än så kan minska möjligheterna att 

följa de andras perspektiv och de sätt de uttrycker sitt tänkande, menar fors-

kare som studerat verksamheten. Betydelsen av andra barns perspektiv, 

intressen och kommunikativa strategier betraktas i Reggio Emilias kommu-

nala förskolor som mycket viktiga för det individuella barnets strategier att 

lära.117 I en forskningsöversikt om barns samlärande påpekas också vikten av 

erfarandet av olika perspektiv.118 

 

Att barn får erfara olikheter som något positivt och som en möjlighet 

till att vidga egen kunskap och förståelse är viktigt. Att på ett positivt 

sätt erfara olikheter är också en viktig grund för barns demokratiska 

fostran.119 

 

I denna forskningsöversikt lyfts också pedagogens betydelse för att barn får 

erfara att de kan lära av andras olikheter. Forskarna menar att det är peda-

gogens uppgift att ta vara på och synliggöra hur barn erfar sin omvärld på 

skilda sätt.120 

Begränsningar i interaktion mellan en pedagog och flera barn 

Situationer där flera barn talar till läraren samtidigt är min studies huvudfo-

kus. Situationer där detta sker synliggörs i en artikel av Asta Cekaite.121 I 

denna artikel presenteras en studie av hur andraspråkselever använder mul-

timodala resurser för att få lärarens uppmärksamhet i ett klassrum. Denna 

forskning kommer från skolan och lyfter fram en bild av läraren som hela 

tiden upptagen med att hjälpa sina elever och där eleverna antingen behöver 

avbryta det samtal som läraren har med en annan elev eller vänta på sin tur, 

det fanns alltså inga tillfällen där läraren är tillgänglig direkt.122 Cekatie visar 

att pedagogerna tycks uppfatta att en elev önskar uppmärksamhet trots att 

pedagogen inte visar det direkt. Denne fortsätter att tala med och vara vänd 

mot den elev som läraren hjälper för stunden för att sedan svara den elev 

som tilltalat läraren med ett svar som visar att läraren hört tilltalet. Artikeln 

visar också på flera olika exempel där elever på något sätt försöker få lära-

rens uppmärksamhet samtidigt som denne är upptagen med andra elever. 

                                                             
116 Mara Krechevsky, "Form, funktion och förståelse i lärande grupper: Teser från Reggios avdelningar," i     

                                    – individuellt och i grupp, red. Claudia Giudici  Mara  reche sky och 

 arla Rinaldi   tockholm  H   f rlag            . 
117 Ibid., 253. 
118 Pia Williams, Sonja Sheridan, och Ingrid Pramling Samuelsson,                      

                  , (Stockholm: Statens skolverk, 2000). 
119 Ibid., 106. 
120 Ibid. 
121 Asta Cekaite, "Soliciting teacher attention in an L2 classroom: Affective displays, classroom artefacts, and 

embodied action," Applied Linguistics 30, nr. 1 (2009). 
122 Ibid., 9. 
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Den kommunikativa miljön som lärare och elever befinner sig i tycks bestå 

av kommunikationer, mestadels stöd och hjälp med olika arbetsuppgifter, 

som avlöser varandra och där det finns få eller inga luckor där en elev som 

önskar hjälp kan få den direkt om eleven inte avbryter läraren.  

En liknande bild av en pedagogroll med många interaktionsskiften mellan 

barn och innehåll som avlöser varandra ger Jonsson i sin forskning. Jonsson 

beskriver också två möjliga aspekter av att viss kommunikation kan känne-

tecknas av ”en stor mängd skiften mellan olika barn som involveras och mel-

lan olika innehåll som tas u  ”.123 Detta forskningsresultat baseras på ett 

observationstillfälle då en pedagog följdes under en morgon på förskolan.124 

Den stora mängden skiften då en pedagog kommunicerar med flera barn kan 

enligt Jonsson belysas antingen ur ett barndomsteoretiskt perspektiv eller ur 

ett läroplansteoretiskt perspektiv.125 Ur ett barndomsteoretiskt perspektiv 

skulle de många skiftena och innehållen tyda på en strävan hos pedagogen 

att inkludera och se alla här och nu. I Jonssons tolkning ur ett läroplansteo-

retiskt perspektiv kan också de många skiftena och innehållen tolkas som en 

lärarcentrerad position och leda till att barnens initiativ ”endast flyktigt 

u  märksammas”. Detta kan enligt Jonsson innebära att de riktlinjer och 

intentioner som finns i förskolans styrdokument rörande barns intressen 

inte kan uppfyllas i de situationer då interaktionen består av många olika 

innehåll med många olika barn.126 

Kenneth Ekströms forskning visar också på hur många olika innehåll kan 

vara begränsande för en kvalitativ och fördjupad interaktion mellan barn och 

pedagog i förskolan.127 En av de situationer som nämns i Ekströms avhand-

ling visar en pedagog och flera barn som interagerar vid en måltidssituation 

där pedagogen pratar med olika barn om olika innehåll i vad som kan ses 

som parallella samtal. Denna sekvens beskrivs av Ekström på följande sätt.  

 

Även om matsituationen präglas av lugn och ro ges inte den vuxne 

möjlighet att föra samtalen vidare och utveckla dem då det hela tiden 

inträffar situationer som kräver uppmärksamhet och insatser.128   

 

Pedagogen i detta fall hanterar många situationer samtidigt och har därmed 

inte möjlighet att utveckla djupare konversationer med barnen, enligt Ek-

ström. Detta blir synligt även i Annika Månssons forskning. Månsson har 

                                                             
123 Jonsson, Att skapa läroplan för de yngsta barnen i förskolan. Barns perspektiv och nuets didaktik, 89. 
124 Agneta Jonsson och Pia Williams, "Communication with young children in preschool: the complex matter 

of a child perspective," Early Child Development and Care 183, nr. 5 (2013): 594. 
125 Jonsson, Att skapa läroplan för de yngsta barnen i förskolan. Barns perspektiv och nuets didaktik, 89. 
126 Ibid. 
127  enneth  kstr m                                                           , Avhandling för 

doktorsexamen (Umeå: Institutionen för Barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning, 

Umeå Universitet, 2007). 
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intresserat sig för interaktion och kommunikation mellan barn och pedago-

ger i förskolan. Hennes avhandling fokuserar interaktion i ett genusperspek-

tiv och hon beskriver olika kategorier av signaler som barnen ger i interak-

tion med pedagoger och med varandra. Månsson har också kategoriserat 

pedagogernas respons på barnens signaler. Fokus ligger inte på specifika 

situationer där det ansluter fler barn, men Månsson nämner kort hur en 

pedagog kan distraheras av att flera barn önskar pedagogens uppmärksam-

het samtidigt. När pedagogerna inte ger något svar alls kan det exempelvis 

bero på att barnen upprepat samma sak åtskilliga gånger tidigare eller att 

något annat distraherar, till exempel att ett annat barn börjar tala.129 

Emilson har studera små barns deltaktighet i samlingssituationer i försko-

lan vilka ofta består av en pedagog och flera barn och hon menar att sam-

lingarna till största delen inverkar begränsande på barns delaktighet.130 Pe-

dagogers starka kontroll i situationer med flera barn blir här en begränsning 

för barns delaktighet. Denna forskning påvisar samma resultat som en studie 

från England där man visat på att stark lärarkontroll begränsar barns delak-

tighet.131   

Det enda exempel som jag funnit på hur en dialog kan påverkas av att det 

ansluter flera barn kommer från forskning i Reggio  milia. ”När ett barn 

kommer in i en gru   om t å  kan han eller hon ibland a bryta en dialog”.132 

Anledningen till att dialogen ibland avbrytas menar Mara Krechevsky kan 

bero på att i diskussioner med fler deltagare än två krävs större fokus på 

organiseringen av kommunikation. Det är kanske lättare att skapa en jämlik 

kommunikation när man är två. Men som tidigare nämnts menar även Kre-

chevsky att ytterligare deltagare kan berika interaktionen och bidra med en 

ny rytm.133 I den empiriska situation som beskrivs av Krechevsky deltar en-

bart barn, men det är kanske inte orimligt att tänka sig att samma resone-

mang om interaktionens organisering kan tillämpas även när en pedagog är 

deltagare.  

Sammanfattning 
I detta kapitel har dels forskning som berör, en för barnet gynnsam interak-

tion mellan barn och pedagog presenterats, dels har forskning där interakt-

ion mellan en pedagog och flera barn blir synlig uppmärksammats. När det 

gäller gynnsam interaktion mellan barn och pedagog tycks vissa aspekter 

vara av betydelse. Att pedagogen lyssnar på barnet är en sådan. Lyssna inne-
                                                             
129 Månsson, Möten som formar: interaktionsmönster på förskola mellan pedagoger och de yngsta barnen 

i ett genusperspektiv, 137. 
130 Emilson, Det önskvärda barnet: fostran uttryckt i vardagliga kommunikationshandlingar mellan 

lärare och barn i förskolan, 79. 
131 Payler  “ o-constructing meaning  ways of su  orting learning”, 124. 
132  reche sky  Reggio  och  ärarh gskolan i  " orm  funktion och f rståelse i lärande gru  er   eser från 

Reggios avdelningar," 249. 
133 Ibid. 
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bär här något mer än att höra. När pedagogen lyssnar handlar det om att 

kunna bidra med något som knyter an, det handlar om att lyssna för att för-

söka förstå barnets göranden och det handlar om att lyssna utan att pedago-

gen tvingar sin egen förståelse eller sin egen agenda på barnet. Kvalitativ 

interaktion kan också definieras som ett meningsfullt tillsammansgörande 

där pedagogen är närvarande och där det ges utrymme för barns egna ini-

tiativ och handlanden.  

Interaktion av en viss kvalitet kan ses som gynnsam för barns språkut-

veckling och för att skapa goda relationer och för barns lärande.  Forskning 

visar även att kvalitén på interaktionen påverkar barns delaktighet, vilket i 

sin tur påverkar möjligheten för barn att utveckla demokratiska värderingar. 

Barns framgångar i skolan tycks också vara kopplade till formen av interak-

tionen och relationen mellan barn och pedagog. 

I avsnittet om forskning om interaktioner mellan en pedagog och flera 

barn synliggörs vissa fördelar som möjliggörs i flerpartssamtal, men också 

hur flera deltagande barn kan innebära begränsningar. Forskningen pekar 

på att flera deltagare öppnar upp för en vidare och djupare förståelse av olika 

innehåll. Interaktioner med fler än ett barn kan också bidra till ett utvidgat 

eller fördjupat innehåll. Situationer med flera barn, som exempelvis sam-

lingar, kan dock innehålla en stark lärarkontroll vilken kan leda till att barns 

delaktighet minskar. Att en mängd skiften sker i interaktionerna mellan barn 

och pedagog synliggörs också i detta avsnitt. Skiftena består både av att 

många olika barn byter av varandra i interaktionerna med pedagogen och att 

en mängd olika innehåll behandlas i dessa. Forskningen tyder på att det är 

svårt för pedagogerna att ha fördjupade interaktioner med barnen då det 

sker många olika saker samtidigt.  

Forskning med syfte att studera situationer med interaktion mellan en 

pedagog och flera barn där fokus varit samtidigt tal har som tidigare nämnts 

visat sig svår att finna. Detsamma gäller för forskning om pedagogernas age-

rande då flera barn söker uppmärksamhet samtidigt och forskning om av-

bruten interaktion mellan barn och pedagog. Den refererade forskningen 

visar dock att vissa aspekter av interaktion är viktiga för att skapa goda relat-

ioner mellan barn och pedagog som i sin tur skapar goda förutsättningar för 

lärande. Mer om relationens och dialogens betydelse kommer i följande ka-

pitel där denna studies teoretiska ramverk beskrivs. 
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Studiens teoretiska ramverk 

För att studera interaktion kan avstamp tas i många olika teoribildningar 

och filosofier. För att rama in denna studie har två olika teoretiska perspek-

tiv haft betydelse. Dessa två perspektiv och den betydelse de har i licentiat-

uppsatsen kommer att skrivas fram i kommande kapitel. Inledningsvis 

kommer ett dialogfilosofiskt perspektiv att förklararas med fokus på den 

pedagogiska relationen. Efter det följer ett kapitelavsnitt som lyfter fram ett 

antal, för denna studie betydelsefulla, begrepp från ett interaktionistiskt 

perspektiv.  

Dialogfilosofi 
Martin Bubers dialogfilosofi erbjuder en möjlighet att förstå dialog som en 

potential för att skapa pedagogiska relationer som i sin tur kan förstås som 

en grund för lärande.134 Bubers dialogbegrepp erbjuder också en möjlighet 

att förstå dialog som något betydelsefullt för människans varande i världen. I 

den aktuella studien kommer dialogfilosofin att ses som den ontologiska 

utgångspunkten och skrivas fram med stöd i Bubers egna texter men även 

med hjälp av Johan Aspelins och Sven Perssons tolkningar av Bubers filosofi 

samt med stöd i Lotta Jons avhandling som handlar om hur man kan tolka 

Bubers dialogfilosofi för att konstruera ett pedagogiskt förhållningssätt.135 

I texter om relationell pedagogik skrivna av just Aspelin och Persson in-

troduceras ett perspektiv på undervisning där relationen mellan bar-

net/eleven och läraren står i fokus. Aspelin och Persson kallar detta perspek-

tiv för relationell pedagogik.136 Relationella teorier förekommer inom olika 

områden i den pedagogiska forskningen och innebörden i begreppet relat-

ionell skiftar mellan teoretiska perspektiv och mellan olika forskare. Inom 

s ecial edagogisk forskning an änds exem el is det ”relationella  ers ekti-

vet” ofta i relation till s ecial edagogiska arbetsformer medan begre  et 

”relationellt lärande” ofta an änds i kombination med  edagogisk doku-

mentation i förskoleforskning.137 För denna studie kommer relationell peda-

gogik att användas i den betydelse som skrivs fram av Aspelin och Persson 

                                                             
134 Aspelin och Persson, Om relationell pedagogik, 16. 
135 Jonas Aspelin,                                                                           

              sl    B.  stlings bokf rlag  ym osion         Sociala relationer och pedagogiskt ansvar; 

Aspelin och Persson, Om relationell pedagogik; Buber,                                                 ; 

Logos : Två essäer; Jag och du; Lotta Jons, Till-tal och an-svar: En konstruktion av pedagogisk hållning, 

Avhandling för doktorsexamen (Stockholm: Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet, 2008). 
136 Aspelin och Persson, Om relationell pedagogik. 
137 Ingela Elfström, Uppföljning och utvärdering för förändring: pedagogisk dokumentation som grund för 

kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan, Avhandling för 

doktorsexamen (Stockholm: Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, 2013), 

121; Ingemar Emanuelsson, Bengt Persson, och Jerry Rosenqvist, Forskning inom det specialpedagogiska 

omra                   versikt,  (Stockholm: Statens skolverk, 2001), 128; Palmer,                          

                   rskolan: pedagogisk dokumentation, 25-26. 
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och som berör relationer mellan pedagog och barn/elev i en undervisnings-

praktik.138 I den relationella pedagogiken ses relationen mellan barn/elev 

och pedagog som basal och får i detta perspektiv ett tydligt uppdrag att bidra 

till barns och elevers utveckling som relationella varelser. Detta uppdrag, 

menar Aspelin och Persson, är primärt i alla undervisningssituationer.139 I 

sin bok Om relationell pedagogik, skriver de fram de grundtankar som relat-

ionell pedagogik vilar på. Denna pedagogik tar delvis sin utgångspunkt i 

dialogfilosofin där människor ses som födda i relation och som utvecklade i 

relation till sin omvärld.140 Människan föds med, enligt Bubers dialogfiloso-

fiska teorier, en förmåga att göra sig bilder av världen. Jons beskrivning av 

detta är följande: 

 

[E]n grundläggande föreställning om att människan inte föds med 

några utvecklingsbara anlag. Det enda människan enligt den här 

tanken föds med är en förmåga att ta upp och göra sig bilder av värl-

den. Föreställningen att människan tar upp och gör sig bilder av 

världen står i ett dialogiskt förhållande till en annan grundläggande 

föreställning som säger att världen är fylld av skapande kraft som 

fostrar u   människan. Med ” ärlden” menas allt sådant som män-

niskan upplever, både naturens element och kulturens element, det 

vill säga de sociala förhållanden som förekommer i samhället.141 

 

Genom Jons beskrivning gör jag tolkningen att Buber menar att människan i 

sig inte kan utvecklas om denne inte får möta en omvärld. Det lilla barnet 

föds i en relation och överlever inte utan att möta en omvärld, barnet utveck-

las inte heller om det inte möter natur- och kulturelelement.142 Kultur-

elelement är de delar av omvärlden som på något sätt kan sammankopplas 

med människans existens i världen, kultur kan då ses som de idéer, värde-

ringar och kunskaper som skapas och förvärvas av människan.143 Natur-

element kan beskrivas som de delar av omvärlden som inte är knutna till 

mänskliga handlingar. I Martin Bubers verk Jag och Du presenteras grunden 

för hans teoretiska föreställningar om världen som tvåfaldig, likväl som 

människans tvåfaldiga hållning.144 

                                                             
138 Aspelin och Persson, Om relationell pedagogik. 
139 Ibid., 18-19. 
140 Ibid., 18. 
141 Jons, Till-tal och an-svar: En konstruktion av pedagogisk hållning, 165. 
142 Buber, Jag och du, 29-32. 
143 Roger  älj                                                          tockholm  Norstedts akademiska 

f rlag           -30. 
144 Buber, Jag och du. Denna bok betraktas som höjdpunkten i Bubers arbete och ligger till grund för mycket 

av det som han senare skrev. Martin Buber tituleras både som judisk filosof, filosofisk antropolog och nykan-

tiansk filosof och är mest känd för sina teorier om människans tvåfaldiga hållning, uppdelad i grundorden 
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Tvåfaldighet 

Enligt Martin Bubers dialogfilosofi beskrivs människans varande i världen 

som tvåfaldigt. Människans hållning är tvåfaldig och världen är tvåfaldig för 

människan. Enligt Buber handlar denna tvåfaldighet om att möta sin om-

värld antingen som ett objekt, som ett Det eller att vara i relation med sin 

omvärld och möta den som ett Du.145 Jaget finns, enligt Buber, inte för sig 

själv utan Jag finns enbart i någon av grundformerna Jag-Du eller Jag-Det 

och människan är under hela sitt liv i någon av ovanstående grundformer. 

Jag-Det beskriver ett förhållande mellan mig som människa och min om-

värld så som den framstår när jag erfar den och därmed gör den till ett ob-

jekt. Jag-Du, menar Buber, skiljer sig från Jag-Det genom att beskriva en 

relation. I Jag-Du-relationen blir Jaget och det väsen som Jaget möter båda 

till subjekt. I det mellanmänskliga mötet mellan Jag och Du skapas relation-

en och det är i relationer som det verkliga livet sker, som det genuint mänsk-

liga träder fram.146 Mellan Jag och Det finns ingen relation utan ett enkel-

riktat förhållande där Detet betraktas som ett ting som Jag hanterar, bedö-

mer eller använder. Detta ting, detta Det, kan vara människor eller material 

medan Du alltid är ett levande väsen som en människa, ett djur eller en växt. 

Även andliga fenomen kan ses som Du i relationen Jag-Du.147 Buber menar 

att det finns tre sfärer inom vilka relationer skapas.  

 

Den första: livet med naturen. Där rör sig relationen i mörkret och 

kan inte anta språkets form. De levande varelserna rör sig inför oss, 

men de förmår inte komma till oss, och vårt Du-sägande till dem 

stannar vid språkets tröskel. 

Den andra: livet med människorna. Där är relationen uppenbar och 

antar språkets form. Vi kan ge och mottaga Duet. 

Den tredje: livet med den andliga världen. Där är relationen höljd i 

moln, men den uppenbarar sig – ordlös men språkskapande.148 

 

Denna studie fokuserar den andra sfären, livet med människorna.  

Mellanmänskliga möten i pedagogiska sammanhang 

I och genom dialog uppstår mellanmänskliga möten vilka skapar en relat-

ion.149 Dessa möten mellan personer ses inom dialogfilosofin som tillvarons 

                                                                                                                                               
Jag-Du och Jag-Det.  Aspelin,                                                                           

          , 20-21; Nationalecyklopedin, "Martin Buber," http://www.ne.se/martin-buber (2014-02-12). 
145 Buber, Jag och du, 11. 
146 Ibid., 11-23. 
147 Aspelin,                                                                                     , 21. 
148 Buber, Jag och du, 13. 
149 Aspelin, Sociala relationer och pedagogiskt ansvar, 119. 
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djupaste grund där människans väsen har sitt ursprung.150 De mellan-

mänskliga mötena kan enligt Buber även ses som pedagogikens grundsten 

där dialogiska möten skapar relationer vilka av honom anses vara utbild-

ningens primära syfte.151 I pedagogiska relationer kommer kunskapsbildning 

som en biprodukt.152 Detta är Bubers epistemologiska ställningstagande och 

han anser även att kunskap utvecklas främst genom personliga möten och 

inte primärt genom individuellt tänkande och reflektion.153 

Vad som är unikt för den pedagogiska relationen ligger i pedagogens sam-

tidiga förhållande till elevens/barnets varande i det aktuella mötet och peda-

gogens förhållande till elevens/barnets potentiella existens. Pedagogen ska 

möta barnet äkta här och nu genom att, dels acceptera barnet och bekräfta 

detta förutsättningslöst i det aktuella ögonblicket, dels se till barnet som 

sådan han eller hon kan bli. Det unika i pedagogiska möten mellan 

barn/elever och pedagoger är alltså dess dubbelsidighet. Denna dubbelsidig-

het gör även att interaktion i pedagogiska sammanhang mellan barn och 

pedagoger aldrig kan vara symetrisk eller jämlik men Buber menar att möten 

dem emellan trots det kan vara äkta.154 I detta sammanhang bör det sägas 

något om dialogfilosofin och dess normativa framställning. Bubers filoso-

fiska teorier är uttryckligen normativa och han skriver fram ett sätt att vara i 

världen och ett sätt att mötas som han beskriver som det äkta sättet. Enligt 

Jons tolkning av Buber är det äkta relationen Jag-Du och det är i denna re-

lation som människan förverkligas och det är även i denna relation som lä-

randet har sin grogrund. 155 Förhållandet mellan Jag och Det är av en annan 

karaktär och Buber drar en tydlig gräns mellan Du och Det. 

 

Ty den verkliga gränsen, som förvisso är en svävande, rörlig gräns, 

går varken mellan erfarenhet och brist på erfarenhet, eller mellan det 

som är givet och det som är icke givet, inte heller mellan Varats värld 

och Värdenas värld utan tvärs igenom alla områden mellan Du och 

Det: Mellan närvaro och ting.156 

Bubers dialogfilosofi kan ses som tvåfaldig där både Jag-Det-förhållandet 

och Jag-Du-relationen är nödvändiga men där Jag-Du-relationen är den 

                                                             
150 Aspelin,                                                                                     , 79. 
151 Ibid., 81. 
152 Aspelin, Sociala relationer och pedagogiskt ansvar, 119, 131. 
153 Ibid., 131. 
154                                                                                     , 135; Sociala 

relationer och pedagogiskt ansvar, 141.  
155 Jons, Till-tal och an-svar: En konstruktion av pedagogisk hållning, 27. 
156 Buber, Jag och du, 18-19. 
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hållning som påverkar människan mest på djupet.157 Ett viktigt påpekande är 

dock att Buber menar att varje Du kommer att bli ett Det men har också 

möjlighet att när som helst bli ett Du igen. 

 

Varje Du i världen är enligt sitt väsen ödesbestämt att bli till ett ting 

eller i varje fall på nytt ingå i det tillstånd som råder i tingens värld. 

På objektivt språk skulle man kunna säga: varje ting i världen kan – 

antingen före eller efter att det blivit ett ting – uppfattas av ett Jag 

som dess Du. […] Detet är den eviga puppan, Duet den eviga fjärilen. 

De är emellertid tillstånd, som inte alltid avlöser varandra på ett 

klart sätt, utan ofta i ett djupt kluvet och samtidigt oklart samman-

flätat skeende.158 

 

I formen av ett Det kan Duet beskrivas och bli till en erfarenhet. Erfaren-

heter kan vi minnas och tala om och därför behövs förhållandet mellan Jag 

och Det likväl som relation Jag-Du.  

Bubers dialogbegrepp 

Buber gör skillnad mellan dialog och kommunikation där den äkta dialogen 

ses som ett avbrott i kommunikationen, en gnista eller ett läckage som kan 

vara både stum och talad. Dialogen uppstår då människan med hela sitt vä-

sen säger Du till den andre. Buber nämner det som strecket som finns mel-

lan Jag och Du i grundordet Jag-Du. Med utgångspunkt i dialogismens syn 

på kommunikation som en interaktion mellan människor där kommunikat-

ion och kognition är samtidigt medverkande intra- och interpersonella pro-

cesser ger Bubers syn på dialog, enligt Aspelin  begre  et en ”s ecifik och 

f rtätad inneb rd”.159 Bubers dialogbegrepp visar på ett särskilt mellanrum, 

ett specifikt möte. Mötet mellan Jag och Du vilket skapar, vad Buber kallar, 

äkta dialoger. Den äkta dialogen kan ses som utbildningsväsendets funda-

ment och det är genom den äkta dialogen som pedagogiska relationer skap-

as.160 

Buber beskriver den pedagogiska relationen i termer av förtroende, när-

varo och ett värnande om det förtätade nuet. 161 Aspelin tolkar Bubers reso-

nemang om f rtroende som en a  de ” iktigaste omständigheterna” i den 

pedagogiska relationen, där eleven eller barnet upplever att det finns en an-

nan människa som är en aktiv del av barnets liv, en person som barnet kan 
                                                             
157  arin  ngstr m  Delaktighet under tva  ng: om ungdomars erfarenheter i barn- och ungdomspsykiatrisk 

slutenva  rd, Avhandling för doktorsexamen   rebro   e artment of education   rebro uni ersity             

47. 
158 Buber, Jag och du, 23. 
159 Aspelin,                                                                                     , 109. 
160 Aspelin och Persson, Om relationell pedagogik, 109. 
161 Aspelin,                                                                                     , 130-

131, 112. 
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lita på och som ser barnet som en människa med ett egenvärde.162 För att 

kunna bli en sådan person behöver pedagogen vara närvarande och då inte i 

bemärkelsen att enbart fysiskt närvara utan att närvara med hela sin person 

så att barnets blir en del av pedagogens verklighet. Närvaro i Bubers tolkning 

innebär att pedagogen agerar ärligt och förbehållslöst. Även de yngre barnen 

som pedagogen möter i förskolan kan vara i dialog med pedagogen och 

Buber lyfter fram hur  iktigt det är att barnen ses som ” erkligt när arande”  

att barnen, för pedagogen, blir Du och inte Det.163  

Vidare benämns ”det f rtätade nuet”   ilket jag tolkar som det som är me-

ningsfullt för barnet (och pedagogen) här och nu, som en viktig aspekt i den 

pedagogiska relationen. Pehr Sällström, som översatt ett flertal av Bubers 

texter, beskriver det som att följa samspelets rörelse här och nu.164  

Ytterligare en aspekt av den äkta dialogen är att den innehåller överrask-

ningsmoment. Detta är en av anledningarna till att Buber menar att männi-

skan inte kan ha inre dialoger. En inre dialog erbjuder inget nytt, inget över-

raskningsmoment.165 Jag möter ingen oliktänkande och inget främmande. I 

en dialog omfattar Jag dig och ser dig som verkligt närvarande samtidigt 

som jag ser att din verklighet inte är min. Du erbjuder något nytt och din 

verklighet är för mig både skild och delad på samma gång. Detta skeende 

beskrivs av Buber som ett fruktbart spänningsförhållande.166  

I en relation omfattar Jag den andres existens, verkligheten delas i när-

heten mellan deltagarna i dialogen samtidigt som distansen mellan dem 

erbjuder ett möte mellan två skilda verkligheter. Barnet och pedagogen kon-

fronteras med något annat, något nytt och främmande i mötet med den 

andre. Det handlar dock inte om överföring eller om sammansmältning utan 

ett möte mellan två människor, det är det unika som sker mellan dem, på-

verkat av båda och delat av båda. Ett ömsesidigt skeende.167 

Äkta dialog ses som personligt upplevd vilket leder till att dialog, i Bubers 

tolkning, kan vara svår att uppfatta för den som inte är i dialogen. Den äkta 

dialogen är en relation mellan två subjekt och kan bara upplevas av del-

tagarna i dialogen. Även om Buber beskriver dialog som något annat än syn-

liga, specifika handlingar ignorerar han inte vissa faktorers betydelse för att 

interaktion ska kunna bli dialogisk. Turtagningsregler och respekt visad ge-

nom ett icke-verbalt beteende är två faktorer. Deltagarnas tilltro till att både 

                                                             
162 Ibid., 130. 
163 Buber, Om uppfostran, 60. 
164 Pehr Sällström citerad i Aspelin,                                                                

                     , 112. 
165 Ibid., 11. 
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167 Aspelin,                                                                                     , 113-
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de själva och den andre har något att bidra med är också en aspekt som kan 

ses som viktigt för den äkta dialogen.168 

Då detta är en empirisk studie kommer jag inte att göra anspråk på att 

fastställa vilka dialoger som är äkta. Äkta dialog är, i detta teoretiska per-

spektiv, människans sätt att med hela sitt väsen säga Du till den andre. 

Dessa dialoger är en upplevd dimension av interaktionen som inte kan stu-

deras i denna studie kommer äktheten i dialogen att betraktas som just en 

upplevd subjektiv dimension av interaktion vilken inte erbjuder möjligheten 

att empiriskt studera och urskilja vad som kan ses vara äkta eller inte. Jag 

önskar dock lyfta fram Aspelin och Perssons framskrivning av den relation-

ella pedagogiken som ett sätt att försöka förstå hur den pedagogiska prakti-

ken och dialogfilosofin kan föras samman innan kommande text redogör för 

de analytiska begrepp som använts i denna studie. Dessa begrepp är häm-

tade från andra teoretiska perspektiv för att öppna upp för en möjlighet att 

studera dialoger dock utan att tillskriva dem någon form av äkthet då äkt-

heten som tidigare nämnt ses som en subjektiv upplevelse. 

Relationell pedagogik 

Relationell pedagogik är ett relativt nytt begrepp inom svensk forskning och 

har främst använts av Aspelin och Persson.169 Annan forskning som knyter 

an till ett relationellt perspektiv är bland andra Moria von Rights avhandling 

från 2000, Lotta Jons avhandling från 2007 och Annika Liljas avhandling 

från 2013.170 I den aktuella studien fokuseras Aspelin och Perssons tolkning 

av relationell pedagogik då den dels knyter an till förskolan i större utsträck-

ning än de andra studierna, dels försöker ge en överblick över vad relationell 

pedagogik kan vara på ett tydligt sätt.171 

Relationer i utbildningen kan inom relationell pedagogik ses som mel-

lanmänskliga, sociala och samhälleliga relationer, alltså relationer på olika 

nivåer som alla är viktiga men det är de mellanmänskliga relationerna, relat-

ionerna mellan människor, som inom det relationella forskningsfältet ses 

som basala. Aspelin och Persson pekar i sin framskrivning av relationell pe-

dagogik ut vad de anser som målsättning för all utbildning och den pedago-

giska relationens betydelse för denna målsättning. Enligt dem är huvudsyftet 

med utbildning ”att främja barns och ungdomars ut eckling som relationella 

varelser, eller, annorlunda uttryckt, till fria, ansvarstagande och kärleksfulla 

                                                             
168 Ibid., 112. 
169 Aspelin och Persson, Om relationell pedagogik, 16. 
170 Jons, Till-tal och an-svar: En konstruktion av pedagogisk hållning; Lilja, Förtroendefulla relationer 

mellan lärare och elev; Moira von Wright, Vad eller vem?: en pedagogisk rekonstruktion av G. H. Meads 

teori om                              , Avhandling för doktorsexamen (Stockholm: Stockholms Universitet, 

2000). För en grundligare genomgång av forskning som knyter an till ett relationellt perspektiv se Aspelin och 

Persson, Om relationell pedagogik, 15-18. 
171 Aspelin och Persson, Om relationell pedagogik. 
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 ersoner i relation till andra”.172 För att nå detta syfte menar Aspelin och 

Persson att eleven och läraren behöver ha en förtroendefull relation som 

skapas genom möten där läraren och eleven möts på ett personligt men dock 

inte privat plan.  

Vidare beskrivs kunskap i den relationella pedagogiken som relationer i 

stället för ting och Aspelin och Persson skiljer på kunnande i relationer och 

kunskap om något där kunnandet i relationer är det primära och där relat-

ioner möjliggör en utbildning som berör.173 Avslutningsvis grundar sig relat-

ionell pedagogik på lärarens funktion och hållning vilket huvudsakligen 

handlar om kommunikation och dialog. Lärarens roll är en annan än barnets 

eller elevens och relationen mellan dem kan inte vara jämlik eller symetrisk. 

Läraren har en tvåfaldig uppgift.  En del av det pedagogiska uppdraget är att 

ge eleverna en möjlighet att indirekt lära genom att förmedla kunskaper, 

eller erbjuda miljöer för lärande, som sedan eleverna själva bearbetar. En 

annan del handlar om att möta eleverna som personer och då lära eleverna 

direkt genom sin relation till eleven och genom sin personliga hållning. När 

eleverna lär direkt sker detta oftast genom dialoger där läraren och eleven 

eller barnet möts. Aspelin och Persson använder exemplet där läraren vän-

der sig till eleven och vill påbörja en interaktion som grundar sig på en öns-

kan att tillsammans med eleven förbehållslöst tala om ett angeläget ämne. 

Detta kan tyckas vara syftet med all interaktion mellan elever och lärare men 

i en dialog är både eleven och läraren bidragare till dialogen och de båda 

lyssnar och svarar an på den andres handlingar.174 Detta kan jämföras med 

en situation då läraren vänder sig till en elev eller ett barn med syftet att till 

exempel undersöka hur mycket en elev kan om ett visst ämne eller för att få 

svar på en fråga som läraren redan vet svaret på vilket illustereras i en klass-

rumssituation i Aspelins Den Mellanmänskliga vägen.175 Detta exempel 

illustrerar inte enbart dialogen och relationens betydelse utan visar också på 

hur språket blir betydelsefullt för det samspel som sker vilket kommande 

avsnitt avser att förtydliga.   

Dialogfilosofi och interaktionism 
Denna studie är en video-observationsstudie där interaktion mellan barn och 

pedagoger i förskolan studeras. I denna interaktion har språket en stor bety-

delse och för denna studie kan ett interaktionistiskt perspektiv ge verktyg för 

att förstå språk och språkliga handlingar på en mikronivå som dialogfilosofin 

inte erbjuder. Inledningsvis kommer dock vissa grundläggande likheter och 

skillnader mellan dialogfilosofin och det som betraktas som den symboliska 
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interaktionismens ontologi att visas på. Med utgångspunkt främst i Lars-

Erik Bergs tolkningar av George Herbert Meads (1864-1931) socialpsykologi, 

vilken kan ses som grunden för ett flertal interaktionistiska inriktningar, 

kommer en kort jämförelse med dialogfilosofins ontologi att göras.176  

Det dialogfilosofiska perspektivet tar sitt avstamp i vad som kallas för den 

språkliga vändningen där språket ses som förekommande tanken. Antagan-

det att människan lever genom språket ses som primär före antagandet att 

språket lever genom människan.177 Buber gör också skillnad på dialog och 

kommunikation. Ordet kommunikation kommer från det latinska ordet 

communicare som betyder ”g ra gemensamt”.178 Kommunikation kan ses 

som en förutsättning för människans sociala utveckling och kommunikat-

ionen beskri s som en ” rocess där man delar erfarenheter  å så sätt att det 

som delas blir gemensam egendom”. 179 Kommunikation blir då ett tillsam-

mansgörande och kan ses som en grundförutsättning för att lärande och 

tänkande ska ske.180 Som ett komplement till kommunikation väljer man 

inom relationell pedagogik ordet dialog för att beskriva en genuin och äkta 

vilja att förstå den andre och att dela erfarenheter med denne. Dialogen kän-

netecknas av att båda eller alla förbehållslöst är beredda att svara an på den 

eller de andras handlingar. I en dialog är båda, eller alla, deltagare intresse-

rade av vad de andra har att säga.181 Här finns alltså en skillnad mellan 

kommunikation och dialog där dialog betraktas som någon annat än kom-

munikation. Dialog innefattar här ett samspel mellan minst två människor 

av en viss kvalitet som går bortom kommunikation.182 

Inom interaktionismen ses grunden för människans intelligens och för 

hennes förhållningssätt mot omvärlden och mot sig själ  som social. ”[u]tan 

socialt umgänge finns ingen människa”.183 Det mänskliga ses då dels som 

ursprunget ur social interaktion med andra människor men också som det 

sociala. Det mänskliga är vår sociala interaktion med andra samtidigt som 

det mänskliga skapas i social interaktion eller i socialt umgänge med andra 

människor. Det sociala umgänget sker genom språk som konstitueras i soci-

ala processer. Språk ska här ses som både verbala och icke-verbala kropps-

                                                             
176 Lars-Erik Berg, "Den sociala människan: Om den symboliska interaktionismen " i Moderna 

samhällsteorier: traditioner, riktningar, teoretiker  red. Per Månson   tockholm  Norstedts akademiska 
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179 Olga Dysthe, "Sociokulturella teoriperspektiv på kunskap och lärande," I Dialog, samspel och lärande, 

red. Olga Dysthe (Lund: Studentlitteratur, 2003), 48-49. 
180 Ibid., 48. 
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liga handlingar.184 Språk ses även inom dialogfilosofin som socialt konstitue-

rade och även de kroppsliga handlingar som en person använder sig av för 

att kommunicera kan sägas vara socialt konstituerade.185 När det gäller det 

sociala tolkar jag Bubers resonemang om de mellanmänskliga mötena som 

grunden för att vara människa som liknande interaktionismens syn på det 

socialas betydelse f r människan. ” llt  erkligt li  är m te” skri er Buber 

och jag tolkar detta som att människan blir verklig i mellanmänskliga möten. 

I detta ligger alltså både en likhet mellan de båda perspektiven men också en 

skillnad. Möten med andra människor ses, både inom interaktionismen och 

inom dialogfilosofin, som det som gör oss till människor. Skillnaden, anser 

jag, ligger i att dialogfilosofin pekar ut vissa möten, eller en viss dimension 

av möten som mer betydelsefulla för människans förverkligande medan in-

teraktionismen förhåller sig mer generellt till det sociala som mänsklig sam-

varo.  

Både Mead, i Bergs tolkning, och Buber nämner även skapande som en 

 iktig ontologisk as ekt. Buber menar att ska andet är ”något som i någon 

mån finns inneboende i alla människor  alla människobar[n]”.186 Skapandet 

kan alltså ses som essensialistiskt enligt dialogfilosofin.187 Mead lyfter fram 

skapandet som ett resultat av en reflekterande, rationell intelligens som i sin 

tur är ett resultat a  det ”sociala li et människor emellan”.188 Enligt Bergs 

tolkning a  Mead beh  er det lilla s ädbarnet tillgång till situationer ”där 

det finns stimuli som  å erkar sändare och mottagare  å samma sätt”.189 

Det lilla barnets joller och skratt besvaras av barnets vårdare genom exem-

pelvis härmanden eller andra svarshandlingar. När detta sker blir skrattet till 

ett objekt, till en symbol som har getts en mening. Meningen sedimenteras 

som ett medvetandefragment hos människan som i sin tur skapar grunden 

för ett rationellt och reflekterat handlande.190 Meads teorier visar på ett för-

lopp som skulle kunna liknas med Bubers teorier om Duet som övergår till 

Det. Jag-Du-relationen ses som omedelbar och närvarande och förändras 

förr eller senare alltid till ett Det. Till en erfarenhet, till ett objekt som vi kan 

använda oss av.191 Skillnaden ligger återigen i Bubers framskrivning av Jag-

Du-mötet som av en viss kvalitet.  

Givetvis finns även andra likheter och skillnader mellan de olika teore-

tiska ramverken men med denna korta jämförelse vill jag lyfta fram några av 

                                                             
184 Charles Goodwin, "Action and embodiment within situated human interaction," Journal of Pragmatics 

32, nr. 10 (2000): 1489. 
185 Jons, Till-tal och an-svar: En konstruktion av pedagogisk hållning, 78; Caroline Liberg, "Att lära i en 

vidgad språklig rymd – ett språkdidaktiskt perspektiv," ASLA:s skriftserie 16(2003): 3. 
186 Buber, Om uppfostran, 18. 
187 Ibid. 
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189 Ibid., 158. 
190 Ibid. 
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de likheter som dessa båda perspektiv har men också visa på dialogfilosofins 

mer normativa syn på mänsklig interaktion. Det är inte helt oproblematiskt 

att blanda begrepp från olika vetenskapsfält men för denna studie kan just 

dialogfilosofi och interaktionism i kombination erbjuda en möjlighet att ana-

lysera en specifik kvalitativ form av interaktion, dialog, på mikronivå.192 

 s elin och Persson menar ä en att Bubers dialogkonce t har  issa ”tydliga 

likheter med interaktionskonceptet men tillför en dimension och kan däri-

genom ses som en  idareut eckling a  detsamma”.193 Dialogfilosofin erbju-

der en möjlighet att tänka om en viss form av interaktion som mer betydelse-

fulla för exempelvis lärande eller för möjligheter att skapa pedagogiska relat-

ioner. Dialogfilosofin erbjuder dock inte verktyg för att analysera denna form 

av interaktion på mikronivå vilket ett interaktionistiskt perspektiv kan göra. 

Några av dessa, för denna studie viktiga verktyg eller begrepp, kommer här 

att mer ingående presenteras. 

Interaktionistiska analysbegrepp 

Denna del inleds med en kort beskrivning av vad som menas med språk, 

språkliga handlingar och konstruktion av tal i interaktion för att sedan för-

djupa ett antal interaktionistiska, eller mer specifikt konversationsanalytiska 

begrepp som kommer att användas i studiens analys- och resultatavsnitt. 

Språk 

Språk kan ses som ett allmänt vedertaget begrepp men när man börjar stu-

dera begreppet närmare ser man att språk som begrepp kan beskriva flera 

olika fenomen.194 Språk kan definieras i former av olika språkligt kodade 

system, till exempel svenska, kohisanspråk (klickspråk) eller teckenspråk. 

Ibland kan språk också beskrivas i termer av olika språkliga genrer. Exem-

pelvis kan en text vara skriven på ett akademiskt språk medan ett sms mel-

lan två personer skulle kunna beskrivas som ett meddelande på SMS-språk 

även om de båda texterna är skrivna på svenska.195 Språk kan även benäm-

nas som ett redskap för att lagra de erfarenheter vi gör, detta redskap kan 

människan sedan använda för att kommunicera erfarenheter med omvärl-

den.196 I fortsättningen är det språk som redskap för kommunikation och 

som socialt konstituerat, det vill säga att språk skapas i möten mellan män-

                                                             
192 Maria Deldén, Historien som fiktion: Gymnasieelevers erfarande av spelfilm i historieundervisningen 
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niskor, som avses när begreppet språk används.197 Språk kommer att ses 

som det redskap genom vilket vi interagerar med vår omvärld. Denna inter-

aktion sker både via verbala handlingar som tal och via icke-verbala kropps-

liga handlingar.198  

Jag kommer här att lyfta fram både verbala och icke-verbala språkliga ut-

trycksformer, eller handlingar, eftersom båda dessa är viktiga i denna studie. 

Inom lingvistiken skiljer man på verbala och icke-verbala handlingar där 

verbala handlingar i första hand beskrivs som det talade språket.199 Männi-

skans förmåga att tala kan ses som grunden för den utvecklade interaktion 

som skapar och återskapar det mänskliga samhället.200 Verbala handlingar 

innefattar dock inte enbart det talade språket. Även skriftsystem men också 

andra semiotiska system, det vill säga system där tecken för något används 

som trafikregler och morsealfabetet, anses ingå i det verbala språket.201 Icke-

verbala handlingar kan också ses som semiotiska system eller resurser för 

interaktion. Till icke-verbala handlingar räknas exempelvis gester där krop-

pen används på ett visst sätt samt hållning och kroppsorientering där krop-

pen används på ytterligare ett sätt för att konstruera olika former av tecken, 

eller handlingar.202  

Tal i interaktion 

Uppbyggnaden av tal i interaktion så som det tolkas inom ett konversat-

ionsanalytiskt fält kommer här att kortfattat presenteras. Här bör tilläggas 

att i föreliggande studie betraktas förutom tal även kroppsliga handlingar 

som gester, hållning och kroppsorientering som semiotiska resurser vilka 

förstärker varandra i interaktion.203  

Nedan kommer några grundläggande antaganden från ett konversat-

ionsanalytiskt håll att presenteras. Dessa antaganden blir gällande även i 

denna studie. Konversationsanalys eller samtalsanalys (eng. conversation-

analysis) som ofta är det begrepp som används kommer i denna studie att 

benämnas som interaktionsanalys då det är interaktionen som ligger i fokus. 

Helen Melander och Fritjof Sahlström lyfter det problem som begreppet 

conversation kan föra med sig då det antyder att analysen handlar om kon-

versation trots att den största delen av all samtalsanalytisk forskning idag 

handlar om interaktion som betraktas som vidare än just konversation. Kon-

versation kan lätt tolkas som enbart verbala handlingar mellan männi-
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skor.204 Interaktionsanalys används i föreliggande studie också för att inte 

förvilla läsare då dialog och just samtal i denna studie har specifika innebör-

der, grundantagandena är dock de samma som för samtalsanalys och kan 

beskrivas i tre punkter. 

 

1. Interaktion är strukturellt organiserad.  

2. Bidrag i interaktion är kontextuellt orienterade.  

3. Ovanstående två punkter framträder i detaljer i interaktion vilket gör att 

inga detaljer kan förbises som irrelevanta.205 

 

Interaktionsstrukturen och den kontext som interaktionen pågår inom blir 

alltså viktig för de handlingar som sker i interaktionen. En annan viktig 

aspekt inom detta analytiska fält är antagandet att organiserandet av turtag-

ning är fundamentalt för interaktion.206 Vi turas helt enkelt om att tala. Har-

vey Sacks, Emanuel A. Schegloff och Gail Jefferson har också påvisat ett 

antal andra aspekter som de menar förekommer i tal i interaktion. 

 

 Byten av talare återkommer eller inträffar. 

 Till största delen talar en deltagare i taget. 

 Förekomster av samtidigt tal är vanligt men handlar då om kortfattade 

överlappningar. 

 Vems tur det är att tala är inte förutbestämt. 

 Längden på talturer är inte förutbestämda. 

 Längden på hela interaktionen är inte förutbestämd. 

 Vad som sägs är inte förutbestämt. 

 Fördelning av talturer är inte förutbestämt. 

 Tal kan vara kontinuerligt eller icke-kontinuerligt. 

 Tekniker för att fördela talturer förekommer. 

 Olika talkonstruktionsenheter av varierande längd används för att skapa 

talturer. 

 Reparationer förekommer för att hantera turtagningsfel som kan upp-

stå.207 

 

I denna studie kommer några av dessa punkter att fördjupas då det är dessa 

som blir betydelsefulla i analysen.  

Tal i interaktion kan ses som sekventiellt uppbyggt där varje talares sam-

manhängande taltid kallas för en taltur. Talturerna är uppbyggda av talkon-

struktionsenheter vilka kan variera i längd. När tonhöjden och ljudkvaliten 
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antyder att talkonstruktionsenheten är slut, när talet är möjligt att betrakta 

som grammatiskt slutfört och när talkonstruktionseneheten också är prag-

matiskt slutförd, talaren har producerat något för stunden meningsfullt be-

finner sig talturen vid en turövergångsplats. Vid en turövergångsplats kan 

den föregående talaren utnämna någon till ny talare, exempelvis genom att 

ställa en fråga riktad till någon. Den nye talaren kan också utse sig själv och 

börja prata vid en turövergångsplats. Den inledande talaren kan även välja 

att själv fortsätta talturen.208  

Tal i interaktion sker, enligt Sacks, Schegloff och Jefferson, till övervä-

gande del enligt en turtagningsprincip där en deltagare talar åt gången och 

där byte av talare sker vid tidigare nämnda turövergångsplatser.209 Detta 

hävdar även Catrin Norrby. Hon menar också att yngre barn ofta inte har 

lärt sig turtagningsregler för hur ordet kan fördelas i tal i interaktion.210  

Samtidigt tal 

Kort kommer här några former av samtidigt tal att presenteras då detta inte 

är ett enhetligt begrepp utan kan kategoriseras utifrån vad som sker vid det 

samtidiga talet. Samtidigt tal kan dels förstås som uppbackning, de små ord 

och kortare fraser som vi använder för att visa att vi lyssnar på den som ta-

lar. Exempel på uppbackningar är hm-ljud, ja, nja eller nä.211 Överlappningar 

är en annan form av samtidigt tal. Dessa sker vid turövergångsplatser där en 

ny talare påbörjar sin taltur samtidigt som pågående talare avslutar sin tur. 

Detta sker ofta utan att det uppstår några problem i talet.212 Ibland sker sam-

tidigt tal under en pågående taltur. Det är denna form av samtidigt tal som 

avses med samtidigt tal i denna studie. I vuxnas interaktion är detta ovanligt 

och Norrby menar att det finns en risk att den som ofta bryter in i en taltur 

genom ett samtidigt tal kan upplevas burdus och osmidig. Ett samtidigt till-

tal kan alltså ses som att avvika från de turtagningsregler som vanligtvis 

återfinns i tal i interaktion.213  

Sammanfattning 
I detta teoretiska kapitel har dels dialogifilosofiska utgångspunkter, dels 

interaktionistiska begrepp presenterats. Den dialogfilosofiska utgångspunk-

ten belyser här den betydelse dialogen mellan människor har för människans 

varande i värden och bör betraktas som en onotologisk utgångspunkt. Möten 
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mellan människor som kan ses som dialogiska leder till att en relation mel-

lan Jag och Du skapas. Denna relation anser Buber vara den grundsten som 

utbildning bör vila på.214 Relationella tankar om pedagogik presenteras även 

av Aspelin och Persson som menar att den pedagogiska relationen är grun-

den för lärande i utbildningssammanhang.215 Den pedagogiska relationen 

kan dock aldrig vara helt symetrisk eller jämlik då det finns en dimension av 

att se barnet eller eleven som något den kan bli vilket bottnar i det pedago-

giska utbildningsuppdraget.216 I ovanstående kapitel redogörs för hur ett 

dialogfilosofiskt perspektiv kan lyfta fram en syn på dialoger som en kvalita-

tiv form av interaktion mellan pedagog och barn som är viktig i pedagogiska 

sammanhang. Dialogfilosofin begränsas dock av att vara just en filosofi som 

inte kan erbjuda analytiska verktyg för att studera interaktion på mikronivå i 

ett empiriskt insamlat material. Ett interaktionsanalytiskt perspektiv har 

desto fler begrepp som blir användbara i en analys. Dessa presenteras också i 

ovanstående kapitel tillsammans med vissa antaganden om främst tal i in-

teraktion. Tal i interaktion beskrivs här som sekventiellt uppbyggt av talturer 

och talkonstruktionsenheter vid vilkas slut det finns plats för en ny talare.217 

Tal betraktas som både verbala och icke-verbala handlingar.218  
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Dialog som centralt begrepp 

I denna studie ges dialogfilosofin en ontologisk betydelse. De mellanmänsk-

liga mötena ses som betydelsefulla för människans varande i värden. Be-

greppet dialog från dialogfilsofin kommer här att ges en något förskjuten 

betydelse, från att ses som en subjektiv upplevelse till något mer konkret och 

därmed möjligt att studera för en utomstående. Den definition av dialog som 

görs gällande i den här studien kommer i här att skrivas fram. 

Ordet dialog kommer från grekiskan dialogos och är uppbyggt av de två 

orden dia och logos. Dia betyder genom, mellan eller över och bör inte för-

växlas med duo som betyder två. Logos betyder ord eller tal.219 Dialog som 

begrepp har dock, med varierande innebörd, använts i olika samman-

hang.220  

Dialog och monolog i pedagogiska sammanhang 
När det gäller interaktion i pedagogiska sammanhang kan man återfinna ett 

antikt ursprung i uppdelningen av interaktion i dialog och monolog. Dialog 

beskrivs av Sokrates som ett av två möjliga pedagogiska alternativ. I det dia-

logiska alternativet är både läraren och eleven aktiva i lärandeprocessen. Det 

andra, monologiska alternativet är föreläsningar, recitation och andra for-

mer av förmedlingspedagogik där läraren ses som den som delar ut sin kun-

skap till den okunnige eleven som en passiv mottagare.221 Tanken om under-

visning uppdelad i monolog och dialog återfinns även i det moderna sam-

hället vilket visas bland annat i en stor studie av Martin Nystrand som gjorts 

i USA. I studien undersöks hur undervisningen är organiserad i olika klass-

rum och resultatet  isar att ”inlärningseffekten  ar st rre i ”dialogiska” än i 

”monologiska” klassrum  åtminstone när målet f r lärande var ämnesmässig 

f rståelse och inte enkel återgi ning a  fakta”.222 Nystrand diskuterar 

lärarens agerande och menar att framgångsrika lärare ”take their students 

seriously, finding-sometimes creating-ways to let their students know that 

what they think counts”.223 Med detta menar Nystrand att läraren ska lyssna 

och öppna upp för en dialogisk kommunikation i sin undervisning. Uppdel-
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ningen mellan dialogiskt och monologiskt organiserad undervisning synlig-

görs i tabellen nedan.  

 

Tabell 1.  Monologiskt/dialogiskt organiserad undervisning 

  Monologiskt organise-
rad undervisning  

Dialogiskt organiserad 
undervisning 

Paradigm Lärarstyrt samtal Diskussion 

Kommunikationsmodell Överföring av kunskap Omvandling av förståelse 

Epistemologi Objektivism: kunskap är 
något givet 

Dialogism: kunskap är 
något som skapas genom 
interaktion mellan olika 
röster 

Källa för önskvärd kunskap Lärare och lärobok som 
auktoriteter, exkluderar 
den lärande 

Inkluderar den lärandes 
tolkningar och personliga 
erfarenheter 

Källa: Martin Nystrand, Opening Dialogue: Understanding the Dynamics of Language and 

Learning in the English Classroom. Language and Literacy Series (Teachers College Press, 

1997), 19, svensk översättning i Mari-Ann Igland och Olga Dysthe “Mikhail Bakhtin och 

sociokulturell teori ” i Dialog, samspel och lärande, Olga Dysthe red., (Lund: Studentlitteratur, 

2003), 109. 

 

Enligt tabell 1 kopplas olika former, paradigm, av undervisning samman med 

kommunikationsmodellen, epistemologin och källan för den önskvärda kun-

skapen. Den monologiska undervisningen kopplar Nystrand samman med 

läraren som den som innehar en fast kunskap som förs över till eleverna, via 

läraren själv eller läroböcker utvalda av läraren. Eleven/barnet ses som en 

mottagare. Här bör tilläggas att detta utgår från att det är läraren som för 

monolog. Åsa Wedin menar att barn med ett annat modermål, än det som 

undervisningen sker på, i mycket liten utsträckning behöver producera mo-

nologer, varken i tal eller i skrift. Detta menar Wedin kan begränsa dessa 

elevers möjligheter att utveckla ett mer komplext språk. Monologen som 

undervisningsform kan alltså ses som en resurs för språkutveckling i de fall 

då det är eleverna som står för monologerna.224 Wedins teoretiska utgångs-

punkter lyfter dock att det är i interaktion med andra som en stor del av lä-

randet sker vilket mer liknar Nystrands epistemologiska syn på dialog än på 

monolog.225 Även Nicholas C. Burbules och Bertram C. Bruce problematise-

rar den uppdelning som görs i dialogisk och monologisk undervisning och 

lyfter fram exempel på föreläsningar som kan ses som dialogiska och där 

                                                             
224 Åsa Wedin, "Monologen som resurs för språkutveckling i klassrummet i förskola och skola," ASLAs 

skriftserie 22(2009): 11. 
225 Nystrand, Opening Dialogue: Understanding the Dynamics of Language and Learning in the English 

Classroom., 19; Wedin, "Monologen som resurs för språkutveckling i klassrummet i förskola och skola," 1. 
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åhörarna är i dialog med föreläsaren. De ger också exempel på kommunikat-

ion som av läraren kan ha en dialogisk intention men där det dialogiska ute-

blir.226 Burbules och Bruce menar därför att det kan vara problematiska att 

skri a fram  ad en dialog ”är” då detta beror  å situation  kontext och delta-

gare men de menar också att det i vissa sammanhang, framförallt för vissa 

analyser, kan vara behövligt med en mer fast om än temporär definition är 

dialogbegreppet.227 Som begrepp kan dialog beskrivas mer filosofiskt som ett 

sätt att vara i världen där människan ses vara i dialog med sin omvärld. Det 

kan också beskrivas som olika former av samtal eller som ett förhållande 

mellan olika samhällsvetenskapliga fenomen.228  

Dialogbegreppet kan, enligt Per Linell, definieras på olika sätt och Bubers 

äkta dialog är ett exempel på en specifik företeelse där dialog benämns som 

en upplevelse av att hela mitt Jag säger Du till den andre.229 Dialog i denna 

bemärkelse benämns av Linell som normativ. 230 Den normativa synen på 

dialog lyfter fram dialogen som hög-kvalitativ interaktion som definieras av 

symmetri och jämnlikhet med lika möjligheter för båda eller alla parter att 

uttrycka sig utan påtryckningar från andra. Dialog kan då definieras som 

”benelo ent communication among equals”.231 Detta skulle kunna översättas 

till svenska som ett välvilligt samtal mellan jämnlikar.  En annan tolkning av 

begreppet dialog är en mer neutral, icke-normativ och konkret tolkning av 

dialog.”[a]ny interaction through language (or other symbolic means) 

between two or several individuals who are mutually co- resent”  ilket kan 

  ersättas som ”all interaktion genom s råk  eller andra meningsbärande 

symboler) mellan två eller flera individer som är samtidigt närvarande.232 

Linell menar att denna definition av dialog kan utvidgas i två steg där det 

första steget handlar om interaktion på distans men i realtid, till exempel 

telefon- eller datorkommunikation och det andra handlar om fördröjd kom-

munikation som sms och brev i olika former.233 Denna definition begränsar 

dialog till att handla om språkliga möten vilket skiljer sig från det som Linell 

kallar för en abstrakt definition av begreppet dialog. Denna definition är vid 

och erbjuder en tolkning som enligt Linell passar bra när det handlar om att 

                                                             
226 Burbules och Bruce, "Theory and Research on Teaching as Dialouge," 1104-1105. 
227 Ibid. 
228 Per Linell, Rethinking language, mind, and world dialogically: interactional and contextual theories of 

human sense-making, (Charlotte, NC: Information Age Publ, 2009), 4-5. 
229 Buber, Dialo                                           , 59-60. 
230 Dysthe, "Om sambandet mellan dialog, samspel och lärande," 11-12; Linell, Rethinking language, mind, 

and world dialogically: interactional and contextual theories of human sense-making, 5.  
231 Linell, Rethinking language, mind, and world dialogically: interactional and contextual theories of 

human sense-making, 5. 
232 Dysthe, "Om sambandet mellan dialog, samspel och lärande," 12. 
233 Linell, Rethinking language, mind, and world dialogically: interactional and contextual theories of 

human sense-making, 4. 
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forma en dialogisk teori. Hans definition av denna abstrakta dialog lyder 

enligt följande: 

 

[A]ny kind of human sense-making, semiotic practice, action, inter-

action, thinking or communication, as long as these phenomena are 

”dialogically” understood.234 

 

Med denna breda definition av dialog menar Linell att man kan studera dia-

loger mellan individer och artefakter, mellan människor och den omgivande 

miljön eller dialoger mellan paradigm så länge dessa uppfattas som dialo-

giska. Här tillkommer alltså möten som innefattar mer än enbart mänskliga 

möten235 Ett fjärde sätt att definiera dialog erbjuder den ryske språk-, littera-

tur- och kulturteoretikern Mikhail Bahktin då han förutom den konkreta 

tolkningen av dialog adderar en inre dialog, dialog med och mellan texter 

samt dialog med historien och med framtiden.236 Enligt Aspelin tycks Buber 

mena att det inte kan förekomma inre dialoger då dialog, som Buber definie-

rar den, ses som en interaktionsform  ilken ”f rutsätter   erraskande inslag 

och endast  erkliga mot arter kan bidra med sådana”.237  

Ovanstående har berört dialog som begrepp i förhållande till monolog 

samt fyra olika tolkningar av dialogbegreppet. Detta teorikapitel kommer nu 

att avslutas med en beskrivning av den dialogdefinition som blir gällande i 

denna licentiatuppsats för att urskilja interaktion av en viss kvalité och för 

att sedan möjliggöra en analys av vad som sker med dialogiska interaktions-

situationer då det ansluter ytterligare ett eller flera barn till interaktionssitu-

ationen.  

Dialog i denna studie 
I denna studie används begreppet dialog enbart för den interaktion som kan 

definieras enligt följande. Förutom den specifika definition som kommer att 

ges här bör dialog i denna studie betraktas som ett genuint mänskligt sätt att 

vara i värden. Den ontologiska utgångspunkten för dialog vilar här på Martin 

Bubers syn på dialog som den pedagogiska relationens utgångspunkt. Då 

dialogfilosofin är just en filosofi och dessutom en filosofi som talar om en 

subjektiv upplevelse av dialog saknas det inom detta filosofiska ramverk 

analytiska verktyg för att kunna studera dialoger i ett empiriskt material. För 

att kunna möjliggöra analyser av interaktion som skulle kunna vara dialogisk 

krävs en definition av begreppet dialog som är mer konkret och mindre sub-

jektiv men som samtidigt försöker behålla några av de kännetecknen som 

                                                             
234 Ibid., 5-6. 
235 Ibid., 6. 
236 Dysthe, "Om sambandet mellan dialog, samspel och lärande," 12. 
237 Aspelin,                                                                                     , 111. 
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Buber menar är delar av det dialogiska. Jag väljer därför att vända mig till 

tidigare forskning om interaktion mellan barn och pedagog som har en viss 

kvalitet och försöker hitta beröringspunkter mellan Bubers dialogbegrepp 

och denna forskning, vilka sedan kan hjälp mig att finna en definition av 

dialog som gör det möjligt att analysera mitt empiriska material. Den filoso-

fiska synen på en subjektivt upplevd dialog, ett möte mellan Jag och Du bör 

läsaren ha i beaktande. Begreppet har i den aktuella studiens definition dock 

fått ge avkall på den filosofiska dimensionen till fördel för en analytisk pot-

ential.  

Denna studie tar sin utgångspunkt i en normativ syn på interaktion där 

viss interaktion ses ha en särskild kvalité och kan därför vara mer gynnsam 

för barn än interaktion som inte har samma kvalitet. Syftet med studien är 

att försöka finna de interaktionssituationer som har en viss kvalitet och uti-

från dessa sedan studera vad som händer med dialogen då det ansluter fler 

barn till interaktionssituationen. Den interaktion som presenteras i kapitlet 

om tidigare forskning har gemensamt att den på något sätt utmärker sig som 

gynnsamma för barn. Pedagogisk dialog, meningsskapande och ett hållbart 

delat tänkande är några exempel. Det gynnsamma kan ligga i lärande av ett 

specifikt objekt, i språkutveckling, i en demokratisk upplevelse eller i ett 

möte med det annorlunda. Olika forskningstraditioner, teoretiska utgångs-

punkter och studiefokus har lett till att interaktion på olika sätt kan ses som 

kvalitativ och gynnsam för barn. Dessa olikheter leder även till att interakt-

ionen beskrivs med olika begrepp. Exempelvis använder Siraj-Blatchford 

begreppet hållbart delat tänkande medan Bae talar om rymliga mönster i 

samspel mellan barn och pedagoger i förskolan.238 Dahlberg, Moss och 

Pence beskriver en meningsskapande dialog till skillnad från Johansson 

som presenterar en pedagogisk dialog som gynnsam för barn.239 Vissa 

aspekter skiljer dessa forskningsresultat från varandra som exempelvis sy-

nen på kvalitet eller vad det är som gynnas. Gemensamt är dock att de olika 

forskarna menar att pedagogens agerande har betydelse för barnens möjlig-

heter att gynnas positivt. Jag vill här nämna att det finns annan forskning 

som lyfter aspekter av barns lärande i förskolan vilken inte främst berör pe-

dagogernas betydelse utan fokuserar förskolans materiella miljö och inter-

aktion mellan barn.240 Denna studie kommer dock att begränsas genom att 

fokusera den dialogiska interaktionen mellan barn och pedagoger.  

                                                             
238 Bae, "Children and Teachers as Partners in Communication: Focus on Spacious and Narrow Interactional 

Patterns; Siraj-Blatchford och Manni, "Would You Like to Tidy up Now? An Analysis of Adult Questioning in 

the English Foundation Stage.",  
239 Dahlberg, Moss, och Pence, Från kvalitet till meningsskapande: postmoderna perspektiv –  x       

  rskolan; Johansson,                                                                   rskolan. 
240 Eriksson Bergström, Rum, barn och pedagoger: Om möjligheter och begränsningar i förskolans fysiska 

miljö; Nordin-Hultman,                                              ; Williams, Sheridan, och Pramling 

Samuelsson,                                        . 



 

49 
 

I genomgången av studier av interaktion av en viss kvalitet i pedagogiska 

sammanhang fann jag några centrala kännetecken vilka ett flertal forskare 

framhävt som viktiga. Dessa var närvaro, lyssnande, ömsesidighet och ut-

vidgning vilka kommer att definiera den interaktion mellan barn och peda-

gog som i denna studie benämns som dialoger.  

Närvaro 

En av de gemensamma nämnarna tycks vara närvaro. Ordet närvaro nämns i 

Bubers dialogdefinition och återfinns även i Siraj-Blatchfords beskrivning av 

hållbart delat tänkande, i Baes rymliga samspelsmönster, i Johansson och 

Pramling Samuelssons beskrivning av en pedagogik som tar fasta på Hunde-

ides vägledande samspel samt i Johanssons pedagogiska dialog.241 I denna 

studie kommer närvaro att användas för att definiera det fysiska förhållandet 

mellan barn och pedagoger i förskolan. Närvaro innebär att pedagogen är 

fysiskt nära barnet   edagogen är ” arande nära barnet”. Närvaro innefattar 

även att pedagogen och barnet har sin fysiska uppmärksamhet riktad mot 

den eller de andra deltagarna. Med fysisk uppmärksamhet menas här till 

exempel att pedagogen har blicken riktad mot den andre, att pedagogen 

lägger en arm runt eller håller upp en hand mot barnet eller att pedagogen 

har barnet i sitt knä. 

Lyssnande 

Lyssnande innebär här att pedagogen och barnet lyssnar på varandra. Jo-

hansson beskriver att lärarens roll i den pedagogiska dialogen bland annat är 

att lyssna intresserat på barnen.242 I den meningsskapande dialogen som 

den skrivs fram av Dahlberg, Moss och Pence har lyssnandet en mer filoso-

fisk framtoning kopplad till Levinas, där lyssnandet till den Andre handlar 

om att lyssna för att det är en förpliktelse och ett moraliskt ansvar. Att lyssna 

f r den  ndres skull och inte f r sin egen  att lyssna ”utan f r äntan  å 

kom ensation eller utbyte”.243 Bae lyfter fram pedagogens känsla för när 

barnet har blivit förvirrat eller generat av något pedagogen gjort i samspelet 

mellan barn och pedagog, hur pedagogen uppmärksammar detta och försö-

ker få barnet delaktig igen. Jag tolkar detta som att lyssna in barnet och vara 

uppmärksam på vad barnet uttrycker. Jonsson nämner pedagogens lyss-

nande i alla de tre kategorier av former av kommunikation hon definierar 

                                                             
241 Bae, "Children and Teachers as Partners in Communication: Focus on Spacious and Narrow Interactional 

Patterns ” Buber                                                  ; Hundeide, Vägledande samspel: 

handbok till ICDP – International Child Development Programmes; Johansson och Samuelsson, "Omsorg – 

en central as ekt a  f rskole edagogiken   xem let måltiden ”  ohansson                                

                                           ; Siraj-Blatchford och Manni, "Would You Like to Tidy up Now? 

An Analysis of Adult Questioning in the English Foundation Stage." 
242 Johansson,                                                                          , 167. 
243 Dahlberg, Moss, och Pence, Från kvalitet till meningsskapande: postmoderna perspektiv –  x       

  rskolan, 61. 
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och anser att en lyssnande  edagog leder till att ”barns r ster blir lyssnade 

 å”.244 Lyssnande kan också ses som en förutsättning för att kunna bidra till 

att dialogen fortsätter. Arauz och Wells menar att pedagogens uppgift är att 

lyssna och försöka förstå vad den andre säger och bidra med något som kny-

ter an till det den andre säger.245 

Jons avhandling bygger på Bubers dialogfilosofi och handlar om Till-tal 

och An-svar.246 Jons begrepp till-tal handlar om ett tal till någon i stället för 

om någon. Detta kopplas samman med Bubers utgångspunkt i människans 

tvåfaldiga hållning. Att tala om någon sker i grundordet Jag-Det medan till-

talet uttalas i Jag-Du-relationen. Till-talet är också adresserat, det är ett tal 

till någon och den som till-talar menar och vill något med sitt till-tal, den vill 

säga något eller väcka till omvärdering. Till-talet som sker i Jag-Du-

relationen kopplar Jons till Bubers dialogbegrepp och hon delar upp dialo-

gen i tre faser. Dessa tre faser benämner Jons som den receptiva, den reak-

tiva och i den aktiva fasen vilka alla är tätt sammanbundna.  

 

Den första, hörsammande fasen framstår som en receptiv – men för 

den skull inte passiv – fas. Den handlar om att ”ställa sig till f rfo-

gande och f rnimmande mottaga”  som jag tidigare citerat Buber. 

    Den andra fasen – som handlar om att an-svara – vill jag karaktä-

risera som en reaktiv fas; an-svaret kan ses som en hållning som ut-

gör svar på elevens till-tal (tänk: belägenhet, behov etc.).  

    Den tredje och sista av den existentiella dialogens faser vill jag be-

skriva som en aktiv fas med produktivt syfte där pedagogen företar 

sig olika saker i syfte att framkalla en reaktion – eller snarare sann-

het – hos eleven. Pedagogen till-talar eleven.247 

 

Man kan vända på ordningen för att förstå hur dessa faser är beroende av 

varandra. Den aktiva fasen, till-talet är avhängt hur jag ansvarat, det vill säga 

hur jag reagerat som i sin tur beror på hur jag mottagit och hörsammat det 

till-tal som jag mött. Lyssnade kan här förstås som att hörsamma och däref-

ter svara med ett till-tal som är kopplat till det man lyssnat till. I denna stu-

die kommer lyssnandet att lyftas fram som en del av dialogen. Lyssnande 

innebär här att man lyssnar till den andre och att man svarar, eller bidrar till 

dialogen på ett sådant sätt att det framgår att man lyssnat samt att svaret 

man a ger kan som  ons uttrycker det ”framkalla en reaktion” och då knyta 

an till det barnet sagt. 248  

                                                             
244 Jonsson, Att skapa läroplan för de yngsta barnen i förskolan. Barns perspektiv och nuets didaktik, 77. 
245 Wells och Arauz, "Dialogue in the classroom," 384. 
246 Jons, Till-tal och an-svar: En konstruktion av pedagogisk hållning. 
247 Ibid., 161. 
248 Ibid. 
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Ömsesidighet 

En tredje aspekt av dialoger i denna studie är ömsesidighet. Flertalet av ovan 

nämnda studier tar upp ömsesidighet. I denna studie kommer den interakt-

ion där både pedagogen och barnet bidrar att benämnas som ömsesidig. 

Ömsesidighet bör dock inte förväxlas med jämställdhet eller symmetri då 

barns och pedagogers vistelse i förskolan har olika förutsättningar. Pedago-

gen är där i en professionell roll och barnet har i grunden en mycket liten 

möjlighet att välja om det vill vistas i förskolan eller inte.249 För denna studie 

kommer ömsesidighet att betraktas som en öppenhet och en möjlighet för 

alla som deltar i interaktionen att bidra samt att de faktiskt bidrar med något 

som är nytt, med något som förtydligar eller ifrågasätter. Att ömsesidigt bi-

dra innebär att alla deltagare på något sätt tillför något till dialogen som gör 

att dialogen vidgas.  

Utvidgande 

De dialoger jag önskar studera utmärks inte enbart av närvaro, lyssnande 

och ömsesidighet. Även utvidgande blir en viktig del av dialogen. I Bubers 

dialogfilosofi påpekas att överraskningsmomentet ses som viktigt för dialo-

gen och jag tolkar det som att dialogen utvidgas när något nytt tillförs.250 

När det handlar om ett hållbart delat tänkande lyfts utmaningar, förklaring-

ar och öppna frågor som viktiga för dialogen och Johansson beskriver också 

hur pedagoger kan arbeta för att utvidga dialogen.251 Jag tolkar även Levinas 

möte med det annorlunda som ett sätt att utvidga dialogen och även som en 

filosofisk utvidgning av vårt sätt att vara i världen.252 Pedagogerna i Reggio 

Emilia tycks värna om en utvidgande dialog då de dels vill fånga de idéer 

som barnen har och dels strävar efter att ställa öppna frågor utan ett givet 

svar.253 Pedagogens öppna frågor påpekas även av Siraj-Blatchford och av 

Bae som viktiga för kvalitativ interaktion.254 I denna studie innebär utvid-

gande att båda deltagarna i dialogen bidrar med något nytt och att dialogen 

då utvidgas. Detta kan även betyda att dialogerna abstraheras och att peda-

gogerna förutom att de sätter ord på det som händer ställer frågor till barnen 

som inte har ett givet svar eller som kan betraktas som öppna frågor.  

                                                             
249 Johansson,                                                                          , 158; Wells och 

Arauz, "Dialogue in the classroom," 384. 
250 Aspelin,                                                                                     , 111. 
251 Johansson,                                                                          , 136; Siraj-
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253 Rubizzi, "Att dokumentera den som dokumenterar," 106-107. 
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Sammanfattning 
I detta kapitel har dialogen stått i fokus. Dialog ses som en meningsskapande 

aktivitet där mening skapas genom språk, ord, symboler och begrepp.255 

Dialog som begrepp framställs ibland i pedagogiska sammanhang som mer 

gynnsamt än monologer i form av föreläsningar eller recitationer. Detta kan 

ifrågasättas då en föreläsning kan vara monologisk och monologer hållna av 

barn eller elever kan vara gynnsamma för exempelvis barns andraspråksut-

veckling. Dialogbegreppet kan definieras på flera olika sätt. Ett sätt att defi-

niera dialog är det normativa, vilket denna studie ansluter sig till. Dialog ses 

här som en gynnsam form av interaktion. Ett annat sätt att definiera dialog 

kan vara ett mer neutralt och konkret sätt. Dialog som begrepp kan också ses 

som något mer abstrakt. Bahktins dialogbegrepp är ytterligare ett sätt att 

definiera dialog. Dialog som begrepp definieras dock i denna studie av den 

interaktion som kännetecknas av närvaro, lyssnande, ömsesidighet och ut-

vidgande. Dessa begrepp är hämtade från både dialogfilosofin och från 

forskning om kvalitativ interaktion i pedagogiska sammanhang, främst i 

förskolan. Närvaro kännetecknas av att deltagarna är fysiskt nära varandra 

och har sin uppmärksamhet riktad mot varandra. Lyssnande innebär här att 

pedagogen och barnet lyssnar på varandra och även att de visar att de lyss-

nar genom att knyta an till vad den andre sagt eller gjort. Ömsesidighet besk-

rivs som att båda eller alla deltagare bidrar till interaktionen och utvidgande 

innebär i denna studie att interaktionen på något sätt utvidgas av deltagar-

nas bidrag. Detta kan ske genom att något nytt tillförs eller genom att samta-

let f rflyttar sig bort från ”här och nu”.  ialog är i denna studie ett bärande 

och centralt begrepp. Det sätt på vilket dialoger har studerats i denna licen-

tiatuppsats kommer att beskrivas i följande metodkapitel. 
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Metod och material 

I kapitlet kommer både insamlings- och analysmetod att behandlas samt en 

presentation av processen för datainsamling och analys att ges. Jag kommer 

även att behandla forskningsetiska ställningstaganden och min roll som 

forskande förskollärare.  

Videobaserad forskning 
Studiens syfte och frågeställningar har legat till grund för mitt val av forsk-

ningsansats. Eftersom syftet var att studera barns och pedagogers tal i inter-

aktion ansåg jag att en video-observationsstudie var lämplig.256  

Att dokumentera interaktion i förskolan kan göras på flera sätt till exem-

pel genom fältanteckningar med olika kategoriseringsscheman, ljudupptag-

ningar eller videofilmning257.  För denna studie valde jag videofilmning som 

metod för min empiriinsamling, det vill säga för att dokumentera interaktion 

på förskolan. Enligt Vetenskapsrådets praxis vid forskning med video bör 

filmning som observationsmetod övervägas noggrant innan studien inleds 

och filmning bör endast ske när andra metoder kan anses otillräckliga.258 

Den största anledningen till att använda videokamera för insamling av 

material är fördelen med att synliggöra andra kommunikationsformer än de 

verbala vid analysen av materialet. Samspelet mellan tal, kroppsspråk, gester 

och blickar framkommer inte vid enbart ljudupptagningar och kan vara 

svåra att uppfatta och hinna med att notera vid fältanteckningar.259 Video-

observationer blev därmed det mest fördelaktiga metodvalet eftersom mitt 

syfte är att studera interaktion i ett vidgat perspektiv där även samspelet 

mellan tal och kroppsspråk ingår. Ytterligare en fördel med videoinspelat 

material är möjligheten att titta på materialet många gånger vilket också är 

viktigt för att kunna analysera interaktionen och därmed synliggöra nya sa-

                                                             
256 Goodwin, "Action and embodiment within situated human interaction," 1492; Christian Heath och Jon 

Hindmarsh, "Analysing interaction: Video, ethnography and situated conduct," i Qualitative research in 

action, red. Tim May (London: SAGE, 2002), 4-14; Theo Van Leeuwen och Carey Jewitt, Handbook of visual 

analysis, (London: SAGE, 2000), 49. 
257 Margot Ely, Margaret Anzul, och Carl G. Liungman, Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken: cirklar 

inom cirklar, (Lund: Studentlitteratur, 1993), 92; Britt Tellgren, Förskolan som mötesplats: barns strategier 

för tillträden och uteslutningar i lek och samtal, Avhandling för licentiatexamen (Örebro: Pedagogiska 

instutionen, Örebro universitet, 2004), 33; Månsson, Möten som formar: interaktionsmönster på förskola 

mellan pedagoger och de yngsta barnen i ett genusperspektiv, 18.   
258   ran Hermer n och  etenska srådet  God forskningssed, (Stockholm: Vetenskapsrådet, 2011), 43. 
259 Christian Heath, Jon Hindmarsh, och Paul Luff, Video in qualitative research: analysing social 

interaction in everyday life, (Los Angeles: SAGE, 2010), 1-2; Mia Heikkilä och Fritjof Sahlström, "Om 

användning av videoinspelning i fältarbete," Pedagogisk Forskning i Sverige 8 nr. 1-2 (2003); Ulla Lind, 

Blickens ordning: bildspråk och estetiska lärprocesser som kulturform och kunskapsform, Avhandling för 

doktorsexamen (Stockholm: Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, Stockholms universitet, 2010), 

168-169.  
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ker.260 Det är också möjligt att ta hjälp av andra forskare för att få syn på 

saker i det filmade materialet som gått mig själv förbi.261 Det finns dock en 

fara med att titta på ett material många gånger då det alltid finns nya saker 

att se och det kan vara svårt att veta när granskningen ska avbrytas.262  

En annan nackdel med videofilmning som insamlingsmetod är risken att 

samla på sig ett för stort material som tar lång tid att analysera, därför är det 

viktigt att filma enbart när det är av betydelse att fånga ljud och bild samti-

digt och ha ett tydligt fokus på vad som ska filmas.263 För att besvara denna 

studies syfte och frågeställningar ansåg jag att fördelarna med att göra ob-

servationer med videokamera övervägde de nackdelar som fanns eftersom 

ljud och bild behövdes samtidigt för att möjliggöra analys av de verbala och 

icke-verbala handlingar som sker i interaktionen mellan barn och pedagoger.  

Vad som blir analyserbart i filmen påverkas också mycket av den teknik 

som forskaren använder. Mia Heikkilä & Fritjof Sahlström problematiserar 

detta och menar att de olika resultat som olika filmtekniker kan ge, gör att 

forskare behöver vara tydligare i framskrivningen av hur de rent tekniskt har 

gått tillväga. 264 Olika kameror, olika positioner, olika mikrofonval och val av 

antal kameror påverkar möjligheterna att analysera det filmade materialet. 

Den slutsats som de drar är att olika studier kräver olika typer av filmteknik 

för att få ett material som går att analysera utifrån studiens syfte. För min 

studie filmade jag med en handkamera, som vid vissa tillfällen var monterad 

på ett stativ och riktad mot deltagarna och i första hand riktad så att pedago-

gen blev synlig och främst då pedagogens ansikte. Att filma alla deltagares 

ansiktsuttryck vid ett bord med personer sittande på alla sidor skulle krävt 

fyra olika kameror, vilket troligtvis hade gett en mer nyanserad bild av inter-

aktionen men som också skulle ha gett mig ett betydligt större material att 

hantera. Studiens syfte och frågeställningar innebär också att jag önskar 

studera interaktion så som den f rekommer i den ” anliga”  erksamheten. 

Fyra stycken filmkameror, alla riktade mot samma bord skulle kunna leda 

till en mer laborativ miljö än vad jag önskade studera. 

Vid olika situationer i förskolan använde jag som jag tidigare nämnts olika 

tekniker för videoinspelningen. Måltidssituationerna filmades med en ka-

mera på stativ och jag satt i närheten och antecknade då detta var möjligt 

                                                             
260 Heath, Hindmarsh, och Luff, Video in qualitative research: analysing social interaction in everyday life, 

2; Månsson, Möten som formar: interaktionsmönster på förskola mellan pedagoger och de yngsta barnen i 

ett genusperspektiv, 116; Tellgren, Förskolan som mötesplats: barns strategier för tillträden och 

uteslutningar i lek och samtal, 40. 
261 Heath, Hindmarsh, och Luff, Video in qualitative research: analysing social interaction in everyday life, 

2. 
262 Margareta Havung, Anpassning till rådande ordning: en studie av manliga förskollärare i 

förskoleverksamhet, Avhandling för doktorsexamen (Malmö: Institutionen för pedagogik, Lärarhögskolan 

Malmö, 2000), 85. 
263 Emilson, Det önskvärda barnet: fostran uttryckt i vardagliga kommunikationshandlingar mellan 

lärare och barn i förskolan      Hermer n och  etenska srådet  God forskningssed, 43. 
264 Heikkilä och Sahlström, "Om användning av videoinspelning i fältarbete." 
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eftersom deltagarna till största delen satt stilla på var sin stol. Detta medgav 

därmed att jag kunde göra fältanteckningar direkt vid dessa situationer. Si-

tuationerna på eftermiddagen filmades med kameran på stativ, då detta var 

möjligt men största delen av videoupptagningen skedde med handhållen 

kamera. Utomhusaktiviteterna krävde större flexibilitet av mig i inspelnings-

situationen och filmades alltid med en handkamera eftersom dessa situat-

ioner ofta var mycket rörliga och svåra att fånga om kameran stått stilla på 

en plats. Jag följde vissa pedagoger under olika lång tid beroende på hur 

påverkade barnen som befann sig runt pedagogen blev av kameran och hur 

långa interaktionssituationer som pågick mellan pedagog och barn. Detta 

innebär att filmerna är olika långa. Måltidsfilmerna är upp till en timme 

medan de kortare filmerna är på någon minut. Ingen av deltagarna hade en 

extern mikrofon på sig men vid de flesta filmade tillfällen är ljudkvaliten 

tillräckligt god för att ändå höra vad deltagarna säger. Under en pilotstudie 

(se mer i nästa stycke) provfilmade jag olika tillfällen på förskolan, både för 

att lära av mina misstag vid kamerahanteringen och för att få en känsla för i 

vilka situationer på förskolan som det förekom mycket interaktion mellan 

barn och pedagoger samt vilken kameraplacering, i hand eller stativ som 

skulle passa bäst.  

Urval  
Eftersom licentiatuppsatsens syfte var att studera barns och pedagogers 

interaktion sökte jag en förskola där jag kunde förvänta mig att barn och 

pedagoger interagerade, vilket (troligtvis) gäller de flesta förskolor men jag 

sökte en förskola där det fanns anledning att anta att jag skulle kunna video-

filma dialoger mellan barn och pedagoger. Det skulle också vara en förskola 

där jag som forskare skulle kunna antas vara välkommen. Jag frågade därför 

en förskolechef i den aktuella kommunen om denne kunde tipsa om en för-

skola som skulle fylla dessa kriterier och blev hänvisad till en förskola med 

tre avdelningar där förskolechefen ansåg att det pågick många dialoger mel-

lan barn och pedagoger.  

Att välja ut vilken åldersgrupp jag skulle studera var ytterligare en del i 

urvalsprocessen. Syftet med min studie var i utgångsläget att studera barn 

och pedagoger där fokus låg på de verbala handlingarna. För detta krävdes 

en barngrupp där större delen av barnen använde ett talat språk i interakt-

ionen. Därför valde jag i första skedet en förskoleavdelning med barn som 

var mellan tre år och fem år där det arbetade fyra pedagoger. På denna av-

delning gjordes sedan en pilotstudie där jag deltog i verksamheten och ob-

serverade relativt förutsättningslöst både med och utan kamera för att få en 

uppfattning om vilka tillfällen i verksamheten som kunde bidra med ett 

material som skulle kunna hjälpa mig att besvara mina frågeställningar. 

Efter denna pilotstudie blev det tydligt att antalet pedagoger behövde utökas 

för att få ett rikare material samt att det troligtvis skulle vara möjligt att även 
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studera dialoger mellan förskolans yngsta barn och pedagoger. De övriga två 

avdelningarna på förskolan tillfrågades då om deltagande. Utökningen av 

deltagare gjorde att hela spannet av förskolebarn finns med i studien, det vill 

säga barn mellan ett och sex år. Fokus för studien ändrades också något då 

jag inte enbart intresserade mig för de verbala handlingarna utan också av de 

kroppsliga, därför anser jag att det var enbart av godo för min studie att barn 

i alla förskoleåldrar blev deltagare då samspel mellan verbala och kroppsliga 

handlingar i interaktion med andra kan vara mer förekommande hos de 

yngre barnen.  

Efter samtal med pedagogerna på förskolan beslutade jag sedan att välja 

ut vissa situationer som förekommer regelbundet i förskolans verksamhet 

och observera dessa situationer upprepade gånger. Jag var intresserad av 

situationer där det kunde tänkas uppstå interaktion mellan flera barn och en 

pedagog och önskade ett rikt material vilket olika situationer på förskolan 

kunde bidra till. De situationer som valdes ut var: 

 

 Måltidssituationer som är påverkade av förskolans organisation, där alla 

deltagare befinner relativt stilla på en och samma plats under en något 

längre tid. 

 Tid (vanligen en timme) på eftermiddagen då verksamheten för det mesta 

är oplanerad där både barn och pedagoger är rörliga och det finns en 

större valfrihet i aktiviteterna än exempelvis vid måltiden  

 Pedagogplanerade aktiviteter utomhus, där barnen och pedagogen befinner 

sig inom en avgränsad yta och där barnens initiativ får styra vad som 

sker i aktiviteten.  

Antalet inspelade filmer fördelades enligt tabell 2 mellan de olika situation-

erna. 

 

Tabell 2. Fördelning av filmade situationer. 

Situation Antal observerade tillfällen Antal filmsekvenser 

Måltid 4 4 

Utomhusaktivitet 3 18 

Eftermiddag 4 18 

 

Totalt spelades 40 filmer in under de 13 tillfällen (47 timmar) jag vistades på 

förskolan. Dessa filmer är olika långa, de kortaste filmerna är ca en minut 

och de längre filmerna av måltiderna är mellan 20-60 minuter. 
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Tillträde till förskolan och forskningsetiska ställningsta-
ganden 
Innan jag påbörjade min studie var det viktigt att problematisera de etiska 

aspekterna av min forskning.  När det gällde att videofilma blev barns och 

pedagogers integritet viktigt att ta hänsyn till. Vetenskapsrådets rekommen-

dationer har följts vad gäller etiska överväganden och information och in-

hämtande av godkännande från pedagoger och vårdnadshavare för de barn 

som deltog har skett.265 För att få tillgång till förskolan, pedagogerna, vård-

nadshavarna och barnen behövde jag först tillstånd av den förskolechef som 

var ansvarig. Jag mötte chefen vid ett tillfälle och berättade om min tänkta 

studie och om den aktuella förskolan för min studie. Förskolechefen gav sitt 

godkännande och därefter kontaktade jag förskolan och lämnade formulär 

för skriftligt samtycke. När pedagogerna skrivit under samtycksformulären 

fick jag hjälp av dem med att dela ut formulär för godkännande av delta-

gande till vårdnadshavare för de barn som skulle bli aktuella för studien. 

Dessa samtycken samlades sedan in och det var ett fåtal barn som inte kom 

att beviljas medverkan i studien. Vi de tillfällen då dessa barn befunnit sig 

inom räckhåll för bild eller ljudupptagning har kameran stängts av. I sam-

band med godkännandet fick deltagarna information om syftet med studien, 

att deltagande var frivilligt, att deltagandet när som helst kunde avbrytas och 

att jag i licentiatuppsatsen inte skulle nämna namn på deltagare, förskolans 

namn eller namn på kommunen och att resultaten endast skulle användas i 

forskningssammanhang. 

De barn som deltog i studien tillfrågades av pedagogerna och av mig vid 

flertalet tillfällen om det gick bra att jag var där och filmade. När det gällde 

de yngsta barnen, som ännu inte talar verbalt, försökte jag avläsa om de var 

besvärade av kameran eller inte, detta gällde även de äldre barnen men där 

kunde de också säga att de inte ville bli filmade. I de fall som barnen visade 

eller uttryckte att de var besvärade eller negativt påverkade valde jag att 

stänga av kameran. Även om tillstånd lämnats av informanterna, eller deras 

vårdnadshavare, innebar det inte att det alltid är etiskt försvarbart att filma. 

Vid några tillfällen upplevde jag att kameran blev ett hinder för barnen i 

deras verksamhet. Jag valde då att stänga av kameran och gå därifrån. Ett 

exempel på ett sådant tillfälle var när några barn lekte tillsammans med en 

pedagog och varje gång jag riktade kameran mot dem reste sig ett barn upp, 

ropade att jag filmade och sprang sedan därifrån. Jag tolkade situationen 

som att hon blev störd i sin lek av att jag filmade och jag gick då därifrån och 

valde att filma andra interaktionssituationer.  

Allt material förvarades inlåst och det som fanns på min dator var lösen-

ordskyddat så att ingen utomstående kunde komma åt materialet.  

                                                             
265 Hermer n och  etenska srådet  God forskningssed. För samtyckesformulär se Bilaga 1 och Bilaga 2. 
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Rollen som forskande förskollärare 
Jag är förskollärare och har arbetat flera år i förskolans verksamhet vilket 

innebar att jag behövde förhålla mig till mina olika roller som forskare och 

förskollärare när jag gjorde min studie.  

För min studie kunde kameran hjälpa mig att hålla avstånd då förskolan 

är en bekant arena för mig som förskollärare. Genom att studera förskolans 

verksamhet genom en kameralins gavs en större förutsättning att hålla en 

viss distans till empirin. Detta kan vara viktigt då en forskare som är förtro-

gen med sitt fält kan tyckas ” eta” s aren i f r äg   ara ointresserad a  det 

redan bekanta eller för nära det som studeras för att intressera sig eller våga 

undersöka mer vad som händer.266 Fördelen med att forska på sitt eget om-

råde är att det ges en större möjlighet att gå på djupet eftersom en förståelse 

för, i det här fallet, förskolans kultur redan finns. Nackdelen är att den för-

förståelsen kan påverka mig som forskare så att jag inte ser ”det f r gi et 

tagna”.267 Genom att göra studien på en förskola som för mig var obekant 

och genom att välja att vara till största delen observerande via kameran har 

jag dock kunnat få distans till mitt material. 

När videofilmning används som metod för att samla empiri för en forsk-

ningsstudie är det viktigt att reflektera runt objektifiering och hur de som 

filmas kan uppleva detta. Månsson problematiserar observationer med ka-

mera och lyfter fram att den som står bakom kameran tydligt markerar iakt-

tagande och att det därmed finns någon som blir iakttagen, vilket kan leda 

till en objektifiering av undersökningspersonerna.268 I flera avhandlingar 

berättar forskare att barnen efter ett tag tycks vara omedvetna om kameran 

och filmaren.269 Andra forskare menar att kameran alltid påverkar de som 

finns i ”rummet”.270 Även forskaren blir observerad trots att målet ibland är 

att  ara en ”fluga  å  äggen”.  ramf rallt i forskning med barn blir detta 

tydligt. Elin Eriksen Ödegaard skriver i sin avhandling: 

 

Jeg opplevde en rekke hendelser som gjorde at jeg ble klar over det 

umulige med å  are ”en flue  å  eggen” i studier a  barn. Mange 

barn kan vare opptatt av fluer.271  
 

                                                             
266 Ely, Anzul, och Liungman, Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken : cirklar inom cirklar, 23. 
267 Tellgren, Förskolan som mötesplats: barns strategier för tillträden och uteslutningar i lek och samtal, 

42. 
268 Månsson, Möten som formar: interaktionsmönster på förskola mellan pedagoger och de yngsta barnen 
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269 Emilson, Det önskvärda barnet: fostran uttryckt i vardagliga kommunikationshandlingar mellan 

lärare och barn i förskolan, 58; Tellgren, Förskolan som mötesplats: barns strategier för tillträden och 
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270 Lind, Blickens ordning: bildspråk och estetiska lärprocesser som kulturform och kunskapsform, 169. 
271 Elin Eriksen Ødegaard, Meningsskaping i barnehagen: innhold og bruk av barns og voksnes 

samtalefortellinger, Avhandling för doktorsexamen (Göteborg: Instutionen för pedagogik och didaktik, 

Göteborgs universitet, 2007), 80. 
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Av det skälet argumenterar Eriksen Ödegaard för att ordet fluga borde bytas 

ut mot elefant, för att förtydliga hur stor påverkan forskaren har på fältet 

även när denne har en tydlig roll som observatör. 272 Jag hade planerat att ha 

en tydlig observatörsroll och inte delta i de aktiviteter eller situationer som 

jag filmade. Trots min roll som ofta sittandes lite vid sidan om har jag precis 

som Eriksen Ödegaard känt mig mer som en elefant än som en fluga då 

framförallt barnen många gånger direkt vänt sig mot kameran och bett om 

att få bli filmade. Vid dessa tillfällen har jag agerat på olika sätt. Ibland, då 

barnet under en lite längre tid kommit så nära kameran att pedagogen inte 

längre syns, eller hörs, valde jag att stänga av kameran. Jag stängde även av 

kameran när barnen agerade så att kamerans och min närvaro tycktes på-

verka verksamheten på ett tydligt sätt. Vid andra tillfällen har jag fortsatt att 

filma, främst då något barn snabbt gått eller sprungit förbi kameran och 

exempelvis vinkat eller sagt något, men där pedagogen fortfarande hörts och 

synts. Min upplevelse är dock att alla deltagare varit medvetna om min när-

varo men att de mestadels inte stördes nämnvärt av den. 

Analysmetod 
Analysarbetet påbörjades under min vistelse på förskolan. Jag observerade 

och filmade och valde då att rikta min kamera mot olika företeelser och olika 

händelser. Den pilotstudie jag gjorde i början av studien låg sedan till grund 

för hur jag riktade min kamera i fortsättningen. I samråd med pedagogerna 

valde jag efter pilotstudien, exempelvis ut vissa situationer att filma baserat 

på tolkningar av vad som framträtt. Analysarbetet påbörjades alltså redan då 

jag spelade in de första filmerna och låg sedan till grund för hur jag fortsatte 

att filma. I forskning med fokus på samspelsprocesser är denna arbetsform 

vanlig.273 Det fanns ett samspel mellan vad jag som forskare såg i mitt 

material och hur jag sedan fortsatte att samla in material. Även det analysar-

bete som pågick efter insamlingsfasen kan beskrivas som iterativt. Jag har 

upprepade gånger studerat mina videofilmer och kodat filmsekvenserna 

genom öppen kodning vilket inneburit att jag studerat och jämfört de olika 

kommunikativa situationerna i mitt material utifrån mina frågeställningar 

för att skapa kategorier.274 Det jag sett i materialet har också påverkat mina 

frågeställningar vilket lett till ytterligare kodning med utgångspunkt i mina 

nya frågor. Studiens syfte och frågeställningar har smalnat av efter en pro-

cess av upprepat tittande på filmer, öppen kodning av dessa, nya frågeställ-

ningar som väckts utifrån de kategorier som jag uppfattat i mitt material vid 

kodningen vilket sedan lett till nya genomgångar av mitt material. Vissa fil-

mer studerades också tillsammans med andra forskarkollegor för att jag 

                                                             
272 Ibid., 79-80. 
273  lan Bryman och Bj rn Nilsson                                  Malm    iber            . 
274 Ibid., 377. 
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skulle få hjälp att eventuellt se andra saker än det jag redan sett.275 Detta 

gjorde att jag fick nya frågor att ställa till mitt material vilket ledde till ytter-

ligare studier av filmerna. I början var analysarbetet präglat av ett mycket 

öppet förhållningssätt till materialet för att längre fram kopplats samman 

mer med den teoretiska definitionen av dialog som valts för denna studie. Då 

fokus för min studie är de situationer där en pedagog och minst två barn 

deltar inleddes analysprocessen av det insamlade materialet med att urskilja 

dessa situationer från de då enbart ett barn interagerade med pedagogen. Av 

de totalt 40 videoinspelningarna deltog flera barn och en pedagog i 32. Dessa 

sekvenser grovtranskriberades som narrationer. Nästa steg var att urskilja 

dialoger, enligt den definition som skrivits fram tidigare. För att betraktas 

som dialogiska skulle interaktionssituationerna kännetecknas av närvaro, 

lyssnande, ömsesidighet och utvidgande.  

Av de 32 filmerna var det 18 stycken filmer som innehöll interaktion där 

både pedagogens och barnens närvaro blev synlig, där det också gick att upp-

fatta att barnet och pedagogen lyssnade på varandra, där båda gavs möjlig-

het att bidra till dialogen och där pedagogen, men även barnet många 

gånger, bidrog till att dialogen utvidgades på något sätt.276 Här har alltså 

denna studies dialogdefinition fungerat som urvalskriterium då det är den 

interaktion som tolkas som dialogisk som fokuserats i studien. De dialogiska 

sekvenserna i dessa 18 filmer transkriberades först utifrån en modell där de 

olika deltagarnas verbala handlingar beskrevs i en spalt, deras icke-verbala 

handlingar beskrevs i en andra spalt och där fysiska handlingar i vissa fall 

också synliggjordes med hjälp av bilder. Alla namn är fiktiva och pedagogen 

används som benämning för alla pedagoger för att skilja deras handlingar 

från barnens. 

Tabell 3. Transkriptionsexempel. 

  Deltagare Verbala handlingar Icke-verbala handlingar  

1 Cajsa   Ger telefonen till pedagogen 

2 Pedagogen 
Ska du sätta dig riktigt, ska jag 
tala? 

Tar emot telefonen och sätter den mot 
sitt högra öra 

4 Pedagogen 
Vem är det då?...Hallå...är det 
någon där...Cajsas mamma   

                                                             
275 Heath, Hindmarsh, och Luff, Video in qualitative research: analysing social interaction in everyday life, 

156. 
276 Av de 18 filmer där en pedagog och minst två barn deltog anslöt det i två filmer inget ytterligare barn till 

interaktionssituationen utan alla var deltagare i dialogen då filmen började. 
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5 Cajsa   
 

Sträcker fram handen mot telefonen 

 

Denna typ av spalttranskription har även andra forskare använt för att besk-

riva videoobservationer i text.277 De talade orden har, för läsbarhetens skull, 

genomgående transkriberats till skriftspråk. De enda undantagen för detta är 

när det var svårt att avgöra vad deltagarna säger. Exempelvis pekar ett barn 

vid ett tillfälle på displayen på en telefon och säger: ” ä”. Jag kunde vid detta 

tillfälle inte avgöra om barnet menade där, det eller den varpå det sagda 

transkriberades ljudenligt. Ljud som hmm transkriberas även ljudenligt och 

meningsbyggnad och grammatik har följt deltagarnas tal.  Jag har också 

gjort avvägningen att använda ordet dom i mina transkriptioner i stället för 

de för att öka känslan av tal i en text där tal gjorts om till skrift. Några sym-

boler har använts i transkriptionerna för att förtydliga vissa aspekter av in-

teraktionen för läsaren. Antalet symboler i transkriptionerna i denna studie 

har avgränsats till de aspekter av interaktion som jag tolkar som betydelse-

fulla för läsarens förståelse av studies resultat, vilket innebär att det är 

nedanstående symboler som använts.278   

 

Tabell 4. Transkriptionsnyckel. 

Ohörbart tal (ohörbart) 

Betoning Betoning 

Kortare tystnad (.) 

Längre tystnad i antal sekunder (3s) 

Samtidighet [   ] 

Tydligt starkt tal STARKT TAL 

Frågande ton ? efter det sagda 

Deltagarantalet förändras → vid radnumret 

                                                             
277 Anne Kultti, Flerspråkiga barn i förskolan: Villkor för deltagande och lärande, Avhandling för 

doktorsexamen (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet, 2012). 
278 Linell, Rethinking language, mind, and world dialogically: interactional and contextual theories of 

human sense-making, 465-466. Symbolen för en frågande ton, ?, har lagts till av mig. 
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Vid teckenanvändning visas bild på hur ordet teck-

nas279 

 

 

I likhet med andra studier har analysarbetet baserats på både transkription-

erna och filmerna parallellt, det videoinspelade materialet har dock varit 

huvudkällan för min analys.280  
När materialet transkriberats påbörjades en fördjupad analys av de tran-

skriberade sekvenserna. Studiens resultatdel har sedan delats upp i fyra 

olika kapitel. Inledningsvis beskrivs dialoger och icke-dialoger i förskolans 

verksamhet. Här har analysen skett med hjälp av dialogdefinitionen och 

interaktionen har analyserats utifrån närvaro, lyssnande, ömsesidighet och 

utvidgande. Den andra delen av resultatpresentationen berör aspekter av hur 

ett barn ansluter till en interaktionssituation där det pågår en dialog mellan 

en pedagog och ett annat barn. Analysen är här baserad på begrepp från ett 

interaktionsanalytiskt eller samtalsanalytiskt perspektiv. Denna analys har 

lagt grunden för de aspekter av initiativ till ett förändrat deltagarantal som 

presenteras. Jag har upprepade gånger tittat på mina filmer och läst mina 

transkriptioner och kontinuerligt analyserat materialet. Begreppen taltur, 

samtidigt tal och taltursövergångsplats har i denna analys blivit betydelse-

fulla tillsammans med fokus av innehåll.281 Vid analysen har olikheter i initi-

ativtagandet till det förändrade deltagarantalet i interaktionssituationen 

registerats och en ny genomgång av materialet har skett. De olikheter i ini-

tiativtagandet som tycktes påverka dialogen på något sätt har sedan katego-

riserats för att visa på olika aspekter av hur barn kan ansluta till interakt-

ionssituationen. Detta presenteras i resultat- och analyskapitel två. Vid ana-

lysen av vad som händer med dialogerna har dialogdefinitionen återigen 

                                                             
279 Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) används på vissa förskolor som ett 

stöd för språkutveckling.  TAKK används tillsammans med det talade språket för att, i första hand, stimulera 

språkutveckling hos barn som av olika anledningar behöver stöd för att utveckla en fungerande kommunikat-

ion med sin omvärld. Den förskola jag vistats i för min studie tycker dock att detta är ett sätt som möjliggör 

för de allra yngsta barnen att kommunicera innan deras munmotorik möjliggör kommunikation via de talade 

orden. De bilder som valts ut kommer från specialpedagogiska skolmyndighetens webbsida och baseras på det 

svenska teckenspråket. "Ritade tecken," Specialpedagogiska skolmyndigheten, http://www.ritadetecken.se/ 

(2014-09-21) Alla tecken i TSS och TAKK är dock inte överensstämmande med det svenska teckenspråket. 

"Alternativ och kompletterande kommunikation," Specialpedagogiska skolmyndigheten, 

http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Sprak-och-kommunikation/Alternativ-och-kompletterande-

kommunikation/ (2014-09-21). 
280 Ulrika Munck Sundman, Hur barn gör måltid, Avhandling för licentiatexamen (Stockholm: Barn- och 

ungdomsvetenskapliga instutionen, Stockholms universitet, 2013), 38; Eva Änggård,                         

                                handling f r doktorsexamen   ink  ing   ema Barn  id Institutionen för 

Tema, Linköpings universitet, 2005), 46. 
281 Norrby, Samtalsanalys: så gör vi när vi pratar med varandra; Sacks, A. Schegloff, och Jefferson, "A 

simplest systematics for the organization of turn-taking for conversation." 

Mjölk 
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används för att analysera eventuella förändringar i dialogen då ytterligare en 

deltagare anslutit. I resultat- och analyskapitel två och tre har analysen pre-

senterats enligt ett interaktionsanalytiskt tillvägagångssätt där deltagarnas 

handlingar har vistats i form av transkriptioner. Det för analysen betydelse-

fulla beskrivs i text direkt efter transkriptionen.282 Det fjärde kapitlet analy-

serades genom att varje filmsekvens märktes med de olika aspekter och ka-

tegorier som framkommit i den tidigare analysen och på så sätt blev vissa 

samband mellan resultaten i de olika kapitlen synliga. Detta resultat- och 

analyskapitel redovisas främst i textform. 

Sammanfattning 
Detta metod- och materialkapitel har behandlat ett antal, för denna studie, 

viktiga aspekter som rör dels insamlingen av det empiriska materialet dels 

analysen av detta material. För denna studie har videoobservationer valts 

som insamlingsmetod. Möjligheten att fånga ljud, bild och rörelse samtidigt 

är en av fördelarna med att observera med hjälp av videokamera. För denna 

studie har en handkamera använts utan externa mikrofoner. Kameran har 

mestadels varit handhållen men vid vissa tillfällen varit fäst vid ett stativ. Vid 

dessa tillfällen har jag fört fältanteckningar samtidigt som jag filmade. 

De urval som gjorts berör dels vilka som deltagit i studien, dels vilka situ-

ationer som sedan har video-observerats. Den förskola som valdes ut består 

av tre avdelningar, cirka 50 barn och tio pedagoger. Barnen var mellan ett 

och sex år. De delar som observerades var måltider, en pedagogplanerad 

utomhusaktivitet (dock inte pedagogstyrd) och en stund på eftermiddagen 

då verksamheten inte var planerad av pedagogerna. Totalt spelades 40 filmer 

in under de 13 tillfällen jag besökte förskolan. Filmerna är mellan 1-60 minu-

ter långa. 

Alla deltagare i studien har fått information om syftet med studien, att 

deltagande var frivilligt, att deltagandet när som helst kunde avbrytas och att 

jag i licentiatuppsatsen inte skulle nämna namn på deltagare, förskolans 

namn eller namn på kommunen och att resultaten endast skulle användas i 

forskningssammanhang. De deltagande barnens vårdnadhavare har, precis 

som deltagande pedagoger, skriftligen samtyckt till att delta eller låta sina 

barn delta i denna studie. Barnen har också blivit informerade om att jag 

filmar och vid de tillfällen de uttryckt att de inte vill delta har jag slutat att 

filma.  

Den roll som jag som forskande förskollärare haft har också beskrivits i 

detta kapitel. För att kunna hålla distansen till mitt material har kameran 

samt min observerande roll varit ett stöd och även om jag upplever att delta-

garna alltid varit medvetna om mig tycks inte verksamheten blivit nämnvärt 

störd av min och kamerans närvaro. 

                                                             
282 Melander och  ahlstr m                       , 43-44. 
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Analysen av det insamlade materialet har skett med hjälp av upprepade, 

iterativa, genomgångar av mitt material vilket även har kodats för att se 

mönster och olikheter. I samband med analysen har också materialet först 

grovtranskriberats genom narrationer och därefter fintranskriberats där 

deltagarnas verbala och icke-verbala handlingar beskrivits. Materialet har 

sedan analyserats mer på mikronivå med hjälp av interaktionsanalytiska 

begrepp och det för studien centrala begreppet dialog.  



 

65 
 

Den aktuella förskolan 

Som tidigare nämnts består den aktuella förskolan av tre avdelningar där ett 

femtiotal barn mellan ett och sex år är inskrivna och där tio pedagoger arbe-

tar.283 Ett fåtal av barnen har ett annat modersmål än svenska men talar 

svenska som andraspråk eller som ett andra förstaspråk. Ungefär 55 % av 

barnen är flickor och 45 % är pojkar. I denna studie görs mikroanalyser av 

vad som sker med dialogen då det ansluter fler barn till interaktionssituat-

ionen. Då mikroanalyser görs blir det viktigt att lyfta fram kontexten, det vill 

säga det sammanhang inom vilket studiens interaktionssituationer pågår. 

Ett sätt att göra detta på kan vara att beskriva förskolans miljö och organise-

ring av verksamheten. William A. Corsaro argumenterar för att arbetet med 

videoinspelningar tar sin utgångspunkt i väl förankrade kunskaper om det 

fält, eller den kontext inom vilket videoinspelningarna är gjorda. Tydliga 

beskrivningar av fältet, här förskolans verksamhet, gör att studiens resultat 

kan sättas i ett sammanhang som gör resultatet mer tillförlitligt.284 I följande 

avsnitt kommer förskolans lokaler och verksamhetsorganisation att kortfat-

tat presenteras för att skapa förståelse för de situationer som beskrivs och 

placera dem i en rumslig kontext.285  

Lokaler 
Förskolan är byggd med tre avdelningar på längden och i ett plan. Varje av-

delning består av en hall med ingång utifrån, ett större rum med köksbänk 

och cirka tre mindre rum samt toaletter och tvättrum. Från de större rum-

men kan man se in i några av de mindre rummen men det är inte insyn till 

alla rum. Ett av de mindre rummen används gemensamt av alla avdelningar 

som ett rum för rörelse. Där finns kuddar och en del gymnastikmaterial.  I 

alla de större rummen samt i några av de mindre står matbord och stolar. I 

de större rummen finns också utrymme för samlingar med alla barn på varje 

avdelning. Både i de mindre och de större rummen samt i korridoren mellan 

dessa och mellan avdelningarna finns lekmaterial (exempelvis dockor, bilar, 

byggmaterial, rollek, sång och musik) skapande material (exempelvis pen-

nor, färger, papper, pärlor, lim, saxar) samt böcker, spel och pussel. I dessa 

utrymmen finns även plats för utställningar och upphängningar av barnens 

projekt och alster. I flera av förskolans tvättrum har organiserats för lek med 

                                                             
283 De barn som var sex år hade fyllt sex under de första månaderna av året och skulle börja i förskoleklass 

till hösten. Alla barn tillhörde alltså det normala ålderspannet för förskolan. 
284 William A. Corsaro, "Something Old and Something New: The Importance of Prior Ethnography in the 

Collection and Analysis of Audiovisual Data," Sociological Methods and Research 11, nr. 2 (1982). 
285 Jämför Anette Hamerslag, Barns deltagande och delaktighet : Projektarbete i en förskola med 

inspiration från Reggio Emilia, Avhandling för licentiatexamen (Uppsala: Institutionen för pedagogik, 

didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet, 2013), 40. 
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vatten. Rummens antal och storlek samt organiseringen av material i loka-

lerna liknar beskrivningar av förskolor i andra forskningsstudiers.286 

Hela förskolan har en gemensam gård som är inhägnad och relativt platt. 

Där finns klätterställning, gungor, sandlådor och en del växtlighet. Det finns 

också områden för olika typer av rollekar och några förrådsbyggnader för 

förvaring av material. Nära förskolans yttervägg finns också några bord med 

bänkar och möjlighet att vistas under tak. Här står även barnvagnarna till de 

yngre barnen som sover i vagn en stund under sin vistelse på förskolan. 

Organisation av verksamheten 
Förskolan är uppdelad i tre avdelningar. På en av dessa avdelningar går barn 

som är fyra-sex år och de andra två avdelningarna har båda barn mellan ett 

och tre år. På avdelning med de äldre barnen är det dryga 20 barn inskrivna 

och på de andra avdelningarna är det ca 15 barn i varje grupp. Att avdelning-

ar med yngre barn har färre barn inskrivna än avdelningar med äldre barn är 

också vanligt förekommande i den svenska förskolan vilket statistik från 

Skolverket visar.287 Förskolan har öppet mellan 06.30 och 18.00 (detta kan 

variera lite beroende på barnens behov av omsorg). Förskolan kan sägas 

erbjudanda en heldagsomsorg med utbildad personal vilket är det vanligaste 

i svenska förskolor men skiljer sig från förskolor i exempelvis Reggio Emilia i 

Italien.288 På tidiga morgonar och sena eftermiddagar, när barnantalet är 

lägre, vistas barn från alla avdelningar på den av avdelningarna som är öpp-

nings- och stängningsavdelning. Mellan cirka 07.30 och 16.00 befinner sig 

dock alla barn på sina respektive avdelningar. Frukost serveras runt 08.00, 

lunch ungefär klockan 11.30 och mellanmål äts mellan 14.00–14.30. Verk-

samheten bedrivs lite olika på de tre avdelningarna men på förmiddagen 

från klockan 09.00 fram till lunch sker regelbundet en planerad verksamhet 

där barnen är indelade i mindre grupper och varje grupp gör något med en 

av pedagogerna. Denna aktivitet kan som exempel röra ett projektarbete, 

någon skapande verksamhet, en aktivitet i rörelserummet eller en lekaktivi-

tet. Denna ovan beskrivna typen av verksamhetsorganisation återfinns också 

i andra studier av förskolan.289  

Varannan vecka har förskolan en gemensam aktivitet där alla barn utom 

de allra yngsta väljer en utomhusaktivitet som då genomförs i mindre grup-

per tillsammans med en pedagog. Vid de här tillfällena består dessa grupper 

av barn från alla avdelningar. Detta visar på en pedagogplanerad verksamhet 

                                                             
286 Ann-Marie Markström, Förskolan som normaliseringspraktik: En etnografisk studie, Avhandling för 

doktorsexamen (Institutionen för beteendevetenskap, Linköpings universitet, 2005), 60-69. 
287 Skolverket, "Barn och grupper i förskolan 15 oktober 2013, Tabell 4A". 
288 Claudia Giudici, Mara Krechevsky och Carla Rinaldi, red. Att göra lärande synligt: barns lärande – 

individuellt och i grupp, (Stockholm: HLS förlag, 2006), 348-350; Kultti, Flerspråkiga barn i förskolan: 

Villkor för deltagande och lärande, 80. 
289 Kultti, Flerspråkiga barn i förskolan: Villkor för deltagande och lärande, 80. 
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utomhus och skiljer sig från de forskningsresultat som visar att utomhusak-

tiviteter oftare är barninitierade till skillnad mot den av pedagoger initierade 

och organiserade inomhusmiljön.290 Tidigare studier har också visat på att 

pedagogernas roll i utomhusaktiviteten är en övervakande roll. Detta skiljer 

sig också från vad jag kunnat iakttaga vid de utomhustillfällen jag närvarat. 

Där har pedagogerna haft en tydlig plats i aktiviteten tillsammans med bar-

nen och pedagogerna har aktivt deltagit i den aktivitet barnen valt.291 Peda-

gogerna organiserar för att barnen ska få välja aktivitet och därefter deltar 

pedagogerna flitigt i den aktivitet barnen valt. Samma procedur där barnen 

väljer aktiviteter som genomförs i mindre grupper med barn från hela för-

skolan sker även regelbundet inomhus.  

Efter lunchen sover några barn, andra lyssnar (eller läser själva) på en 

saga eller en bok eller gör en annan aktivitet inom eller utomhus. En del av 

personalen har då också rast. Förskolan arbetar också med att barnen på de 

olika avdelningarna får välja bland ett antal förbestämda aktiviteter ut-

spridda i avdelningens lokaler. 

Barnens och pedagogernas placering i lokalerna 
En stor del av den organiserade verksamheten på denna förskola medför att 

barnen ofta är uppdelade i mindre grupper och utspridda i förskolans loka-

ler, både inom- och utomhus. Även måltiderna intas delvis i olika rum, här 

är det lite olika mellan avdelningarna där en avdelning har alla sina matbord 

i olika rum medan de andra har flera bord i samma rum. Hela avdelningens 

barngrupp möts vid de samlingar som förekommer dagligen samt vid andra 

helgruppsaktiviteter. Vid de tillfällen då barnen själva kan styra över var de 

ska vara i lokalerna uppfattar jag det som att de sprider ut sig tillsammans 

med sina kompisar.  

Under måltiderna sitter alla pedagoger och äter tillsammans med barnen 

och som tidigare nämnts har personalen raster inplanerade främst efter 

lunch. Några har rast före lunch. Vid dessa tillfällen är det färre pedagoger i 

verksamheten på förskolan. Detta gäller också fram till klockan 09.00 på 

morgonen och efter cirka klockan 14.00 på eftermiddagen då några pedago-

ger börjar sin arbetsdag klockan 09.00 och några slutar klockan 14.00. Efter 

lunchen finns det dock ett antal barn på avdelningarna för yngre barn som 

so er  ilket g r att det inte heller är lika många barn som är i ”akti ”  erk-

samhet. Raster runt lunchen och sovande barn efter maten återfinns också i 

beskrivningar från andra förskolestudier. På avdelningen med äldre barn 

                                                             
290 Ibid., 81.  
291 Ibid; Markström, Förskolan som normaliseringspraktik: En etnografisk studie, 74. 
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sover inget barn.292 Pedagoger och barn befinner sig ibland även på toaletter, 

i tvätt och skötrum samt utomhus.  

En komplex verksamhet 
I ovanstående avsnitt har den aktuella förskolans miljö och verksamhetsor-

ganisation beskrivits. I det insamlade materialet framträder en komplex 

verksamhet som är flerdimensionell och oförutsägbar.293 För att kunna tyd-

ligare förstå de situationer som kommer att presenteras i resultat- och ana-

lysdelen beskrivs nedan en interaktionssituation från det videoinspelade 

materialet. Denna typ av interaktionssituation, där en pedagog och flera 

barn interagerar tillsammans återkommer i det insamlade videomaterialet 

och återges för att synliggöra den mångfald av samtidiga oförutsägbara 

handlingar som visar att verksamheten i förskolan är komplex. Det är i relat-

ion till denna kontext som de dialoger som analyseras bör förstås. 

Följande exempel beskriver en situation där flera barn och en pedagog 

agerar inom samma fysiska område och där varje individs handlanden har 

transkriberats.294 Detta är ett utdrag på en minut ur en filmsekvens som är 

cirka fyra minuter lång. Varje deltagares handlande beskrivs var för sig för 

att bilden av hur mycket som sker samtidigt då flera deltagare interagerar 

ska träda fram. Pedagogen är utomhus i en koja tillsammans med en grupp 

barn. Antalet barn varierar lite då de pågår ett ständigt förflyttande in och ut 

i kojan. Antalet deltagare är som mest sju och som minst fyra. Dessa barn 

talar delvis med pedagogen, delvis med varandra. Pedagogen talar med olika 

barn och samtidigt undersöker barn och pedagoger olika föremål som ligger i 

en plastback på marken i raketen och de interagerar också med den fysiska 

miljön eller rummet på olika sätt. Under en videosekvens på ca en min sker 

följande: 

                                                             
292 Sofia Grunditz, Små barns sociala liv på vilan: Om deltagande och ordningsskapande i förskolan, 

Avhandling för licentiatexamen (Uppsala: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, 

Uppsala universitet, 2013), 47; Kultti, Flerspråkiga barn i förskolan: Villkor för deltagande och lärande, 80. 
293 Mark Mason, "Complexity Theory and the Philosophy of Education," Educational Philosophy and Theory 

40, nr. 1 (2008): 13. 
294 Film nummer 38. Se Källförteckning. 
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Bild 1: Komplex verksamhet

 

Källa: Film nummer 38 

 

Ted kommer in i bild. Han ställer sig med ryggen mot de andra deltagar-

na och tittar mot kameran. Efter ytterligare fem sekunder springer Ted ur 

bild och några sekunder senare springer han in i bild igen. Ansiktet är nära 

kameran nu. Ted backar två steg, fortfarande med blicken på kameran, varpå 

han snabbt lutar sig mycket nära kameran och hans ansikte försvinner ur 

bilden på dess vänstra sida. Teds kropp är fortfarande synlig i bilden om än 

mycket nära. Direkt därpå vänder sig Ted om mot resten av deltagarna och 

går några steg mot dem. Han böjer sig ner med armen sträckt mot marken 

och backen med saker och under cirka tio sekunder syns enbart Teds bakhu-

vud på filmen sedan håller han upp en leksak mot pedagogen och de andra 

barnen. 

My står längst bort från kameran i början av filmsekvensen. Hon tittar på 

pedagogen och på kojans väggar och på de andra barnen. Efter cirka tio se-

kunder får My en leksak, en fjärrkontroll, av Sara som hon tar emot och tit-

tar på och vänder och vrider lite på. För en kort stund, cirka två sekunder, 

försvinner My ur bild och när hon syns igen står hon och tittar på sin ena 

vante. Fjärrkontrollen har hon inte längre i sina händer. Återigen försvinner 

My ur bild, denna gång bakom Ted och när hon syns igen har hon flyttat sig 

lite närmare kameran och står och tittar på platsbacken på marken. Hon tar 

ett steg mot backen, vrider lite på huvudet, vrider huvudet åt andra hållet 

hela tiden med blicken mot backen på marken. My fortsätter att titta på 

backen och vrider och lutar lite på sitt huvud åt olika håll. När det gått fem-

ton sekunder böjer My sig fram mot marken, hon försvinner sedan bakom 

några andra barn och när hon blir synlig igen står hon upprätt.  

Sara står i filmens början i vänsterkant av filmrutan och håller i en fjärr-

kontroll. Hon trycker lite på knapparna, vänder sig om, böjer sig ner med 

armen med fjärrkontrollen utsträckt mot marken. ”Nej”, säger Sara sedan 

och reser sig upp, vänder sig om mot My och ger henne fjärrkontrollen. Sara 
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kliver sedan över plastbacken framför My och mot den bortre väggen i kojan. 

Hon klättrar upp på väggen med ryggen mot kameran. Genom att hänga på 

väggen kan Sara se ut genom ett mellanrum mellan kojans väggar och tak. 

Efter cirka 20 sekunder försöker Sara klättra ner genom att sätta ner ett ben 

på marken, hon når inte riktigt ner och lyfter upp benet igen. Sara provar 

med det andra benet, men inte heller nu når hon marken varpå hon lyfter 

upp benet igen och provar med det första benet igen. 

Max blir synlig efter 15 sekunder, då går han fram till backen på marken 

och böjer sig ner. När han reser sig upp har Max en 50 cm lång plastslang i 

ena handen och en svart platsliknande bricka i A4-storlek i sin andra hand. 

På denna bricka finns på ena sidan en bild med någon form av mönster på. 

Max håller fram brickan mot pedagogen och säger: ”Hit ska vi! Där är rym-

den här”. Max pekar med platsslangen på brickan (kartan). Pedagogen tar 

emot kartan från Max och börjar tala om vad som behövs innan man åker till 

rymden. Max sätter slangen i munnen, tar ut den igen, vänder sig om mot 

utgången av kojan, sätter slangen i munnen igen och går sedan ut ur bild. 

Lina säger ”Vi ska flyga”. Hennes kroppsliga ageranden syns inte så 

mycket i bildrutan. Hon sitter på marken, ganska nära backen med saker och 

större delen av tiden syns enbart övre delen av hennes huvud. I samband 

med att Max ger pedagogen kartan och denne börjar tala om att räkna ner 

innan man kan starta avresan till rymden säger Lina ”Det här är ett”. 

Elin blir endast synlig i denna filmsekvens vid ett tillfälle då hon kommer 

in från höger och går fram till backen på marken. Elin tar något från backen 

och försvinner sedan ur bild igen. Samtidigt som detta sker hörs en röst som 

säger ” et ni  a…  et ni  aa”. Då Elin har ryggen mot kameran är det svårt 

att avgöra om det är hon som talar eller om det är någon annan, men rösten 

hörs ganska bra och påminner inte om någon annan röst som hörs på filmen. 

Pedagogen har precis plockat ut ett par batterier ur en fjärrkontroll, 

detta när hon sitter på huk i mitten av kojan. Hon reser sig upp samtidigt 

som hon säger ”Jag lägger de här i min ficka så länge”. Sedan stoppar hon 

ner batterierna i sin byxficka. ”Ja vi är redo att flyga” säger pedagogen efter 

att Lina sagt att de ska ut och flyga.  Hon försvinner sedan bakom Ted en 

stund och när pedagogen syns igen står hon bredvid Sara och tittar ut mellan 

kojans vägg och tak. Max kommer då fram till pedagogen med kartan och 

visar vart de ska. ”Och vet ni  ad  i ska g ra innan  i b rjar” säger pedago-

gen och sätter sig på huk ”Då måste vi räkna nedåt, från tio till ett. Då räknar 

vi baklänges för det har jag sett på TV”. Hon försvinner återigen bakom Ted 

men hennes röst hörs då hon, direkt efter att Lina sagt att hon hittat siffran 

ett  säger ”Ja, titta, här har vi siffror”. Pedagogen lyfter upp huvudet och 

tittar mot kojans    ning sedan ro ar hon  å Max ”Max, Max kom nu då så 

vi kan räkna ner och flyga då. Ska vi börja räkna på tio och sedan räknar vi 

nio, åtta och när vi kommer till ett, då köör vi!” 
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Bild 2. Möten 

 

Ovanstående bild visar på de olika möten eller interaktioner som kan uppstå 

vid en situation liknande den som beskrivits ovan. Händelserna utspelade sig 

under ca en minut. Detta kan multipliceras med 60 för att förstå antalet in-

teraktioner under en timme och vi kan utifrån detta sedan föreställa oss 

mängden av interaktioner som kan utspela sig under en hel dag på en för-

skola. Till detta kan läggas att denna situation endast inbegriper en pedagog 

och sex barn. Tar vi också med det faktum att det vanligen vistas fler barn 

och fler pedagoger samtidigt på en svensk förskola år 2014, så framträder 

förskolans komplexitet tydligt. I denna verksamhet önskar jag lyfta fram en 

särskild del av den vardagliga interaktionen, den del som kan ses som dialo-

gisk. 
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Resultat och analys:  
Dialog och icke-dialog 
 

Den interaktion jag fokuserat i den här licentiatuppsatsen är den som besk-

rivs som dialogisk och det som studeras är vad som händer med dialoger då 

det ansluter fler barn till interaktionssituationen. Innan denna fråga besva-

ras kommer två olika typer av interaktionssituationer som jag fann vid ana-

lysen av mitt material att presenteras. Den ena situationen beskriver jag som 

en dialog och den andra menar jag saknar några av de kännetecken på dialog 

så som den definieras i denna studie. Dessa olika interaktionsformer före-

kommer i förskolans vardagliga interaktioner tillsammans med andra former 

av interaktion som till exempel uppmaningar, berättande, instruktioner, 

hälsningar och frågor med korta svar.  

Interaktion mellan barn och pedagog i förskolan 
Interaktion som kännetecknas av närvaro, lyssnande, ömsesidighet och ut-

vidgande definieras i denna studie som dialog. I studiens teoretiska bak-

grund framkom även att den pedagogiska relationen betraktas som primär i 

undervisningssammanhang då dialogen anses utgöra grund för pedagogiska 

relationer. Denna typ av interaktion, betraktas även av ett flertal forskare, 

som gynnsam för barns lärande, för deras spårkutveckling och för möjlighet-

en att möta och utveckla demokratiska värderingar.295  

För att synliggöra hur dialoger förhåller sig till de samtal som jag här be-

nämner som icke-dialoger kommer jag visa på två utdrag ur en transkription 

av en måltidsinteraktion. Precis som Bae vill jag lyfta fram den komplexa 

verksamhet som förskolan är och hur pedagoger som arbetar i förskolan 

deltar i olika typer av interaktion dagligen. Bea nämner att de pedagoger som 

deltog i hennes studie både var deltagare i interaktionssituationer som kän-

netecknas av spacious patterns och deltagare i interaktionssituationer som 

kännetecknas av narrow patterns.296 I min studie deltar pedagogerna i både 

samtal och dialoger vilket inte är detsamma som spacious och narrow patt-

terns i interaktionen men anledningen till att jag lyfter likheten är viktig. 

Pedagogerna verkar i en komplex verksamhet där olika former av interaktion 

ständigt pågår men det är dialoger som lyfts fram i denna studie. Detta inne-

bär att alla pedagoger som nämns i min studie deltar i dialoger med barn. I 

mitt material kunde jag också se att alla dessa pedagoger även deltog i sam-

tal som kan beskrivas som icke-dialoger. Genom att visa på två olika inter-
                                                             
295 Giudici, Krechevsky och Rinaldi, red. Att göra lärande synligt: barns lärande – individuellt och i grupp; 

Bae, "Children and Teachers as Partners in Communication: Focus on Spacious and Narrow Interactional 

Patterns”   ohansson och  amuelsson  "Omsorg – en central aspekt av förskolepedagogiken: Exemplet 

måltiden ”  ohansson                                                                           . 
296 Bae, "Children and Teachers as Partners in Communication: Focus on Spacious and Narrow Interactional 

Patterns." 
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aktionssituationer, en dialog och en icke-dialog, från samma inspelningstill-

fälle önskar jag förtydliga detta. Utdragen är alltså från samma pedagog och 

tillsammans med samma barn samt inspelat vid samma tidpunkt. Eftersom 

denna studie har ett pedagogfokus kommer pedagogens ageranden att lyftas 

fram tydligast, barnens agerande menar jag dock är av stor betydelse för vad 

som sker i denna interaktion men deras handlingar kommer, av utrym-

messkäl att beskrivas sekundärt. 

Exempel på dialog 

Det utdrag som jag valt ut för att visa en interaktion som kännetecknas av 

närvaro, lyssnande, ömsesidighet och utvidgande kommer från en videoin-

spelning av en måltidssituation där en pedagog och tre barn deltar. Barnen 

är mellan två och fyra år och dialogen inleds av Alice som sitter till höger om 

Nelly genom att hon berättar att hon tappade ett glas i sitt vardagsrum. Dia-

logens innehållsfokus kretsar runt Alice glas en kort stund och sedan blir det 

tyst i några sekunder varpå följande sker. 

Transkriptionsexcerpt 1. Dialog vid måltid297 
  Deltagare Verbala handlingar Icke-verbala handlingar 

53 Nelly 

Förut, när jag var hemma hos mig, 
då åt vi mat förut hemma, då var det 
ett glas där(.) 

 

 
54 Pedagogen Mmm Tittar på Nelly och nickar 

55 Nelly 

hemma. Då när det var glas, kalas för 
Stina (.) då tappade jag ett glas i 
golvet så det (.) och då ställde jag 
mig på golvet och då fick jag ont 
under foten, jag var barfota   

56 Pedagogen 
Oj, fick du glas i foten? Aj, aj. Det gör 
ont det. 

Grimaserar med sitt ansikte samtidigt 
som hon tittar på Nelly 

57 Nelly 
Då fick jag blod och då satte mamma 
på mig plåster   

58 Pedagogen Mmm Nickar 

59 Nelly Men det gick bra i alla fall   

60 Pedagogen 

Fick hon ta en pincett då och ta bort 
den där glasbiten som hade fastnat i 
din fot?   

61 Nelly (ohörbart)   

62 Pedagogen 

Fick hon använda en sådan där 
pincett då och ta bort glasbiten som 
hade fastnat i din fot?   

63 Nelly 

Mmm och sen (.) och då, ska jag säga 
vad som hände på hennes kalas. Då 
på mitt, ramlade glas på golvet 

Lutar sig fram över bordet 

 

                                                             
297 Film nummer 13.  
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(ohörbart) 

64 Pedagogen 
Akta så du inte lägger håret i tallri-
ken (.)så 

Lutar sig fram över bordet och för bak 
Nellys hår 

65 Nelly 

och då fick hon en till sån där (.) isbit, 
Nej glasbit i, under foten så det, då 
och då, och då fick hon plåster på 
tån.   

66 Pedagogen Mamma också? Lutar sig lite framåt mot Nelly 

67 Nelly Nej Stina   

68 Pedagogen 
Jaha, var det Stina (.) Så både du och 
Stina fick glas i foten?   

69 Nelly 
Nej, Stina fick på tån och jag fick 
under foten   

70 Pedagogen Jaha Nickar 

 

Närvaro 

I ovanstående situation kan man se pedagogens närvaro genom att hon dels 

befinner sig vid samma bord, dels genom att pedagogen har sin kropp och 

sin blick riktad mot Nelly som sitter mitt emot henne. Vid ett tillfälle, rad 64, 

böjer sig pedagogen fram mot Nelly och drar tillbaka Nellys hår vilket visar 

att pedagogen ser henne och att Nellys hår är på väg att hamna i Nellys tall-

rik.  

64 Pedagogen 
Akta, du lägger håret i tallriken 
(.)så 

Lutar sig fram över bordet och för bak 
Nellys hår 

Pedagogens fysiska uppmärksamhet är här riktad mot Nelly. 

 

Lyssnande 

Denna interaktion mellan Nelly och en pedagog kännetecknas av att de lyss-

nar på varandra. Pedagogen hör Nelly berätta att hon tappat ett glas och att 

hon var barfota och pedagogen visar att hon hört detta på rad 56 där hon 

frågar om Nelly fick glas i foten. Pedagogen lyssnar även in Nellys kommen-

tar om att det gjorde ont och visar att hon förstår att sådant gör ont genom 

att både grimasera med sitt ansikte och säga aj,aj.  

56 Pedagogen 
Oj, fick du glas i foten? Aj, aj. Det gör ont 
det. 

Grimaserar med sitt ansikte 
samtidigt som hon tittar på Nelly 

Pedagogen visar också att hon lyssnar och har hört att det var någon fler än 

Nelly som fått plåster genom att hon frågar om det var mamma som fått 

plåster på rad 66. På rad 68 bekräftar pedagogen att det var Stina som fått 

plåster och stämmer av så hon uppfattat rätt på rad 68. 

68 Pedagogen 
Jaha, var det Stina (.) Så både du 
och Stina fick glas i foten?   

Jag tolkar detta som att pedagogen i denna situation är lyssnande på Nelly. 

 

Ömsesidighet 

Både pedagogen och Nelly bidrar i interaktionen, det finns en öppenhet från 

båda deltagarna att släppa in den andre. Inledningsvis i denna sekvens be-

rättar Nelly om vad som hänt då ett glas ramlade ner på golvet, rad 53, 55 
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och 57. Pedagogen bidrar sedan med en fråga om det användes en pincett för 

att plocka bort glasbiten ur foten. I avslutningen av sekvensen handlar inter-

aktionen om pedagogens undran om det var mamma som fick plåster. Inter-

aktionen kännetecknas av att barnet har plats att tala, berätta och även kor-

rigera pedagogen när denna uppfattat något på ett annat sätt än Nelly velat 

uttrycka, vilket blir synligt på rad 66-69. 
66 Pedagogen Mamma också? Lutar sig lite framåt mot Nelly 

67 Nelly Nej Stina   

68 Pedagogen 
Jaha, var det Stina (.) Så både du 
och Stina fick glas i foten?   

69 Nelly 
Nej, Stina fick på tån och jag fick 
under foten   

Nelly är i denna situation den som besitter kunskapen om situationen som 

man talar om och pedagogen den som önskar förstå. Som tidigare nämnts är 

relationen mellan barn och pedagog inte symetrisk eller jämlik, men i denna 

sekvens får både Nellys och pedagogens uttalanden plats och interaktionen 

kan beskrivas som ömsesidig. 

 

Utvidgande 

Pedagogens agerande för att utvidga interaktionens innehållsfokus blir tyd-

ligast synligt på rad 60 och 62 där pedagogen frågar om Nellys mamma an-

vände en pincett för att ta bort glasbiten från foten. Pedagogens fråga kan ses 

som kopplad till det Nelly sagt tidigare och pedagogen gör ett tillägg som rör 

något som barnet inte berättat, nämligen hur glaset försvann från foten. 

Pedagogen tillför i denna rad något nytt i form av en fråga om ett verktyg för 

att ta bort glasbiten från foten. Pedagogens handling öppnar upp för en möj-

lighet till utvidgning. Nelly s arar  edagogen genom att säga ”mmm” och 

sedan berätta om ett annat kalas där ett glas ramlat ner på golvet.  

62 Pedagogen 
Fick hon använda en sådan där pincett då och ta bort 
glasbiten som hade fastnat i din fot?  

63 Nelly 

Mmm och sen (.) och då, ska jag säga vad som hände 
på hennes kalas. Då på mitt, ramlade glas på golvet 
(ohörbart)  

Denna sekvens definieras av mig som en dialog då pedagogen är närvarande, 

riktar sin fysiska uppmärksamhet mot Nelly, pedagogen är också lyssnande 

och hör vad barnet säger. Både barn och pedagog får ta plats i interaktionen, 

det finns en ömsesidighet och pedagogen agerar för att utvidga samtalet. 

Kommande sekvens visar på ett samtal i måltidssituationen som jag benäm-

ner som en icke-dialog. 

Exempel på icke-dialog 

Detta utdrag beskriver en annan samtalssekvens från samma måltidssituat-

ion som ovanstående. Det är en pedagog och tre barn och samtalet har hand-

lat om att knivar som man stoppar i munnen kan göra ont. Detta med ut-
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gångspunkt i att Nelly hållit upp sin kniv och sagt att man inte får äta med 

kniven, hon har också berättat att hon har en kniv hemma.  

Transkriptionsexcerpt 2. Icke-dialog vid måltid.298 

  Aktör Verbala handlingar Icke-verbala handlingar 

18 Nelly 
Fast om man har plast då gör 
det inte ont 

 
Tittar på pedagogen 

19 Pedagogen Nej Tittar på sin tallrik 

20 (6s)     

21 Nelly 

Ja men det kan ju göra lite, om 
man inte har plast där, kan det 
göra ont. Tittar på pedagogen 

22 Pedagogen 
Ja, precis. Det kan ju göra lite 
ont. 

Tittar upp på Nelly och nickar, tittar 
sedan ner på sin tallrik  

23 (5s)     

24 Nelly Bara lite Tittar på pedagogen 

25 Pedagogen Mm   

26 Nelly Det gör inte ont Tittar på pedagogen 

27 Pedagogen Nej 
Tittar hastigt upp på Nelly, tittar sedan åt 
sidan och sedan ner på sin tallrik 

28 Nelly Det gör inte ont det Tittar på pedagogen 

29 Pedagogen Nej   

30 Nelly Och det gör ingeting 
Tittar på pedagogen och sedan ner på sin 
tallrik 

31 Pedagogen   Tittar hastigt upp på Nelly 

32 (4s)     

 

Närvaro  

Pedagogen och barnen sitter vid samma bord och är därför fysiskt närva-

rande men pedagogen tittar ofta ner på sin tallrik, hon tittar på Emma vid ett 

tillfälle och riktar blicken mot det andra bordet vid flera tillfällen. Vid tre 

tillfällen, rad 22, 27 och 31, tittar pedagogen hastigt upp på Nelly. Pedago-

gens fysiska uppmärksamhet är till största delen riktad mot annat än Nelly. 

 

Lyssnande 

Pedagogens svar på Nellys tilltal visar att hon lyssnar på Nelly, men hennes 

svar är mycket korta och vid två tillfällen är det tveksamt om pedagogen 

lyssnat och hörsammat det Nelly sagt. På rad 25 svarar pedagogen med ett 

”mm” vilket inte visar om hon hört vad Nelly säger. På rad 31 tittar pedago-

gen upp som hastigast, men visar inte att hon hört Nellys kommentar. Vid ett 

                                                             
298 Film nummer 13. 
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tillfälle, rad 27, bekräftar pedagogen vad Nelly säger, men har samtidigt sin 

fysiska uppmärksamhet till största delen riktad mot annat än Nelly.  

 

Ömsesidighet 

Möjligheten för både barn och pedagog att bidra till detta samtal finns då de 

båda sitter vid samma bord, de sitter stilla och vid flera tillfällen är det en 

längre tystnad i deras interaktion, rad 20, 23 och 32. Pedagogen bidrar till 

samtalet med korta svar i form av ”mm” eller ”nej” förutom vid ett tillfälle. 

Båda bidrar till samtalet men pedagogens verbala bidrag är färre och kortare 

än Nellys. Här vill jag påpeka att korta bidrag inte behöver innebära att in-

teraktionen är icke-dialogiskt men pedagogens upprepade korta kommenta-

rer bidrar i detta fall till att samtalet inte baseras på både barnet och pedago-

gens ömsesidiga bidrag.  

 

Utvidgande 

Pedagogen bidrar inte med något nytt i detta samtal, hon ställer inga 

(öppna) frågor, hon förklarar ingenting, benämner inte något nytt och ab-

straherar inte samtalet bort från här och nu. Ovanstående sekvens kan ses 

som icke-dialogisk då den ene deltagaren, pedagogen i detta fall, inte bidrar 

till ett ömsesidigt utvidgat samtal. Pedagogen har inte heller sin uppmärk-

samhet fokuserad på Nelly utan fokuserar till största delen andra saker runt 

omkring. Den här typen av samtal återkommer i mitt material som kortare 

och längre sekvenser och jag betraktar dem som en del av förskolans var-

dagssamtal. Jag önskar dock att i denna studie belysa interaktioner som kan 

ses som dialogiska och väljer därmed bort att studera dessa icke-dialogiska 

sekvenser.  

Sammanfattning 
I förskolans komplexa verksamhet har jag gjort nedslag för att lyfta fram de 

mellanmänskliga möten som sker mellan barn och pedagoger på förskolan. 

De möten som fokuserats är interaktioner mellan en pedagog och flera barn 

vilka kan betraktas som dialoger. Dessa har definierats som den interaktion 

som kännetecknas av närvaro, lyssnande, ömsesidighet och utvidgande. 

Detta avsnitt har visat på skillnaden i närvaro, lyssnande, ömsesidighet och 

utvidgande mellan en dialog och en icke-dialog. Detta för att skapa en bild av 

vilken typ av interaktion jag kommer att utgå ifrån i kommande resultatkapi-

tel och vad som skiljer dessa dialoger från icke-dialoger.  
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Resultat och analys:  
Förändrat deltagarantal 

Förskolan är en komplex verksamhet där mängder av barn och pedagoger 

befinner sig dagligen. I denna verksamhet förekommer också mängder av 

interaktioner och bland dessa finns interaktioner som kan kännetecknas som 

dialoger mellan barn och pedagoger. Denna studie intresserar sig specifikt 

på de dialoger där det ansluter nya barn. I detta resultatkapitel presenteras 

tre olika aspekter av hur barn kan ansluta till en interaktionssituation där 

det pågår en dialog mellan en pedagog och ett annat barn. De första två 

aspekterna rör vem som tar initiativ till att ett barn ansluter till en interakt-

ionssituation där det pågår en dialog mellan en pedagog och ett barn och hur 

detta initiativ tar sig uttryck. Den tredje aspekten rör de olika deltagarnas 

innehållsfokus. Dessa är de aspekter av hur ett barn kan ansluta till en inter-

aktionssituation som jag önskat undersöka i denna studie. Det utesluter dock 

inte att det finns andra aspekter som kan var av betydelse, men denna studie 

begränsas till de ovan nämnda aspekterna av ett förändrat deltagarantal i 

interaktionssituationer. 

I föregående kapitel har både dialoger och icke-dialoger presenterats och i 

samband med detta lyftes att alla pedagoger i denna studie deltar i båda 

interaktionsformerna. Innan resultatpresentationen i detta kapitel inleds vill 

jag återigen påpeka att alla de interaktioner som lyfts fram i min studie, un-

dantaget den som beskriver icke-dialogiskt interaktion i föregående kapitel, 

är dialogiska. Pedagogerna och barnen är närvarande och har uppmärksam-

heten riktad mot varandra och ibland mot ett material av något slag, de lyss-

nar på varandra, båda deltagarna bidrar ömsesidigt till dialogen och till att 

den utvidags på något sätt. Den interaktionssituation där dialogen pågår 

utökas sedan med ytterligare ett barn.  

Det kan också vara av vikt att upprepa betydelsen av några av de ord och 

begrepp jag använder i texten. Dialog används enbart då interaktionen kan 

definieras som dialogiskt enligt denna studies dialogdefinition, samtal an-

vänds för att beskriva all verbal och icke-verbal interaktion mellan männi-

skor som inte kan ses som dialogisk och med interaktionssituation menas 

den situation där interaktion pågår. Anledningen till att interaktionssituat-

ion används som komplement är att det förekommer att det barn som anslu-

ter till interaktionssituationen inte blir en del av dialogen varpå det vore 

felaktigt att påstå att barnet ansluter till dialogen. Barnet ansluter då till 

interaktionssituationen. Jag gör också den tolkningen att då någon av delta-

garna tilltalar en annan deltagare verbalt eller icke-verbalt så söker denne 

uppmärksamhet på något sätt. Här önskar jag återigen också förtydliga att 

ansluta i denna text inte bör betraktas som ett teoretiskt begrepp utan har 

här den vardagliga betydelsen att förenas eller kopplas samman med.  
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Initiativ till ett förändrat deltagarantal i interaktions-
situationen 
Denna del av resultatkapitlet beskriver vem som tar initiativet till att ett barn 

ansluter till interaktionssituationen samt hur detta initiativ sker. I min ana-

lys av de inspelade videosekvenserna fann jag en skillnad i vem av deltagarna 

i interaktionssituationen som tog initiativet till att deltagarantalet i den ak-

tuella situationen utökades. Jag fann att det kunde vara det anslutande bar-

net själv som tog initiativet men även att det kunde vara pedagogen i dialo-

gen som tog initiativet till att utöka deltagarantalet med ytterligare ett barn. 

Vid ett fåtal tillfällen tog även barnet i dialogen initiativ till att uppmärk-

samma ett annat barn. En ytterligare analys av dessa initiativ visade att det 

initiala initiativet kunde ske på olika sätt. Jag fann att det kunde ske ett initi-

alt tilltal, verbalt eller icke-verbalt, samtidigt som någon av deltagarna i dia-

logen talade, det vill säga där det i dialogen inte fanns en turövergångsplats. 

Det initiala tilltalet kunde också ske genom att det anslutande barnet talade 

till deltagarna i dialogen vid en turövergångsplats.299 En turövergångsplats 

är en plats i samtalet där en taltur kan ses som avslutad. En taltur kan ses 

som avslutad när det sagda kan betraktas som pragmatiskt genomfört, det 

vill säga när talaren har producerat en, för det aktuella sammanhanget, me-

ningsfull handling, när talturen är grammatiskt slutförd och när tonhöjd 

visar att turen tagit slut.300 Vid dessa turtagningsplatser kan samtalet fort-

sätta genom ett av följande tre alternativ: talaren utser en ny talare genom 

exempelvis en fråga eller att säga talarens namn, en ny talare utser sig själv 

som talare eller så fortsätter talaren turen. Analysen av materialet visade att 

den nya deltagaren kunde tilltalas av pedagogen som i förgående tur utsett 

det i dialogen deltagande barnet till talare. I följande kommer jag att ge ex-

empel på de olika initiativen samt varianter på de initiala tilltalen. 

Det anslutande barnet som initiativtagare  

Ett exempel på när ett nytt barn initierar att det söker pedagogens uppmärk-

samhet blir synligt i ett utdrag från en transkription där en pedagog och Ida, 

tre år, deltar i en dialog om en cykelpump och Maja, fem år, ansluter till in-

teraktionssituationen. 

Transkriptionsexcerpt 3. Ett anslutande barn tar initiativ – Kylskåpsgaller.301 

  Aktör Verbala handlingar Icke-verbala handlingar 

21 Ida Den här ska man ha i cykeln?   

22 
Peda-
gogen Vad händer då då? Tittar på Ida 

                                                             
299 Melander och  ahlstr m                       , 14-15. 
300 För förtydligande av verbala och icke-verbala handlingar se Goodwin, "Action and embodiment within 

situated human interaction." 
301 Film nummer 6. 
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23 Ida 
[Den (ohörbart) cykeln (ohörtbart) 
luft] 

 
 

→24 Maja [Kan (.) du (.) hjälpa (.) mig?] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Går fram mot Ida och pedagogen och räcker 
sedan fram ett kylskåpsgaller till pedagogen. 

På rad 24 blir det synligt att Maja går fram till pedagogen och Ida och tillta-

lar pedagogen. Maja handlar också icke-verbalt genom att räcka fram kyl-

skåpsgallret till pedagogen. Ovanstående exempel visar det anslutande bar-

net som initiativtagare till att deltagarantalet i interaktionssituationen ökar. 

En liknande situation utspelas i följande transkriptionsutdrag. Pedagogen 

och Nelly, fyra år, är i dialog med varandra och dialogens innehåll handlar 

om stolpar till staket kring hästhagar då Ylva, fem år, kommer fram till dem 

och något senare även Ebba, tre år. 

Transkriptionsexcerpt 4. Två anslutande barn tar initiativ – Strumpa och hästplace-

ring.302 

                                                             
302 Film nummer 30. 

  Aktör Verbala handlingar Icke-verbala handlingar 

11 Pedagogen 

Har du sett i någon riktig 
hästhage någon gång? Där 
finns det ju också pinnar [fast 
det är en annan sorts pinnar.]   

→12 Ylva 
[Min strumpa har gått]                                                              
[min strumpa har gått upp] 

 
Ylva går 
fram till 
pedagogen 
och Nova 
som sitter 
på huk och 
håller fram 
sin fot. 

13 Nelly 
[I min häst, häst,]                                          
[hästhage(ohörbart)] Flyttar sig på knä mer mot Ylvas håll 

14 Pedagogen [Har din strumpa gått av?] Vrider på huvudet mot Ylva 

→15 Ebba   
Kommer fram till gruppen, håller en käpphäst i 
sin hand 

16 Pedagogen Vänta lite Vrider huvudet mot Nelly och lyfter på sin arm 

17 Ylva   
Börjar gå från pedagogen och Nelly mot kame-
ran 

18 Nelly [Må, må, ]många pinnar Pekar på förskolans häststaket 



 

81 
 

I denna situation kan vi se hur Ylva, på rad 12, kommer fram och tilltalar 

pedagogen både verbalt och icke-verbalt. Ylva, som anslutande deltagare, 

söker pedagogens uppmärksamhet. På rad 21 ansluter även Ebba till inter-

aktionssituationen och handlar icke-verbalt genom att sätta fram den käpp-

häst hon har i handen mellan pedagogen och Nelly. Detta exempel visar hur 

två barn, vid olika tidpunkter, tar initiativ till att ansluta till interaktionssitu-

ationen. 

I ovanstående exempel visas hur det anslutande barnet önskar pedago-

gens uppmärksamhet. Detta sker genom en kombination av verbala och icke-

verbala handlingar. I kommande utdrag visas hur Elin, två år, tilltalar peda-

gogen. Detta sker genom en enbart icke-verbal handling samtidigt som pe-

dagogen är i dialog med ett annat barn. Elin sitter i pedagogens knä medan 

denne deltar i en dialog med Klara, tre år, om att vara stor och att köra bil. 

Transkriptionsexcerpt 5. Ett anslutande barn tar initiativ – Ner på golvet.303 

  Aktör Verbala handlingar Icke-verbala handlingar 

41 Pedagogen 
Får man köra bil när man 
är fyra år? Tittar på Alva med höjda ögonbryn. 

42 Alva   Nickar 

43 Pedagogen Jaha 
Lyfter upp Cajsa lite och sätter henne 
tillrätta i sitt knä 

44 Alva 
Som mamma och pappa, 
köra bil   

                                                             
303 Film nummer 22. 

19 Pedagogen 
[Jag ska hjälpa dig Ylva, vänta 
lite Tittar på Nelly 

20 Nelly 

 
(ohörbart) väldigt många 
pinnar och så 
 

Växlar mellan att rikta huvudet mot pedagogen 
och mot häststaketet 

21 Ebba   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Håller fram sin käpphäst mellan Nelly och 
pedagogen.] 

22 Nelly [(ohörbart)]    

23 Pedagogen Sätt tillbaka den där Lyfter upp och fram sin vänstra hand  
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→45 Cajsa   

 

Tar spjärn mot bordet med sina händer 
och trycker iväg kroppen från bordet 
 

46 Pedagogen När man blir fyra år? Tittar på Alva och parerar Cajsas rörelser. 

47 Alva   [Nickar] 

48 Cajsa   
[Vrider kroppen i pedagogens knä, flyttar 
på sina ben] 

49 Pedagogen 
Vad jag vet får man köra 
bil när man är 16 år. 

Följer Cajsas rörelser och släpper ner 
henne på golvet. 

På rad 45 och 48 agerar Cajsa genom att med icke-verbala handlingar tilltala 

pedagogen vilken tycks tolka Cajsas agerande som att Cajsas vill ner på gol-

vet. Cajsa kan i denna situation ses som initiativtagare till att ansluta till 

interaktionssituationen genom att önska pedagogens uppmärksamhet. 

Ytterligare exempel på hur barn kan ansluta till interaktionssituationen är 

följande. Vid ett bord sitter en pedagog och två barn, Emma och Cajsa som 

båda är två år. Cajsa och pedagogen för en dialog som handlar om förskolans 

bärbara telefon som de undersöker tillsammans. Vid ett tillfälle tänds en 

lampa på telefonens display varpå de börjar tala om lampor.  

Transkriptionsexcerpt 6. Ett anslutande barn tar initiativ – Många lampor.304 

  Aktör Verbala handlingar Icke-verbala handlingar 

34 Cajsa Åhh, där Pekar upp på taklampan 

35 Pedagogen 

Ja, där också, där är 
det också en 
[lampa] Tittar upp i  taket och [tecknar lampa] 

36 Cajsa Där 
Pekar mot en annan lampa och tittar sedan på 
pedagogen 

37 Pedagogen Och en till Tittar på Cajsas ansikte 
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38 Pedagogen [Många lampor] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Tecknar många + lampa] 
 

→39 Emma Mmma 

Tittar upp från pärlplattan, först på pedagogen och 
sedan mot taket. Sträcker samtidigt fram och upp 
sina båda händer och spretar med sina fingrar. För 
sedan händerna fram och tillbaka. 

Emma som suttit tyst och lagt pärlor på en pärlplatta gör här ett inlägg i 

interaktionen. Jag tolkar hennes uttalande och hennes agerande som att hon 

säger många och även gör tecknet för många. Vem Emma tilltalar är svårt att 

utläsa av filmen och transkription men det hon säger verbalt och den icke-

verbala handlingen med händerna tyder på att hon delar det innehåll som 

dialogen mellan Cajsa och pedagogen har och därför tolkar jag det som att 

hon riktar sitt tilltal till någon av eller båda deltagarna i dialogen och att hon 

därmed tar initiativet till att ansluta till interaktionssituationen. 

Ovan har ett antal exempel på hur ett barn kan ta initiativ till att ansluta 

till en interaktionssituation, där det pågår en dialog mellan en pedagog och 

ett annat barn, beskrivits. Detta initiativ kan initialt ske på varierande sätt 

vilket kommande stycke visar. 

Initialt tilltal genom samtidigt tal 

I de situationer som presenteras här kommer jag att visa hur det nya barnet 

tilltalar pedagogen i dialogen samtidigt som denne eller det barn som peda-

gogen är i dialog med talar. Återigen visas ett utdrag från dialogen mellan 

Nelly och pedagogen om staketstolpar. 

 

 

 

    Många 

   Lampa 
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Transkriptionsexcerpt 7. Samtidigt tal – Strumpa.305 

  Aktör Verbala handlingar Icke-verbala handlingar 

11 Pedagogen 

Har du sett i någon riktig häst-
hage någon gång? Där finns det 
ju också pinnar [fast det är en 
annan sorts pinnar.]   

→12 Ylva 
[Min strumpa har gått]                                         
[min strumpa har gått upp] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ylva går fram till pedagogen och Nelly och 
håller fram sin fot 

Ylva tilltalar här pedagogen i samma stund som denne talar, Ylvas initiala 

tilltal sker därmed som ett samtidigt tilltal. 

Ett annat exempel på hur det nya barnet tilltalar pedagogen samtidigt som 

denne, eller barnet i dialogen talar visas i ett utdrag från en annan situation. 

En pedagog sitter vid ett matbord och bredvid henne på hörnet av bordet 

sitter Amanda och pusslar. Pedagogen och Amanda, tre år, deltar i en dialog 

där fokus ligger på pusslet då My, tre år, ansluter till interaktionssituationen. 

Pedagogen varvar sedan samtalet med Amanda med ett parallellt samtal 

med My som med jämna återkommande intervaller står bredvid pedagogen 

och erbjuder henne låtsasmat av olika slag. My lämnar bordet upprepade 

gånger för att hämta ny mat. När My är vid bordet talar pedagogen med 

henne och när My är och hämtar ny mat talar pedagogen med Amanda. Ut-

draget är komprimerat och visar här enbart de tillfällen då My kommer till 

bordet och tilltalar pedagogen samtidigt som denne talar med Amanda eller 

när Amanda talar. 

Transkriptionsexcerpt 8. Samtidigt tal – Pussel och matlek.306 
  Aktör Verbala handlingar Icke-verbala handlingar 

7 Amanda   Lägger sista pusselbiten i pusslet 

8 Pedagogen 

Bra jobbat. Ska vi ta ett 
annat? Vill du ha ett 
annat? 

Tar Amandas pussel och börjar resa sig från 
bordet 

9 Amanda [Spöket Laban]   

→10 My [Jag] Jag hittade en till 
Går fram till bordet och håller upp en 
matleksak mot pedagogen 

  (…)     

63 Amanda Det där? Pekar på locket till pusselkartongen. 
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64 Pedagogen 
Vad hon heter vet faktiskt 
[inte jag] Pekar på locket till pusselkartongen. 

→65 My 

 
[Du fick kaffe] 

Går fram till bordet och håller upp en 
matleksak mot pedagogen 

  (…) 
 

  

88 Pedagogen Den kanske ska sitta där? Pekar mot en del av pusslet 

89 Amanda   Pusslar en pusselbit där pedagogen pekat 

90 Pedagogen [Bra]    

→91 My [Titta] 
småspringer fram mot bordet och pedago-
gen 

I detta utdrag går My upprepade gånger fram till pedagogen, säger något och 

håller fram en matleksak samtidigt som pedagogen eller Amanda talar. Detta 

blir synligt på rad 9 och 10. 
9 Amanda [Spöket Laban]   

10 My [Jag] Jag hittade en till 
Går fram till bordet och håller upp en 
matleksak mot pedagogen 

Amanda och My talar samtidigt och My handlar också icke-verbalt samtidigt 

som Amanda talar. På rad 64 och 65 samt 90 och 91 upprepar sig ett likande 

mönster och i dessa fall är det pedagogen som talar till Amanda när My till-

talar pedagogen både verbalt och icke-verbalt. 

Initialt tilltal vid en turövergångsplats 

Ett annat sätt för barnet att bli deltagare i interaktionssituationen är genom 

att göra ett initialt inlägg eller tilltal när det är en turövergångsplats i den 

pågående dialogen. Ett utdrag från dialogen om cykelpumpen mellan Ida och 

en pedagog får exemplifiera detta. 

Transkriptionsexcerpt 9. Turövergångsplats – Cykelpump.307 
  Aktör Verbala handlingar Icke-verbala handlingar 

30 Pedagogen Nu då, pyysch 

Gör pysljud med munnen och håller i 
munstycket på slangen till cykelpum-
pen 

→31 Fia   Går fram till Ida och pedagogen  

32 Pedagogen 
Man ska egentligen ha den så där. 
NU får du pumpa. Gör något med munstycket på slangen 

33 Ida   Pumpar med handtaget 

34 Pedagogen Psch, psch Gör pysljud med munnen 

35 Ida   Tittar upp mot pedagogen och ler 
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36 Pedagogen   Tittar upp mot Ida och ler 

  (6s)   Ida pumpar med handtaget 

37 Fia Det kommer inget riktigt   

Fia, fyra år, gör sitt inlägg, tilltalar deltagarna i dialogen, när ingen annan 

talar. Det har varit tyst i sex sekunder när Fia utser sig själv som talare. 

Ett ytterligare exempel på initialt tilltal vid en turövergångsplats kan vi få 

om vi återvänder till dialogen om lampor i telefonen mellan Cajsa och peda-

gogen. Vid bordet där detta utspelas finns även Emma som sitter och lägger 

pärlplattor. 

Transkriptionsexcerpt 10. Turövergångsplats – Många lampor.308 

  Aktör Verbala handlingar Icke-verbala handlingar 

34 Cajsa Åhh, där Pekar upp på taklampan 

35 Pedagogen 
Ja, där också, där är det också 
en [lampa] Tittar upp i  taket och [tecknar lampa] 

36 Cajsa Där 
Pekar mot en annan lampa och tittar 
sedan på pedagogen 

37 Pedagogen Och en till Tittar på Cajsas ansikte 

38 Pedagogen [Många lampor] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Tecknar många + lampa] 
 

→39 Emma Mmma 

Tittar upp från pärlplattan, först på 
pedagogen och sedan mot taket. 
Sträcker samtidigt fram och upp sina 
båda händer och spretar med sina 
fingrar. För sedan händerna fram och 
tillbaka. 

När pedagogen sagt, och tecknat, många lampor säger även Emma på den 

avslutande raden i detta utdrag ”Mmma” och sträcker fram sina händer och 

för dem fram och tillbaka samtidigt som hon spretar med fingrarna. Jag 
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    Många 

   Lampa 
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tolkar det som att Emma gör ett initialt inlägg i interaktionssituationen när 

pedagogen tystnat och det är en turövergångsplats i interaktionen. 

Pedagogen som initiativtagare 

Ovanstående exempel har alla visat på hur det nya barnet tar initiativet till 

att få pedagogens uppmärksamhet.  Vid andra situationer tycks pedagogen 

rikta sin uppmärksamhet mot en ny deltagare utan att denna har tagit ini-

tiativet till att få just pedagogens uppmärksamhet eller gjort inlägg i inter-

aktionen. 

Ett exempel på hur pedagogen uppmärksammar ett nytt barn finns i ett 

utdrag från en dialog mellan en pedagog och Anton, fem år, Anton och peda-

gogen deltar i en dialog som fokuserar en låt och en artist från melodifestiva-

len och pedagogen försöker komma på vilken artist Anton menar. I det ske-

det kommer Oskar, fyra år, och säger att han fryser om händerna. 

Transkriptionsexcerpt 11. Pedagogen tar initiativ – Kalla händer.309 

  Aktör Verbala handlingar Icke-verbala handlingar 

42 Pedagogen En blå tröja?   

43 Anton 
Ja och sen har hon sådana där 
fjädrar här. 

Klappar lätt med högra handen på sin 
högra axel  

44 Pedagogen  Fjädrar här? För sin hand till sin axel 

45 Anton (ohörbart) gult och svart   

46 Pedagogen Jaha Gör en fundersam min 

47 Anton Jag vet inte vad de heter   

48 Pedagogen   
Tittar på Anton, fortfarande med en 
fundersam min 

→49 Oskar 
Vet du, jag fryser om mina 
händer. Går fram emot kameran och filmaren. 

→50 Pedagogen   Vrider på huvudet och tittar på Oskar. 

  (…)     

52 Pedagogen 
Oskar, ska vi byta dina vantar 
eller? Reser sig upp och går mot Oskar. 

I den här situationen tycks pedagogen uppfatta att Oskar fryser om sina 

händer, hon vrider på huvudet och tittar på Oskar, rad 50, och hon erbjuder 

Oskar att byta vantar, rad 52. Detta sker utan att Oskar direkt har vänt sig till 

pedagogen (Oskar berättar för forskaren att han fryser om sina händer).  

I ett utdrag ovan beskrevs en situation där en pedagog, Cajsa och Alva sit-

ter vid ett bord. Något senare i samma interaktionssituation har Cajsa börjat 

leka med några flaskor som står i ett fönster bakom bordet. Cajsas lek får här 

uppmärksamhet av pedagogen utan att Cajsa tydligt vänt sig till pedagogen 

och initierat att hon önskar uppmärksamhet. 
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Transkriptionsexcerpt 12. Pedagogen tar initiativ – Kasta flaskor.310 

  Aktör Verbala handlingar Icke-verbala handlingar 

72 Pedagogen 
Brukar du åka i cykelvagnen med 
mormor? Tittar på Alva 

→73 Cajsa   

Kommer åt en 0,5l petflaska 
som är fylld med färgat vatten 
och som står i fönstret. Flaskan 
ramlar ner på golvet åt det 
smäller till. 

→74 Pedagogen OJ 
Vrider på överkroppen och tittar 
åt Cajsas håll 

75 Alva JA, jag och Albin Tittar på pedagogen 

76 Pedagogen Mmm 
Vrider huvudet och tittar på 
Alva och nickar 

77 Alva Då måste vi ha hjälm Pekar på sitt huvud med fingret 

78 Pedagogen Mmm (.) Varför har man det då? 
Vrider kroppen mer åt Alvas 
håll. 

79 Alva För man slår i huvudet 
Forsätter att peka upprepade 
gånger på sitt huvud. 

80 Pedagogen Hmm om man skulle ramla, ja   

81 Cajsa   
Tar en flaska till från fönstret 
och lägger/kastar ner på golvet 

82 Pedagogen   
Vrider kroppen och tittar på 
Cajsa, ler lite 

83 Alva Vet du, en gång Tittar på pedagogen 

84 Cajsa    

Gör något på golvet med flas-
korna. Ljud av flaskor och Cajsas 
rörelser hörs på filmen men 
Cajsa är skymd av bordsskivan. 

85 Pedagogen  MEN Tittar på Cajsa 

Cajsa leker med färgfyllda plastflaskor vid sidan av bordet vilket pedagogen 

uppmärksammar utan att Cajsa har direkt tilltalat pedagogen och på så sätt 

önskat dennes uppmärksamhet. På rad 74, 82 och 85 blir detta synligt. 

Pedagogen har i ovanstående sekvensen tagit initiativ till att ytterligare ett 

barn ansluter till interaktionssituationen. Det initiala initiativet av pedago-

gen kan beskrivas på två olika sätt. I det första av exemplen ovan där peda-

gogen initierar att ett barn ansluter till interaktionssituationen kan vi se hur 

pedagogen uppmärksammar Oskar när det är pedagogens taltur i dialogen 

med Anton. 

Transkriptionsexcerpt 13. Pedagogens tar initiativ – Kalla händer.311 
  Aktör Verbala handlingar Icke-verbala handlingar 

47 Anton Jag vet inte vad de heter   

48 Pedagogen   
Tittar på Anton, fortfarande med en 
fundersam min 

→49 Oskar 
Vet du, jag fryser om mina 
händer. Går fram emot kameran och filmaren. 
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→50 Pedagogen   Vrider på huvudet och tittar på Oskar. 

  (…)     

52 Pedagogen 
Oskar, ska vi byta dina vantar 
eller? Reser sig upp och går mot Oskar. 

Pedagogen vrider på huvudet och uppmärksammar Oskar då han går fram 

mot kameran och säger att han fryser om sina händer. Detta sker då det är 

pedagogens taltur i dialogen med Anton vilket syns i transkriptionen på rad 

50. Jag fann även andra exempel på tillfällen då pedagogen tar initiativ till 

att deltagarantalet i interaktionssituationen utökas genom att initialt tilltala 

det anslutande barnet vid en turövergångsplats. Men exemplen skiljer sig åt. 

Skillnaden ligger i vem som kan betraktas som näste talare. I nedanstående 

transkription utser pedagogen Alva till näste talare men börjar själv tala till 

Cajsa i stället för att lyssna på Alva.  

Transkriptionsexcerpt 14. Pedagogen tar initiativ – Kasta flaskor.312 

  Aktör Verbala handlingar Icke-verbala handlingar 

72 Pedagogen 
Brukar du åka i cykelvagnen med 
mormor? Tittar på Alva 

→73 Cajsa   

Kommer åt en 0,5l petflaska 
som är fylld med färgat vatten 
och som står i fönstret. Flaskan 
ramlar ner på golvet åt det 
smäller till. 

→74 Pedagogen OJ 
Vrider på överkroppen och tittar 
åt Cajsas håll 

Pedagogen tilltalar här Cajsa när det är Alvas taltur. Pedagogen har ställt en 

fråga till Alva och på så sätt utsett henne till ny talare, på rad 72, och när det 

är Alvas tur att tala, och troligtvis svara på pedagogens fråga, vänder peda-

gogen kroppen mot Cajsa, på rad 74 tilltalar pedagogen även Cajsa verbalt 

genom att säga ”OJ”. Det finns alltså en skillnad i när i interaktionen peda-

gogen tilltalar ett nytt barn. Detta kan ske antingen när pedagogen själv står 

på tur att tala eller när pedagogen utsett barnet i dialogen till talare och se-

dan själv börjar tala i stället för att lyssna på barnet.  

Barnet i dialogen som initiativtagare 

På olika sätt tas initiativ till ett förändrat antal deltagare i interaktionssituat-

ionen. Det kan ske genom att det nya barnet tilltalar pedagogen direkt sam-

tidigt som någon av dialogdeltagarna talar. Det kan också ske genom att 

pedagogen tar initiativet och tilltalar ytterligare ett barn eller så kan det barn 

som deltar i dialogen ta initiativet vilket sker vid ett fåtal tillfällen i det in-

samlade materialet. 

Pedagogen och Anton, fem år, är i dialog och dialogens innehåll berör den 

” aj” som  nton bakat och huru ida han  ill bjuda  edagogen  å sin  aj eller 

inte. När utdraget börjar har Anton sagt att han bjuder pedagogen på paj. 
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Transkriptionsexcerpt 15. Barnet i dialogen tar initiativ – Bjuda på paj.313 
  Aktör Verbala handlingar Icke-verbala handlingar 

13 Pedagogen Får jag låna din sked?   

14 Anton Ja   

15 Pedagogen 

 
Aaamm 

 

 
Tar spaden och fångar upp snö som 
hon sedan för mot munnen. Slänger 
sedan bort snön över sin högra axel. 

16 Pedagogen Gud vad gott 

Lägger tillbaka spaden i lådan med snö, 
klappar Anton på mössan med handen 
och sätter sedan på sig sin vante 

→17 Anton Vill du ha? Vänder sig mot Kevin som står bredvid. 

18 Kevin   Vänder sig åt vänster och går därifrån. 

19 Anton 
EMELIE, VILL DU HA JORD-
GUBBSPAJ? 

Tittar bort mot barn som står utanför 
bildrutan. 

På rad 17 och 19 bjuder Anton in andra barn att delta i interaktionssituation-

en om jordgubbspajen. Detta sker genom en fråga om de vill smaka på hans 

paj.  

I kommande exempel uppmärksammar Cajsa ett barn som befinner sig 

utanför bild, men som kommer gående bakom filmaren med ett får, i form av 

ett mjukisdjur, som hon håller på sitt huvud. Cajsa och pedagogen har en 

pågående dialog om förskolans bärbara telefon. 

Transkriptionsexcerpt 16. Barnet i dialogen tar initiativ – Får på huvud.314 
  Aktör Verbala handlingar Icke-verbala handlingar 

14 Cajsa Kom 
Sätter telefonen mot örat, tittar på pedago-
gen 

15 Pedagogen Kom Tittar på Cajsa 

→16 Cajsa Bää bää 
Tittar mot Jenny som är utanför bild, pekar 
med sin hand mot Jenny 
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17 Pedagogen   Vrider på sitt huvud och tittar mot Jenny 

18 Jenny Titta   

19 Pedagogen Ja vad var det? Tittar på Cajsa  

20 Jenny Titta titta   

21 Pedagogen Var det ett får? Tittar på Cajsa 

Cajsa blir i detta utdrag den som tar initiativet till att ytterligare ett barn 

ansluter till interaktionssituationen då hon på rad 16 pekar på Jenny och 

säger ”Bää bää”. I båda ovanstående transkriptionsutdragen sker det initiala 

tilltalet då det är barnets i dialogens taltur. I exemplet med pajen bjuder 

Anton in Kevin och Emelie att smaka på hans paj. 

16 Pedagogen Gud vad gott 

Lägger tillbaka spaden i lådan 
med snö, klappar Anton på 
mössan med handen och sätter 
sedan på sig sin vante 

17 Anton Vill du ha? 
Vänder sig mot Kevin som står 
bredvid. 

18 Kevin   
Vänder sig åt vänster och går 
därifrån. 

19 Anton 
EMELIE, VILL DU HA JORD-
GUBBSPAJ? 

Tittar bort mot barn som står 
utanför bildrutan. 

Anton tilltalar Kevin och Emelie då det är hans taltur efter att pedagogen 

sagt att pajen var god på rad 16.  

Cajsa uppmärksammar också Jenny när det är hennes taltur i dialogen 

med pedagogen vilket blir synligt på rad 15 och 16. 
15 Pedagogen Kom Tittar på Cajsa 

16 Cajsa 

 
Bää bää 

Tittar mot Jenny som är utanför 
bild, pekar med sin hand mot 
Jenny 

Bland de sekvenser i materialet där barnet i dialogen tog initiativet till att 

ytterligare barn skulle ansluta till interaktionssituationen fann jag enbart att 

barnet gjorde det initiala tilltalet då det var detta barns taltur.  

Interaktionssituationens innehåll 
Olika deltagare kan som vi sett ovan initiera att ytterligare ett barn ansluter 

till interaktionssituationen, vilket kan ses som en aspekt av hur deltagaranta-

let förändras. En annan aspekt av ett förändrat deltagarantal i interaktionssi-

tuationen kommer att presenteras i följande stycke. Här kommer innehållet 

att stå i fokus och denna del beskriver hur innehållet som fokuseras i dialo-

gen förhåller sig till det innehåll som det anslutande barnet fokuserar. I min 

analys fann jag att det anslutande barnet i vissa fall fokuserar ett innehåll 

som skiljer sig från det innehåll som deltagarna i dialogen fokuserar.  Jag 

fann också att det anslutande barnet kunde fokusera samma innehåll som 

deltagarna i dialogen. En del av de transkriptionsutdrag jag har presenterat 

tidigare kommer också att återkomma här då de tydligt visar på innehålls-

fokus. 
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Annat innehållsfokus än dialogens 

I ett utdrag ovan beskrivs en situation där en pedagog, Cajsa och Alva sitter 

vid ett bord. Något senare i samma interaktionssituation har Cajsa börjat 

leka med några flaskor som står i fönster bakom bordet.  

Transkriptionsexcerpt 17. Annat innehåll – Körkort och kasta flaskor.315 

  Aktör Verbala handlingar Icke-verbala handlingar 

72 Pedagogen 
Brukar du åka i cykelvagnen med 
mormor? Tittar på Alva 

→73 Cajsa   

Kommer åt en 0,5l petflaska 
som är fylld med färgat vatten 
och som står i fönstret. Flaskan 
ramlar ner på golvet åt det 
smäller till. 

→74 Pedagogen OJ 
Vrider på överkroppen och tittar 
åt Cajsas håll 

75 Alva JA, jag och Albin Tittar på pedagogen 

76 Pedagogen Mmm 
Vrider huvudet och tittar på 
Alva och nickar 

77 Alva Då måste vi ha hjälm Pekar på sitt huvud med fingret 

78 Pedagogen Mmm (.) Varför har man det då? 
Vrider kroppen mer åt Alvas 
håll. 

79 Alva För man slår i huvudet 
Forsätter att peka upprepade 
gånger på sitt huvud. 

80 Pedagogen Hmm om man skulle ramla, ja   

81 Cajsa   
Tar en flaska till från fönstret 
och lägger/kastar ner på golvet 

82 Pedagogen   
Vrider kroppen och tittar på 
Cajsa, ler lite 

83 Alva Vet du, en gång Tittar på pedagogen 

84 Cajsa    

Gör något på golvet med flas-
korna. Ljud av flaskor och Cajsas 
rörelser hörs på filmen men 
Cajsa är skymd av bordsskivan. 

85 Pedagogen  MEN Tittar på Cajsa 

Dialogen mellan Alva och pedagogen handlar om att ta körkort, mormor som 

inte har körkort och om att Alva och hennes bror Albin åker med i mormors 

cykelvagn ibland. Cajsa leker med flaskor vid fönstret. Dessa två fokusering-

ar av olika innehåll blir synliga i ovanstående interaktionssituation och visar 

därmed att Cajsa har ett annat innehållsfokus än det som fokuseras i dialo-

gen. 

I följande utdrag återkommer interaktionssituationen mellan pedagogen 

och Nelly som är i dialog med varandra och talar om staketstolpar då Ylva 

kommer fram till dem. 
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Transkriptionsexcerpt 18. Annat innehåll – Staketstolpar och strumpor.316 

  Aktör Verbala handlingar Icke-verbala handlingar 

11 Pedagogen 

Har du sett i någon riktig hästhage 
någon gång? Där finns det ju också 
pinnar [fast det är en annan sorts 
pinnar.]   

→12 Ylva 
[Min strumpa har gått]                                         
[min strumpa har gått upp] 

 
Ylva går fram till pedagogen och Nelly 
och håller fram sin fot 

Ylva säger att hennes strumpa ”gått upp” och håller samtidigt fram sin fot 

mot pedagogen. Fortsättningen av detta transkript visar att pedagogen upp-

fattar det som att Ylva önskar hjälp att rätta till strumpan i sin ena känga. 

Transkriptionsexcerpt 19. Annat innehåll – Strumphjälp.317 
  Aktör Verbala handlingar Icke-verbala handlingar 

20 Pedagogen Jag ska hjälpa dig Ylva, vänta.   

  (…)     

33 Pedagogen Kom då Ylva.   

34 Ylva   
Sträcker fram sin fot mot peda-
gogen. 

35 Pedagogen   

Tar av Ylva kängan, rätar till 
strumpan och sätter på kängan 
igen. 

Även i ovanstående situation har det anslutande barnet ett annat fokus än 

det innehåll som behandlas i dialogen mellan pedagogen och Nelly. Dialogen 

handlar om inhägnader till hästhagar och Ylvas fokus är hjälp med strum-

pan. 

Också i den situation som innehåller en dialog om en cykelpump mellan 

en pedagog och Ida blir olika innehållsfokus synligt. 

Transkriptionsexcerpt 20. Annat innehåll – Cykelpump och kylskåpsgaller.318 
  Aktör Verbala handlingar Icke-verbala handlingar 

21 Ida Den här ska man ha i cykeln?   

22 Pedagogen Vad händer då då? Tittar på Ida 

23 Ida 
[Den (ohörbart) cykeln (ohörtbart) 
luft] 
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→24 Maja [Kan (.) du (.) hjälpa (.) mig?] 

Går fram mot Ida och pedagogen och 
räcker sedan fram ett kylskåpsgaller 
till pedagogen. 

Maja önskar hjälp med ett kylskåpsgaller vilket blir synligt längre fram i 

transkriptionen. 

Transkriptionsexcerpt 21. Annat innehåll – Hjälp med kylskåpsgaller.319 

51 Pedagogen 
Nu Maja, vad var det du ville ha hjälp 
med? 

Tar upp kylskåpsgallret från 
marken 

52 Maja Ohörbart 
Går mot kylskåpet och öppnar 
dörren. 

53 Pedagogen Var vill du att det ska sitta då? Går efter Maja till kylskåpet  

54 Maja   
Står framför kylskåpet med ryg-
gen mot kameran 

55 Pedagogen Där? Sätter in gallret i kylskåpet 

Dialogen mellan Ida och pedagogen handlar om en cykelpump och Majas 

fokus är att få hjälp med ett kylskåpsgaller. Majas innehållsfokus kan här ses 

som ett annat är det som deltagarna i dialogen fokuserar. 

Samma innehållsfokus som dialogens 

Innehållsfokus kan, som vi sett ovan vara olika, där dialogens innehåll och 

det anslutande barnets innehållsfokus skiljer sig åt. I andra situationer an-

sluter ett barn som visar att det fokuserar samma innehåll som deltagarna i 

dialogen.  

Utdraget i kommande situation utspelar sig vid ett senare tillfälle i Idas 

och pedagogens dialog om en cykelpump.  

Transkriptionsexcerpt 22. Samma innehåll – Cykelpump.320 
  Aktör Verbala handlingar Icke-verbala handlingar 

30 Pedagogen Nu då, pyysch 

Gör pysljud med munnen och 
håller i munstycket på slangen till 
cykelpumpen 

→31 Fia   Går fram till Ida och pedagogen  

32 Pedagogen 
Man ska egentligen ha den så där. NU 
får du pumpa. 

Gör något med munstycket på 
slangen 

33 Ida   Pumpar med handtaget 

34 Pedagogen Psch, psch Gör pysljud med munnen 
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35 Ida   Tittar upp mot pedagogen och ler 

36 Pedagogen   Tittar upp mot Ida och ler 

  (6s)   Ida pumpar med handtaget 

37 Fia Det kommer inget riktigt   

Fia kommer här fram till Ida och pedagogen, hon står och tittar på vad de 

gör och säger sedan ”det kommer inget riktigt”. Jag tolkar Fias kommentar 

som att hon menar att det inte kommer riktig luft ur cykelpumpen. Barnet i 

dialogen pumpar med cykelpumpen, pedagogen gör pysljud med munnen 

och det nya barnet, Fia, visar att hennes fokus är samma som det fokus pe-

dagogen och Ida har i sin dialog.  

I utdraget från dialogen om förskolans telefon blir det även synligt att 

Emma fokuserar samma innehåll som deltagarna i dialogen. 

Transkriptionsexcerpt 23. Samma innehåll – Många lampor.321 

  Aktör Verbala handlingar Icke-verbala handlingar 

34 Cajsa Åhh, där! Pekar upp på taklampan 

35 Pedagogen 
Ja, där också, där är det 
också en [lampa] Tittar upp i taket och [tecknar lampa] 

36 Cajsa Där! 
Pekar mot en annan lampa och tittar 
sedan på pedagogen 

37 Pedagogen Och en till Tittar på Cajsas ansikte 

38 Pedagogen [Många lampor] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Tecknar många + lampa] 
 

→39 Emma Mmma 

Tittar upp från pärlplattan, först på peda-
gogen och sedan mot taket. Sträcker 
samtidigt fram och upp sina båda händer 
och spretar med sina fingrar. För sedan 
händerna fram och tillbaka. 

Emma visar på att hon delar innehållsfokus med deltagarna i dialogen då 

hon först tittar upp i taket, min tolkning är att hon tittar på lampan, sedan 

                                                             
321 Film nummer 28. 

    Många 

   Lampa 



 

96 
 

tecknar hon ”många” samtidigt som hon säger ”mmma”. Pedagogen och 

Cajsa har på raderna innan uppmärksammat lampor och pedagogen har på 

rad 38 både sagt och tecknat ”många lampor”. Emmas innehållsfokusering 

vid tilltalet är samma som dialogens. 

Sammanfattning 
Detta resultat- och analyskapitel innehåller tre aspekter av det förändrade 

deltagarantalet i interaktionssituationer där det pågår en dialog mellan en 

pedagog och ett barn. Den första aspekten berör vem som tar initiativet till 

att deltagarantalet förändras. I analysen blev det synligt att det kunde vara 

det anslutande barnet, pedagogen eller barnet i dialogen som tog initiativet.  

Den andra aspekten synliggör hur detta initiativ går till. Analysen visade att 

då det var det anslutande barnet som tog initiativet kunde detta ske genom 

ett samtidigt tilltal eller vid en turövergångsplats. Det anslutande barnet 

kunde alltså tilltala pedagogen samtidigt som denne eller barnet i dialogen 

talade eller så kunde det anslutande barnet tala när de båda deltagarna i 

dialogen var tysta. 322 När det var pedagogen som tog initiativet kunde detta 

ske när det var pedagogens tur att tala eller när pedagogen utsett barnet i 

dialogen som talare. När barnet i dialogen tog initiativet i mitt material 

skedde detta alltid när det var barnets taltur. 

En tredje aspekt av det förändrade deltagarantalet är kopplad till innehåll. 

Det blev synligt att det anslutande barnet antingen kunde fokusera ett annat 

innehåll än det som fokuserades i dialogen eller att det anslutande barnet 

kunde fokusera samma innehåll som dialogens deltagare.  

Detta kapitel har lyft aspekter av hur det går till när deltagarantal föränd-

ras i situationer där det pågår en dialog mellan en pedagog och ett barn. 

Följande resultat- och analyskapitel beskriver vad som händer med dialogen 

då deltagarantalet förändras. 

                                                             
322 Tysta ska här förstås som frånvaro av kommunikativa uttryck, verbala och icke-verbala. 
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Resultat och analys: 
Dialogens förändring 

Dialoger definieras i denna studie som interaktion vilken kännetecknas av 

närvaro, lyssnade, ömsesidighet och utvidgande. Jag har i föregående resul-

tatkapitel presenterat olika aspekter av hur ett barn kan ansluta till en inter-

aktionssituation där det pågår en dialog mellan en pedagog och ett annat 

barn. Följande resultatkapitel kommer att fokusera vad som händer med 

dialogen då ytterligare ett eller flera barn ansluter till interaktionssituation-

en. I min studie har analyserat handlingar i form av verbala och icke-verbala 

handlingar. Om ingen av deltagarna verbalt eller icke-verbalt riktar upp-

märksamhet mot den nye deltagaren och vad denne säger eller gör kan jag 

inte visa hur den nye deltagaren påverkar interaktionssituationen. Jag öns-

kar här förtydliga att min tolkning av materialet inte utesluter att det sker en 

påverkan på interaktionssituationen då inga synliga eller hörbara handlingar 

sker men att mitt empiriska material och mina metoder inte möjliggör be-

skrivningar av, icke hörbar eller synlig påverkan.  

I min analys av närvaron, lyssnandet, ömsesidigheten och utvidgandet i 

dialogerna fann jag fyra olika kategorier som kan beskriva vad som händer 

med dialogen då ett barn ansluter till den interaktionssituation där det pågår 

en dialog. Jag fann att dialogen kunde upphöra, någon eller några av de fyra 

kännetecknen som definierar dialog i denna studie gick då inte längre att 

återfinna. I analysen synliggjordes också att dialogen kunde avbrytas och 

återupptas utan en ny deltagare. Den tredje kategorin av vad som händer 

med dialogen då ett barn ansluter beskriver dialogen som fortsatt pågående 

utan en ny deltagare. Det barn som ansluter påverkar inte dialogen på ett, 

för mig, synligt eller hörbart sätt. Jag fann avslutningsvis att dialogen kunde 

fortsätta med ytterligare ett barn som deltagare i dialogen. De olika kategori-

erna presenteras i tabellen nedan för att ge en överblick av fördelningen 

mellan dessa.  

 

Tabell 5. Antal filmsekvenser per kategori av vad som händer med dialogen 

*Två av de i metodkapitlet nämnda 18 filmsekvenserna innehåller inget moment där det anslöt 
barn. Dessa sekvenser innehåller dialoger där deltagarna är fler än två redan då filminspelning-
en inleds. 

Kategorier av vad som händer med dialogen  Antal filmskevenser 

Dialogen upphör 7 

Dialogen avbryts och återupptas utan ny deltagare 2 

Dialogen fortsätter utan ny deltagare 1 

Dialogen fortsätter med ny deltagare 6 

Totalt antal filmsekvenser med dialoger där det ansluter fler barn 16* 
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I följande resultatkapitel kommer de fyra olika kategorierna att presenteras 

med exempel från det inspelade materialet och eventuella förändringar i 

dialogens kännetecken kommer att beskrivas. Pedagogernas och barnens 

agerande i de olika exemplen kommer också att synliggöras och förtydligas i 

detta kapitel. 

Dialogen upphör 
Jag återkommer i det första exemplet, på en dialog som upphör, till den situ-

ation då pedagogen och Nelly deltar i en dialog som fokuserar staketstolpar i 

hästhagar och Ylva kommer fram till dem och önskar hjälp med en strumpa 

som åkt ner i hennes sko. 

Transkriptionsexcerpt 24. Dialog som upphör – Staketstolpar.323 

                                                             
323 Film nummer 30. 

  Aktör Verbala handlingar Icke-verbala handlingar 

11 Pedagogen 

Har du sett i någon riktig hästhage 
någon gång? Där finns det ju också 
pinnar [fast det är en annan sorts 
pinnar.]   

→12 Ylva 
[Min strumpa har gått]                                                              
[min strumpa har gått upp] 

 

Ylva går fram till pedagogen och Nova 
som sitter på huk och håller fram sin 
fot. 
 

13 Nelly 
[I min häst, häst,]                                          
[hästhage(ohörbart)] Flyttar sig på knä mer mot Ylvas håll 

14 Pedagogen [Har din strumpa gått av?] Vrider på huvudet mot Ylva 

→15 Ebba   
Kommer fram till gruppen, håller en 
käpphäst i sin hand 

16 Pedagogen Vänta lite 
Vrider huvudet mot Nelly och lyfter på 
sin arm 

17 Ylva   
Börjar gå från pedagogen och Nelly 
mot kameran 

18 Nelly [Må, må, ]många pinnar Pekar på förskolans häststaket 

19 Pedagogen [Jag ska hjälpa dig Ylva, vänta lite Tittar på Nelly 

20 Nelly 

 

(ohörbart) väldigt många pinnar och så 
 

Växlar mellan att rikta huvudet mot 
pedagogen och mot häststaketet 
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Pedagogen i ovanstående situation sitter nära Nelly, som hon inledningsvis 

är i dialog med. Hon har blicken och kroppen till största delen riktad mot 

Nelly. Vid några tillfällen riktar pedagogen sin fysiska uppmärksamhet mot 

Ylva och Ebba. På rad 14 vrider pedagogen huvudet mot Ylva och släpper 

Nelly med blicken. På rad 16 lyfter pedagogen sin arm, jag tolkar detta som 

ett ” änta-tecken” eftersom  edagogen samtidigt säger  änta. På rad    tol-

kar jag pedagogens armlyftning som en pekning då hon samtidigt säger ”ställ 

tillbaka den där”. Vid båda dessa tillfällen har pedagogen sin blick på Nelly. 

Pedagogens närvaro kan i ovanstående utdrag tolkas som mestadels riktad 

mot Nelly. I slutet av utdraget sker dock följande: 

Inlägget om att hästarna kan äta och dricka i ovanstående rad efterföljs av 

att pedagogen tilltalar Ylva och visar både verbalt med ”kom då Ylva”, och 

21 Ebba   

 
[Håller fram sin käpphäst mellan Nelly 
och pedagogen.] 

22 Nelly [(ohörbart)]    

23 Pedagogen Sätt tillbaka den där Lyfter upp och fram sin vänstra hand  

24 Ebba   
Tar bort käpphästen och går mot 
kameran 

25 Ylva   
Kommer tillbaka och ställer sig bredvid 
pedagogen 

26 Pedagogen 
Vad sa du? Det fanns många pinnar, på 
den riktiga, på den riktiga hagen 

Stödjer sig på sin vänstra arm mor 
marken och tittar på Nelly, nickar  

27 Nelly 
(ohörbart 10 s. tal) små, små, små, små, 
små korgar också   

28 Pedagogen 
Hade dom satt ut korgar också med 
vatten och med mat   

29 Nelly Ja    

30 Pedagogen 
Vilken tur då har dom, kan dom äta och 
dricka, kom då Ylva 

Vrider hela kroppen mot Ylva som står 
bredvid och tar av sig sina vantar 

31 Ylva   Sträcker fram sin fot mot pedagogen. 

32 Pedagogen   
Tar av Ylva kängan, rätar till strumpan 
och[ sätter på kängan igen.] 

33 Nelly [(ohörbart 6s)]   

30 Pedagogen 
Vilken tur då har dom, kan dom äta och dricka, kom då 
Ylva 

Vrider hela kroppen 
mot Ylva som står 
bredvid och tar av sig 
sina vantar 
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icke-verbalt genom att vrida kroppen från Nelly mot Ylva, att hon talar med 

Ylva. Pedagogens närvaro är nu tydligt riktad mot Ylva. 

Pedagogen visar i detta utdrag både att hon lyssnat på Nelly och att hon 

inte hör vad hon säger. 

Här frågar pedagogen Nelly vad hon sagt och fortsätter sedan med att säga 

att ”det fanns många pinnar, på den riktiga, på den riktiga hagen”. Detta 

tolkar jag som att pedagogen har svårt att höra vad Nelly säger men att pe-

dagogen ändå uppfattat något av det Nelly sagt. Orsaken till varför pedago-

gen inte hör vad Nelly säger kan bero på att Nelly talar otydligt. På filmen 

har Nelly sitt ansikte mot pedagogen och ryggen mot kameran och vid flera 

tillfällen är hennes tal inte tillräckligt tydligt för att kunna transkriberas. Det 

kan också bero på att pedagogen vid två tillfällen talat till de andra två bar-

nen samtidigt som Nelly talar eller på att de andra barnen talar till pedago-

gen samtidigt som Nelly talar. Pedagogen visar på några ställen att hon hört 

vad Nelly sagt. På rad 26 och 28 tycks pedagogen upprepa det Nelly sagt. 

Pedagogens fråga tyder på att hon hört vad Nelly sagt och hon stämmer av så 

att hon uppfattat rätt. I utdraget blir det synligt att pedagogen visar både att 

hon lyssnar med uppmärksamhet på Nelly och att hon talar både icke-

verbalt och verbalt med de andra barnen samtidigt som Nelly talar till peda-

gogen. I inledningen av utdraget frågar pedagogen Nelly om hon sett en rik-

tig hästhage någon gång, vilket jag tolkar som att pedagogen är intresserad 

av Nellys bidrag till dialogen. Interaktionen är här ömsesidig då även peda-

gogen bidrar till att utvidga dialogen genom att säga att det finns pinnar i en 

hästhage fast det är andra pinnar än de som finns i staketet på förskolans 

hästinhägnad. Senare i interaktionen bidrar pedagogen genom att be Nelly 

upprepa det hon sagt och genom att själv bekräfta och upprepa det Nelly 

sagt. Detta blir synligt på rad 26 och 28. På rad 30 bidrar pedagogen med 

följande: 

Här tolkar jag det som att pedagogen menar att det är tur att det finns korgar 

med mat och vatten till hästarna så de kan äta. Detta bidrag avslutas med att 

pedagogen tilltalar Ylva och går över till ett samtal med henne. Pedagogen 

och Nelly bidrar inte längre ömsesidigt till interaktionen. 

På rad 11 utvidgar pedagogen interaktionen och talar om riktiga hästha-

gar.  

26 Pedagogen 
Vad sa du? Det fanns många pinnar, på den riktiga, på den 
riktiga hagen 

Stödjer sig på sin 
vänstra arm mot 
marken och tittar på 
Nelly, nickar  

28 Pedagogen Hade dom satt ut korgar också med vatten och med mat?   

30 Pedagogen 

Vilken tur då har dom, kan dom äta och 

dricka, kom då Ylva 
Vrider hela kroppen mot Ylva som 
står bredvid och tar av sig sina vantar 

11 Pedagogen 
Har du sett i någon riktig hästhage någon gång? Där finns det 
ju också pinnar [fast det är en annan sorts pinnar.]   
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Pedagogens fråga tyder på att hon utvidgar dialogen genom att be barnet 

fundera över något som har hänt henne någon annan gång, på en annan 

plats, det vill säga om Nelly har sett hästhagar någon gång tidigare och på 

någon annan plats då det troligtvis inte under barnets livstid funnits riktiga 

hästhagar på förskolans gård. Pedagogen abstraherar talet i interaktionen 

bort från här och nu. De bidrag pedagogen gör längre fram i interaktionen, 

då de andra barnen anslutit till interaktionssituationen, kännetecknas inte 

av ett utvidgande. Dessa bidrag är två frågor och två bekräftelser på att pe-

dagogen hört vad Nelly sagt samt ett bidrag där pedagogen kopplar samman 

korgar med mat och vatten i en hage med att det är bra för djuren så de kan 

äta. Detta bidrag följs av att pedagogen vänder sig till Ylva och hjälper henne 

med strumpan på rad 30.  

Pedagogens närvaro och fysiska uppmärksamhet i dialogen med Nelly 

försvinner i slutet av det presenterade utdraget. Pedagogen tycks fortfarande 

lyssna men dock inte hela tiden. Ömsesidighetheten finns inte längre kvar 

och pedagogens bidrag ändras från utvidgande till icke-utvidgande i slutet 

att denna sekvens. Jag tolkar därför detta som att dialogen mellan Nelly och 

pedagogen avbryts för att därefter upphöra.  

Pedagogens kommunikativa agerande i denna situation kan beskrivas som 

parallellt. Hon talar med flera barn både verbalt och icke-verbalt om flera 

olika innehåll samtidigt. Nellys agerande visar på att hon önskar svara på 

den fråga pedagogen ställde inledningsvis i denna sekvens. Nelly fortsätter 

att tala när både Ylva och Ebba ansluter. Ylvas agerande visar på en önskan 

om hjälp av pedagogen vilket jag också tolkar Ebbas agerande som. Både 

Ylva och Ebba agerar också samtidigt som pedagogen och Nelly talar med 

varandra. 

Ett annat exempel på en avbruten dialog blir synligt i följande utdrag där 

vi får följa fortsättningen på Alvas och pedagogens dialog om mormors cy-

kelvagn och vad som händer då Cajsa börjar kasta petflaskor på golvet bred-

vid dem. 

Transkriptionsexcerpt 25. Dialog som upphör – Cykelvagn.324 
83 Alva Vet du, en gång Tittar på pedagogen 

→84 Cajsa  

Gör något på golvet med flaskorna. Ljud av flaskor och 
Cajsas rörelser hörs på filmen men Cajsa är skymd av 
bordsskivan. 

→85 Pedagogen  MEN Tittar på Cajsa 

86 Alva En gång (.) vet du Tittar på pedagogen 

87 Pedagogen   Vrider huvudet mot Alva 

                                                             
324 Film nummer 22. 



 

102 
 

88 

 
Alva 

En gång när vi satt 
i en sån där cykel-
vagn, då, då 
stängde mormor 
fast oss i en vagn 

 

 
Tittar på pedagogen 

89 Pedagogen 

Mm, det är väl bra 
att ni har bälten 
där i precis som 
när man åker på 
cykelsadeln 

 
Tittar på Cajsa, tittar sedan på Alva och vrider samtidigt 
sina ben på stolen från Alvas sida av bordet till Cajsas 
sida, lutar sig något mot Cajsa och tittar på henne 

90 Alva 
NEJ, vi har, vi har 
inte bälten   

91 Cajsa   Kastar en petflaska på golvet. Det smäller till. 

92 Pedagogen 

Hade ni inga 
bälten?   OJ, Cajsa 
vad gör du?   

Tittar upp hastigt på Alva och vrider sedan huvudet mot 

Cajsa och tittar på henne. 

93 Cajsa Kastar 
Står vid fönsteret och vrider sitt huvud bakåt och tittar 
på pedagogen 

94 Pedagogen 

Kastar du? Jaha, 
tänk om dom går 
sönder då Drar på sitt huvud och höjer på ögonbrynen  

95 Cajsa   Tar en ny flaska från fönstret 

Inledningsvis riktar sig pedagogen mot Alva som hon är i dialog med, hon 

har sin kropp vänd mot henne och blicken mot Alvas ansikte. Pedagogens 

fysiska uppmärksamhet tycks vara riktad mot Alva. På rad 89 förflyttar pe-

dagogen sin kropp så att hon har kroppen riktad mot Cajsa som omväxlande 

står och sitter vid flaskorna i fönstret. Detta blir synligt på bilden på rad 89. 
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Bild 3. Kroppslig uppmärksamhet 

 

Källa: Film nummer 22 

 
Från denna position tittar pedagogen upp på Alva vid två tillfällen, rad 89 

och rad 92. Pedagogens fysiska uppmärksamhet har förändrats från att till 

största delen fokusera Alva och ibland titta på Cajsa till att fokusera Cajsa till 

största delen och ibland titta på Alva. Pedagogens närvaro i dialogen med 

Alva har förändrats. Alvas agerande i denna situation tyder på att hon önskar 

fortsätta dialogen och att hon uppfattar att pedagogens uppmärksamhet 

riktas mot Cajsa och agerar för att åter få pedagogens uppmärksamhet. På 

rad 83 och 85 inleder Alva sin taltur men det är först på rad 88, då pedago-

gen flyttar blicken (rad 87) och tittar på Alva som hon berättar vad som 

hände i cykelvagnen. Jag tolkar detta som att Alva önskar pedagogens när-

varo i interaktionen.   

Då Alva upprepat sitt tilltal på rad 83 och 85 vrider pedagogen huvudet 

mot henne och på rad 88 och 89 tolkar jag det som att pedagogen uppfattar 

Alvas inlägg. Min tolkning är att pedagogen ger uttryck för att Alva berättar 

att mormor spände fast Alva och hennes bror i cykelvagnen då Alva säger att 

mormor ”stängde fast dem i en vagn”. Pedagogen säger sedan ”Det var väl 

bra att ni hade bälten, precis som på cykelsadeln”. Pedagogen tycks lyssna 

på Alva och uppfattar ordet fel och kommenterar Alvas inlägg utifrån denna 

eventuella feltolkning av ordet stängde. Alva protesterar mot detta och säger 

att de inte hade bälten. Detta uppfattar pedagogen också vilket syns på rad 

92. 

 92 Pedagogen 
Hade ni inga bälten?   
OJ, Cajsa vad gör du?   

Tittar upp hastigt på Alva och vrider 

sedan huvudet mot Cajsa och tittar på 

henne. 

Pedagogen visar sedan både verbalt och icke-verbalt att hon samtalar med 

Cajsa och att hon lyssnar på Cajsa. Alva säger inte heller något mer om cy-

kelvagnen.  
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Pedagogen och Alva bidrar båda till interaktionen och pedagogen tycks också 

vara intresserade av att Alva bidrar. Pedagogen vänder huvudet mot Alva när 

hon talar och svarar inledningsvis med att också bidra genom att på rad 89 

koppla bälten i cykelvagnen till bälten på cykelsadeln.  Alva protesterar mot 

detta, vilket tyder på att barnet upplever att dialogen är öppen för barnets 

bidrag. I pedagogens sista tilltal i interaktionen med Alva ställer pedagogen 

en fråga till Alva men visar med sitt kroppsspråk och sitt tilltal till Cajsa att 

hon har flyttat över sitt intresse till Cajsa och inte längre fokuserar Alvas 

bidrag i interaktion. 

På rad 89 tycks pedagogen vilja utvidga interaktionen då denne kopplar 

bälten i cykelvagnen med bälten på cykelsadeln. Cykelsadeln har Alva och 

pedagogen inte talat om tidigare och det blir något nytt i deras interaktion. 

Även pedagogens sista fråga kan tolkas som utvidgande då denna fråga kan 

tolkas som ifrågasättande av vad Alva tidigare sagt och därmed leda till att 

Alva behöver förklara och förtydliga sin kommentar. Alva svarar inte alls på 

denna fråga. Orsaken till detta kan vara att Alva inte vill svara, inte kan svara 

eller att pedagogens agerande inte uppmuntrar Alva att svara. 

Pedagogens agerande i denna situation visar parallella interaktioner med 

två olika barn om två olika innehåll där dialogen med Alva inleder och tillta-

len till Cajsa tar mer av pedagogens uppmärksamhet längre fram i situation-

en. I detta utdrag förändras alltså pedagogens närvaro från att i huvudsak 

ha varit riktad mot Alva till att i huvudsak vara riktad mot Cajsa. Pedagogens 

lyssnade tycks också flytta över från att ha varit fokuserad på Alva till att 

vara fokuserad på Cajsa. I slutet av utdraget tycks också pedagogens intresse 

för ett ömsesidigt bidragande till interaktionen ha minskat. Även Alvas in-

tresse att bidra ömsesidigt tycks ha minskat då pedagogens sista fråga till 

Alva inte besvaras. Jag tolkar även denna situation som en dialog som av-

bryts och upphör. 

Dialogen avbryts och återupptas utan ny deltagare 
I min analys fann jag ett antal situationer där dialogen avbryts och sedan 

återupptas. I dessa situationer fortsätter dialogen utan en ny deltagare. Ne-

dan kommer några av dessa situationer att beskrivas. Det första exemplet 

handlar om en situation där en pedagog, Ida och barnet Maja deltar. 

Transkriptionsexcerpt 26. Dialog som avbryts och återupptas – Cykelpump och 

kylskåpsgaller.325 
  Aktör Verbala handlingar Icke-verbala handlingar 

21 Ida Den här ska man ha i cykeln?   

22 Pedagogen Vad händer då då? Tittar på Ida 

23 Ida 
Den [(ohörbart) cykeln (ohört-
bart) luft]   

                                                             
325 Film nummer 6. 
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→24 Maja 

 

[Kan (.) du (.) hjälpa (.) mig?] 
 

 

 
Går fram mot Ida och pedagogen och 
tilltalar pedagogen samtidigt. Maja räcker 
sedan fram ett kylskåpsgaller till pedago-
gen. 

25 Pedagogen Det kommer luft 

Tar emot gallret och lägger ner det på 
marken bredvid sig medan hon fortsätter 
titta på Ida 

26 Pedagogen 

 

Du får vänta lite nu 
 

Tittar upp på Maja och håller upp en hand 
mot henne 

27 Pedagogen 
Det kommer luft i däcket, så 
man kan cykla Tittar på Ida 

28 Ida Mmm Försöker få i foten i pumpens fotstöd 

29 Pedagogen Får du den där?   

30 Ida Bara lite så här Försöker få i foten i fotstödet igen 

31 Maja   

Står bredvid och tittar på Ida och pedago-
gen i 10 s, sätter sedan händerna i sidorna, 
tar ett djupt andetag och går bort från 
pedagogen och Ida 

Inledningsvis är pedagogens uppmärksamhet riktad mot Ida, och sitter invid 

henne på huk och tittar på henne. När Maja kommer fram till pedagogen och 

Ida, skiftar pedagogens fysiska uppmärksamhet från att vara riktad mot Ida 

till att vara riktad mot Maja. Detta blir synligt på rad 26. 
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26 Pedagogen 

 
 
 
 
Du får vänta lite nu 

 
 
 
 
 
 
Tittar upp på Maja och 
håller upp en hand mot 
henne 

Pedagogen tittar på Maja och håller även upp en hand mot henne. På nästa 

rad kan vi se hur pedagogen flyttar tillbaka den fysiska uppmärksamheten 

till Ida genom att titta på henne igen. Pedagogens närvaro i dialogen skiftar. 

Detta visar på ett avbrott i pedagogens närvaro i dialogen med Ida men dia-

logen återupptas sedan igen då pedagogen åter riktar sin uppmärksamhet 

mot Ida.  

När Maja ansluter till interaktionssituationen upprepar pedagogen det Ida 

säger med orden ”Det kommer luft”. Hon visar att hon lyssnat på Ida genom 

denna upprepning och tilltalar sedan Maja för att därefter återkomma till Ida 

och upprepa sitt eget inlägg. Pedagogens återkoppling till Maja längre fram i 

transkriptionen visar att pedagogen i denna situation även lyssnat och hört 

att Maja önskar hjälp. 

51 Pedagogen 
Nu Maja, vad var det du ville ha hjälp 
med? 

Tar upp kylskåpsgallret från 
marken 

Den ömsesidiga interaktionen mellan Ida och pedagogen tycks bli påverkad 

av att Maja anslutar till interaktionssituationen. Pedagogen bidrar inled-

ningsvis med en öppen fråga till Ida. När Maja ansluter blir pedagogens bi-

drag en upprepning av det Ida säger och när pedagogens närvaro återigen 

riktas mot Ida bidrar pedagogen med en längre mening som också kan ut-

vidga interaktionen och som beskriver med flera ord att man kan cykla när 

man har pumpat i luft i däcket. Här blir avbrottet i dialogen synligt i pedago-

gens bidrag till dialogen. Först ställer pedagogen en öppen fråga till Ida, 

vilket kan ses som ett sätt att utvidga dialogen, då pedagogen fokuserar Maja 

blir pedagogens bidrag en upprepning, vilket kan ses som mindre utvid-

gande än exempelvis en öppen fråga eller en längre kommentar som inne-

håller något, för interaktionssituationen, nytt vilket pedagogen bidrar med 

då dialogen återupptas på rad 27. 

27 Pedagogen 
Det kommer luft i däcket, så man kan 
cykla Tittar på Ida 

I detta utdrag avbryts dialogen då Maja ansluter, detta blir synligt då peda-

gogens närvaro flyttas från Ida till Maja och genom att pedagogens bidrag 

till dialogens utvidgning minskar. Pedagogen tilltalar Maja både verbalt och 

icke-verbalt och flyttar därefter sitt fokus tillbaka till Ida. Hennes taltur på 

rad 27 möjliggör ett utvidgande och pedagogens närvaro riktas mot Ida. 

Dialogen avbryts men återupptas. 

Pedagogens agerande visar här på ett, med dialogen, parallellt tilltal till 

Maja där Maja ombeds att vänta och sedan återgår pedagogen till dialogen 
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med Ida. Ida agerar genom att vara tyst då pedagogen tilltalar Maja men 

sedan fortsätter hon att tala och bidra till dialogen genom att säga att hon 

”bara får i foten lite”. Maja tilltalar pedagogen och står sedan tyst bredvid 

och väntar i tio sekunder varpå hon går därifrån. 

En annan situation där dialogen avbryts men återupptas är följande. 

Transkriptionsexcerpt 27. Dialog som avbryts och återupptas – Får på huvudet.326 

  Aktör Verbala handlingar Icke-verbala handlingar 

14 Cajsa Kom 
Sätter telefonen mot örat, tittar på pedago-
gen 

15 Pedagogen Kom Tittar på Cajsa 

→16 Cajsa 

 
Bää bää 

 

Tittar mot Jenny som är utanför bild, pekar 
med sin hand mot Jenny 

17 Pedagogen   Vrider på sitt huvud och tittar mot Jenny 

18 Jenny Titta   

19 Pedagogen Ja vad var det? Tittar på Cajsa  

20 Jenny Titta titta   

21 Pedagogen Var det ett får? Tittar på Cajsa 

22 Emma Titta 
Håller fram sin tröja med figurer på mot 
pedagogen 

23 Pedagogen Vad är det där, Mumin Lutar sig fram mot Emma och ler 

24 Emma (Skrattar) Tittar upp mot pedagogen 

25 Cajsa Bääs (skrattar) Slår med handen på sitt huvud 

26 Pedagogen 
Har hon fåret på huvu-
det (.) Cajsa? 

Tar med handen på sitt eget huvud samti-
digt som hon tittar på Cajsa 

27 Cajsa   Sätter telefonen mot örat 

28 Pedagogen 
Har Jenny ett får på 
huvudet?   

29 Cajsa   
Försöker hålla telefonen stilla mot sitt öra 
men den åker runt lite 

30 Pedagogen Som mössa   

31 Jenny Inte som mössa 
Har kommit in i högerkant på videorutan. 
Tappar fåret på golvet 

32 Pedagogen 
Inte som mössa? Vad är 
det för någonting då? Tittar mot Jenny  

33 Jenny Inte som mössa   

34 Cajsa   
Vrider sig på stolen så hon sitter vänd mot 
Jenny som är bakom henne 

                                                             
326 Film nummer 28. 
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35 Pedagogen Nej   

36 Jenny Inte som någonting Lägger fåret på sitt huvud igen 

37 Pedagogen 
Inte som någonting, den 
bara ligger där 

Tittar på Cajsa och reser sig sedan och går 
mot Cajsa 

38 Jenny 
Jag tycker det här ska 
vara en hylla 

Lyfter fåret och lägger det på sitt huvud 
igen 

39 Pedagogen En hylla? 
Drar fram en stol och sätter sig bredvid 
Cajsa 

40 Jenny På mitt huvud Går ut ur bild 

41 Cajsa   Ger telefonen till pedagogen 

42 Pedagogen 
Ska du sätta dig riktigt, 
ska jag tala? 

Tar emot telefonen och sätter den mot sitt 
högra öra 

43 Pedagogen 

Vem är det då?(.)Hallå 
(.).är det någon 
där(.)Cajsas mamma   

44 Cajsa   Sträcker fram handen mot telefonen.  

Detta är ett längre utdrag ur den sekvens där Cajsa och pedagogen har en 

pågående dialog om avdelningens bärbara telefon. Cajsa uppmärksammar 

Jenny som kommer gående utanför bild med ett mjukisdjur i form av ett får 

som hon har på sitt huvud. Pedagogens närvaro är till största delen riktad 

mot Cajsa, hon tittar på Cajsa och talar till Cajsa. På rad 19 och 21 har peda-

gogen sin uppmärksamhet riktad mot Cajsa och Cajsa har sin uppmärksam-

het riktad mot Jenny. Pedagogens uppmärksamhet flyttas sedan till Emma 

som visar något på sin tröja. 

23 Pedagogen Vad är det där, Mumin? 
Lutar sig fram mot Emma och 
ler 

sedan tillbaka till Cajsa  

26 Pedagogen 
Har hon fåret på huvudet (.) 
Cajsa? 

Tar med handen på sitt eget huvud 
samtidigt som hon tittar på Cajsa 

för att sedan riktas mot Jenny  

32 Pedagogen 
Inte som mössa? Vad är det för 
någonting då? Tittar mot Jenny  

och därefter åter till Cajsa.  

39 Pedagogen En hylla? 
Drar fram en stol och sätter sig 
bredvid Cajsa 

42 Pedagogen 
Ska du sätta dig riktigt, ska jag 
tala? 

Tar emot telefonen och sätter 
den mot sitt högra öra 

I ovanstående utdrag kan vi se att pedagogen lyssnar på Cajsa som hon är i 

dialog med. Under hela sekvensen tycks pedagogen lyssna på Cajsa och hör-

samma vad hon säger och gör. När Cajsa på rad 27 inte svarar på pedagogens 

fråga upprepar hon den och tilltalar samtidigt barnet med namn. Jag tolkar 

detta som att pedagogen uppfattar att Cajsa inte svarat och därför frågar 

igen. När Cajsa inte svarar på nästa fråga övergår pedagogen till ett samtal 

med Jenny som gjort ett inlägg och förklarat att hon inte har fåret som en 

mössa. Pedagogen samtalar sedan med Jenny i några turer men tycks lyssna, 

i bemärkelsen uppmärksamma, att Cajsa vrider på sig på stolen. Pedagogen 

agerar med att flytta närmare Cajsa vilket blir synligt på rad 39. 
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Pedagogen bidrar till interaktionen under hela sekvensen, hon försöker 

också få Cajsa att svara på hennes fråga om Jenny har ett får på huvudet. I 

en del av denna sekvens bidrar inte längre Cajsa ömsesidigt till interaktionen 

där fåret fokuseras.  

25 Cajsa Bääs (skrattar) Slår med handen på sitt huvud 

26 Pedagogen 
Har hon fåret på huvudet (.) 
Cajsa? 

Tar med handen på sitt eget 
huvud samtidigt som hon tittar 
på Cajsa 

27 Cajsa   Sätter telefonen mot örat 

28 Pedagogen Har Jenny ett får på huvudet?   

29 Cajsa   

Försöker hålla telefonen stilla 
mot sitt öra men den åker runt 
lite 

30 Pedagogen Som mössa   

I utdraget ser vi att Cajsa bidrar med ett inlägg som tyder på att hon upp-

märksammat att Jenny har fåret på sitt huvud. När pedagogen frågar Cajsa 

om Jenny har ett får på huvudet svarar inte Cajsa. Cajsas agerande tyder i 

stället på att hon nu fokuserar telefonen och att hon inte längre bidrar till 

den del av interaktionen som handlar om fåret på huvudet.  

Pedagogens utvidgande av interaktionen med Cajsa blir synligt vid flera 

tilltal som pedagogen gör till Cajsa. Cajsa använder här ett verbalt språk som 

består av korta ord och pedagogen utvidgar interaktionen genom att sätta 

flera ord på det hon tolkar att Cajsa uttrycker. Pedagogen frågar vad det är 

som Jenny har på sitt huvud, hon frågar om Jenny har ett får på sitt huvud 

och hon föreslår att det är som en mössa. I utdragets sista rader sätter också 

pedagogen ord på det hon tolkar att Cajsa menar när hon frågar om det är 

hon som ska tala. 

Pedagogens närvaro skiftar från att vara riktad mot Cajsa till Emma, till 

Cajsa, till Jenny och tillbaka till Cajsa. Ömsesidigheten i interaktionen av-

bryts i mitten av utdraget då Cajsa inte längre bidrar till interaktionen och 

återupptas sedan då pedagogen flyttat närmare Cajsa och de fokuserar tele-

fonen igen. Dialogen kan här ses som avbruten men återupptagen. 

Pedagogens agerande visar på flera parallella samtal. Pedagogen talar med 

Cajsa, med Emma och med Jenny. Jenny tycks höra vad pedagogen säger då 

denne tilltalar Cajsa och protesterar genom att säga att fåret inte är en 

mössa. Jenny försvinner sedan ur bild efter att hon sagt att det inte är som 

mössa utan som en hylla. Emma gör ett kortare inlägg i interaktionen efter 

att pedagogen frågat om det var ett får, detta inlägg svarar pedagogen på. 

När pedagogen uppmärksammar Cajsa igen fortsätter Emma att lägga pärlor 

på en pärlplatta.  

Dialogen fortsätter utan ny deltagare 
Jag fann ett tillfälle i mitt material som visade på en dialog som fortsatte 

utan att det blev synligt att den påverkades av ett anslutande barns tilltal. 
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Transkriptionsexcerpt 28. Dialog som fortsätter – Ner på golvet.327 
  Aktör Verbala handlingar Icke-verbala handlingar 

37 Alva som PAPPA OCH MAMMA  Håller isär sina armar 

38 Pedagogen Är du så stor som dom? Tittar på Alva 

39 Alva   
Lägger på pussellocket på kartongen 
på sin högra sida 

40 Alva Då får jag köra bil 
Vänder hastigt huvudet mot pedago-
gen 

41 Pedagogen 
Får man köra bil när man är 
fyra år? Tittar på Alva med höjda ögonbryn. 

42 Alva   Nickar 

43 Pedagogen Jaha 
Lyfter upp Cajsa lite och sätter henne 
tillrätta i sitt knä 

44 Alva 
Som mamma och pappa, köra 
bil   

→45 Cajsa 
 

 

Tar spjärn mot bordet med sina 
händer och trycker iväg kroppen från 
bordet 
 

45 Pedagogen När man är fyra år? 
Tittar på Alva och parerar Cajsas 
rörelser. 

46 Alva   Nickar 

47 Cajsa   

Vrider kroppen i pedagogens knä och 
flyttar på sina ben för att kunna 
komma ner på golvet 

48 Pedagogen 
Vad jag vet får man köra bil 
när man är 16 år 

Följer Cajsas rörelser och släpper ner 
henne på golvet, tittar på Alva samti-
digt. 

49 Cajsa  
Går bort från bordet då hon kommit 
ner på golvet 

50 Alva Äh Tittar på pedagogen 

51 Pedagogen 

och då får man börja träna 
och köra bil och sen kan man 
få köra upp för sitt körkort 
när man är 18, då är man 
ganska stor 

Vrider kroppen mot Alva och lutar sig 
framåt mot henne 

52 Alva 
Vet du, mormor får köra bil 
men hon får inte Tittar på pedagogen 

53 Pedagogen 
Nej, mormor har ju inget 
körkort   

54 Alva Nej   

55 Pedagogen Nej Skakar på huvudet 

                                                             
327 Film nummer 22. 
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56 Alva 
Och man kan inte köpa något 
heller Skakar på sitt huvud 

Pedagogen och Alva är båda närvarande i dialogen, de har sin uppmärksam-

het riktad mot varandra och tittar på varandra. Även när pedagogen släpper 

ner Cajsa på golvet på rad 48 har hon sin blick riktad mot Alva. Dialogen 

kännetecknas också av att Alva och pedagogen lyssnar på varandra vilket 

deras respektive turer visar då de knyter an till det den andre sagt innan. 

Både Alva och pedagogen bidrar ömsesidigt till dialogen och till att dialogen 

utvidgas. Pedagogen ifrågasätter Alvas påstående om att man får köra bil 

när man är fyra år och förklarar sedan de reglar som finns gällande att ta 

körkort. Alva gör sedan ett inlägg, på rad 51, som handlar om att man kan 

vara stor men ändå inte få köra bil. Pedagogen tycks veta att mormor inte 

har något körkort och säger det på raden därefter. Alva bidrar sedan genom 

att säga att man inte heller kan köpa ett körkort. Dialogen mellan Alva och 

pedagogen tycks inte påverkas av att Cajsa tilltalar pedagogen och att peda-

gogen svarar med att sätta ner henne på golvet utan den fortsätter att vara 

just en dialog. Pedagogen agerar på Cajsas tilltal genom att icke-verbalt svara 

an. Samtidigt som hon gör detta fortsätter hon att tala till Alva och ha blick-

en riktad mot henne. Alva har under hela utdraget sin uppmärksamhet rik-

tad mot pedagogen.    

Dialogen fortsätter med en ny deltagare 
Jag har i ovanstående text presenterat tre olika kategorier av vad som kan 

hända med en dialog då ett ytterligare barn ansluter till en interaktionssitu-

ation där det pågår en dialog mellan en pedagog och ett annat barn. Den 

sista av de kategorier jag fann i min analys kommer att exemplifieras i kom-

mande text och beskriver hur dialogen kan fortsätta med ytterligare en del-

tagare. 

I exemplet med cykelpumpen och kylskåpsgallret har jag beskrivit en dia-

log som avbryts och återupptas. Lite längre fram i den sekvensen ansluter ett 

annat barn till interaktionssituationen. 

Transkriptionsexcerpt 29. Dialog som fortsätter med ny deltagare– Cykelpump.328 

30 Pedagogen Nu då, pyysch 
Gör pysljud med munnen och håller i 
munstycket på slangen till cykelpumpen 

→31 Fia   Går fram till Ida och pedagogen  

32 Pedagogen 
Man ska egentligen ha den så 
där. NU får du pumpa. Gör något med munstycket på slangen 

33 Ida   Pumpar med handtaget 

34 Pedagogen Psch 
Gör pysljud med munnen, tittar på 
pumpen 

35 Ida   Tittar mot pedagogen och ler 

36 Pedagogen   Tittar upp mot Ida och ler 

  (6s)   Ida pumpar med handtaget 
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37 Fia Det kommer inget riktigt   

38 Pedagogen Men på låtsas kommer det ju Tittar upp på Fia 

39 Fia   
Tittar på Ida när hon pumpar i 2 s och 
går sedan därifrån 

40 Ida 

Men dom andra sådana här, 
dom, dom som är våra, dom 
kommer det riktig luft 

Pumpar med handtaget och har foten i 
fotstödet. Tittar upp på pedagogen. 

41 Pedagogen 
Jag tror den här är väldigt 
gammal   

Pedagogen har sin uppmärksamhet riktad mot Ida under större delen av 

detta utdrag, vid ett tillfälle, på rad 38, lyfter pedagogen blicken och svarar 

på Fias tilltal. Detta sker när Ida är fokuserad på att pumpa med cykelpum-

pen. I denna sekvens kan vi också se att alla tycks lyssna på varandra och då 

i en vidare bemärkelse där även icke-verbala handlingar blir lyssnade till. 

Detta syns bland annat då Ida visar att hon lyssnar på pedagogen då denne 

gör pys-ljud med munnen, hon tittar upp på pedagogen och ler på rad 35. I 

nästa taltur visar pedagogen att hon lyssnat på Idas tilltal och ler tillbaka 

mot henne. Det blir också synligt att Fia lyssnar på både pedagogens pys-

ljud och på Idas pumpande och drar sedan, som jag tolkar det, slutsatsen att 

det inte kommer riktig luft ur pumpen utan pys-ljudet kommer från pedago-

gen vilket blir synligt i Fias inlägg på rad 37. Pedagogen visar att hon lyssnar 

på Fia och svarar att det kommer luft på låtsas. Dialogen kännetecknas av 

ömsesidighet där alla tre deltagare bidrar till dialogen. I detta utdrag blir det 

synligt att Fia som anslutande deltagare bidrar till dialogen och hennes utta-

lande utvidgar dialogen. Ida tycks ha lyssnat till Fias inlägg och pedagogens 

svar på detta tilltal och gör sedan ett inlägg på rad 40 som knyter an till de-

ras talturer. 

40 Ida 
Men dom andra sådana här, dom, dom 
som är våra, dom kommer det riktig luft 

Pumpar med handtaget och 
har foten i fotstödet. Tittar upp 
på pedagogen. 

41 Pedagogen Jag tror den här är väldigt gammal   

Fias inlägg om riktig luft har utvidgat dialogen vilket syns när Ida berättar 

att ”de andra (cykelpumparna) kommer det riktig luft ur”. Pedagogen utvid-

gar sedan dialogen ytterligare genom att förklara en eventuell bristande 

funktion hos förskolans cykelpump med att den är väldigt gammal.  

Pedagogens agerande i ovanstående visar på ett lyssnande på båda bar-

nen. Dialogen fortsätter och Idas agerande tolkar jag som påverkat av Fias 

inlägg vilket leder till ett utvidgande av den pågående dialogen.  

I det avslutande exemplet i detta resultatkapitel kommer jag att återvända 

till Cajsa, Emma, Jenny, pedagogen och förskolans bärbara telefon. Cajsa 

och pedagogen sitter nu bredvid varandra och undersöker telefonen då en 

lampa på displayen tänds varpå Cajsa börjar peka på olika lampor i rummet. 
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Transkriptionsexcerpt 30. Dialog som fortsätter med ny deltagare – Många lam-

por.329 
  Aktör Verbala handlingar Icke-verbala handlingar 

76 Cajsa Där! 
Pekar mot en annan lampa och tittar sedan 
på pedagogen 

77 Pedagogen Och en till Tittar på Cajsas ansikte 

78 Pedagogen [Många lampor] [Tecknar många + lampa] 

→79 Emma Mmma 

Tittar upp från pärlplattan, först på pedago-
gen och sedan mot taket. Sträcker samtidigt 
fram och upp sina båda händer och spretar 
med sina fingrar. För sedan händerna fram 
och tillbaka. 

80 Pedagogen Jaa många [ många] Tittar på Emma [Tecknar många] 

81 Emma Lampa Pekar mot taket 

82 Pedagogen [Lampa] [Tecknar lampa] 

83 Emma   
Vrider kroppen och tittar bakåt och pekar 
mot taket bakom henne 

84 Cajsa (ohörbart) Pekar på Emmas pärlplatta med fingret 

85 Pedagogen Ja, vad var det Pekar och tittar på pärlplattan 

86 Emma AHAH där Pekar mot något bakom kameran 

87 Pedagogen 
Ja där är också en ja, 
[lika] 

 

Tittar åt samma håll som 
Emma[Tecknar lika] 
 

88 Cajsa Dä Viftar med sin ena hand upp och ner med  

89 Pedagogen Lika Tittar på Cajsa, tecknar lika 

90 Cajsa Dä Viftar med sin ena hand upp och ner med  

91 Pedagogen Lika, lika lampa Tecknar lika 2 ggr,  tecknar lampa 

Här kan vi se hur närvaron hos pedagogen riktas både mot Cajsa och mot 

Emma. Pedagogen sitter mellan dem och tittar på Emma när hon gör sitt 

inlägg på rad 79 och på Cajsa när hon talar. Pedagogen tycks också lyssna på 

både Cajsa och Emma och svarar dem på ett sådant sätt att det visar att hon 

hört vad de sagt. På rad 80 upprepar pedagogen Emmas inlägg. 

80 Pedagogen Jaa många [ många] Tittar på Emma [Tecknar många] 
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På rad 85 kan vi också se att pedagogen lyssnar på Cajsa då hon pekar på 

pärlplattan. 

84 Cajsa (ohörbart) 
Pekar på Emmas pärlplatta med 
fingret 

85 Pedagogen Ja, vad var det Pekar och tittar på pärlplattan 

Pedagogen ställer en fråga till Cajsa men hon handlar också icke-verbalt och 

pekar med sitt finger på samma ställe som Cajsa pekade på och visar att hon 

lyssnat på Cajsas tilltal. Under några turer i mitten av sekvensen tycks Cajsas 

byta innehållsfokus. Hon uppmärksammar då, som vi nyss såg, pärlplattan 

medan Emma och pedagogen återkommer till lamporna på rad 86. 

86 Emma AHAH där Pekar mot något bakom kameran 

87 Pedagogen Ja där är också en ja, [lika] 

 

Tittar åt samma håll som 
Emma[Tecknar lika] 
 

Alla deltagares ömsesidiga bidrag kan här ifrågasättas då barnen för en kort 

stund inte tycks vara intresserade av varandras bidrag utan det är först då 

pedagogen svarar det ena barnet som det andra barnet blir intresserat. Pe-

dagogen tycks vara intresserad av båda barnens bidrag och i nästa tur kan vi 

se hur Emmas uppmärksammande av en till lampa leder till att pedagogen 

säger och tecknar ”lika”  ilket tycks fånga  ajsas u  märksamhet.  

88 Cajsa Dä 
Viftar med sin ena hand upp och 
ner med  

89 Pedagogen Lika Tittar på Cajsa, tecknar lika 

90 Cajsa Dä 
Viftar med sin ena hand upp och 
ner med  

91 Pedagogen Lika, lika lampa Tecknar lika 2 ggr, tecknar lampa 

Dialogen utvidgas med ett nytt tecken som Cajsa också tecknar. Pedagogen 

avslutar med att utvidga dialogen ytterligare genom att sätta ord på sam-

manhanget och säger ”Lika, lika lampor”.  

Deltagarnas agerande i detta utdrag visar på att dialogen kan fortsätta 

med det anslutande barnet som deltagare. Här ansluter Emma med ett in-

lägg som kopplas till dialogens innehåll. Pedagogens agerande tyder på ett 

lyssnande och på bitvis parallella interaktioner, men i slutet av utdraget syns 

hur Emmas bidrag påverkar och utvidgar dialogen mellan Cajsa och peda-

gogen. Cajsa tycks dock bli intresserad av Emmas bidrag men först när peda-

gogen uppmärksammat Emma.  
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Sammanfattning 
I detta tredje resultat- och analyskapitel har de förändringar som framträtt i 

det empiriska materialet presenterats. Detta kapitel har analyserats med 

hjälp av begreppen närvaro, lyssnande, ömsesidighet och utvidgande. Be-

roende på vad som sker med dessa fyra kännetecken för dialog i olika situat-

ioner har situationerna sedan kategoriserats. Fyra olika kategorier av dialo-

gens förändring blev synliga. I den första kategorin upphör dialogen då kän-

netecknen för dialog inte längre blir synliga i interaktionen. Pedagogens 

agerande kan här beskrivas som parallellt då denne talar med flera barn om 

flera olika innehåll samtidigt. Dialogen kan också avbrytas och fortsätta utan 

ny deltagare. I denna kategori upphör de dialogiska kännetecknen kort och 

därefter återupptas den dialogiska interaktionen då närvaron, lyssnandet, 

ömsesidigheten och utvidgandet åter blir synliga. I denna kategori agerar 

pedagogen genom att be det anslutande barnet att vänta lite och fokuserar 

därefter barnet i dialogen igen. Vid ett tillfälle tycktes dialogen fortsätta utan 

ny deltagare och utan att bli påverkad av det anslutande barnet. I denna 

filmsekvens agerade både det anslutande barnet och pedagogen enbart ge-

nom icke-verbala handlingar. I den fjärde och sista kategorin fortsätter dia-

logen med det anslutande barnet som en ytterligare deltagare. Det anslu-

tande barnet bidrar med verbala och/eller icke-verbala handlingar som pe-

dagogen och barnet som inledningsvis deltog i dialogen lyssnar och knyter 

an till. 

I kommande och avslutande resultat- och analyskapitel kommer dialogens 

förändring att relateras till initiativtagande till ett förändrat deltagarantal, 

det initiala tilltalet, innehållsfokus samt pedagogernas agerande. Detta görs 

för att eventuellt kunna hitta förklaringar till de förändringar i dialogen som 

påvisats ovan. 
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Resultat och analys:  
Förklaringar till dialogens förändring  
 

I detta resultatkapitel analyseras tänkbara förklaringar till de förändringar 

som uppstår i dialogen då det ansluter fler barn till en interaktionssituation 

där det redan pågår en dialog mellan ett barn och en pedagog. De föränd-

ringar som beskrivits i föregående resultat- och analyskapitel kommer här 

att kopplas samman med det resultat som framkommit i resultat- och ana-

lyskapitel två. Det kapitlet berör ett förändrat deltagarantal. En övergripande 

analys har gjorts av dessa resultat för att kunna visa på samband mellan 

initiativ till ett förändrat deltagarantal, initialt tilltal, innehållsfokus och 

dialogens förändring. Därmed kan vissa förklaringar till varför dialogen för-

ändras som beskrivits i föregående exempel synliggöras. Detta är i första 

hand en kvalitativ studie och datamaterialet är begränsat. I min analys av 

sambanden mellan resultaten från de två föregående kapitlen blev dock vissa 

mönster synlig och dessa kommer här att presenteras. Inledningsvis visas 

analysens resultat i en tabell och därpå beskrivs resultatet i textform med 

tabellen som utgångspunkt. 

 

Tabell. 6. Deltagarnas ageranden och dialogens förändring 
Deltagarnas 

 ageranden och 
dialogens föränd-

ring 

Initiativtagare till ett ökat deltagarantal i inter-
aktionssituationen och hur det initiala tilltalet sker 

Det anslutande bar-
nets innehållsfokus 

Det anslutande 
barnet Pedagogen 

Barnet i  
dialogen 

 

Sam-
tidigt 
tal 

Tur-
över-
gångs
plats 

Sam-
tidigt 
tal 

Tur-
över-
gångs
plats 

Sam-
tidigt 
tal 

Turöver-
gångs-
plats 

Annat än i 
den pågå-
ende 
dialogen 

Samma 
som i den 
pågående 
dialogen 

Dialogen upphör X 

  

X 

 

X X 

 Dialogen avbryts 
och återupptas utan 
ny deltagare 

X 

 

 
 
  

 
 

X 

 
Dialogen fortsätter 
utan ny deltagare 

X*  

  
 

 
 

X 

 
Dialogen fortsätter 
med ny deltagare 

 

X 

 
 

 

X 

 

X 

* Icke-verbal handling. 

Deltagarnas ageranden när dialogen upphör  
I föregående resultat- och analyskapitel har dialogens förändring beskrivits 

då deltagarantalet i interaktionssituationen utökats. En av förändringarna 

innebär att dialogen mellan barnet och pedagogen avbryts och sedan upp-

hör. Nedan kommer detta resultat att kopplas samman med de resultat som 

berör vem som tar initiativ till ett utökat deltagantal i interaktionssituation-
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en, hur det initiala tilltalet sker och hur de olika deltagarnas innehållsfokus 

relateras till varandra samt vilken betydelse pedagogernas agerande tycks 

ha. 

Vid de tillfällen då dialogen upphör kan vi i tabell 6 kan vi se att olika del-

tagare i interaktionssituationen kan ta initiativ till att deltagarantalet ökar, 

att det initiala initiativet kan ske på olika sätt beroende på vem som tar ini-

tiativet samt att det anslutande barnet ibland fokuserar ett annat innehåll än 

det som pågår i dialogen. Dessa olika aspekter kommer här att förtydligas 

och analyseras mer ingående. 

Vid de tillfällen då dialogen upphör kan det alltså vara det anslutande 

barnet som tar initiativet till att deltagarantalet i interaktionssituationen 

ökar. Då det är det anslutande barnet som tar initiativet görs detta genom ett 

initialt tilltal som sker samtidigt som någon av deltagarna i dialogen pratar. 

Pedagogen tycks i dessa fall svara på det samtidiga tilltalet och börjar tala 

med flera barn på en gång. Ett exempel på detta är den situation där en pe-

dagog är i dialog med Nelly. Nelly och pedagogen talar om hästhagsstaket då 

pedagogen först blir tilltalad av Ylva som vill ha hjälp med en strumpa och 

därefter av Ebba som tycks önska svar på vart hon ska ställa sin käpphäst. 

Pedagogen svarar både Ylva och Ebba samtidigt som hon fortsätter att tala 

med Nelly och talar därmed med flera barn samtidigt och interaktionen med 

Nelly kan inte längre beskrivas som dialogisk. Dialogen mellan pedagogen 

och Nelly upphör. Analysen visar att dialogen upphör vid samtliga tillfällen 

då ett anslutande barn gör ett initialt tilltal samtidigt som någon av delta-

garna i dialogen pratar utom vid två specifika situationer vilka beskrivs mer 

lite längre fram.  

I tabellen kan vi se att resultatet också visar att dialogen upphör vid samt-

liga tillfällen då pedagogen tar initiativet till att antalet deltagare i situation-

en utökas. Ett exempel på detta är där pedagogen tilltalar Cajsa som leker 

med några flaskor bredvid henne och ett annat barn, Alva.  Pedagogen och 

Alva är i denna situation inbegripna i en dialog om att åka med mormors 

cykel.  Pedagogen ställer en fråga till Alva och utser henne därmed till talare 

vid turövergångsplatsen. Pedagogen vrider därefter sin kropp mot Cajsa och 

tilltalar henne. Man kan här säga att pedagogen bryter mot interaktionens 

turtagningsmönster då hon först utser Alva till talare men när Alva ska tala, 

vänder hon sig till en ny deltagare och där uppmärksammas ett nytt inne-

håll.330 Vid detta tillfälle upphör dialogen. Att dialogen upphör skulle här 

kunna förklaras med att pedagogen försöker tala med flera barn samtidigt 

och att det blir svårt. 

Då dialogen upphör tycks också fokus av innehåll ha en viss betydelse. Ta-

bellen visar att dialogen upphör då det anslutande barnet fokuserar ett annat 

innehåll än det som pågår i dialogen. Detta innebär att pedagogerna som 

                                                             
330 Jämför Norrby, Samtalsanalys: så gör vi när vi pratar med varandra, 162. 
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talar med flera barn samtidigt, också talar med de olika barnen om olika 

innehåll. Vid dessa tillfällen upphör också dialogen och det sker i alla av mig 

observerade situationer. 

Dialogen upphör som tidigare nämnts i situationen där pedagogen och 

Alva talar om mormors cykel och där Cajsa leker med några flaskor vid sidan 

av dem. 

Transkriptionsexcerpt 31. Talarens uppmärksamhet på lyssnaren331 
 
83 Alva Vet du, en gång Tittar på pedagogen 

→84 Cajsa    

Gör något på golvet med flaskorna. 
Ljud av flaskor och Cajsas rörelser hörs 
på filmen men Cajsa är skymd av 
bordsskivan. 

→85 Pedagogen  MEN Tittar på Cajsa 

86 Alva En gång (.) vet du Tittar på pedagogen 

87 Pedagogen   Vrider huvudet mot Alva 

88 

 
Alva 

En gång när vi satt i en sån där 
cykelvagn, då, då stängde mormor 
fast oss i en vagn 

 
Tittar på pedagogen 

89 Pedagogen 

Mm, det är väl bra att ni har bälten 
där i precis som när man åker på 
cykelsadeln 

 
Tittar på Cajsa, tittar sedan på Alva och 
vrider samtidigt sina ben på stolen från 
Alvas sida av bordet till Cajsas sida, 
lutar sig något mot Cajsa och tittar på 
henne 

90 Alva NEJ, vi har, vi har inte bälten   

91 Cajsa   
Kastar en petflaska på golvet. Det 
smäller till. 

92 Pedagogen 
Hade ni inga bälten?   OJ, Cajsa vad 
gör du?   

Tittar upp hastigt på Alva och vrider 

sedan huvudet mot Cajsa och tittar på 

henne. 

I denna situation blir ytterligare en möjlig orsak till att dialogen upphör syn-

lig. Denna orsak berör hur deltagare som talar i interaktion är uppmärk-

samma på varandra som talare och lyssnare. På rad 83 kan vi se hur Alva 

inleder en taltur, hon tycks vilja berätta något för pedagogen. Pedagogen 
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vrider dock sitt huvud mot Cajsa som är på golvet och på rad 86 upprepar 

Alva inledningen på sin taltur och efter att pedagogen vrider sitt huvud mot 

Alva fortsätter Alva sin taltur. Alva påbörjar sin berättelse tre gånger innan 

hon fullföljer den. Alva tycks uppmärksamma att pedagogen har riktat sin 

uppmärksamhet mot Cajsa och agerar för att få pedagogens uppmärksamhet 

igen och för att därefter kunna fortsätta sin berättelse. Efter att pedagogen 

på rad 92 återigen riktar sin uppmärksamhet mot Cajsa säger Alva inget mer. 

En tolkning kan vara att Alva märker att pedagogen inte längre har sin upp-

märksamhet riktad mot henne och därmed inte längre lyssnar på vad hon 

har att säga.332 

Deltagarnas ageranden när dialogen avbryts och återupptas 
utan ny deltagare 
I ett fåtal av filmsekvenserna blir dialogerna avbrutna och återupptagna. Vid 

dessa tillfällen återupptas de utan att det anslutande barnet blir deltagare i 

dialogen. Denna förändring av dialogen relateras här till initiativtagare, hur 

det initiala tilltalet skedde samt till deltagarnas innehållsfokusering. I detta 

avsnitt kommer, precis som i det föregående, pedagogernas agerande i de 

situationer som innehåller avbrutna och återupptagna dialoger också att 

beskrivas. 

Ett exempel på en situation där dialogen avbryts men återupptas är dialo-

gen mellan en pedagog och Ida. Innehållet som fokuseras är en gammal cy-

kelpump. Vid ett tillfälle kommer det anslutande barnet Maja fram till delta-

garna i dialogen och räcker pedagogen ett kylskåpsgaller och frågar pedago-

gen om hon kan hjälpa henne. Det initiala tilltalet sker, precis som då dialo-

gen upphör, genom att Maja tilltalar pedagogen samtidigt som Ida talar. Det 

sker ett initialt samtidigt tilltal av ett anslutande barn och olika innehåll 

fokuseras. Dialogen mellan Ida och pedagogen avbryts när Maja kommer 

fram till dem. I detta fall tycks pedagogens agerande vara avgörande för att 

dialogen därefter återupptas. Pedagogen ber Maja att vänta lite, både genom 

att icke-verbalt hålla upp en hand mot Maja och samtidigt säga att hon får 

vänta. Maja ställer sig då tyst vid sidan av pedagogen och dialogen mellan 

Ida och pedagogen återupptas. I de fall då dialogen upphör tycks pedagogen 

tala med flera barn samtidigt vilket pedagogen inte gör i det fall då dialogen 

avbryts och sedan återupptas. I detta exempel ser vi hur pedagogen ber Maja 

att ” änta lite”  ar å dialogen kort a bryts.  ärefter återupptas dialogen 

genom att pedagogen fortsätter att tala med Ida på ett sådant sätt att känne-

tecknen för dialog åter blir synliga. 

                                                             
332 Jämför Melander och  ahlstr m                       , 11. 
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Deltagarnas ageranden när dialogen fortsätter utan ny del-
tagare 
I analysen av mitt material fann jag ett exempel där dialogen mellan en pe-

dagog och ett barn inte tycks påverkad av att ett annat barn söker uppmärk-

samhet från  edagogen.  en sek ens som  isar ”en fortsatt dialog utan en ny 

deltagare” kommer här att relateras till initiati   innehåll och  edagogens 

agerande. 

Alva och en pedagog sitter vid ett bord och talar om att ta körkort. Cajsa 

sitter i pedagogens knä när detta sker. Inledningsvis sitter hon stilla men tar 

sedan spjärn mot bordet och tycks tilltala pedagogen genom en icke-verbal 

handling och ser ut att, med detta tilltal, säga att hon vill ner på golvet. Pe-

dagogen svarar Cajsa genom att släppa ner henne på golvet samtidigt som 

hon fortsätter att tala till Alva. Dialogen fortsätter utan att Cajsas och peda-

gogens interaktion leder till någon förändring. Här är Cajsa initiativtagare 

och tilltalar pedagogen icke-verbalt samtidigt som Alva i dialogen talar. Cajsa 

visar också ett annat innehållsfokus än det som pågår i dialogen. Vid andra 

sekvenser i det insamlade videomaterialet upphör dialogen då det anslu-

tande barnet gör ett initialt tilltal samtidigt som någon av deltagarna i dialo-

gen talar och det anslutande barnet visar ett annat innehållsfokus än dialo-

gens deltagare. I detta fall sker tilltalet och pedagogens svar på tilltalet en-

bart genom icke-verbala handlingar vilket skiljer sig från de andra situation-

erna då dialogen upphör. Det kan då tolkas som att icke-verbal interaktion 

kan pågå samtidigt som verbal interaktion utan att den verbala interaktionen 

avbryts. Då detta enbart skedde vid ett tillfälle är det dock svårt att påvisa 

några säkra samband mellan enbart icke-verbala tilltal och verbala tilltal och 

dess betydelse för dialogens förändring. I ovanstående exempel fortsätter 

dock dialogen utan att ha avbrutits. 

Deltagarnas ageranden när dialogen fortsätter med en ny 
deltagare 
I analysen av det inspelade materialet fann jag ett antal sekvenser som 

kunde beskrivas som situationer där dialogen fortsatte med ytterligare ett 

barn som deltagare. Dessa presenterades i föregående resultat- och analys-

kapitel och kommer här att kopplas samman med initiativtagande, initialt 

tilltal och innehållsfokus för att eventuellt kunna visa samband mellan dessa. 

Även här kommer pedagogens agerande att relateras till ovanstående. 

Vid de tillfällen då dialogen fortsatte med fler deltagare anslöt det ytterli-

gare ett barn till interaktionssituationen antingen genom att barnet i dialo-

gen tog initiativ till detta eller att det anslutande barnet tog initiativ vilket vi 

kan se i tabell 6. Oavsett vem som tog initiativ så skedde det när det var en 

turövergångsplats. Här tycks det finnas ett samband med att dialogen fort-

sätter. I mitt material fortsätter dialogen med en ny deltagare enbart då det 

initiala tilltalet sker vid en turövergångsplats. Ett exempel är situationen då 
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Cajsa och en pedagog är i en dialog och fokuserar en bärbar telefon, där en 

lampa har tänts i displayen, och där Emma som suttit tyst bredvid dem en 

längre stund ansluter till interaktionssituationen genom att säga och visa att 

hon ser många (andra) lampor. Detta tilltal sker då både pedagogen och 

Cajsa är tysta och det därmed finns det plats för Emma som ny deltagare att 

utse sig själv som talare. Pedagogen svarar på Emmas tilltal och i hennes 

svar säger hon att de lampor Emma ser är lika och gör tecknet för lika vilket 

sedan Cajsa också uppmärksammar. Här blir det också synligt att vid de 

tillfällen då dialogen fortsätter med en ny deltagare fokuseras samma inne-

håll av den anslutande deltagaren som det som redan fokuseras i dialogen. I 

de situationer där dialogen fortsätter med en ny deltagare svarar pedagogen 

på det initiala tilltalet genom att rikta sin kropp mot den nye deltagaren och 

ger ett svar som knyter an till det som det anslutande barnet sagt eller gjort. I 

tidigare nämnda sekvens knyter pedagogens svar an till Emmas tilltal om 

lampor. Pedagogen utvidgar sedan dialogen genom att säga och teckna att 

lamporna är lika vilket både Emma och Cajsa sedan svarar an på. Dialogen 

fortsätter med en ytterligare deltagare vid de tillfällen då innehållsfokus är 

samma hos det anslutande barnet och deltagarna i dialogen. Dialogen fort-

sätter också med en ny deltagare då det initiala tilltalet sker vid en turöver-

gångsplats och där pedagogen uppmärksammar och svarar an på tilltalet. 

Sammanfattning 
Ovanstående resultat och de aspekter som karakteriserar men också skiljer 

de olika förändringarna i dialogen åt sammanfattas i tabell 7. Materialet är 

begränsat men vissa samband mellan initiativtagare, innehållsfokus och 

dialogens förändring går att urskilja. Vissa ageranden hos pedagogen tycks 

också ha betydelse för vad som händer med dialogen. 

Tabell. 7. Sammanfattande förklaringar till dialogens förändring 

Dialogen upp-

hör 

Dialogen avbryts 

och återupptas 

utan ny deltagare 

Dialogen  

fortsätter utan ny 

deltagare 

Dialogen fortsätter 

med ny deltagare 

# Det anslutande 

barnet tar initiati-

vet genom att 

tilltala pedagogen 

samtidigt som 

denne eller barnet 

i dialogen talar. 

 

 

 

 

# Pedagogens age-

rande skiljer sig från 

de situationer där 

dialogen avbryts. 

Pedagogen ber det 

anslutande barnet 

att vänta med både 

verbala och icke-

verbala handlingar. 

# Det anslutande 

barnets tilltal sker 

enbart genom en 

icke-verbal hand-

ling. Pedagogen 

svarar på denna 

icke-verbala hand-

ling genom att själv 

agera med en icke-

verbal handling. 

# Deltagarantalet 

utökas genom att 

något barn gör ett 

tilltal vid en turöver-

gångsplats. 

 

# Ett gemensamt 

innehållsfokus blir 

synligt. 
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# Deltagarantalet 

utökas genom att 

pedagogen gör ett 

tilltal vid en turö-

vergångsplats. 

# Olika innehålls-

fokus blir synliga. 

# Pedagogen talar 

med flera barn 

samtidigt. 

# Pedagogen talar 

med olika barn om 

olika innehåll. 

# Pedagogen upp-

märksammar och 

svarar an på det anslu-

tande barnets tilltal. 

 

 

 

Tydligast framträder den påverkan som innehållfokus tycks ha på dialogen 

samt vad som sker när tilltalet sker vid en turövergångsplats eller vid samti-

digt tal. Detta betyder dock inte att dessa två aspekter har den största påver-

kan på vad som händer med dialogen. Pedagogens agerande tycks i ett flertal 

sekvenser vara avgörande. När pedagogen ber ett barn att vänta tycks peda-

gogens handlingar exempelvis påverka dialogens förändring mer än det sam-

tidiga tilltalet eller olika innehållsfokus. Dialoger med en pedagog och flera 

barn framträder som möjliga när innehållsfokus är gemensamt och när tillta-

let, som görs vid en turövergångsplats, uppmärksammas och besvaras av 

pedagogen. Slutligen blir det i analysen synligt att när pedagogen tar initiati-

vet till att deltagarantalet utökas så upphör dialogen. Initiativ av pedagogen 

att utöka deltagarantalet i interaktionssituationen genom att tilltala ytterli-

gare ett barn med fokus på samma innehåll som i dialogen återfinns inte i 

mitt material. Pedagogerna i det videoinspelade materialet tycks alltså inte 

bjuda in ytterligare barn som deltagare i redan pågående dialoger. 
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Diskussion 

Detta kapitel har delats upp i tre avsnitt. Inledningsvis presenteras en kor-

tare sammanfattning av resultatet, därpå följer en metoddiskussion och det 

tredje avsnittet består av en resultatdiskussion.  

Resultatsammanfattning 
Att få ökad kunskap om dialoger i förskolan är denna studies övergripande 

syfte. Det mer fördjupade syftet är att belysa vad som händer med dialoger 

mellan en pedagog och ett barn då det ansluter fler barn till den interakt-

ionssituation där dialogen pågår. En ambition är också att försöka förstå vad 

som påverkar förändringar i dialogen och vilken betydelse pedagogens age-

rande kan ha för denna förändring. I den här studien benämns interaktion 

som dialoger där en fysisk närvaro hos deltagarna i form av visad uppmärk-

samhet och närhet framträder, deltagarna lyssnar vilket synliggörs genom 

att de kan svara på ett sätt som knyter an till tilltalet och ömsesidiga bidrag 

blir synliga där båda (alla) deltagarna bidrar till att dialogen utvidgas genom 

att det exempelvis tillförs något nytt eller att innehållet abstraheras bort från 

här och nu. För att uppnå syftet har ett antal forskningsfrågor formulerats 

och denna resultatsammanfattning kommer att utgå från dessa frågor och 

avslutas sedan med en återkoppling till syftet.  

Resultatet visar att dialoger mellan barn och pedagoger förekommer i den 

vardagliga verksamheten, en verksamhet som kan beskrivas som komplex 

där en mängd interaktioner som inte kan förutspås sker samtidigt. Resulta-

tet visar också att det finns interaktion som kan förstås som icke-dialogisk. 

och att samtliga pedagoger i studien var deltagare både i dialogisk och i icke-

dalogisk interaktion med barn. Ibland skedde de olika interaktionsformerna 

vid samma aktivitet. En pedagog kunde vid en måltidssituation vara delta-

gare både i dialoger och i icke-dialoger med barn. De situationer som kan ses 

som dialoger har, efter att de identifierats, varit utgångspunkt för resten av 

studien. Studiens resultat visar också att det förekommer att deltagarantalet 

i interaktionssituationer där det pågår en dialog mellan en pedagog och ett 

barn utökas genom att fler barn ansluter samt att dialogen påverkas då detta 

sker.   

Initiativet till att deltagarantalet, i de interaktionssituationer där det pågår 

en dialog, utökas tas av antingen det anslutande barnet, pedagogen eller 

barnet i dialogen. Detta kan ske vid en turövergång i interaktionen, en plats 

där det är möjligt att byta talare utan att flera talar samtidigt. Initiativet till 

att deltagarantalet ökar kan också ske då det anslutande barnet tilltalar pe-

dagogen samtidigt som någon av deltagarna i dialogen talar.  Förändringen 

av deltagarantal kan alltså beskrivas utifrån vem som tar initiativet och hur 

detta initiativ initialt sker.  
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Deltagarnas innehållsfokus kan relateras till varandra på två olika sätt. Re-

sultatet visar att i vissa av interaktionssituationerna har det anslutande bar-

net fokus på samma innehåll som deltagarna i dialogen och i vissa interakt-

ionssituationer är innehållsfokus ett annat än det dialogens.  

När det ansluter fler barn till interaktionssituationen upphör dialogen 

ibland. De kännetecken på dialog som lyfts fram i denna studie blir då inte 

längre synliga. Närvaron, lyssnandet, ömsesidigheten och utvidgandet upp-

hör. Resultatet visar också att dialogen kan avbrytas och återupptas utan en 

ny deltagare. Vid ett tillfälle fortsatte dialogen utan att avbrytas och utan en 

ny deltagare trots att ett annat barn än det som deltog i dialogen tilltalade 

pedagogen samtidigt som barnet i dialogen talade. Det fanns också exempel 

på att dialogen fortsatte med en ny deltagare. Vid dessa tillfällen anslöt den 

nya deltagaren inte bara till interaktionssituationen utan även till den på-

gående dialogen.  

Gällande betydelsen av initiativ och initiala tilltal så visar resultatet att 

detta tycks påverka vad som händer med dialogen. När pedagogen tar ini-

tiativet till att det ansluter ytterligare ett barn upphör dialogen. När barnet 

som ansluter tilltalar pedagogen samtidigt som denne eller barnet i dialogen 

talar upphör dialogen men när tilltalet sker vid en turövergångsplats så fort-

sätter dialogen med en ny deltagare. Detta resultat hänger också ihop med 

vilken betydelse de olika deltagarnas fokus av innehåll har för vad som hän-

der med dialogen. Det anslutande barnet tilltalar pedagogen antingen genom 

ett samtidigt tilltal eller vid en turövergångsplats i interaktionen. När tilltalet 

sker samtidigt fokuserar det anslutande barnet ett annat innehåll än det som 

deltagarna i dialogen fokuserar och när detta sker avbryts och upphör dialo-

gen vid de flesta tillfällen. När tilltalet sker vid en turövergångsplats är inne-

hållsfokus det samman hos det anslutande barnet som hos deltagarna i dia-

logen och dialogen fortsätter med en ny deltagare. Vidare tycks ett icke-

verbalt tilltal inte påverka dialogen lika mycket som ett verbalt tilltal.  

Vem som tar initiativet, hur det initiala tilltalet sker och vilket innehåll 

som fokuseras tycks ha betydelse för vad som händer med dialogen. Det är 

svårt att avgöra om det är någon av ovan nämnda aspekter har större bety-

delse än någon annan. Pedagogens agerande tycks dock, enligt resultatet i 

denna studie, ha större betydelse än de andra aspekterna. Ett samtidigt tilltal 

från det anslutande barnet med ett annat innehållsfokus än det som finns i 

dialogen behöver inte leda till att dialogen upphör. I ett fall avbryts dialogen 

men efter att  edagogen ber det anslutande barnet att ” änta lite” så åter-

upptas dialogen. Vid de tillfällen då pedagogen tilltalas av det anslutande 

barnet samtidigt som någon av deltagarna talar börjar pedagogen att tala 

med flera barn om flera olika saker samtidigt. Vid dessa tillfällen upphör 

dialogen. Här visar alltså resultatet att pedagogens agerande har betydelse 

för vad som händer med dialogen. När ett anslutande barn gör ett tilltal vid 

en turövergångsplats och där samma innehålls som i dialogen fokuseras 
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bidrar det anslutande barnet med något som gör att dialogen fortsätter med 

detta barn som deltagare i dialogen. 

Sammantaget visar resultatet att dialoger förekommer. Resultatet visar 

även på skillnaden mellan dialogisk och icke-dialogisk interaktion. Det före-

kommer också situationer där dialoger pågår och där det ansluter flera barn. 

Vem som tar initiativet till att det ansluter fler barn är dock inte alltid det 

anslutande barnets. Det kan också vara pedagogen eller barnet i dialogen. 

Det initiala tilltalet kan ske vid en turövergångsplats eller vid samtidigt tal. 

Dialogen förändras så gott som alltid då det ansluter fler barn till den situat-

ion där dialogen pågår. Vem som tar initiativ, hur det initiala tilltalet sker 

och hur de olika deltagarnas innehållsfokus förhåller sig till varandra tycks 

påverka vad som sker med dialogen. Pedagogens agerande påverkar också 

vad som sker med dialogen. Studiens och resultatet bör förstås i förhållande 

till de metoder och de urval som gjorts vilket kommer att diskuteras nedan. 

Metoddiskussion 
Studien är som tidigare nämnts en videoobservationsstudie där materialet 

samlades in på en förskola med tre avdelningar. Det insamlade materialet 

bestod inledningsvis av 40 filmer. Antalet filmsekvenser som används för 

den fördjupade analysen är 16. Insamlingen av material gjordes av mig med 

en videokamera på stativ ibland och handhållen den andra tiden. Analysen 

av materialet skedde med hjälp av interaktionsanalytiska begrepp och med 

de begrepp som definierar dialog i denna studie.  

Urval 

Denna licentiatuppstats baseras på material från endast en förskola men har 

ändå tillåtit mig att visa på vad som kan hända i situationer där fler barn 

ansluter till en interaktionssituation där det pågår en dialog. Mängden in-

samlat material bör dock lyftas till diskussion då detta påverkar möjligheter-

na att dra slutsatser. Fler inspelade filmer kunde ha gett ett rikare material 

och om andra situationer observerats kunde andra saker möjligen visat sig 

betydelsefulla för att förstå vad som händer med dialogen. Ett mer omfat-

tande material kunde också ha gjort det möjligt att tydligare visa på vissa 

samband och kanske även upptäcka andra. För de mikroanalyser som gjorts i 

studien ansåg jag dock att materialet var tillräckligt. 

En annan förskola med andra pedagoger och barn skulle säkerligen ha in-

neburit andra förhållanden men den valda förskolan visar på ett flertal lik-

heter med många andra förskolor som studerats i forskningssammanhang i 

Sverige vilket kan ge denna studies resultat en större trovärdighet.333 Undan-

taget här tycks vara utomhusverksamheten. I den verksamhet som jag obser-

                                                             
333  Kultti, Flerspråkiga barn i förskolan: Villkor för deltagande och lärande, 80-81; Staffan Larsson, "Om 

kvalitet i kvalitativa studier," Nordisk pedagogik 25, nr. 1 (2005): 22. 
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verade ute var pedagogerna hela tiden nära barnen, aktiva i deras göranden. 

Detta skiljer sig från exempelvis Ann-Marie Markströms studie där pedago-

gernas roll mer tycks vara övervakare på distans.334 De situationer som spe-

lades in vid utomhusaktiviteterna skulle därmed kunna anses vara mindre 

generaliserabara än situationerna som spelades in inomhus. Jag gör dock 

inte någon åtskillnad mellan var situationerna utspelades i analysen då jag 

ansåg materialet för litet för detta.  

På förskolan hade cirka tre procent av hela den inskrivna barngruppen ett 

annat modersmål vilket skiljer denna barngrupp från en, enligt statistik från 

Skolverket, genomsnittlig barngrupp där cirka 22 % av barnen har ett annat 

modersmål.335 Här kan man undra om detta påverkar dialogerna på något 

sätt och om och i så fall vad skillnaden skulle kunna vara om en förskola med 

fler flerspråkiga barn jämfördes med de i den här studien. Detta är något 

som skulle vara intressant att studera ytterligare. I mitt material är det också 

många flickor trots att fördelningen av pojkar och flickor på den aktuella 

förskolan är relativt jämn. Detta var inte avsiktligt utan blev ett resultat av 

att jag följde pedagogerna och de barn som de interagerade med. Här kan 

ytterligare frågor väckas som rör vilka barn som pedagoger har dialoger med 

och om det finns några skillnader i bemötandet av pojkar och flickor. Föru-

tom majoriteten av flickor i mitt material samt en mycket liten andel med 

barn med annat modersmål kan dock barngruppen i den valda förskolan 

betraktas som genomsnittlig både vad gäller gruppstorlek och nyckeltal. 

Detta är av betydelse för vilka slutsatser som kan dras från studien eftersom 

man kan anta att fler barn kan leda till fler anlutande barn och att det i en 

barngrupp med färre barn uppstår färre situationer där det ansluter barn till 

interaktionssituationer där det pågår en dialog mellan en pedagog och ett 

barn. 

Insamlingsmetod 

I den här studien har insamling av data skett med hjälp av en mindre video-

kamera. Just video-observationer har valts som en lämplig insamlingsmetod 

då både ljud och kroppsrörelser kunnat observeras och därefter studeras 

upprepade gånger. En handhållen kamera har möjliggjort för mig som fors-

kare att filma barn och pedagoger som förflyttat sig och därmed har jag kun-

nat observera mer rörlig interaktion än om kameran stått stilla hela tiden. 

Fältanteckningar är svåra att föra vid den här typen av rörlig video-

observationer. Nedskrivna anteckningar av vad som sker utanför det på fil-

men synliga kan dock bidra till en fördjupad förståelse av det inspelade 

materialet vilket är anledningen till att kameran ibland fått stå på ett stativ. 

Detta har skett vid de tillfällen då det var rimligt att anta att deltagarna 

                                                             
334 Markström, Förskolan som normaliseringspraktik: En etnografisk studie, 74. 
335 Skolverket, "Barn och grupper i förskolan 15 oktober 2013, Tabell 3,". 
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skulle sitta relativt stilla vilket i sin tur möjliggjort för mig som forskare att 

föra fältanteckning samtidigt som interaktionen filmades. Ett större antal 

fältanteckningar hade kunnat ge en djupare förståelse av det insamlade 

materialet. I denna studie har dock video-observationerna prioriterats före 

fältanteckning vid de tillfällen det inte gick att filma och anteckna samtidigt.  

Videoinspelningar som insamlingsmetod kan diskuteras utifrån flera 

aspekter där den forskningsetiska som innebär att deltagande i forskning ska 

vara frivilligt är viktig. I denna studie blev det vid några tillfällen tydligt att 

barnen inte önskade att bli filmade trots att medgivande gjorts av barnen 

tidigare och av deras vårdnadshavare. När detta blev tydligt stängdes kame-

ran av och därmed blev vissa situationer bortvalda på grund av etiska skäl.336 

Situationer som möjligen kunde ha haft betydelse för resultatet filmades 

därmed inte. En annan aspekt av videobaserad forskning är att resultatet 

påverkas av vad man skulle kunna kalla för teknikaliteter. Denna studies 

resultat baserar sig på en analys av det videoinspelade materialet. Detta 

material är påverkat av olika teknikaliteter så som antalet kameror och mik-

rofoner som ger eller begränsar möjligheterna till analys av vad som utspe-

lats i verksamheten.337  Här har en kamera används och inga externa mikro-

foner vilket lett till att det ibland kan vara svårt att höra vad alla deltagarna 

säger samt att allas ansiktsuttryck och gester ibland inte varit möjliga att se. 

Vid sådana tillfällen blir också analyserna mer osäkra. Där det tycktes myck-

et svårt att förstå vad som hände har filmerna därför valts bort varpå de se-

kvenser som används till största delen håller en tillräckligt god kvalitet för 

att se och höra vad deltagarna säger och gör. Men å andra sidan kan detta 

medföra att viktigt material gått förlorat som kunde ha gett andra resultat än 

de som blev synliga här. 

Analysmetod 

Det insamlade materialet analyserades med hjälp av interaktionsanalytiska 

begrepp samt av det för studien centrala begreppet dialog. Dialog ses i denna 

studie som en specifik form av interaktion innehållande vissa kännetecken. 

Denna dialogdefinition är sprungen ur en kombination av aspekter som bli-

vit synliga i tidigare forskning om interaktion mellan barn och pedagog och 

värden som beskrivs som viktiga inom dialogfilosofin.338 De utmaningar som 

uppstod i valet av en kombination mellan ett interaktionistiskt perspektiv 

och en dialogfilosofisk utgångspunk har behandlats tidigare och kommer här 

att diskuteras i förhållande till studiens resultat. Dialogfilosofin erbjöd en 

                                                             
336 Hermer n och  etenska srådet  God forskningssed. 
337 Heikkilä och Sahlström, "Om användning av videoinspelning i fältarbete." 
338 Aspelin och Persson, Om relationell pedagogik; Buber,                                                 ; 

Dahlberg, Moss, och Pence, Från kvalitet till meningsskapande: postmoderna perspektiv –  x       

         ; Johansson,                                                                          ; Lilja, 

Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev. 
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möjlighet att tänka om en viss form av interaktion som betydelsefull för re-

lationsskapande och lärande samt för möjligheten att utveckla ett demokra-

tiskt synsätt. Ett interaktionsanalytiskt perspektiv erbjuder inte detta men 

kan i stället bistå med verktyg för att förstå interaktion på mikronivå vilket 

ett dialogfilosofiskt perspektiv inte gör. Resultatet hade troligtvis sett an-

norlunda ut om andra teorier använts som fokuserar andra saker vilka då 

synliggörs. Det dialogfilosofiska perspektivet medger ursprungligen inte 

observationsstudier av det som definieras som dialoger av Buber då dessa 

dialoger är subjektiva upplevelser och inte går att studera i ett utifrånper-

spektiv. Några av de aspekter som lyfts fram som viktiga i Bubers dialog har 

dock här fått ta plats i studiens dialogdefinition tillsammans med mer kon-

kreta aspekter som går att studera. Detta gör att denna studies resultat inte 

är tydligt förankrad i en teoretisk inriktning. Studien kan dock ses som ett 

försök att kombinera mer filosofiska tankar med mer teoretiska och konkreta 

och på så sätt öppna upp för nya möjligheter att studera interaktion som 

betydelsefullt ur ett ontologiskt perspektiv. Dialogfilosofin, främst grundad 

på Martin Bubers skrifter, belyser en viss form av interaktion som de möten i 

vilka vi förverkligas som människor. Dessa möten benämner Buber som äkta 

dialoger.339 I den äkta, subjektivt upplevda dialogen, möts Jag och Du och 

dessa mellanmänskliga möten är grunden för en relation, som enligt Buber 

är fundamentet för all pedagogisk verksamhet.340 Att den äkta dialogen ses 

som en subjektiv dimension gör studier av äkta dialoger till en utmaning.341 

Aspelin skriver: 

 

Det är Den enskilde som upplever dialogen och för honom eller 

henne rör det sig om i högsta grad om kunskapsutveckling, närmare 

bestämt om en upplevelse av ett fenomens unika väsen. För att bli 

användbar kunskap måste man dock abstrahera från det unika till 

det allmänna, det vill säga omvandla det säregna skeendet till ett 

kunskapsobjekt. Åt sådana representationer är man i stor del hänvi-

sad i utbildningen. Detsamma gäller, som i skrivande stund, för 

forskningen.342 

 

I denna studie har några av de aspekter som beskrivs som viktiga för den 

äkta dialogen fått vara en del av den definition som används som ett centralt 

och analytiskt begrepp. Dialogens unika skeende har omvandlats till mer 

allmänna observerabara handlingar vilka inte motverkar äkta dialoger utan 

underlättar genuina mellanmänskliga möten.  

                                                             
339 Buber, Jag och du, 11-19. 
340 Buber, Om uppfostran, 60-66. 
341 Aspelin och Persson, Om relationell pedagogik, 114. 
342 Aspelin,                                                                                     , 114. 
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Partners i dialog följer vissa turtagningsregler och visar genom sitt 

icke-verbala beteende respekt för varandras positioner. Den ene 

lyssnar på den andre, tolkar innebörden i den andres handling och 

bygger vidare på den i sin följande tur. Deltagarna har förtroende för 

varandra och tilltro till att de själva har något viktigt att bidra med. 

De är relativt jämnställda, ingen är underdånig någon annan.343 

 

Turtagningsregler, respekt, lyssnande, ömsesidighet och att bygga interak-

tionen vidare i följande tur återfinns både i denna studies dialogdefinition 

och i det empiriska materialet. Dessa dialoger kan ses som interaktion som 

underlättar för äkta dialoger. Vidare menar Aspelin att Bubers definition av 

dialog inte ignorerar ovanstående men att den äkta dialogen också handlar 

om att värna ett förtätat nu  om att ”f lja sams elets r relse här och nu”.344 

Att följa, vara lyhörd och närvarande är aspekter som finns framskrivna i 

denna studies dialogdefinition och jag skulle vilja påstå att det finns möjlig-

heter att studera vad man skulle kunna kalla en äkta dimension, men då 

handlar det om studier som undersöker upplevelser av något. Exempelvis 

hade en intervjustudie kunnat bidra med en upplevd dimension. För denna 

studie har dock begränsningen gjorts till att studera det som går att obser-

vera för att försöka förstå vad som händer med dialogen när det ansluter fler 

barn vilket har gjort att det blivit mindre viktigt att definiera dialoger som 

äkta eller inte. Att betrakta dialoger som betydelsefulla för människor finns 

dock med som en ontologisk utgångspunkt. 

När det gäller hur resultatet presenterats så kan man diskutera varför jag 

valt att använda transkriptioner av samma situationer vid ett flertal tillfällen 

i analys- och resultatkapitlen. Ett skäl till detta var att några transkriptioner 

särskilt tydligt visade det jag önskade synliggöra. Genom att återanvända 

samma transkriptioner gavs dessutom möjlighet att följa sekvenserna mer 

ingående även för läsaren. Alternativet hade varit att ha fler olika skevenser 

men med risken att minska möjligheten för läsaren att följa och förstå ske-

endet. 

I detta metoddiskussionsavsnitt har ett antal olika faktorer kopplade till 

de metoder som använts för att genomföra denna studie lyfts till diskussion. 

I kommande avsnitt står själva resultatet i centrum för diskussionen. 

Resultatdiskussion 
Studiens resultat kommer att diskuteras utifrån ett antal iakttagelser som jag 

funnit intressanta vilka berör turtagning, icke-verbala handlingar, pedago-

gens betydelse och dialoger med flera barn. Resultatet kommer också att 
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diskuteras i förhållande till de dialogfilosofiska tankar som är en del av 

denna studies teoretiska ramverk. Inledningsvis önskar jag dock återigen 

påpeka att i alla de sekvenser som ingår i den fördjupade analysen deltar 

pedagogen inledningsvis i en dialog med ett barn. I de övriga filmsekvenser-

na blir det synligt att dessa pedagoger också deltar i vad som kan kallas för 

icke-dialogisk interaktion. I likhet med Baes studie om interaktionsmönster 

deltar pedagogerna i denna studie i olika former av interaktion. Baes studie 

visar på narrow och spacius patterns och Bae menar att de pedagoger som 

deltar i hennes studie är med och skapar båda dessa former av interak-

tion.345 I min studie fann jag att pedagogerna deltar både i dialoger och i 

icke-dialoger. Det finns ingen pedagog som utmärker sig genom att bara 

delta i den ena eller andra formen av interaktion. 

Resultatet bör också förstås utifrån den kontext inom vilken materialet är 

insamlat. Förskolans verksamhet är komplex. Det förekommer mängder av 

interaktioner samtidigt och dessa interaktioner är icke förutsägbara.346 Pe-

dagogernas uppdrag innebär också att de behöver hantera en mängd di-

mensioner av verksamheten samtidigt. Verksamheten består av betydligt fler 

barn än pedagoger och pedagogerna har ansvar för alla barn.347 De har inte 

enbart ansvar för att bygga relationer och föra dialoger med barnen, de har 

också ansvar för barnens säkerhet och för att förskolan är en trygg miljö för 

alla barn som vistas där.348 När det innehållsrika uppdraget ska utföras i 

förskolan finns det tillfällen då det blir svårt för pedagoger att föra dialoger 

som kännetecknas av närvaro, lyssnande, ömsesidighet och utvidgande.  

Den här studien synliggör också att det är svårt att föra dialoger med flera 

barn samtidigt om olika innehåll. Även om vissa ageranden tycks leda till att 

dialogen kan fortsätta så bör det påpekas att det ibland inte går att exempel-

vis be barnen att vänta lite. Den komplexa verksamheten i förskolan gör det 

då svårt att föra en dialog mellan barn och pedagog. Det finns dock möjlig-

heter för pedagoger att föra dialoger med både ett och flera barn, och det 

finns möjligheter att agera så att dialogerna återupptas även om de avbryts 

när nya deltagare ansluter, vilket denna studie visar. 

Turtagning i interaktion 

Människan lär sig att tala genom att tala med andra. I mötet med andra 

människors tal utvecklas barnets ordförråd, uttal och grammatik. Hon lär sig 

också hur man talar, vad som passar att säga och när det finns plats att ta 

över en taltur. Språkutveckling handlar alltså inte enbart om att lära sig ord, 

                                                             
345 Bae, "Children and Teachers as Partners in Communication: Focus on Spacious and Narrow Interactional 
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346 Mason, "Complexity Theory and the Philosophy of Education," 13. 
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uttal och grammatik, den pragmatiska aspekten av språk, hur man gör när 

man talar med andra är också betydelsefull.349  

Tal i interaktion kan beskrivas i termer av sekvensialitet och turtagning. 

När människor talar med varandra sker det i ett nära samspel där deltagarna 

turas om att tala. Detta sker för det mesta utan störningar.350 I denna studie 

blir turövergången i samtalet av betydelse för vad som händer med dialogen. 

När det anslutande barnet tilltalar pedagogen vid en turövergångsplats tycks 

dialogen kunna fortsätta och när det anslutande barnet tilltalar pedagogen 

samtidigt som denne eller barnet i dialogen talar tycks dialogen upphöra.  

En intressant detalj från denna studies resultat visar att även yngre barn 

tycks kunna avgöra när det finns en turövergångsplats vilket exempelvis 

transkriptionsexcerpt nio och tio kan visa. Både Emma, två år, och Fia, fyra 

år, gör sina inlägg när det är ett sådant tillfälle. Enligt Norrby är detta 

mindre vanligt förekommande då yngre barn ofta inte lärt sig turtagnings-

regler för samtal.351 Både yngre och äldre barn gör också samtidiga tilltal. 

När barnen iakttar turtagningsregler framstår det i resultatet dock som 

kopplat till innehållsfokus. Vid ett gemensamt innehåll sker tilltalet vid en 

turövergångsplats och vid olika innehåll kan tilltalet ske på lite olika sätt 

beroende på vem som gör tilltalet. Tydligt är att när pedagogerna talar med 

flera barn om olika innehåll avbryts dialogen även där turtagning i talet i 

interaktionen respekteras. I likhet med resultatet i Ekströms avhandling har 

dialogen mellan barn och pedagog svårt att fortsätta när pedagogen delar sin 

uppmärksamhet mellan flera barn och flera innehåll.352 Detta lyfter också 

Jansson fram mer specifikt då hon påpekar: 

 

Ett annat dilemma kan sägas uppstå via lärares ambition att inklu-

dera och ständigt tillmötesgå allas intressen vilket kan visa sig i 

fragmentarisk kommunikation med litet utrymme för barns egna re-

sponser.353 

 

Studiens resultat och tidigare forskning visar alltså att när kommunikationen 

blir för splittrad, i form av olika innehåll, tycks de olika innehållen leda till 

att kvalitén på interaktionen försämras, vilket i denna studie innebär att 

dialogerna upphör. Närvaron, lyssnandet, ömsesidigheten och utvidgandet 

upphör när pedagogen talar med flera olika barn om olika innehåll. Kanske 

vi pedagoger inte kan göra så många saker samtidigt som vi tror utan att 

någonting går förlorat? I detta fall dialogen som interaktionsform. Min upp-

le else är att ”kunna ha många bollar i luften” ibland kan anses som en god 

                                                             
349 Norrby, Samtalsanalys: så gör vi när vi pratar med varandra, 12. 
350 Ibid., 11. 
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förmåga men här tycks ett innehåll i taget vara att föredra när det handlar 

om att behålla den dialogiska kvalitén på interaktionen. Att vara i dialog med 

flera barn ser dock ut att vara möjligt där turtagningsregler följs och inne-

hållet är gemensamt. Att turtagningsregler följs och att innehållet är gemen-

samt i dialogen betyder dock inte att den aldrig kommer att påverkas av an-

nat som sker i förskolans vardag.354   

Icke-verbala handlingar 

Resultatet och den tidigare forskningen visar alltså att turtagning i tal i in-

teraktion är av betydelse för att kunna behålla kvalitet i interaktionen. Likaså 

har ett gemensamt innehåll betydelse för att behålla kvalitén. Undantaget till 

detta ser ut att vara när interaktionen till största delen består av icke-verbala 

handlingar. I en situation i min studie tilltalar det anslutande barnet peda-

gogen enbart genom en icke-verbal handling, pedagogen responderar då 

med att svara icke-verbalt och dialogen mellan pedagogen och ett annat barn 

fortsätter i denna situation. De icke-verbala handlingarna tycks påverka dia-

logen i mindre utsträckning än vad verbala handlingar gör. Detta sker visser-

ligen enbart vid ett tillfälle i det inspelade materialet vilket bör has i åtanke, 

men om det skulle vara så att icke-verbala, kortare samtal kan pågå parallellt 

med dialogen bör detta uppmärksammas då en icke-verbal handling kanske 

kan vara ett sätt för pedagogerna att hantera samtidiga tilltal även där tillta-

let är verbalt.  

Dialog med flera deltagare 

Studiens resultat visar att då fler barn deltar i dialogen leder detta till att 

dialogen utvidgas. En tredje deltagare öppnar upp för fler perspektiv på det 

innehåll som dialogen handlar om. Annan forskning har också visat att flera 

barn kan ge fördjupad förståelse av interaktionens innehåll.355 Här bör också 

lyftas att ett gemensamt innehåll tycks vara en förutsättning för en dialog 

med flera deltagare. Dels är dialogen som interaktionsform sammankopplad 

med ömsesidighet, lyssnande och nya talturer som kan kopplas samman 

med de tidigare turerna hos alla deltagare, dels visar denna studies resultat 

att de situationer där innehållet var gemensamt kunde dialogen också fort-

sätta. I videomaterialet förekom dock inte att pedagogerna tog initiativ till 

att dialogen utökades med fler deltagare vilket kan vara värt att uppmärk-

samma. Kan det vara så att det sker men att dessa situationer inte fångades 

på film? Kan avsaknaden av pedagogernas initiativ till att utöka dialogen 

kopplas samman med pedagogernas upplevelser av att inte räcka till eller 
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kan det bero på andra orsaker?356 Att pedagoger i den här studien inte tog 

initiativ till att utöka dialogen med fler deltagare vore intressant att under-

söka närmare. 

Pedagogens betydelse 

Förskolan som institution har visat sig betydelsefull för barns kognitiva, 

emotionella och sociala förmågor. I flera longitudinella studier har barn som 

vistas i förskolan påvisats vara gynnade av en vistelse där. Vissa villkor för 

att vistelsen i förskolan ska vara gynnsam för barn finns dock. Dessa villkor 

berör bland annat längden och kontinuiteten av vistelsen men pedagogernas 

agerande i interaktionen med barnen tycks också vara mycket betydelse-

fullt.357 Pedagogers agerande har betydelse för vad som händer i interaktion-

en, detta visar resultatet i den här studien och det visar även annan forsk-

ning.358 Jansson nämner exempelvis att pedagogers förhållningssätt påver-

kar barnens möjligheter att delta i ömsesidig interaktion.359 I min studie 

tycks även pedagogens agerande vara av större betydelse för vad som sker 

med dialogen än om ett samtidigt initialt tilltal förekommer eller om olika 

innehåll fokuseras. Där pedagogen ber det anslutande barnet att vänta i situ-

ationen med cykelpumpen och kylskåpsgallret tycks pedagogens agerande 

göra så att dialogen kan fortsätta. Enligt Johansson finns det dock anledning 

att fundera över den pedagogiska dialogens förmåga att gagna eller motverka 

olika barns deltagande.360 Om barnen har svårt att kommunicera verbalt kan 

detta leda till att de utseluts ur pedagogiska dialoger med ett tydligt ämnes-

innehåll. Detta skulle då kunna gälla de yngsta barnen men även barn som 

inte talar det språk som dominerar i förskolan. Min studie visar dock att det 

även går att ha vad jag benämner som dialoger med förskolans yngsta barn 

vilka har ett begränsat verbalt ordförråd. Här har pedagogens agerande be-

tydelse för att en dialog blir möjlig genom att kombinera verbala och icke-

verbala handlingar. Ett exempel på detta är den situation där en pedagog och 

Cajsa är i en dialog där förskolans telefon och undersökandet av den står i 

fokus. Cajsa i det här fallet säger ett fåtal ord men har trots det en dialog med 

pedagogen. Pedagogens agerande i varje enskild interaktion med barnen kan 

alltså ses som betydelsefullt för barnens möjlighet att delta i dialogisk inter-

aktion. Detta påvisar även ett flertal andra forskare i både större och mindre 
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studier.361 Bae menar att den interaktion som präglas av att pedagogen är 

uppmärksam på barnets kommunikativa signaler ger större möjlighet att 

bygga förtroendefulla relationer då pedagogerna kan uppfatta missförstånd i 

talet i interaktionen.362 I denna studie kan vi se att pedagogerna i många fall 

är uppmärksamma på barnens signaler, men med olika innehåll och flera 

barn tycks detta bli svårt, exempelvis då hästhagar, strumpor och käpphästar 

ska hanteras av pedagogen i en samtidighet.  

Dialogfilosofi 

Jag önskar avsluta denna resultatdiskussion genom att knyta an resultatet 

till studies ontologiska utgångspunkt, till Martin Bubers dialogfilosofi och till 

dess dialogbegrepp. Utan att fastställa huruvida dialogerna i denna studie 

kan ses som äkta eller inte kan dock en diskussion om äkta dialogers bety-

delse för förskolans pedagogiska verksamhet i relation till studies resultat 

föras.  

Enligt Buber är det i de genuina mellanmänskliga mötena, i grundordet 

Jag-Du som relationer skapas.363 Om dialogerna i den här studien förstås 

som Jag-Du-relationer kan det vara av betydelse att försöka förstå vad ett 

anslutande barn kan göra med Jag-Du-relationen.364 Buber skriver om upp-

le elsen att f lja det som sker  om att ”man låter den  erklighet man är en 

del av bli helt och hållet när arande” och kallar det omfattning.  

 

En tvåpersonsrelation som mer eller mindre består av elementet om-

fattning kan vi kalla ett dialogiskt förhållande.365 

 

Detta citat öppnar upp för en diskussion om det är möjligt att ha en äkta 

dialog mer flera deltagare samtidigt. Buber talar explicit om en tvåpersonsre-

lation och nämner, mig veterligen, inte dialoger med flera deltagare. Betyder 

detta att äkta dialoger enbart är möjliga när det är två deltagare? Är det så 

att det inte går att med hela sitt väsen säga Du till flera individer samtidigt? 

På dessa frågor kan jag inte ge ett svar men jag skulle ändå vilja påstå att det 

är svårt att säga Du till flera individer där olika innehåll samtidigt behandlas 

vilket blir synligt i den här studien där dialogen upphör då pedagogerna talar 

med flera barn om olika innehåll samtidigt.  

Om det är, vad Buber kallar, äkta dialoger som skapar en förtroendefull 

relation mellan människor och det är i den som vi kan ges möjlighet att för-
                                                             
361 Aspelin och Persson, Om relationell pedagogik; Emilson, Det önskvärda barnet: fostran uttryckt i 

vardagliga kommunikationshandlingar mellan lärare och barn i förskolan; Siraj-Blatchford och Manni, 
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verkligas som människor blir det viktigt att lyfta betydelse av att värna dialo-

gen mellan barn och pedagog i förskolan. I dessa dialoger blir det möjligt att 

erfara den andre samtidigt i närhet och på distans vilket gör det möjligt att 

uppfatta världen från ett annat perspektiv än i mötet mellan Jag och Det om 

man följer Bubers tankar. Mötet mellan Jag och Du ses här öppna upp för en 

pedagogisk relation där något mer än enbart det observerbara innefattas. 

Kenneth Gergen påvisar en aspekt av relationella processer och är översatt 

och citerad av Aspelin och Persson: 

 

Omöjligheten att riktigt begripa den relationella processens natur 

bjuder in till vördnad och ödmjukhet. I allt som vi håller kärt finns 

något essentiellt som inte kan ägas, genomskådas eller artikuleras. 

Genom relationell medvetenhet upptäcker vi en helig potential.366     

 

I det relationella finns något som inte låter sig beskrivas, en upplevd dimens-

ion av relation. Att säga Du med hela sitt väsen och att mötas som ett Du av 

den andre. Detta kan ses som den pedagogiska relationens ursprung och 

pedagogiska relationer kan ses som utbildningens grundstomme. I detta 

delar jag Bubers samt Aspelin och Perssons uppfattning. Relationerna mel-

lan barn och pedagog i förskolan är av betydelse för kvalitén på förskolans 

verksamhet och de fall där den kvalitén är hög kan förskolan som institution 

bli en gynnsam förutsättning för att barn ska lyckas både i skolan och i vux-

enlivet samt för att förverkligas som människor.367 Både i Bubers äkta form 

och i denna studies dialoger skapas möjligheter för relationer mellan barn 

och pedagoger i förskolan. I min studie tycks pedagogerna värna om de en-

skilda dialogerna med barnen, då de inte själva bjuder in ytterligare delta-

gare vilket kan ses som ett sätt att sätta relationen i centrum. Att skapa relat-

ioner med varje enskilt barn står då i fokus. Detta kan också förstås utifrån 

den forskning som visar att pedagoger upplever att de inte hinner med alla 

barn och att de då tar vara på stunderna med enskilda barn, i detta fall ge-

nom dialogerna.368 Å andra sidan visar forskning att barn kan lära av 

varandra och denna studies resultat visar också att en dialog kan utvidgas 

ytterligare då fler barn ansluter.369 Frågan om nära och goda relationer kan 

skapas i dialoger med flera deltagare blir här relevant och denna studies 

resultat visar att innehållet har betydelse för vad som sker med dialogen. 

Möjligen kan en dialog med flera deltagare upplevas som en äkta dialog av 
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deltagarna under förutsättning att de har förtroende för varandra, alla delta-

gare är närvarande och att de alla följer samspelets rörelse här och nu vilket 

förutsätter ett gemensamt innehåll. Utifrån Bubers dialogfilosofiska tankar 

kan det dock vara av vikt att också de stunder där ett barn och en pedagog 

möts i en dialog uppmärksammas som betydelsefulla.  

Avslutande ord 

Oavsett om antalet deltagare är två eller fler menar jag att det är av betydelse 

att förskolan värnar dialogen. Med detta menar jag att det är viktigt för pe-

dagoger i förskoleverksamhet att uppmuntra till dialogisk interaktion, både 

mellan pedagog och barn men också att försöka uppmuntra till dialog mellan 

barn. I en praktik skulle det vidare innebära att man organiserar verksam-

heten så att dialogisk interaktion underlättas, men också att det värnas om 

de dialoger som pågår vilket exempelvis skulle kunna innebära att andra 

pedagoger inte avbryter pågående interaktion mellan barn och pedagog. 

Genom att uppmuntra dialogen som interaktionsform understryks betydel-

sen av att lyssna på varandra. Ömsesidighet och närvaro samt en utvidgad 

interaktion kan också lyftas fram i dialoger.370 Just lyssnandet och ömsesi-

digheten kan kopplas samman med förmågan att ta varandras perspektiv 

och verksamhetens demokratiska uppdrag.371 Här kan det också bli viktigt 

att pedagoger värnar dialogen på så sätt att de ber anslutande barn att bli 

deltagare i dialogen alternativt att vänta med sitt ärende en liten stund, vil-

ket en av pedagogerna i studien gjorde. Att värna dialogen kan därmed bli av 

stor betydelse för möjligheten att uppfylla det uppdrag som förskolans verk-

samhet ska utgå ifrån:  

 

Förskolan vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår 

fast att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och 

utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling 

och lärande samt en livslång lust att lära. En viktig uppgift för för-

skolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättig-

heterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det 

svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom förskolan 

ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten 

för vår gemensamma miljö.372 

  

Jag ser dialogen som en möjlighet att skapa en verksamhet som vilar på en 

demokratisk grund och vill därmed uppmuntra till dialogisk interaktion mel-

                                                             
370  lisabeth  rn r                               –                                  x                      

                                                                                tt till barns initiativ  

  handling f r licentiatexamen   rebro  Pedagogiska instutionen   rebro uni ersitet           . 
371 Johansson,                                                                          , 166-167. 
372 Skolverket,                                               , 4. 
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lan barn och pedagog. Denna interaktion kommer inte alltid att uppstå och 

dialoger kommer att avbrytas då interaktioner som förekommer på förskolan 

är komplexa, men om ambitionen finns så kommer man troligtvis att lyckas 

ibland. Dessa stunder av ett dialogiskt möte skapar en förtroendefull relation 

mellan pedagogen och barnet som kan ses som det viktigaste i förskolans 

verksamhet.373  

                                                             
373 Aspelin och Persson, Om relationell pedagogik; Buber, Om uppfostran; Lilja, Förtroendefulla relationer 

mellan lärare och elev. 
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Källförteckning 
 

Video-observationer 

Film-nummer 
Inspelnings-

datum Innehåll* 

Fält-
anteckning 

finns 

1.  130129 Lunch X 

2.  130129 Förstör spel  

3.  130129 Mellanmål  

4.  130129 Sifferspel  

5.  130131 Lunch  X 

6.  130131 Kiosk  

7.  130131 Koja  

8.  130131 Snöexperiment  

9.  130131 Pulka  

10.  130131 Pulka   

11.  130131 Koja, mixer   

12.  130131 Koja, utomjording  

13.  130204 Lunch X 

14.  130204 Pussla och matlek  

15.  130204 Kompis på semester   

16.  130204 Pussla med två barn   

17.  130204 Pussla  

18.  130204 Städa bilar  

19.  130211 Fel på datorn  

20.  130211 Hårspänne   

21.  130211 Färgflaskor  

22.  130211 Körkort och kasta flaskor   

23.  130211 Vi vill måla  

24.  130226 Lunch  X 

25.  130226 ABC på väggen  

26.  130226 Nya lampor  

27.  130226 Pärla  

28.  130226 Telefonen  

29.  130226 Pulka  
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30.  130226 Hästar  

31.  130314 Mixer 1  

32.  130314 Mixer 2  

33.  130314 Mixer 3  

34.  130314 Mixer 4  

35.  130314 Mixer 5  

36.  130314 Koja  

37.  130314 Ny korg  

38.  130314 Packa upp  

39.  130314 Dra isär hinkar  

* Fetmarkerade filmer innehåller dialoger med fler än två deltagare 

 

Tabell- och bildförteckning 

Tabeller. 

Nummer Innehåll Sidnum-
mer 

1.  Monologiskt/dialogiskt organiserad undervisning 47  

2.  Fördelning av filmade situationer 58 

3.  Transkriptionsexempel 62 

4.  Transkriptionsnyckel 63 

5.  
Antal filmsekvenser per kategori av vad som händer 
med dialogen 99 

6.  Deltagarnas agerande och dialogens förändring 118 

7.  Sammanfattande förklaringar till dialogens förändring 123 

Bilder. 

1.  Komplex verksamhet 71 

2.  Möten 73 

3.  Kroppslig uppmärksamhet 105 
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Samtyckesformulär för pedagoger 
Till pedagogerna vid förskolan xxx 
Jag heter Maria Fredriksson Sjöberg och är förskollärare i Borlänge Kom-
mun. Från februari i år är jag också antagen till en forskarskola för förskollä-
rare som heter Utvecklande lärprocesser och literacy – barns lärande i 
språk, matematik och naturvetenskap (ULL).  Inom ramen för denna fors-
karskola ska jag skriva en licentiatavhandling.  
 
Mitt intresse för avhandlingen är barns samtal med pedagogerna i förskolan 
och jag vill videofilma verksamheten vid ett antal tillfällen under hösten 
2012. 
 
Er förskolechef har tipsat mig om att er förskola, xxx, skulle vara en lämplig 
plats för att göra denna studie och därför ber jag er ta ställning till om ni vill 
delta i denna undersökning.  
 
Ni behöver inte anpassa er verksamhet och ni behöver inte delta på annat 
sätt än att bedriva er verksamhet på det sätt ni redan gör. Deltagandet är helt 
frivilligt och ni har rätten att när som helst avbryta er medverkan. Allt inspe-
lat material kommer endast att användas i forskningssyfte och jag kommer 
inte att namnge varken kommun, förskola eller deltagare i min avhandling. 
Jag som forskare lovar att studien sker enligt de riktlinjer som finns för 
samhällsvetenskaplig forskning.  
 
Jag återkommer till förskolan den 18/6-12 och samlar in era ev. medgivan-
den. 
 
Hör gärna av er om ni vill veta mer om studien eller har andra frågor. 
Maria Fredriksson Sjöberg, forskarstuderande förskollärare 
Borlänge Kommun och Högskolan Dalarna 
Tel 023-77 80 89 atl 076-072 83 51 alt. e-post mfd@du.se 
Vänliga hälsningar 
 
Mina handledare i avhandlingsarbetet, som också kan kontaktas vid frågor 
eller synpunkter, är: 
Monika Vinterek, professor Högskolan Dalarna, huvudhandledare 
mvn@du.se  tel: 023-77 82 85 
Lottie Lofors-Nyblom, lektor Högskolan Dalarna, bitr. handledare llo@du.se 
tel: 023-77 81 50 

□   Jag ger mitt medgivande till att delta i studien 

Datum och plats:________________________________________ 

Namnteckning:_________________________________________ 

Namnförtydligande:______________________________________ 
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Bilaga 2. Samtyckesformulär för föräldrar 
Till föräldrar/vårdnadshavare till barn vid förskolan  
Jag heter Maria Fredriksson Sjöberg och är förskollärare i Borlänge Kom-
mun. Från februari i år är jag också antagen till en forskarskola för förskollä-
rare som heter Utvecklande lärprocesser och literacy – barns lärande i 
språk, matematik och naturvetenskap (ULL).  Inom ramen för denna fors-
karskola ska jag skriva en licentiatavhandling.  
 
Mitt intresse för avhandlingen är barns samtal med pedagoger i förskolan 
och jag vill videofilma förskolans verksamhet vid ett antal tillfällen under 
hösten 2012. 
 
Pedagogerna på förskolan xxx har visat intresse för och givit sitt medgivande 
till deltagande i denna studie. För att jag ska kunna filma barn och pedago-
ger i deras samtal på förskolan behöver jag ert medgivande som vårdnadsha-
vare. Deltagandet är helt frivilligt och ni har rätten att när som helst dra till-
baka ert medgivande. Allt inspelat material kommer endast att användas i 
forskningssyfte och jag kommer inte att namnge varken kommun, förskola 
eller deltagare i min avhandling. Jag som forskare lovar att studien sker en-
ligt de riktlinjer som finns för samhällsvetenskaplig forskning.  
 
Jag återkommer till förskolan den 28/8-12  och samlar in era svar. 
 
Hör gärna av er om ni vill veta mer om studien eller har andra frågor. 
Maria Fredriksson Sjöberg, forskarstuderande förskollärare 
Borlänge Kommun och Högskolan Dalarna 
Tel 023-77 80 89 atl 076-072 83 51 alt. e-post mfd@du.se 
 
Vänliga hälsningar 

Maria Fredriksson Sjöberg 

 
Mina handledare i avhandlingsarbetet, som också kan kontaktas vid frågor 
eller synpunkter, är: 
Monika Vinterek, professor Högskolan Dalarna, huvudhandledare 
mvn@du.se  tel: 023-77 82 85 
Lottie Lofors-Nyblom, lektor Högskolan Dalarna, bitr. handledare 
llo@du.se tel: 023-77 81 50 

□   Jag ger mitt medgivande till att mitt barn deltar i studien 

□   Jag ger inte mitt medgivande till att mitt barn deltar i studien  

Barnets namn:______________________ 

Datum och plats:_____________________ 

Vårdnadshavare:_____________Namnförtydligande:______________ 

Vårdnadshavare:_____________Namnförtydligande:______________ 
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Licentiatavhandlingar i Pedagogiskt arbete 
Licentiate dissertations in Educational Work 

 
1. Kerstin‐Bygdeson‐Larsson, 2005. Educational Process Reflection (EPR): a profes-

sional development model aimed at creating a reflective space in Swedish pre‐
school practice. 
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ISBN 978‐91‐7264‐278‐4 
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ISBN 978‐91‐7264‐460‐1 
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ISBN 978‐91‐7264‐599‐8 
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ISBN: 978‐91‐7264‐578‐3 

8. Agneta Lundström, 2008. Lärare och konflikthantering. En undersökande studie 
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ISBN 978‐91‐7264‐595‐0 

9. Helena Eckeskog, 2013. Varför knackar han bara inte på? En studie om arbete 
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ISBN 978‐91‐7459‐575‐8 

10. Katarina Emmoth, 2013. Grunden läggs i förskolan. Förskolepedagogers tankar 
om utveckling, lärande och dokumentation. 
ISBN 978‐91‐7459‐2 

11. Ingalill Gustafsson, 2013. www.lektion.se – din kollega på nätet. En studie av 
lektionsförslag för skrivundervisning i skolämnet svenska. 
ISBN 978‐91‐7459‐761‐5 

12. Jan Olsson, 2014. Dynamic software enhancing creative mathematical reason-
ing. 
ISBN 978‐91‐7601‐087‐7 

13. Maria Kenneman, 2014. Progression of algebraic discourse in school years 2 to 
8. 
ISBN 978‐91‐7601‐090‐7 

14. Annika Eriksson, 2014. Förutsättningar blir till erbjudanden: belyst genom ut-
formning och genomförande av förskolans temainriktade arbetssätt. 
ISBN 978‐91‐7601‐120-1 

15. Charlotta Vingsle, 2014. Formative assessment: Teacher knowledge and skills to 
make it happen. 
ISBN 978‐91‐7601‐104‐1 
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ISBN 978‐91‐7601‐119-5



 

1 
 

 


