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Sammanfattning 
 
Vårt syfte med detta examensarbete var att vi ville studera lunchen som ett tillfälle till 
kommunikativa möten. Anledningen till att vi valde att studera detta beror på att vi genom 
tidigare erfarenheter fått erfara olika matsituationer och ett intresse väcktes för lunchen som 
ett tillfälle för mer än omsorg. För att studera detta använde vi oss av en kvalitativ metod och 
de teorier vi utgick ifrån var den sociokulturella teorin och livsvärldsfenomenologiska teorin. 
Vi studerade vårt syfte genom att använda oss av observationer och intervjuer. 
Observationerna genomfördes på fyra olika förskolor och vi intervjuade fyra förskollärare, 
samtliga verksamma på de förskolor som vi observerade. De olika förskolorna visade stora 
likheter gällande kommunikationen kring matbordet under lunchen. Att det sker mycket 
kommunikation kring bordet är nog redan väl känt men frågan är om det kan ske möten i 
dialogerna. Vi fann att organiseringen av lunchen skilde sig åt på några av förskolorna och det 
kan i sin tur leda till att dialogerna påverkas. En viktig aspekt i dessa möten är även 
pedagogernas förhållningssätt.  
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Dialog, förhållningssätt, kommunikation, lunch, möte, organisation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förord 
 
Vi vill börja med att rikta ett varmt tack till de barn och pedagoger som deltog i vår 
undersökning, utan er hade vi inte kunnat genomföra detta.     
 
Ett stort tack vill vi även rikta till Gretha Wikgren som stöttat och väglett oss under arbetets 
gång. Den tid du lagt ner för respons är vi väldigt tacksamma för och det har hjälpt oss till att 
utveckla arbetet längst vägen.  
 
Vi vill även rikta ett tack till våra studiekamrater och våra familjer som under utbildningens 
gång stöttat och peppat när det känts som jobbigast. Slutligen vill vi tacka varandra för ett 
givande och bra samarbete. Vi har genom arbetets gång kompletterat varandra på ett bra sätt. 
Vi har gemensamt utarbetat varje del i arbetet.   
 
 
 
Skellefteå 17 december 2011 
 
Pernilla Marklund och Olof Norlund 
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1. Inledning 
 
I förskolan pratas det mycket om det vardagliga arbetet och att det är i detta som utveckling 
och lärande sker. En dag i förskolans verksamhet innebär många vardagliga situationer som 
skapar många tillfällen till kommunikativa möten. Ett av dessa tillfällen anser vi är måltiden. 
Under våra tidigare erfarenheter har vi erfarit många olika måltidssituationer som många 
gånger sett väldigt olika ut. Ett intresse har därför väckts hos oss där vi vill studera och titta 
närmare på hur kommunikationen under lunchen ser ut. Vi har upplevt både positiva och 
negativa situationer. Vi har mött pedagoger som tagit tillvara på barnens nyfikenhet och 
utmanar dem i sitt lärande genom kommunikation och reflektion, men vi har även sett 
pedagoger som pratar mycket mellan varandra, över barnens huvud, och samtalet pågår till 
stor del mellan pedagogerna.  
 
Vi tycker att detta område är viktigt att studera för att vi, i vårt kommande yrke, ska kunna 
finna goda pedagogiska möjligheter inom den vardagliga verksamheten. Lunchen är ett 
tillfälle som vi anser kan leda till en lugn stund där varje barn kan synliggöras och deras 
intressen kan fångas upp och tillvaratas som ett lärandetillfälle. Detta genom att föra dialoger 
och pedagogiska samtal med barnen som skapar reflektionstillfällen.     
 
Genom att studera pedagogernas sätt att forma lunchsituationen tror vi att vi kommer att 
tillägna oss nya kunskaper som kan användas för att utforma en måltidsmiljö som gynnar och 
möjliggör vardagligt kommunikativt lärande i enlighet med styrdokumenten. ”Förskolans 
verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en 
helhet. Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar 
barnets utveckling och lärande” (Lpfö -98, Skolverket 2010, s. 9).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

2. Syfte och frågeställningar 
 
Vårt syfte med detta arbete är att studera lunchen som ett tillfälle till kommunikativa möten. 
 
För att begränsa denna studie så arbetar vi utifrån några frågeställningar. 
 

1. Hur är lunchsituationen utformad? 
2. Hur ser kommunikationen ut? 
3. På vilket sätt skapas möjlighet till kommunikation? 

 
 
 
Begreppsförklaring: Ett kommunikativt möte kan även uppstå mellan pedagogerna under 
lunchen men denna studie har sitt fokus på mötet mellan pedagog-barn och barn-barn.     
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3. Bakgrund 
 
I bakgrunden kommer vi att belysa hur kunskapssynen har förändrats över tid. Vi kommer 
även att beskriva det teoretiska perspektiv som vi har vår utgångspunkt i, det sociokulturella 
perspektivet respektive livsvärldsfenomenologisk teori. Detta för att vi anser att dessa teorier 
bäst stämmer överrens med vår syn på lärande. Därefter beskriver vi vad de olika begreppen 
kommunikation, dialog och samtal står för. Vi vill även ge en inblick i vad tidigare forskning 
gällande kommunikativa möten i förskolemiljön säger. Det pedagogiska samtalet kommer vi 
även att belysa samt vikten av reflektion.  
 
 
3.1 En syn på barnet som har förändrats och därmed även pedagogernas 
förhållningssätt  
 
Synen på barnet har förändrats över tid och inom förskoleverksamheten har det 
genomförts utredningar för att finna arbetssätt som skulle prägla verksamheten. I Sverige 
mellan åren 1968-1972 genomfördes det en utredning och denna fick namnet 
Barnstugeutredningen. Denna utredning la grunden för den fortsatta utvecklingen inom 
förskolan och arbetet fortgår ständigt och har idag resulterat i dagens läroplan och 
allmänna råd samt de lagar och förordningar som styr förskoleverksamheten.   
 
Sommer (2005) beskriver att barnet betraktades tidigare som ett oskrivet blad och barnet 
skulle formas av de människor som fanns runtomkring. Under 1900-talets början ansågs 
barnets utveckling som något som skedde i olika utvecklingssteg och som betraktades 
generella. De kunskapsteoretiker som före och under 1960-talet förespråkade denna syn var 
bland annat Sigmund Freud och Jean Piaget. I Förskolan del 1 (SOU 1972:26) framkommer 
det att den forskning som bedrevs fram till slutet på 1960-talet visade på att språkutvecklingen 
fanns programmerad genetiskt och att den följde en bestämd ordning där barnet hade stadier 
då det var mottagligt för en given språkstimulans. Stimulans av språket var en av förskolans 
viktigaste uppgift och detta förutsatte en miljö där individen skulle bemötas och tillåtas 
kommunicera utifrån de behov han eller hon hade. Den yttre miljön skulle vara anpassad så 
att bullernivån var låg så att språkljuden skulle kunna höras och urskiljas. Den vuxne skulle 
tala på ett sådant sätt så att barnen lärde sig hur orden skulle uttalas.  
 
Synen på barnet har förändrats och nu ser vi på barnet som enskilda individer med 
grundkompetenser redan från födseln menar Sommer (2005). Dessa kompetenser kan 
utvecklas i samspel med andra barn och den vuxne. Vilket i sin tur gör så att barnet har 
möjlighet att påverka sitt eget lärande och sin utveckling. Idag ser vi på utvecklingen hos 
barnet som fortlöpande, där barnet har tillgång till olika vägval som de kan välja. Det är inte 
bara de utgångspunkter i den tidiga barndomen och födseln som bidrar till utveckling utan 
utvecklingsmöjligheter skapas och förändras över tid. Barnet blir en del av samhället och 
kulturen genom att tillägna sig kunskap, kompetens och erfarenheter. Barnet ska få möjlighet 
till medbestämmande och ansvar. Socialstyrelsen (1981) gav ut en arbetsplan för förskolan 
drygt tio år efter att Barnstugeutredningen blev klar. Denna var tänkt som ett underlag för de 
styrande inom barnomsorgen och skulle fungera som ett bidrag till barnomsorgens kvalitativa 
utveckling. Arbetsplanen säger att den dialogpedagogik som Barnstugeutredningen föreslog 
som arbetssätt skulle ersätta den traditionella synen som var indelad i fysisk, social, 
emotionell, intellektuell och språklig utveckling. Det skulle finnas en helhetssyn i arbetssättet 
och varje barn skulle ses som unikt i sitt sökande efter kunskap. Det arbetssätt som 
förespråkades skulle ses som ett förhållningssätt mellan den vuxne och barnet. Arbetssättet 
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kom att kallas dialogpedagogik. Vidare så innebar det nya arbetssättet att den vuxne 
tillsammans med barnet skulle utforska och upptäcka i ett samspel med varandra. Ett 
gemensamt utforskande av omvärlden samt att samspelsprocessen skulle ha större vikt än det 
slutliga resultatet var det förhållningssätt som skulle prägla dialogpedagogiken. Pedagogen 
skulle utgå ifrån barnets intresse och tidigare erfarenheter. Denna pedagogik uppfattades som 
individualiserad och vägledning gällande arbete i grupp hamnade i skymundan. 
 
Socialstyrelsen (1981) beskriver att en viss kritik gentemot detta arbetssätt fanns då det från 
personalens sida fanns en osäkerhet i hur de skulle förhålla sig till barnet. Arbetssättet ansågs 
som krävande då det var individanpassat och inte riktat mot arbete i grupp och krävde mer av 
personalen. Att det inte fanns tillräckligt med tid för personalen att tillgodose och stimulera 
det behov som varje enskilt barn har var också en kritik som lyftes fram. En ytterligare 
farhåga som socialstyrelsen tog upp var att alla barn inte får synas och höras då vissa barn är 
mer företagsamma än andra, vilket enligt socialstyrelsens arbetsplan skulle innebära att de 
barn som tar för sig mer gynnas. Kritiken var värdefull eftersom den resulterade i att 
arbetssättet blev tydligare utformat. Begreppet dialogpedagogik tappade aktualitet men 
socialstyrelsen ansåg att den värdegrund som den förespråkade var fortsatt avgörande för 
arbetssättet i verksamheten.  
 
När socialstyrelsen (1987) gav ut allmänna råd för förskolan så ansåg de att den utveckling 
som barn genomgår påverkas och formas genom samspelet med omgivningen. De tar del av 
och tillägnar sig olika handlings- och tankemönster i samspel med andra. Ett av de mål som 
Socialstyrelsen ansåg viktigt var att förskolan skulle se till så att barnen lär sig tillägna egna 
åsikter samt lösa problem i växelverkan med andra. Den pedagogiska verksamheten skulle 
främja det samspel som pågår mellan barnet och omgivningen då det är detta samspel som är 
drivkraften för utvecklingen och den sker utifrån ett kulturellt och socialt sammanhang.   
 
Dagens läroplan för förskolan 1998 (Lpfö-98, skolverket 2010) poängterar att verksamheten 
ska vara en trygg miljö där barnen kan utmanas och inspireras till att vara aktiva. Barnen ska 
inspireras till att undersöka omvärlden. De vuxna i verksamheten ska skapa en miljö där alla 
barns möjlighet till lärande tas tillvara. Samspelet är viktigt och ett engagemang från den 
vuxnes sida ska finnas för att en interaktion med både det individuella barnet och hela 
barngruppen ska kunna uppstå. Samverkan med omgivningen är något som Pramling 
Samuelsson och Sheridan (1999) lyfter fram. De menar att det är genom samspelet med 
omgivningen som barns lärande sker. Genom denna syn kan förskolan och den pedagogiska 
verksamheten ses som en arena för lärande. Pedagogen har antingen ett förutbestämt syfte 
med vad barnen ska lära sig eller så går pedagogen in i en viss situation och problematiserar 
något som intresserar barnet. Detta bidrar till att lärande kan ske i alla sammanhang och 
situationer på förskolan.    
 
Skolverkets allmänna råd (2005) lyfter fram att barnets språk och tänkande kan utmanas i 
meningsfulla sammanhang genom att pedagogerna för en dialog med såväl barnet som 
barngruppen. Hur omsorg och pedagogik kan skapa en helhet är något som förskolans 
personal måste vara medvetna om. En ständig problematisering av vad barnen lär sig och 
utvecklar i olika situationer är nödvändig. Detta för att verksamhetens ska utvecklas i enlighet 
med de mål och uppdrag som läroplanen beskriver. Hur barnens värderingar, fostran, lärande 
och utveckling påverkas av personalens förhållningssätt och agerande i de vardagliga 
situationerna är viktiga att reflektera och diskutera kring i personalgruppen. Barnen lär sig i 
vägledning av de vuxna och de ska stimuleras till att genom egen aktivitet skapa sig nya 
kunskaper. Demokrati är något som barnet ska få tillfälle att skapa sig en förståelse kring 
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inom förskolans verksamhet och detta innebär att barnet ska ges tillfälle till att uttrycka sina 
åsikter och tankar. Det är då viktigt att pedagogerna tänker på vilken barnsyn de har eftersom 
detta påverkar mötet med barnet. Skolverket menar att ”Vuxnas förhållningssätt påverkar 
barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt 
samhälle” (Skolverket, 2005, s. 26). Lyssnande och närvarande vuxna är en förutsättning för 
att barnen genom vägledning ska kunna upptäcka värderingar och normer gällande samvaron. 
Det är i samspelet med varandra som upptäckter görs.  
 
Sammantaget har synen på barnet gått från att de ansågs vara oskrivna blad som formades 
utifrån generella utvecklingssteg till att idag ses som kompetenta redan från födseln och där 
samspelet med omgivningen har stor påverkan på barnets utveckling. Den förändring som 
skett synliggörs i de riktlinjer som syftar till hur pedagogerna ska arbeta och på hur 
verksamheten ska utformas för barnens utveckling. Dialogen och samspelets betydelse mellan 
barnet och den vuxne har genom denna förändrade syn fått en stor vikt i det pedagogiska 
arbetet idag.     
 
 
3.2 Teoretiska utgångspunkter  
 
Hur barnet tillägnar sig kunskap och utvecklas finns det många olika teorier kring och i denna 
studie utgår vi ifrån Vygotskijs syn som idag är den som genomsyrar förskoleverksamheten. 
Det är genom kommunikation och samspel med andra som barn lär och utvecklas. 
 
Lev Vygotskij (1896-1934) var en kunskapsteorietiker som utvecklade teorier kring barns 
lärande och utveckling (Sträng & Persson, 2003). Enligt hans teori påverkar människans sätt 
att tänka hennes livsvillkor. Människan kan förbättra sina levnadsvillkor genom bruket av sina 
redskap och genom att hålla ihop och samarbeta så kan vi nå längre. Vygotskij fokuserade på 
språkets betydelse och menar att utveckling och lärande sker via kommunikation och sociala 
samspel. Den vuxne har en central roll och har till uppgift att vägleda barnet i dess utveckling. 
Hwang och Nilsson (2003) menar att Vygotskijs teori har likheter med vad Jean Piaget (1896-
1980) anser om barns utveckling. De ansåg båda två att barnet skapar sig kunskap om 
omvärlden på ett aktivt sätt. Det som skiljer Vygotskij från Piaget är att Vygoskij betonade 
vikten av att barnet även ingår i ett kulturellt och socialt sammanhang. Han menade också att 
den kulturella situation som barnet växer upp i är avgörande för utvecklingen medan Piaget 
ansåg att utvecklingen kan ses som universell, alla barn går igenom olika stadier vid ungefär 
samma tidpunkt.  
 
I Piaget och Vygotskijs teori finns det likheter, poängterar Linell (1982). Vad det gäller 
relationerna mellan kommunikation, språk och kognition så står Piaget och Vygotskij för två 
uppfattningar som kan ses som motsatta. Linell menar att dessa motsättningar kan 
sammanlänkas om man inte går allt för djupt in i tolkningen av dessa teorier. En likhet som 
finns är att de båda anser att språket, kommunikationen och den kognitiva förmågan utvecklas 
hos barnet genom ett aktivt samspel. Barnet utforskar omvärlden, både den fysiska och den 
sociala omgivningen, på ett aktivt sätt. Vygotskij och Piaget anser också att de faktiska yttre 
handlingarna går över till att bli inre och detta leder till en utveckling. Piaget menar att 
tillvägagångssätt och uppfattningsförmåga av den yttre verkligheten successivt och delvis kan 
ersättas av föreställningar, symboliska och tänkta handlingar. Vygotskij menar att det sker en 
övergång från det yttre talet till det inre talet, som han menar är tänkandet. Den tredje likheten 
som framkommer ur dessa teorier gäller språkutvecklingen. De anser att en förutsättning för 
språkutvecklingen kan ses ur ett större sammanhang. Den icke verbala kommunikationen och 
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den kognitiva kompetensen som finns under den förspråkliga utvecklingen ses som en 
förutsättning till språkutvecklingen. 
 
I dessa teorier finns det även skillnader. Linell (1982) säger att Piaget främst fokuserat på 
individens utveckling genom samspelet med den fysiska omvärlden. De sociala kontakterna i 
barnets utveckling fick inte någon betydande roll och detta fick Piaget kritik för av Vygotskij. 
Vygotskij ansåg att Piaget framställde barnet som att det levde i en värld för sig själv. Detta 
var något som Piaget tog till sig och medgav att den sociala miljön var väsentlig för 
språkutvecklingen. Hwang och Nilsson (2003) menar att Vygotskijs syn på utvecklingen hos 
barn kan ses som ett resultat som kommer ur det sociala samspelet med bland annat lärare, 
föräldrar och syskon. Språket är en central aspekt och det är genom språket som barnet kan 
ingå i sociala samspel där både konkreta samtal med andra och inre dialoger skapas. Något 
som Vygoskij också påpekade var att tänkandet utvecklas genom förmågan att resonera med 
sig själv. Utvecklingen sker både inifrån och ut och utifrån och in enligt honom och detta 
medför att språk och kultur påverkar barnets utveckling. Han menade att utbildning och 
utveckling går hand i hand medan Piaget å andra sidan ansåg att utbildning och utveckling var 
oberoende av varandra.   
 
Vygotskijs utvecklingssyn har bidragit till den sociokulturella teori som senare utvecklades. I 
denna teori ligger fokus på samspelet mellan människor och att vi påverkas av det kulturella 
och det historiska som finns omkring oss. Den vuxne har en central roll genom sin delaktighet 
gällande barns utveckling och nedan kommer vi att göra en närmare beskrivning på hur teorin 
ser ut. Hundeide och Säljö är idag två starka förespråkare av den sociokulturella teorin.                  
 
3.2.1  Sociokulturell teori  
 
Det sociokulturella perspektivet har sin utgångspunkt i Vygotskijs teori kring människans 
utveckling (Hundeide, 2006; Säljö, 2000). Enligt den sociokulturella teorin, så föds barnet in i 
en social värld. Denna sociala värld är konstruerad via kulturella och historiska processer som 
existerat innan barnets födelse och kommer även att existera efter barnets död. De kunskaper 
som tillägnas förs vidare till nästa generation och lever på så sätt vidare och vidareutvecklas. 
Vi kan betrakta barnets utveckling som en resa i ett kulturellt landskap, eftersom denna teori 
bygger på att barnets utveckling formas och styrs utifrån det kulturella och det historiska. 
Denna sociokulturella värld består av flera stigar som barnet kan välja i sin utveckling och det 
finns även utrymme att välja olika riktningar i samspelet med omsorgspersonerna. 
Omsorgspersonerna fungerar som vägledare och stöd och teorin bygger på att vi ska ta vara på 
mångfalden i varje enskilt barns utveckling. Det är i samspelet med de individer som står 
barnet nära som lärande och utveckling sker och kommunikationen har en central roll i 
samspelet mellan människor. Denna teori ser barnet som en social varelse som i dialog och 
interaktion med andra utvecklas. Den sociokulturella världen ser olika ut beroende på vilket 
samhälle som man utgår ifrån. Även dagens läroplan för förskolan, Lpfö-98 poängterar vikten 
av det sociala samspelet i barnets utveckling. Där står det att ”Barnen ska få möjligheter att 
utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. Förskolan ska vara en levande social och 
kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och 
kommunikativa kompetens” (Lpfö -98, Skolverket 2010, s. 6).  
 
Genom tiderna har vi människor alltid delat med oss och lärt oss nya kunskaper i samspelet 
med varandra (Säljö, 2000). Lärandet ses som en naturlig och nödvändig aspekt av mänskliga 
verksamheter. Genom de vardagliga samtalen så skapar människor insikter och bildar sig 
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kunskap som de sedan tar med sig och formas efter. I det sociokulturella perspektivet lär vi 
oss hela tiden, men frågan är vad vi lär oss i olika situationer.     
 
Hundeide (2006) menar att det är tre dialoger som kan användas i vår kommunikation med 
barnen som är betydande för deras utveckling. Hon beskriver den emotionella dialogen som 
innebär att man bekräftar känslor och behov. Den meningsskapande och utvidgande dialogen 
har för syfte att rikta sig mot omgivningen och det barnet fokuserar på. Genom att 
omsorgspersonen berättar om, ger mening, utvidgar och förklarar barnets upplevelser så blir 
upplevelsen berikad och skapar kulturell mening. Den tredje dialogen författaren beskriver är 
den reglerande och gränssättande dialogen. Denna dialog har för syfte att stödja och hjälpa 
barnet i dess försök till att övervinna omvärlden och sig själv. Omsorgspersonen ska här 
vägleda barnets steg i utvecklingen och lära dem förstå konsekvenser av sitt handlande. 
Gränssättningar för vad som är socialt accepterat sker också i denna dialog.  
 
3.2.2 Livsvärldsfenomenologisk teori   
 
Enligt Bengtsson (2005) kan den värld där vi människor lever i tillsammans med andra 
människor och förhåller oss kommunikativt till kallas för livsvärld. Det som sker i livsvärlden 
är skapat av människor och till för människor och kan ses som en social värld där 
människorna samspelar och utbyter erfarenheter. Alla erfarenheter i livsvärlden är historiskt 
betingade och byggs hela tiden på, vilket gör att tidigare erfarenheter blir lika viktiga som 
nya. De föremål som finns i livsvärlden betyder olika för olika människor då de har olika 
relationer till dem. Om någon till exempel har en bok framför sig på skrivbordet så är den 
personen i sin tur omgiven av andra föremål i rummet som bara han eller hon ser och 
upplever, samt har en erfarenhet kring. Bengtsson beskriver att det innebär att de föremål och 
upplevelser som erfars i den egna livsvärlden och har en given betydelse för en person, kan ha 
en annan betydelse för någon annan. Detta gäller såväl fysiska som psykiska förhållanden till 
objektet ifråga. 
 
Bengtsson (2005) säger att livsvärlden således består av flera ting och händelser som 
tillsammans med människorna i den bildar ett sammanhang som hänvisar till olika 
erfarenheter och upplevelser beroende på vem som upplever dem. Bengtsson menar att om 
man vill studera något utifrån en livsvärldsansats så räcker det inte med att ta hänsyn till 
människans livsvärld i det sammanhang som studeras, utan den behöver också respekteras 
utifrån livsvärldens egna villkor. Det innebär att den som studerar inte får se barnens livsvärld 
utifrån sin egen livsvärld eller utifrån någon annan objektiv värld. Livsvärlden är därför 
personlig och ska ses som sådan när den studeras. Samtidigt menar Bengtsson att det är 
omöjligt att studera hela livsvärldar utan en avgränsning krävs. Exempel på avgränsningar är 
klassrummet eller hemmet i anknytning till en relevant fråga, till exempel undervisning och 
lärande. Begreppet fenomen kommer från grekiskan och betyder det som visar sig och det är 
så ordet används inom fenomenologin. Inget kan visa sig om det inte finns någon som det 
visar sig för. Det som studeras, studeras alltså utifrån så som det visar sig.   
 
För att människor ska kunna ta del av varandras livsvärld så är det av betydelse vilket 
perspektiv som ligger till grund i mötet. Johansson (2003) menar att barns perspektiv handlar 
om att utgå från barnets livsvärld. Utgångspunkten ligger i barnets erfarenheter, vad barnet 
har för intentioner och mening med det han eller hon gör. Det är därför viktigt att i mötet med 
barnet vara medveten om att ageranden i olika sammanhang påverkas av hela situationen. 
Därför är en förståelse av barnets livsvärld och vad som kan påverka ett beteende viktigt för 
att kunna mötas på ett bra sätt. Arnér och Tellgren (2006) säger att barns perspektiv handlar 
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om att se på saker med barnens ögon. Det handlar alltså om att få en förståelse för hur barnet 
själv ser på sin situation ur barnets synvinkel. Hur människor uppfattar fenomen påverkar 
även hur människan agerar i en viss situation och för att kunna skapa sig en förståelse för 
varandra måste perspektivbyten ske (Johansson, 2003). En närhet till barnets perspektiv 
skapar förutsättningar till att förstå handlanden och ageranden. Det handlar inte enbart om att 
utgå från den enes eller andres perspektiv utan livsvärldarna ska mötas och på så sätt uppstår 
en bättre förståelse. Johansson (2005) poängterar att arbetslagets barnsyn och förhållningssätt 
är avgörande för huruvida barnens kompetens tas tillvara. Läroplanen för förskolan 1998 
(Lpfö-98, skolverket 2010) framhåller att stimulering och vägledning i barnens egna 
aktiviteter ökar deras utveckling och kompetens samt styrker deras tilltro till deras egen 
förmåga. De egenskaper som krävs för att se barnets kompetens är engagemang, öppenhet, 
närhet till barnet och respekt lyfter Johansson (2005) fram. Finns detta inom ett arbetslag så 
kan pedagogerna närma sig barnets livsvärld. Detta genom att utifrån barnets upplevelser och 
erfarenheter både förstå barnet och skapa förutsättningar till lärande.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att detta är två olika teorier, men i syftet att studera 
kommunikativa möten kan de föras samman. Det sociokulturella perspektivet visar på att det 
sociala samspelet är en central aspekt och livsvärldsfenomenologin visar på vikten att se till 
livsvärldens betydelse i samspelet. Vi studerar ett fenomen utifrån så som det visar sig. Ett 
utbyte av den personliga uppfattningen kan leda fram till förståelse och kunskap. Den 
sociokulturella teorin visar på att det är i samspel med varandra som vi lär och utvecklas och 
för att kunna inta någon annans perspektiv så är det viktigt att sätta sig in i deras livsvärld. Vi 
drar av den anledningen slutsatsen att dessa teorier kan föras samma.    
 
 
3.3 Olika sätt att kommunicera  
 
I samspelet mellan människor är det ofta genom verbal kommunikation vi får insyn i 
varandras livsvärldar. Det finns olika sätt att kommunicera på, därför vill vi göra en 
begreppsförklaring och belysa innebörden i de olika begreppen kommunikation, dialog och 
samtal.     
 
Enligt Nationalencyklopedin (2011) har människan utvecklat kommunikationen genom åren. 
Olika koder och språk som exempelvis tal, alfabetisk skrift, bildskrift och morsealfabetet har 
utvecklats. Vi har gått från skrivna brev till elektroniska medier för att kunna överföra 
kommunikation i både tid och rum samt över stora avstånd.  
 
Nationalencyklopedin (2011) beskriver begreppet kommunikation på många sätt, men det vi 
anser som mest lämpligt och förankrat mot vår studie är att kommunikation definieras som 
överföring av information mellan människor. Det krävs både ett fysiskt medium, exempelvis 
en människa eller en telefon, genom vilket informationen överförs och även ett språk eller en 
kod som informationen uttrycks genom. Vi människor har ett behov av att kommunicera. Från 
att barnet är nyfött finns det redan ett behov av att barnet tillfredsställs genom kommunikation 
i olika former. Kommunikationen skapar i sin tur förutsättning för en social, psykisk och 
kulturell utveckling. H. Eide och T. Eide (2009) menar att kommunikation kan definieras som 
meningsfulla tecken som utbyts mellan människor. Kommunikation kommer från det latinska 
communicare som syftar till att människor gör något gemensamt, att de har en förbindelse. 
Det syftar också till att göra någon delaktig i något. Begreppet kommunikation används för att 
beskriva olika fenomen, allt från samtal som sker mellan människor till kommunikation som 
sker genom Internet och masskommunikation genom medier. I ett 
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kommunikationsförhållande så finns det minst två parter och det sker ett ömsesidigt utbytes- 
och påverkansförhållande mellan dessa. Enligt det betänkande som barnstugeutredningen 
1968 resulterade i (SOU 1972:26) innebär kommunikation ett förflyttande av information 
genom att något framställs, överförs och mottages. Tankar, behov, avsikter och känslor är 
sådant som en individ kan förmedla, dels medvetet men även omedvetet, för att förmedla sitt 
budskap samt påverka dem som tar emot informationen. Förmågan att kommunicera menas 
enligt betänkandet som en aktivitet där rollen som sändare och mottagare kan växlas mellan 
individerna och det är en lång process innan barnet besitter den förmågan. 
 
Påverkan av yttre och inre stimuli är en förmåga som barnet redan vid födseln kan hantera 
(SOU 1972:26). Det handlar vid födseln om så kallad oriktad kommunikation, barnet skriker 
när det till exempel är hungrigt eller har ont. Mottagare av barnets signaler när de använder 
sig av oriktad kommunikation är alla i dess omgivning, kommunikationen är inte riktad till en 
enskild individ. Den oriktade kommunikationen övergår till riktad kommunikation när barnet 
lärt sig skilja på vem som ger barnet det särskilda behovet. Detta förutsätter vidare att barnet 
skapat sig en föreställning om vem som erbjuder vad, att det har tillräckligt med information 
om en enskild individ för att kunna rikta sin kommunikation. Undan för undan innebär den 
riktade kommunikationsförmågan att barnet kan börja växla mellan de olika rollerna som 
mottagare eller sändare av informationen. En skillnad mellan rollerna är enligt betänkandet att 
mottagarrollen kräver svar och uppmärksamhet på den information som förmedlas, vilket inte 
är ett krav i sändarrollen. Det är vidare viktigt att den miljö som barnet befinner sig i tillåter 
känslouttryck samt möjlighet att bearbeta det som sker.  

Nationalencyklopedin (2011) beskriver dialog som ett samtal mellan personer. Dialog 
beskrivs även som åsiktsriktningar. I litteraturen så kan dialogen finnas i form av dramatiken 
som utspelar sig, den bygger helt på dialog. Dialog kan även skildra sig i ensamt tal, så kallad 
monolog. Detta sker ofta inom skådespeleri. Dialogen är en stor del i berättarkonsten. 
Dialogen ger då ofta form åt sammanstötningar och scener där handlingen kan ta en vändning. 
Genom dialogen kan den medverkande ges tillfälle till att skildra sig själv i olika uttryckssätt 
och åsikter. Dialogen kan utformas på många olika sätt inom berättarkonsten, allt från korta 
repliker till långa resonemang och tankeutbyten. Dysthe (2003) beskriver dialog på två olika 
sätt. Det ena som ett samtal mellan fyra ögon som sker muntligt. Det andra som en dialog som 
används normativt, samtal som har vissa kvaliteter och där symmetri mellan deltagarna gärna 
råder. Öppenhet inför olika argument, en vilja till att lyssna en vilja att ändra ståndpunkt.   

Nationalencyklopedin (2011) menar att samtal innebär ett muntligt utbyte av upplysningar 
eller synpunkter. Öhman (1972) beskriver i bilaga 2 synpunkter på språklig träning i 
förskolan, Förskolan del 1 (SOU 1972:26) vad som kännetecknar ett samtal. Enligt Öhman är 
ett samtal något som sker mellan två eller flera deltagare som delar på rollen som lyssnare och 
talare. För att rollerna ska kunna växlas mellan deltagarna förutsätter det att varje individ kan 
se sig själv och den aktuella talsituationen utifrån. Detta innebär att både den som lyssnar och 
den som talar behöver anpassa sig till den andres situation och roll för att samtalet ska kunna 
bli lyckat. Genom samtalet kan människor interagera och bland annat utbyta tankar, känslor 
och värderingar.  
 
I vår studie ser vi dessa begrepp som något som hänger samman. I kommunikativa möten sker 
en kommunikation genom samtal och dialog där vi överför information till varandra. Dialog 
och samtal handlar båda om att utbyta synpunkter och åsikter som i sin tur kommuniceras, 
överförs, mellan olika individer. Människor möts via kommunikationen och en ömsesidig 
dialog uppstår på så sätt där både delande av livsvärldar kan ske och ny kunskap kan skapas. 
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3.4 Kommunikativa möten  
 
Läroplanen för förskolan 1998 ( Lpfö -98, Skolverket, 2010) säger att i förskolans 
verksamhet ska omsorg, lärande och utveckling bilda en helhet. Johansson och Pramling 
Samuelsson (2001) visar i sin studie att omsorg och pedagogik kan förenas. De menar att 
omsorgen kan ses som en del i pedagogiken, där tanken är att pedagogerna ska ta tillvara 
på och sätta sig in i barnens livsvärld och detta kan i sin tur bidra till ett gott lärande. När 
vi möter barnet utifrån deras livsvärld gör vi det med utgångspunkt i barnets erfarenheter 
och kan på så sätt möta hela barnet. Det blir ett möte där både barnets och den vuxnes 
erfarenheter möts. Detta möte kan leda till att en förståelse uppstår. Tidigare mötte vi 
begreppet omsorg ur en aspekt där vi hänvisade till det moderliga med betoning på det 
vårdande. 
  
Johansson och Pramling Samuelsson (2001) lyfter fram i sin studie att måltiden i 
förskolan kan ses som en situation som är relaterad till vård, vilket syftar på att barnen får 
mat. De menar att lunchen även fyller en funktion i den mening att den fungerar som en 
omsorgssituation där närhet och känslor kan kopplas samman. Måltiden kan samtidigt ses 
som en situation där lärande kan ske samt utmanas. Utifrån det kulturella och sociala 
perspektivet kan måltiden ses som en situation där olika uttryck gällande fostran och 
lärande sker. Dessa uttryck är förankrade i de kulturella, personliga och samhälleliga 
föreställningar som finns om fostran och lärande. I vardagen är måltiden ett inslag för 
både vuxna och barn där ett gemensamt intresse äger rum. Intresset är maten och under 
måltiden integreras ofta en mindre grupp människor. Deltagarna sitter ofta nära varandra 
vilket möjliggör kommunikation och samspel. Det finns många färdigheter som utmanas 
och tränas under en måltidssituation och många moment kräver en kommunikation 
mellan deltagarna. Måltiden är en del i den pedagogiska verksamheten och många mål i 
läroplanen kan kopplas till den.  
 
Johansson och Pramling Samuelsson (2001) fick fram i sin studie att om vi ser livsvärldarnas 
betydelse som en central aspekt i pedagogiken så tillkommer det en etisk aspekt. Det handlar 
om att hela människan ska tas i beaktande och pedagogen ska sträva efter att närma sig 
barnets livsvärld. Det är den vuxne som ska utmana barnet i dess lärprocess men samtidigt 
visa omsorg genom att möta barnet i sin helhet. En helhet av närvaro blir central och den 
kunskap som vi vill förmedla måste bygga på barnets upplevelser och erfarenheter. 
Engagemang och närvaro är viktigt för att en utveckling ska ske genom vägledning från den 
vuxne. Det är även av stor vikt att svaret från barnet blir en central del för det fortsatta 
samspelet.  
 
Pedagogernas förhållningssätt till barnen genom kommunikation är något som även Pramling 
Samuelsson (2009) lyfter fram i en genomförd studie. För att en dialog ska kunna uppstå så 
krävs det att den vuxne kan ta barnets perspektiv. Genom att inta barnets perspektiv så skapar 
det förutsättningar till att kunna tolka vad barnet egentligen menar. Uppmärksamheten måste 
då riktas till barnet och det egna perspektivet som den vuxna besitter ska förbises. Det är 
också viktigt att ge barnet tillfälle till att bidra med sin fantasi, sina idéer och sina 
erfarenheter.  
 
I Pramling Samuelssons (2009) studie studeras de vardagliga situationerna som sker under en 
dag på förskolan genom observationer. Författaren lyfter fram några olika situationer där 
barnen genomför olika aktiviteter och där en pedagog är mer eller mindre närvarande. Studien 
visar på vikten av att sätta sig in i barnets erfarenheter och intressen samt att framförallt se 
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barnet. Observationerna i studien visar på en liten pojke i 2-års ålder som sitter och klipper 
vid ett bord och ett samspel utspelar sig mellan pojken och en flicka. Samspelet mellan pojken 
och flickan sker genom lek och bus. Pedagogen som finns i bakgrunden kommunicerar med 
pojken och uppmärksammar vad han gör, men detta sker i förbifarten. Studien lyfter fram att 
avsikterna från pedagogens sida var välment och hon försökte även utmana pojken i sitt 
lärande. Utifrån beskrivningen i denna situation så visar författaren på att det riktiga 
samspelet sker mellan barnen och inte mellan pedagogen och barnet. Detta på grund av att 
pedagogen inte intar barnets perspektiv och sätter sig in i vad pojken egentligen gör och kan. 
Pedagogen tolkade situationen utifrån sig själv och utgick från dessa tolkningar när hon skulle 
utmana pojken vidare.  
 
En annan situation som Pramling Samuelsson (2009) observerar är när samma pojke ska baka 
pepparkakor. Pojken är med i pepparkaksbaket och iakttar de andra runt bordet samtidigt som 
han bakar. I bakgrunden hörs julmusik och detta uppmärksammar pojken genom att säga ”Oj” 
när skivan startar på nytt. Detta uppmärksammar även pedagogen och frågar barnet vad det 
var för något. Någon vidare kommunikation utifrån detta utspelar sig inte. Senare under 
pepparkaksbaket så poängterar pojken att han kavlat degen så mycket och känner med handen 
och uttrycker att den är stor. Detta svarar inte den vuxne på. Pojken uppmärksammar på nytt 
musiken och uttrycker ordet musik. Under pepparkaksbaket så finns pojkens intresse på själva 
kavlandet och på musiken, men detta är inte något som den vuxne följer upp i sin 
kommunikation, utan det sker endast korta ordväxlingar. Pedagogen använder inte heller 
möjligheten till att sätta ord på det som sker under aktiviteten. Pedagogen försöker i stället, 
genom handling, få pojken till att använda formar som ska skapa pepparkakor. Studien visar 
på att barnets intresse för det som sker i och runt omkring aktiviteten till viss del tas till vara 
på, men kommunikationen är näst intill obefintlig. Pojken är väldigt kontaktsökande och i 
situationen så ges det många tillfällen till kommunikation, men pedagogen har fokus på sitt 
eget och därmed kan hon inte inta pojkens perspektiv. I kommunikationen med barnet ska den 
vuxne utgå från det som sker i stunden, menar Pramling Samuelsson. Som pedagog krävs det 
också att man i kommunikationen är den som skapar kopplingar till objekt som ligger utanför 
situationen.  
 
Pramling Samuelsson (2009) beskriver i sin studie även en lunchsituation. Under måltiden så 
är barnen samlade och det sker en viss kommunikation. Observationerna visar på att de 
samtalar kring bordet, men samtalet cirkulerar mest kring praktiska saker och barnens röster 
får inte så stor uppmärksamhet. Det studien kom fram till är vikten av att dela livsvärldar. 
Genom att pedagogen delar barnets livsvärld så blir delaktigheten större i de olika 
situationerna än om de inte gör det.  
 
Svensson (1995) menar att en förutsättning för att barnet ska lära sig att hantera olika 
situationer och upptäcka olika fenomen så krävs det att de får uppleva olika saker. Miljön 
påverkar språket utifrån den aspekt att det är intrycken från miljön som skapar samtalen. De 
olika miljöer som barnet vistas i ger barnet erfarenheter och dessa erfarenheter blir 
samtalsämnen. De nya intrycken, aktiviteter och erfarenheter som barnet upplever ger ett stort 
underlag till saker att samtala om. Det är då även viktigt att den vuxne ger barnet tid till att 
tillsammans med barnet samtala om upplevelserna och diskutera detta. Författaren menar på 
att lyhördheten inför barnets tankar och funderingar samt att se barnet som samtalspartner är 
mer betydelsefull i vissa miljöer. Johansson (2005) poängterar att det är viktigt att 
pedagogerna hela tiden kommunicerar med barnen för att de ska kunna ta till sig språket samt 
bli vana att kommunicera. När pedagogerna kommunicerar med barnen använder de sig av 
olika strategier; samtal i vardagen, öva språket samt begränsande kommunikation. Genom att 
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hela tiden kommunicera med barnen i de dagliga situationerna såsom maten, påklädning och 
leken så kan barnens språkliga förmåga utvecklas. För att kunna fånga de dagliga tillfällena 
krävs det att pedagogen är uppmärksam och lyhörd så denne kan ta tillvara på barnens vilja att 
kommunicera samt även själv uppmanar till dialog. Då det ofta är många barn som behöver 
stimuleras är det än viktigare att pedagogen är lyhörd och uppmärksam på de situationer och 
möten som uppstår. Ett annat sätt att skapa förutsättningar för kommunikativa möten är 
genom förändring av miljön till exempel genom att möblera om eller en medveten placering 
av barnen vid matborden. 
 
Enligt Johansson (2005) kan pedagogerna genom att uppmärksamma vad som upptar barnens 
intresse i vardagliga situationer utmana barnen genom att fråga vidare. Förutom att det är 
viktigt att fånga upp och utmana barnen så är det viktigt att sätta ord och vara tydlig då inte 
alla barn har det verbala eller har ett annat hemspråk. I synnerhet gäller detta barnen med ett 
annat hemspråk än svenska då det gäller att skapa en förståelse mellan pedagogen och barnet 
och utvidga barnets ordförråd samt begreppsuppfattningen. Det kan även hjälpa att 
pedagogerna lär sig några huvudord på barnets hemspråk och på så vis närmar sig barnet och 
stödjer deras utveckling. Samlingen är för det mesta ett språkligt övningstillfälle där språket 
övas genom språklekar. Barnen blir delaktiga genom att de får upprepa vissa ord och begrepp 
som pedagogen lyfter fram. Språkpåsar kan också användas i det syftet. Pedagogerna kan 
genom olika spänningsmoment involvera barnen i dessa språkpåsar och skapa 
intresseväckande situationer som de får delta i. Enkla saker som att ändra tonläge och låta 
barnen vara delaktiga stimulerar således till ett kommunikativt samspel mellan pedagogen och 
barnen. 
 
I Johansson (2005) undersökning kom hon fram till att kommunikationen även kan begränsas 
och detta symboliseras av att de vuxna pratar med varandra vid matbordet eller att de inte 
deltar i barnens aktiviteter och lek. En annan begränsning är när pedagogen använder sig av 
tillsägelser eller på sin höjd korta instruktioner i sin kommunikation med barnen. Ett exempel 
som författaren belyser är en matsituation där pedagogen förmanar barnen vid bordet och 
kommunikationen är i övrigt obefintlig. Johansson menar att under den dagliga verksamheten 
så ges det många tillfällen till kommunikativa möten och menar att ett bra sätt till reflektion 
och samtal kan vara genom att koppla samtalet till tidigare erfarenheter, exempelvis kommer 
du ihåg hur det var när du gjorde si eller så första gången. Det handlar om att vara medveten i 
sin kommunikation och ta vara på de tillfällen som uppstår. I Johanssons undersökning 
kommer hon fram till att det är vanligt att kommunikationen till barnen framkommer från 
pedagogerna genom en blandning av pedagogisk dialog, instruktioner och distanserade 
samtal. Detta innebär inte att det är en förhållning till barnet på ett negativt sätt utan 
kommunikationen förmedlas ofta i en vänlig ton. Ofta uppkommer samtalen utifrån barnets 
initiativ och det är ofta saker som sker här och nu som skapar kommunikation mellan barnet 
och den vuxne. En bekräftelse och en benämning på det som sker i stunden förekommer ofta 
från pedagogens sida men det finns en avsaknad på dialoger där jämförelser och paralleller till 
andra sammanhang görs.    
 
I kommunikativa möten sker olika läranden och Wilhelmson (1998) lyfter fram i sin studie att 
det kan ske både ett individuellt och kollektivt lärande. Med det individuella lärandet syftar 
författaren till det lärande som sker genom en förändring av egna föreställningar. Denna 
förändring kan ske i en kommunikativ situation samtidigt som det kan ske efter det 
kommunikativa mötet genom egen reflektion. För att möjliggöra en utveckling av kunskaper 
och tankar så måste vi ta in andras tankar och perspektiv, samtidigt som vi framför våra egna. 
Tar vi inte in andras perspektiv går även möjligheterna till att tillägna sig ny kunskap förlorad. 
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Kommunikationen bör präglas av ett öppet klimat som tillåter att alla parter får komma till 
tals, då kan tankar och kunskaper utvecklas. Ett kollektivt lärande tolkas utifrån Wilhelmson 
som ett lärande som sker i det kommunikativa mötet. Det är en grupp människor som i 
samspel tillsammans formulerar nya föreställningar. Ny kunskap bildas kollektivt i mötet. 
Reflektion är ett verktyg som kan utveckla både ny kunskap och nya uppfattningar. Genom 
reflektionen av de egna erfarenheterna och uppfattningarna så kan de ändra riktning eller 
vidareutvecklas. Arnér och Tellgren (2006) säger att oavsett vilken miljö samtalet utspelar sig 
i så innebär det alltid en kunskapsutveckling. Det är i gemenskapen med andra som tankar och 
uppfattningar bearbetas och genom reflektion och samtal så skapas en kunskap om både 
omvärlden och oss själva.      
 
Kommunikativa möten är för oss ett utbyte av erfarenheter och en turtagning i 
samtalsprocessen. I vår studie menar vi att det är i de kommunikativa mötena som livsvärldar 
kan mötas och det i sin tur kan bidra till utveckling och lärande. Här finns möjlighet att 
behandla olika samtalsämnen. En förutsättning för att det ska kunna uppstå kommunikativa 
möten tror vi är att pedagogen är lyhörd och läser av barnets intentioner och kan då samspela 
med barnet.  
 
 
3.5 Vad är pedagogiskt samtal och vilken betydelse har reflektion?   
 
Idag lever vi i ett samhälle som har både förväntningar och krav på att alla ska tillägna sig 
grundläggande kunskaper och färdigheter (Pramling Samuelsson & Mårdsjö, 1997). Detta har 
som syfte att utveckla både individen och samhället. Den individ som inte har dessa 
färdigheter och kunskaper riskerar att hamna utanför samhället. Det kan också hävdas att det 
är en rättighet för att kunna delta i samhällets demokrati. För att människan ska kunna komma 
fram till egna ställningstaganden och slutsatser måste individen få möjlighet till att utveckla 
sin förmåga att tänka och reflektera. Detta innebär att pedagogen i sitt möte med barnet måste 
möta barnets idéer och föreställningar med respekt. Pramling Samuelsson och Asplund 
Carlsson (2003) beskriver att i den så kallade dialogpedagogiken, som har sitt fokus på lärare-
barn-samspel, är det primära syftet att barnen ska finna en självständig motivation som leder 
till att de ska söka mening och förståelse. Pedagogikens kärna är språk och dialog, menar 
författarna.   
 
Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) menar att måltiden på förskolan är en situation där 
barnet kan skapa sig förståelse för olika saker. Vardagliga händelser kan genom 
kommunikation bearbetas under trevliga former vid måltiden. Måltiden är även ett tillfälle för 
pedagogerna att utveckla lärande genom att ha barnets frågor och funderingar som 
utgångspunkt. Barnet skapar sig nya sätt att tänka och reflektera kring sin omvärld genom att 
höra andra barns och vuxnas sätt att tänka och reflektera kring ett givet ämne. Pramling 
Samuelsson och Mårdsjö (1997) framhåller att det är viktigt att barnens tankar får tillfälle till 
att konfronteras, med andras tankar. Detta för att deras förståelse för att det finns olika sätt att 
tänka ska utvecklas. Den uppgift som dialogen har är att främst utveckla erfarenheter om både 
sig själv och olika fenomen i deras omvärld. För att kunna skapa en givande kommunikation 
krävs det att barnen är engagerade och intresserade av innehållet.  
 
Pramling Samuelsson och Mårdsjö (1997) poängterar att det är viktigt att pedagogen fångar 
upp situationer eller skapar situationer i den dagliga verksamheten för att möjliggöra ett 
tänkande och en reflektion hos barnet. Detta förutsätter att både den vuxne och barnet är 
aktiva i kommunikationen för att en utveckling ska kunna ske. Genom att som pedagog ha ett 
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medvetet förhållningssätt till barnen så kan barnen ges möjlighet till att utveckla förmågan att 
uttrycka sina egna tankar samt utveckla förståelse för sin omvärld. Wilhelmson och Döös 
(2002) beskriver att vi kan förstå samma verklighet och verksamhet på olika sätt eftersom vi 
har olika erfarenheter med oss. För att ett gemensamt lärande och en gemensam förståelse ska 
kunna ske så krävs det att ett gemensamt begripande uppstår. Detta sker vanligtvis genom 
samtal där erfarenheter om det aktuella ämnet utbyts mellan deltagarna och på så vis skapas 
en utökad gemensam förståelse.      
 
Inställningen till barns lärande styr vårt förhållningssätt i bemötandet med barnen och hur vi 
nyttjar den tid vi har i vårt samspel med barnen (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). 
Om pedagogen har synen att det är viktigt att utmana barnen i deras tänkande och vägleda 
dem vidare, så blir en central aspekt hur vi talar med barnen, hur vi ställer frågor och 
utvecklar dessa med hjälp av följdfrågor samt låter barnen få tid till reflektion och 
funderingar. Detta leder då barnet vidare i sina egna tankar. Pedagogen ska sträva efter att ta 
tillvara på de tillfällen till kommunikation som ges och samtala med barn antingen i grupp 
eller enskilt. Inom förskolan behöver pedagoger inte fokusera på att det är ”uppstyrda” 
situationer som skapar möjlighet till goda samtal utan samtal kan skapas i alla sammanhang. 
Det finns många naturliga tillfällen under den dagliga verksamheten som kan bidra till att 
kommunikation skapar tankar och reflektion.    
 

Uppfattar man det som viktigt och meningsfullt att ta vara på barns tankar, kommer 
man lättare att vara uppmärksam på de möjligheter som erbjuds likaväl som man 
kommer att vara uppmärksam på de tillfällen då barnen spontant ger uttryck för hur 
de tänker om en bestämd fråga, händelse etc. och uppfattar olika situationer. 
(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000, s. 63.)    
   

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) menar att pedagogen har två roller. Den ena är 
att ge barnen utmaningar via problem som de med hjälp av sitt tänkande kan fundera kring 
och det andra är att fånga upp de reflektioner som barnet gör och vidareutveckla dessa. Det 
grundläggande för att pedagogrollen ska utgå från barnets perspektiv är att genom frågor 
skapa en förståelse för hur det tänker. Detta kan leda till att barnet och dess utveckling 
hamnar i fokus i stället för att den traditionella pedagogrollen som kunskapsförmedlare ska 
råda. Genom att ta barnens perspektiv så blir inte svaren antingen rätt eller fel utan alla sätt 
att tänka ses som lika logiska och självklara. Bra tillfällen för en pedagog att samtala eller 
intervjua barnet skapas när barnen är aktiva eftersom de då ofta finns en konkret situation att 
utgå ifrån.  
 
Sammanfattningsvis så är lyhördhet och uppmärksamhet viktiga egenskaper hos pedagogen 
när de ska samtala med barnet och fånga de situationer som kan leda till att barnet själv får 
fundera och tänka kring sin omvärld och upplevelser. Situationerna behöver inte alltid vara 
planerade utan det är även i den spontana vardagen som givande samtal kan uppstå. Där kan 
barnets tankar utvecklas med hjälp av pedagogen och på så sätt skapa tillfälle till reflektion 
utifrån barnets egna uttryck.  
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4. Metod 
 
Vi valde att genomföra vår undersökning genom att använda oss av kvalitativ studie. Vi ville 
studera lunchen som ett tillfälle för kommunikativa möten och skapa oss en förståelse för 
detta som fenomen. Svenning (2003) beskriver att den kvalitativa studien är ett verktyg till att 
exemplifiera något och detta skiljer sig från den kvantitativa studien där syftet är att 
generalisera. Den kvantitativa studien valde vi därför bort.  
 
Vi använde oss av ett hermeneutiskt förhållningssätt under vår studie eftersom vi vill skapa en 
förståelse för hur ett fenomen uppfattas av pedagogerna. Detta förhållningssätt innebär att 
resultatet inte är mätbart utan att det måste tolkas menar Hartman (2004). Vi hade vår 
utgångspunkt i livsvärldsfenomenologin under vårt metodarbete samtidigt som vår teori 
gällande barns utveckling och lärande grundar sig i det sociokulturella samspelet. Med hjälp 
av att kombinera dessa teorier kunde vårt syfte studeras. Vi studerade mötet mellan 
individerna samtidigt som vi ville få svar på vårt syfte genom att ta del av pedagogernas 
livsvärld. Vi ville fånga den interaktion som fanns mellan pedagogerna och barnen när vi 
observerade lunchsituationen och Merriam (1994) lyfter fram att observation är ett bra 
verktyg för att fånga beteenden som sker i stunden. För att vi skulle få en möjlighet till att 
studera vad som faktiskt sker under lunchen gällande det kommunikativa ur ett sociokulturellt 
perspektiv, blev valet av observationen ett bra verktyg. Trost (2010) menar att om syftet med 
den studie som ska genomföras är att försöka förstå individers sätt att resonera eller reagera, 
särskilja eller urskilja handlingsmönster som är varierande, är en kvalitativ studie att föredra.    
 
Vi valde att studera lunchen som ett tillfälle för kommunikativa möten genom att använda oss 
av två olika metoder, nämligen observation och den kvalitativa intervjun. Detta för att vi 
skulle kunna studera vårt syfte och våra forskningsfrågor ur ett bredare perspektiv. Det är 
därför naturligt för oss att komplettera observationer med intervjuer. Vi observerade först den 
aktuella förskolläraren under lunchtillfället och därefter intervjuade vi denne. Detta val vi 
gjorde styrks dels av Kvale och Brinkmann (2009) samt av Merriam (1994) som menar att om 
vi vill studera ett beteende hos människor i deras samspel med andra så ger observationer i 
kombination med intervjuer mer kunskap kring ämnet än om vi endast använder oss av frågor 
gällande undersökningspersonens beteende.  
 
Einarsson och Hammar Chiriac (2002) menar att det behövs någon form av metod för att 
kunna samla in den information som vi ser och därefter vill analysera. Den metod som då 
lämpar sig bäst när vi vill analysera grupprocesser är observation. Den typ av observation vi 
valde att använda oss av kallas för teorigenererad och den innebär att vi vill skapa oss ny 
kunskap och utifrån kunskapen kunna skapa en teori kring ett fenomen eller en process. Det vi 
ville undersöka var om lunchen kan ses som ett tillfälle där kommunikativa möten skapas och 
om detta sker genom ett sociokulturellt perspektiv, alltså i samspel mellan individerna. För att 
kunna hitta den nya kunskapen så studerade vi ämnet genom observation och intervjuer som i 
sin tur kunde vägleda oss in i den nya kunskapen. En observation kan ha olika grad av 
struktur, antingen låg eller hög grad, och det är utifrån vad forskaren väljer för 
förhållningssätt som bestämmer graden av struktur. Vårt syfte med studien innebar att vi ville 
samla så mycket information som möjligt och vi använde oss därför av en låg grad av 
strukturering och förde löpande anteckningar. Merriam (1994) säger att en mer fullständig 
registrering blir lättare att analysera i efterhand.  
 
Under observationstillfällena var vi kända men icke deltagande observatörer och detta 
möjliggjorde att vi kunde registrera i stor utsträckning. Einarsson och Hammar Chiriac (2002) 
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poängterar att den roll som observatören har vid en observation påverkas av den 
observationsstrategi som forskaren valt. Observationen kan vara antingen öppen eller dold. 
Det vill säga, vet de som observeras om att de blir observerade, eller är de omedvetna om den 
observation som görs? Sen kan även observatören vara antingen deltagande eller icke 
deltagande observatör. I enlighet med vårt syfte valde vi att vara öppna som observatörer och 
deltagarrollen vi valde kallas för observatör som deltagare. Detta innebar att de som vi 
observerade var medvetna om att vi observerade dem och vi deltog inte aktivt i de 
lunchsituationer som vi observerade.  
 
Vårt val av den kvalitativa intervjun som ett komplement till observationerna baserades på att 
vi ville få en djup information från respektive intervjuperson. Detta eftersom vi ansåg att den 
ger en större förståelse och bredare kunskap om vårt ämne. Kvale och Brinkmann (2009) 
beskriver att det är genom den kvalitativa intervjun som vi kan förstå hur respondenten 
uppfattar och erfar en specifik situation utifrån dennes livsvärld. De menar att syftet med en 
kvalitativ intervju är ett verktyg för att förstå den intervjuande personens egna upplevda 
livsvärld. Det är dennes perspektiv på ämnet som behandlas och ska uttryckas. Vi utgick ifrån 
livsvärldsfenomenologin som teori under intervjuerna och vi var därför intresserade av att ta 
del av respondentens livsvärld och hur de upplevde lunchen som ett tillfälle till 
kommunikativa möten. Under vårt arbete valde vi att använda oss av en halvstrukturerad 
intervju där vi hade en guide (se Bilaga 1) på de frågor vi ansåg var viktiga att belysa för att 
kunna komma fram till vårt syfte. Kvale och Brinkmann menar att ett manus till intervjun kan 
användas för att underlätta samtalet och detta leder till att intervjun mer eller mindre 
struktureras. I den halvstrukturerade intervjun som vi genomförde fungerade manuset som en 
guide och översikt av vad vi ville behandla under intervjutillfället. Under våra 
intervjutillfällen genomförde vi intervjuerna med hjälp av manuset, men vi hade även i åtanke 
att det var viktigt att följa upp svaren som respondenten gav genom följdfrågor. Genom den 
halvstrukturerade intervjun ville vi belysa vårt ämne genom förbestämda frågor men samtidigt 
ville vi att frågorna skulle kunna besvaras utifrån respondentens egen livsvärld. Detta 
medförde en hänsyn till respondentens privata sfär.  
 
 
4.1 Etiska aspekter 
 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) så har samhället och individerna rätt att kräva att forskning 
görs eftersom forskningen bidrar till individernas och samhällets utveckling. Den forskning 
som bedrivs har även ett krav på sig från samhället och individerna, dessa forskningskrav 
innebär att individerna ska skyddas och inte utelämnas i den forskning som bedrivs. Avsikten 
med forskningskraven är att kunna skydda den enskilda individen från skada, exempelvis 
kränkande behandling. Kravet att skydda individen delas upp i fyra delar. 
 
Det första är informationskravet som enligt Vetenskapsråden (2002) innebär att forskaren är 
skyldig att informera de som berörs av forskningen om den aktuella studiens syfte. Vilket slås 
fast i den regel som finns som säger att de som deltar i studien ska informeras om vilken roll 
de har i undersökningen samt underrättas om vad de åtagit sig att göra. 
Undersökningspersonerna ska även informeras om att deltagandet i studien är helt frivilligt 
och att de när som helst får avbryta sitt deltagande. Hur detaljerad informationen som 
forskaren ger undersökningspersonerna är upp till forskaren huvudsaken är att denne berättar 
vem som är ansvarig samt till vilken organisation den tillhör. Deltagarna ska kunna kontakta 
forskaren vid eventuella frågor eller om de vill avbryta studien. Syftet med forskningen och 
hur den kommer att genomföras ingår även det i informationskravet tillsammans med vad 
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resultatet av forskningen kan komma att leda till. I samband med eller före 
intervjuer/observationer genomförs, ska forskaren lämna uppgifter om hur och var resultatet 
av forskningen kommer att redovisas. Hur forskaren väljer att delge informationen om syftet 
och innehållet med undersökningen är beroende av vilket sätt undersökningen ska 
genomföras. Innan vår studie påbörjades ville vi ge en utförlig information till deltagarna och 
därför valde vi att skicka ut ett brev (se Bilaga 2) som klargjorde vårt syfte med 
undersökningen. Ett brev till respondenterna är något som förespråkas av Svenning (2003). Vi 
informerade om vilka vi var, vad vi ville studera samt en beskrivning på vilket sätt studien 
skulle genomföras. Vi garanterade även konfidentiell behandling av det insamlade materialet 
samt en anonymitet. Efter att vi skickat ut brevet tog vi kontakt med varje förskola per 
telefon. Vi följde då upp om de var villiga att medverka och om de hade några funderingar 
kring vår studie.  
 
Det andra kravet som en forskare ska ta hänsyn till är enligt Vetenskapsrådet (2002) 
samtyckeskravet. Det handlar om huruvida deltagarna godkänner att de deltar i 
undersökningen och att de i dem fall som information hämtas från register från myndigheter 
godkänner det. I vår undersökning observerades barn som inte var myndiga, vilket innebar att 
pedagogerna fick avgöra ifall de fick delta eller inte. Framkom det information som inte 
deltagarna ville delge så har de haft rätt att neka till användandet av den informationen eller 
avbryta undersökningen utan några försök till övertalning. Detta har vi haft i åtanke under 
arbetets gång men det är ingen av deltagarna som valt att avbryta. Vi var tydliga med att 
poängtera att medverkan var frivillig och att intervjuerna kunde avbrytas om det inte kändes 
bra när vi genomförde vår undersökning. 
 
Konfidentiellitet är ytterligare en aspekt som Vetenskapsrådet (2002) tar upp som ett krav 
som forskaren ska ta hänsyn till när en studie genomförs. Forskaren får inte namnge eller på 
något sätt antyda vem som döljer sig bakom exempelvis pedagog 1, som är med i vår studie. 
Forskaren ska även skydda det insamlade materialet under studiens gång. I vårt fall handlade 
det om att skydda den information som framkom ifrån de observationer och intervjuer som 
genomfördes. Detta för att ingen obehörig skulle kunna ta del av materialet och på så vis ta 
reda på vilka som deltagit i undersökningen. 
 
Nyttjandekravet är enligt Vetenskapsrådet (2002) ett krav på att den information som samlats 
in endast får användas i forskningssyfte. Det vill säga att uppgifterna som framkommit i 
undersökningen inte får användas i till exempel kommersiella syften. Däremot så är det tillåtet 
för andra forskare att ta del av materialet när de ska göra sina studier förutsatt att de förhåller 
sig till informationen på samma sätt som den ursprunglige forskaren. 
 
Under intervju- och observationstillfället lade vi stor vikt vid att tydliggöra vårt syfte och vad 
en medverkan skulle innebära. Vi poängterade att materialet skulle bearbetas konfidentiellt 
men att rapporten blir en offentlig handling (Kvale & Brinkmann 2009; Olsson & Sörensen, 
2011). Detta för att deltagarna skulle kunna ta ställning till om han eller hon ville delta. Trost 
(2010) har en annan syn på hur mycket information som ska delges till respondenten. Han 
menar att den intervjuade inte behöver veta mer än det nödvändigaste. Respondenten ska få 
information om vad studien handlar om och sen är det upp till respondenten om denne har 
några frågor gällande studien. Vi valde att ge en tydligare information på grund av tidigare 
erfarenheter gällande undersökningar i förskoleverksamheten. Vi har mött förskollärare som 
varit kritisk till en medverkan, men efter en utförligare information har deras inställning 
ändrats. Vi tyckte därför att det var viktigt att respondenterna fick en utförlig information om 
vårt syfte och att materialet senare skulle bli offentligt. Genom observationer och intervjuer 
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kom vi väldigt nära deltagarnas privata värld. Observationer ses som den mest intima 
metoden och detta ställer då etiska krav menar Holme & Solvang (1997). Det handlar om 
människors integritet och därför valde vi att förklara vårt syfte och även vara kända som 
observatörer. Detta skapade då möjlighet för de tillfrågade att själva få bestämma om de var 
villiga att delge information om det ämne som vi studerade.  
 
 
4.2 Urval 
 
Undersökning genomfördes i en kommun som ligger i Norrland. I vår studie deltog fyra 
förskollärare och fyra olika förskolor där intervjuer och observationer genomfördes. Vi valde 
att genomföra vår studie på fyra olika förskolor med stadsanknytning. Två av förskolorna 
ligger i utkanten av staden och två inom den centrala delen av staden. I studien valde vi fyra 
pedagoger med olika erfarenhetsbakgrund. De har alla arbetat länge som förskollärare. 
Antalet pedagoger som vi valde stöds genom Johansson och Svedner (2010) som menar att 
pedagogernas erfarenhet ska kunna besvara vårt syfte med studien. Deras erfarenhetsgrund, 
som i detta fall var lite olika, skulle kunna representera uppfattningarna gällande lunchen som 
ett tillfälle till kommunikativa möten. Johansson och Svedner menar att ett få antal 
förskollärare kan väljas ut genom att deras kunskap inom ämnet möjliggör en god grund för 
studien. Vårt urval baserades på personkännedom och detta genom att vi mött dessa 
pedagoger genom vikariat eller verksamhetsförlagd utbildning. Kvale och Brinkmann (2009) 
menar att den kunskap som frambringas genom intervjuforskning är bunden till den sociala 
relation som finns mellan intervjupersonen och den som intervjuas. Den som intervjuas ska 
kunna känna en tillit inför att prata om händelser och tankegångar som senare kommer att blir 
offentliga. Det är viktigt att den som intervjuar har förmågan att skapa detta klimat. Vi ansåg 
därför att personkännedom kunde innebära en fördel för att få ett så givande intervjutillfälle 
som möjligt. Personkännedom kan även leda till nackdelar och detta beskriver Kvale och 
Brinkmann genom att ett intervjutillfälle kan leda till att respondenten gör avslöjanden i 
intervjun som personen sedan ångrar. Det gäller då för intervjuaren att ha en känsla för vilka 
frågor som kan ställas under intervjun för att inte sätta respondenten i ett obekvämt läge.  
 
Vi valde att genomföra vårt urval selektivt och inte slumpmässigt, vilket vi styrker genom 
Svenning (2003) som beskriver att den kvalitativa undersökningen används i exemplifierande 
syfte och detta medför att ett slumpmässigt urval i en kvalitativ studie inte fyller något syfte. 
Ett selektivt urval i vår studie innebär enligt oss ett aktivt val och det är viktigt att valet av 
personer kan fylla vårt syfte. Genom vår personkännedom visste vi att dessa pedagoger hade 
god kännedom kring verksamheten. Trost (2010) menar att när ett urval av personer som ska 
ingå i undersökningen görs så är en heterogen grupp inom en homogen ram något att sträva 
efter. När vi omsätter det till vårt urval och baserar urvalet utifrån detta, så menar vi att den 
homogena gruppen förespråkas av att alla respondenter är förskollärare. Det heterogena svarar 
erfarenheten hos de olika svarspersonerna för och även urvalet av förskolor, där två är 
placerade inom stadskärnan och två en bit utanför.    
 
Nedan kommer vi att göra en beskrivning av de förskolor som varit föremål för vår studie. Vi 
kommer att benämna alla vuxna som arbetar i barngruppen som pedagoger och därefter göra 
en utförligare beskrivning på vilken titel de har. 
 
Förskola 1: En avdelning på en förskola där det finns totalt fyra avdelningar. Denna avdelning 
består av en barngrupp på 18 barn där fyra pedagoger arbetar i verksamheten. Två av 
pedagogerna är förskollärare och de jobbar heltid. Två är barnskötare och arbetar halvtid. 
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Förskolan har två stycken heltidsarbetande kokerskor som inte deltar i verksamheten med 
barnen.  
 
Förskola 2: En enavdelningsförskola med 20 barn inskrivna. Personalstyrkan består av fem 
pedagoger varav två förskollärare arbetar 80% respektive 90%. Två barnskötare som båda 
arbetar 80%. På förskolan finns även en resurs som arbetar 60% samt en heltidsarbetande 
kokerska, som i viss mån deltar i verksamheten med barnen.   
 
Förskola 3: En enavdelningsförskola med 21 barn inskrivna. Där arbetar det fyra pedagoger 
och en kokerska. Två förskollärare där den ena arbetar 80% och den andra arbetar 100%, en 
barnskötare som arbetar 80%. I denna arbetsgrupp finns det även en resurs på 60%.  
 
Förskola 4: En enavdelningsförskola med 19 barn inskrivna. Där arbetar tre förskollärare, en 
barnskötare och en kokerska. Förskollärarna arbetar 80%, barnskötaren arbetar 75%.  
 
 
4.3 Genomförande 
 
Vi kontaktade respektive förskola och besökte dessa för att genomföra våra studier. De fyra 
förskolor som vi kontaktade vara alla villiga att delta i vår studie. Vi valde att ta en 
observationsroll som var öppen och vi var observatörer som deltagare i enlighet med vad 
Einarsson och Hammar Chiriac (2002) beskriver i sin studie. Vårt val baseras utifrån 
svårigheterna med att genomföra en observation som okänd observatör i en miljö som 
förskolan. En okänd observatör ska kunna registrera och genomföra observationer utan att de 
som studeras är medvetna om dennes närvaro. Detta anser vi var omöjligt i vår studie. Valet 
att vara icke deltagande baserar vi på att vi inte ville störa gruppen i deras naturliga beteende 
under lunchsituationen och vi ville registrera våra observationer på ett bra sätt. Under 
observationstillfället var vi två som observerade och detta för att säkerställa resultatet. Detta 
styrker vi i Patel och Davidson (2003) som menar att det är en fördel att vara två, då kan ett 
mått på reliabiliteten göras utifrån överensstämmelsen mellan de båda som registrerar. Under 
våra observationer berättade vi först för barnen vilka vi var och vad vi skulle göra. För att vi 
inte ville att lunchsituationen skulle få fokus på funderingar kring oss. Vi inriktade oss på att 
observera den förskollärare som vi senare skulle intervjua och de barn som satt med denne. 
Detta för att vi på ett bra sätt skulle kunna koppla eventuella frågeställningar under 
intervjutillfället till observationen. För att inte bli allt för uppmärksammade av barnen så 
placerade vi oss en liten bit från bordet men så pass nära så det inte skulle vara några problem 
att uppfatta skeenden och höra vad som sades. Vi förde löpande anteckningar under varje 
tillfälle och efter att lunchen var slut gick vi åt sidan för att kunna skriva ner mer utförligt vad 
vi sett.     
 
Ejvegård (2009) säger att det är vanligt i forskningssammanhang att endast en intervjuare 
intervjuar en respondent. Det är endast i undantagsfall med särskilda syften som det är flera 
intervjuare på en respondent eller flera respondenter på en intervjuare. Patel och Davidson 
(2003) menar å andra sidan att det kan vara en fördel att vara två. Reliabiliteten står för att vi 
undersöker det vi ska undersöka på ett tillförlitligt sätt och för att reliabiliteten ska kunna 
kontrolleras så kan det vara en fördel att vara två under intervjutillfället. Utifrån detta så valde 
vi att medverka båda två under intervjutillfället och för att vi inte skulle få respondenten att 
känna sig obekväm, vilket kan vara nackdelen med att vara två, så frågade vi först om deras 
godkännande. Fördelen med att vara två hänvisar vi till Trost (2010) som säger att det kan 
vara ett stöd att vara två för att detta kan bidra till en mer utförlig informationsinhämtning. 
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Under intervjun använde vi oss av den intervjuguide som vi i förväg bearbetat. Vi tog även 
hjälp av vad vi sett under observationerna för att skapa bra samtal med respondenten och 
följde upp respondentens svar med följdfrågor.  
 
 
4.4 Datainsamlingshjälpmedel  
 
Under vår studie använde vi oss av papper, penna och ljudupptagning med mobiltelefon som 
datainsamlingsmetoder. Under observationerna använde vi oss av löpande protokoll för att 
kunna samla in så mycket information som möjligt under våra fältstudier. Vi valde att 
använda oss av ljudupptagning under intervjutillfället för att fokus skulle finnas på själva 
samtalet och inte få onödiga avbrott på grund av förmågan att kunna anteckna samtidigt som 
intervjun genomfördes. Vårt val av att använda ljudupptagning styrker vi genom Trost (2010) 
och även Kvale och Brinkmann (2009) som menar att ljudupptagning är ett vanligt hjälpmedel 
under intervjun för att det ”ger intervjuaren frihet att koncentrera sig på ämnet och dynamiken 
i intervjun” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 194). Ljudupptagning kan därefter lyssnas på om 
och om igen för resultat och analys.   
 
 
4.5 Tolkning och analys 
 
För att kunna tolka och analysera observationerna använde vi oss av de fältanteckningar som 
vi skrev ner under observationstillfället. Vi valde att återge vad vi antecknat under 
observationerna i sin helhet för att därefter göra en tolkning och analys av vad som hände och 
vad som framkom. Efter de fullständiga utskrifterna sökte vi teman i det vi såg. Vi sorterade i 
olika kategorier och därefter gick vi igenom materialet igen och hittade underkategorier. Efter 
att vi bearbetat våra anteckningar valde vi att återge det som var relevant i förhållande till vårt 
syfte och därför återgav vi inte observationerna i sin helhet. Einarsson och Hammar Chiriac 
(2002) beskriver att ett resultat från observationsstudier kan redovisas på olika sätt. De 
förespråkar att resultatet ska framställas så det är lättöverskådligt och lätt för läsaren att läsa.     
 
För att kunna bearbeta intervjuerna valde vi att först sätta oss ner och utifrån de inspelade 
intervjuerna transkribera materialet. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver transkribering 
som en transformering. Vi överförde ett insamlat material från en form till en annan. 
Utskriften blir på så sätt en översättning från ett muntligt språk till ett skrivet. Under vår 
bearbetning så arbetade vi utifrån Kvale och Brinkmanns analysverktyg 
meningskoncentrering som är ett av många verktyg en forskare kan använda vid analys av 
material. Detta analysverktyg har sitt ursprung utifrån den fenomenologiska filosofins grund 
och kommer från Giorgio (1975, refererad i Kvale & Brinkmann, 2009). Eftersom vi utgick 
ifrån livsvärldsfenomenologisk teori under intervjuerna så ansåg vi att detta var ett passande 
sätt att bearbeta materialet. Meningskoncentreringen innebar att vi sökte efter 
huvudinnebörden i de intervjusvar som vi fick fram och kortade ner samt formulerade om 
dessa i ett fåtal ord. Författarna lyfter fram fem steg som detta analysarbete utgår ifrån.  
 
 
Analyssteg  Observation Intervju 
Steg 1 Vi började med att renskriva 

våra anteckningar och 
därefter läste vi igenom 
materialet för att bilda oss en 

Vi transkriberade materialet 
och därefter läste vi igenom 
det för att bilda oss en 
helhetssyn. 
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helhetssyn över det vi sett.  
Steg 2 Vi började sortera materialet 

för att hitta gemensamma 
innebörder.  

Vi sorterade materialet för att 
hitta gemensamma 
innebörder i respondenternas 
svar. 

Steg 3 Vi sökte efter kategorier som 
materialet kunde samlas 
under. 

Vi sökte efter kategorier som 
materialet kunde samlas 
under. 

Steg 4 Utifrån syftet och 
frågeställningarna 
analyserade vi relevansen i 
de kategorier som framkom.  

Utifrån syftet och 
frågeställningarna 
analyserade vi relevansen i 
de kategorier som framkom. 

 
I det femte och sista steget så knöt vi slutligen ihop det insamlade och relevanta materialet 
från både observationerna och intervjuerna till en helhet. I resultatet kunde vi därefter 
redovisa materialet med hjälp av de kategorier som vi slutligen funnit. 
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5. Resultat 
 
Vi kommer här att redovisa de resultat som baserats på den empiriska undersökningen som är 
genomförd utifrån en livsvärldsfenomenologisk teori där intervjusamtalen med pedagogerna 
har analyserats. Vi studerade kommunikativa möten vid lunchsituationen genom att använda 
oss av de sociokulturella glasögonen under våra genomförda observationer. I resultatarbetet 
har vi sammanfört teorierna genom att vi integrerat observationerna och intervjusvaren med 
varandra. Efter att vi använt oss av de olika teorierna under våra undersökningstillfällen så 
blir de nu sammankopplade i resultatdelen. Detta för att få en helhetsbild då syftet med att 
göra både observationer och intervjuer var att få en så bred bild som möjligt över hur lunchen 
som ett kommunikativt möte ser ut och upplevs. För att besvara vårt syfte med studien utgick 
vi från våra forskningsfrågor och kunde under dessa finna kategorier som hjälpte oss att 
redovisa resultatet på ett konkret sätt.   
 
Våra kategorier framkom under tiden materialet analyserades och bearbetades. Kategorierna 
bestämdes utifrån de kärnor som framkom i de intervjusvar och de observationer som vi 
genomförde.   
 
Vi kommer att börja redovisa hur konstellationen runt bordet såg ut vid varje observation. 
 
Förskola 1 1 förskollärare 3 barn 

Åldrar 3, 4 och 
5 år 

Avskilt bord Totalt 3 bord 

Förskola 2  1 förskollärare 4 barn  
Åldrar alla 4 år 

Alla bord i 
samma rum 

Totalt 4 bord 

Förskola 3 1 förskollärare + 
en förälder vid 
det aktuella 
tillfället 

5 barn 
Åldrar 1, 3, 3, 4 
och 4 år 

Avskilt bord Totalt 3 bord 

Förskola 4 1 förskollärare  4 barn 
Åldrar 3, 4, 5 
och 5 år 

Avskilt bord Totalt 4 bord 

 
Vi kommer att belysa resultatet genom att i texten lyfta citat från intervjuerna med 
pedagogerna. Vi kommer att benämna pedagogerna i studien som pedagog 1,2,3 och 4.  
Vi kommer även att lyfta fram några exempel på vad som visade sig i observationerna och det 
gör vi i en sammanhängande text. 
 
5.1 Hur är lunchsituationen utformad?  
 
Under intervjuerna fick vi ta del av pedagogernas tankar och syn på organiseringen kring 
lunchen och vi kunde genom observationerna finna det som visade sig i praktiken. Vi fann 
fem kategorier som vi lyfter fram. Maten, vuxnas placering, barnens placering, bordens 
placering och syftet med lunchen.  
 
5.1.1 Maten 
 
Lunchen organiseras på olika sätt. Vissa använder sig av buffébord medan andra ställer fram 
maten direkt på bordet. På alla förskolor får ett eller två av barnen hämta matvagnen och 



23 
 

därefter berätta för de övriga barnen vad det serveras för mat. En förskollärare berättade vad 
de har för syfte med detta: 
 

Det stärker barnen jättemycket och det kan man ju se på de riktigt små. Från början 
vågar dom inte gå med vagnen men plötsligt en dag så känner dom att jag kan det här 
och jag vågar det här. Man ser ju hur lyckliga de blir. (paus) Så det är ju en del att våga 
prata inför barngruppen, att barnen själva kan berätta vad det är för mat. (Pedagog 4) 

    
Under observationerna på förskolorna såg vi att barnen som förde in matvagnen vågade 
berätta inför sina kamrater vad det serverades för mat.  
 
Syftet med placeringen av maten visar på att buffébordet ska öka barnens självkänsla och 
deras tillit till sin egen förmåga. En tilltro till barnens kunskaper och förmågor framkommer 
som viktiga aspekter. Det visar sig att pedagogerna finns med som stöd vid barnens sida men 
de låter barnen själva avgöra om de behöver hjälp eller inte. Placeringen av maten på bordet 
ska minimera springet under lunchen och bidra till en lugnare miljö.   
 
5.1.2 Vuxnas placering 
 
Pedagogerna berättar att det kan variera hur många vuxna som sitter vid borden. Fokus ligger 
på barnen och dialogerna däremellan. En pedagog berättar sin syn på organiseringen: 
  

Vi sitter en vid vardera bord och det har vi lagt stor vikt vid. (paus) Det ska sitta en 
vid varje bord och även om det är få barn så delar vi alltid upp dom på tre bord allt 
för att få den här lugna stunden då man kan sitta och prata. Det tycker vi är jätte jätte 
viktigt. För sen under dagen är det lite svårare att hitta dom stunderna. (Pedagog 1)     

 
Pedagogerna ser det som fördelaktigt att sitta en pedagog vid bordet tillsammans med barnen 
för att kommunikationen och uppmärksamheten ska riktas mot barnen. Samtidigt 
framkommer det att tid för samtal mellan de vuxna kan vara svårt att finna under den dagliga 
verksamheten och då kan lunchen ge ett sådant tillfälle. Detta var inget som vi fick erfara 
under undersökningen eftersom det alltid satt endast en vuxen vid det bord som observerades, 
med undantag för en förskola där en förälder var närvarande vid undersökningstillfället. Där 
var det två vuxna vid bordet men någon dialog mellan endast de vuxna förekom inte i någon 
stor utsträckning utan dialogerna involverade barnen. Det poängteras av pedagogerna att man 
ska vara aktsam i de situationer där det är flera vuxna runt bordet så inte kommunikationen 
mellan de vuxna blir det centrala. En pedagog uttrycker det så här:     
 

Nu är det ofta så många barn och det gör att vi alltid är utspridda men ibland kan det 
vara så att vi pedagoger också pratar mellan varandra. För det känns som att vi aldrig 
hinner prata med varann och ibland kan det vara så att det är någonting som hänt som 
man måste få prata om. Men det tror jag inte barnen mår dåligt av om det inte är en 
massa skitsnack. För det ska man inte tro, att barnen inte hör. Men nog försöker man 
prata med barnen och det är därför det är så bra att sitta vid det här bordet, där man bara 
är en vuxen. (Pedagog 3)  

  
5.1.3 Barnens placering 
 
Syn på syftet bakom barnens placering lyfts fram. Det kan ibland vara av praktiska skäl. 
Placeringen ska bidra till att skapa en lugn stund och de barn som behöver mer hjälp under 
lunchsituationen ska få det. Pedagogerna vill även skapa en bra kommunikation och detta 
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genom att placera barn som vanligtvis inte tar för sig så mycket i dialogerna tillsammans med 
andra barn som kan skapa dialoger. Tanken bakom placeringen kan även ha ett syfte till att 
sammanföra vissa barn så de även kan finna varandra senare i leken.  
 
Observationerna visar att en förskola använder sig av ett bord där det finns plats för tre barn. 
Vi kunde se de kopplingar som framkom under intervjun eftersom detta bord stod bredvid det 
bord med barn som vi observerade. Bordet med tre platser fyller flera funktioner som 
pedagogen lyfter fram: 
 

Fokusera på att äta, lite har vi tänkt också att det är två barn som behöver en liten push 
in i barngruppen, det är stora barn, och där kan man känna att vid det lilla bordet kan 
man måsta bjuda på sig själv och måsta prata lite grann. Man kan inte gömma sig på 
samma sätt när man sitter få vid bordet. (Pedagog 2) 

 
Vid bordet sker en kommunikation mellan barnen. Samtidigt uppstår mycket lek med maten 
vilket bidrar till att pedagogen som vi observerade får rikta sin uppmärksamhet även på det 
bordet där det sitter bara barn.    
 
5.1.4 Bordens placering 
 
Hur borden placering ser ut varierar. På en förskola är alla bord i samma rum och på de övriga 
ställena är borden uppdelade så det högst är två bord som angränsar till varandra. På tre 
ställen finns det möjlighet att skilja av borden genom antingen dörrar eller med hjälp av ett 
draperi. Pedagogerna ser på fördelningen på olika sätt. De flesta tycker det är viktigt att skilja 
åt borden för att det ska bli en lägre ljudnivå och därmed skapa en bättre kommunikation 
mellan barnen och även mellan de vuxna och barnen. På de förskolor där borden var åtskilda 
ser vi en tydlig skillnad mot för den förskola där alla bord är placerade i samma rum. 
Bullernivån är lägre och barnens kommunikation synliggörs på ett annat sätt när de får sitta 
vid avskilda bord. Fokus riktas mot kamraterna, den vuxne och maten. Uppmärksamhet riktas 
inte mot något annat bord med barn, då det inte finns några som kan uppta deras 
uppmärksamhet i närheten. De som har valt att ha alla bord i samma rum motiverar valet 
genom att det är praktiskt och att det bidrar till att det inte hamnar matrester i alla rum. 
Observationerna visar på att det kan vara praktiskt att ha alla samlade på grund av maten som 
eventuellt hamnar på golvet, men samtidigt finns det mycket i omgivningen som upptar 
barnens intresse. Uppmärksamhet riktar sig inte alltid till individerna som sitter vid det egna 
bordet. Barnen kommenterar ofta vad andra barn vid andra bord gör och är intresserade av 
vad som händer där. 
 
5.1.5 Syftet med lunchen 
 
Organiseringen påverkas av pedagogernas syn på lunchen och vad den ska fylla för syfte. Det 
framkommer att syftet med lunchen är att maten ska ge barnen energi och barnen ska kunna 
inta den i lugn och ro där ett gynnsamt klimat ska råda. Matsituationen skapar möjlighet till 
att barnen synliggörs inför såväl pedagoger som kamrater och barnen får möjlighet till att 
stärka sin självkänsla. Lunchen ska ge tillfällen till kommunikativa möten samtidigt som barn 
med ett behov av avskildhet inte ska känna ett måste till att samtala, men en möjlighet till 
kommunikativ utveckling ska erbjudas. 
 

Det känner man själv att det är skönt att få sitta ner en stund och inte behöva stressa. 
För så är det ju många måltider hemma, på morgon eller så. Då ska de iväg nånstans 
och, ja nu kanske det inte är så många av dom små som ska iväg efter middagen men 
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alltså här har vi ju verkligen all tid i världen så det ska inte vara nån stress. Dom ska få 
prova bre sin smörgås och hälla sin mjölk. (Pedagog 3) 

 
Vi ser att barnen uppmärksammas och synliggörs när barnen för dialoger mellan varandra och 
då pedagogerna frågar upp kring barnens behov gällande maten. Detta kan ske både verbalt 
och icke verbalt genom gester, minspel och ögonkontakt. På de flesta förskolorna ser vi att 
lunchen är en lugn stund som medför att det skapas kommunikationstillfällen som ofta 
utvecklas till längre dialoger. På en förskola var inte lunchen så rofylld på grund av olika 
moment i omgivningen som upptog barnens intresse och dialogerna avbröts därför ofta.  
 
 
5.2 Hur ser kommunikationen ut? 
 
Undersökningen visar på att det behandlas olika ämnen under en lunchsituation som bidrar till 
kommunikation. Det kan uppstå möten i dialogen samtidigt som det förekommer instruktioner 
och uppmaningar från individernas sida. De kategorier vi fann var mötet, uppmaningar och 
tillsägelser och vad samtalas det om.  
 
5.2.1 Mötet   
 
Ett möte kan uppstå genom att individerna lyssnar till varandra, ger svar och ställer frågor. 
Mötet beskrivs som ett muntligt möte där människor kommunicerar med varandra och pratar 
om något, med någon och till någon. Ett tydligt möte tycker pedagogerna är när barnen för en 
dialog mellan varandra och där barnen ställer motfrågor för att leda samtalet vidare. Under vår 
undersökning ser vi att det många gånger uppstår ett möte mellan barnen och där pedagogen 
är delaktig i mer eller mindre utsträckning.  
 
En observation visar på hur barnen börjar samtala om ett paket och där pedagogen leder 
samtalet vidare. En pojke vänder sig till en flicka och säger att han ska slå in sig själv i ett 
paket. Flickan skrattar och säger att pojken då kan ge paketet till sin mamma. Pedagogen 
frågar då pojken hur han ska kunna slå in sig själv i paketet och uttrycker att det kan bli lite 
svårt. Flickan vänder sig mot pojken och säger att hon kan slå in honom. Du kan komma hem 
till mig i bastun säger hon. Ja säger pojken. Pedagogen frågar varför de ska vara i bastun och 
flickan svarar då att det är för att inte pojkens föräldrar ska kunna se honom. Sen kan jag bära 
över dig hem till dig, säger flickan till pojken. Pojken skrattar och säger att det skulle vara 
kul. Detta visar ett möte i kommunikationen där barnen tillsammans med pedagogen för en 
dialog.   
 
Samtidigt lyftes det fram att det även sker möten utan verbala ord. Där blir det centrala 
ögonkontakt och kroppsspråk. En av förskolorna använder sig av stödtecken och detta tycker 
pedagogen vi intervjuade är till hjälp i kommunikationen. Hon kan se att de minsta barnen 
kan kommunicera med sina kamrater genom att teckna vad de vill och blir då besvarade. 
Detta var något som vi inte kunde se då vi observerade de äldre barnen. I deras 
kommunikation använde de sig inte av stödtecken. Ögonkontakten framhålls som extra viktig 
då det inte sker någon verbal kommunikation. Under intervjun berättar hon om de barn som 
använder sig av stödtecken:    
 

Dom vänder sig till varandra dom med. Då de exempelvis vill ha en macka, då kan dom 
peka på sin kompis och göra tecknet för macka. Dom riktigt minsta, dom som är 1 år 
eller dom som just fyllt 2 år, dom vänder sig till dom vuxna samtidigt som det är upp 
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till oss att koppla in kompisarna som sitter bredvid och visa att du kan ju fråga din 
kompis också. (Pedagog 4)    

 
Något som även framkommer som en bidragande faktor i mötet kring bordet är antalet barn 
och dess ålder. Det påverkar både den tid som ges till dialoger och kan även påverka 
kvaliteten:  
 

Men det är klart man börjar känna att ju större barngrupper man börjar få desto svårare 
är det att hinna med såna här bitar också och det är klart har man många små så måste 
man mer hjälpa och stödja än att prata så det märker man av. Har man en lugnare dag 
så blir det ett helt annat prat vid matbordet. (Pedagog 1) 

 
5.2.2 Uppmaningar och tillsägelser  
 
Enligt pedagogerna så är ett kommunikativt möte ett möte där inte uppmaningar och 
tillsägelser hör hemma. Under intervjuerna framkommer följande: 
 

... Inte att man bara säger sluta, ät upp maten de är ju mera uppmaningar och det är 
skönt att slippa tycker jag under lunchen. Dom får höra det hela tiden under dagen när 
man är som en papegoja gällande allt som de ska göra. Gå på toa, tvätta händerna och 
det är verkligen ingen dialog. (Pedagog 3) 
      

Under observationerna ser vi dock att mötet kring bordet ofta kan uttrycka sig i uppmaningar 
och tillsägelser. Det visar sig genom att pedagogerna uppmanar barnen till att ta för sig av 
mjölk, maten eller att skicka något vidare till en kamrat. Barnen får tillsägelser att dricka upp 
mjölken eller äta upp maten. Uppmaningar och tillsägelser kommer även från barnen genom 
att de säger åt sina kamrater. Detta visar sig under en observation där vi ser att en pojke 
uppmanar sina kamrater att prata mindre och äta mer i stället. Uppmaningar och tillsägelser 
kan även ta sig i uttryck på andra sätt där pedagogen förklarar tillsägelsen. Ett exempel på 
detta är när några barn uttrycker att de vill hämta maten och pedagogen säger att de inte får 
göra det. Hon fortsätter och förklarar att det är så många barn som står vid maten och att de 
måste vänta en stund.         
 
5.2.3 Vad samtalas det om 
 
Det pågår många samtal under lunchen och helt tyst blir det aldrig. En pedagog beskriver det 
så här: 
 

Det känns som att det är lätt, jag tror inte att det går sitta vid ett bord och det är tyst. 
Barnen vill så gärna prata om någonting då. (paus) Och sen pratar man ju naturligtvis 
om själva ätandet, hur man gör. Du måste dela potatisen och prova smöra, det blir allt 
det där med utvecklingsbiten och det är mycket prat kring det. Det finns ingen 
begränsning utan det är i så fall fantasin. (Pedagog 2)  

 
Det samtalas mycket kring maten. Maten är ett användbart samtalsämne och kan utveckla 
dialoger. Lunchen är ett tillfälle där matematik, språkutveckling, händelser och upplevelser 
lyfts fram. Vid ett av våra observationstillfällen så blir det tydligt att matematiken kommer in 
i samtalet. En pojke frågar efter en macka och när han tagit den så vänder han sig mot 
pedagogen och berättar hur många rutor det finns på smörgåsen. Han räknar dem och blir 
bekräftad av pedagogen som frågar hur han kan veta det och han visar på smörgåsen och 
räknar inför pedagogen.  
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Ett annat vanligt samtalsämne är utevistelsen och samtal som vidareutvecklas från det. Barnen 
berättar för pedagogerna vad de gjort på förmiddagen eller vad de ska göra vid något senare 
tillfälle. På en förskola uppmärksammas det att snön kommit och pedagogen frågar barnen om 
det gick göra något med snön eller om det fanns för lite snö. Pedagogen får inget svar men 
fortsätter dialogen genom att fråga barnen om cyklarna var kvar på gården. Barnen ger inte 
heller nu något svar. Pedagogen fortsätter efter en liten paus och säger till barnen att de ska ta 
fram pulkorna nu i stället för cyklarna. Barnen börjar då prata om att det går åka fort med 
pulkor. Pedagogen berättar att de brukar gå till en backe i närheten och frågar om barnen 
kommer ihåg det. En flicka säger att backen är nära hennes hem. Ett annat barn undrar om 
backen är hemma hos henne men då hjälper pedagogen till och förklarar att den inte är på 
flickans gård utan den ligger en bit ifrån hennes hus, den ligger nära husets baksida förklarar 
hon.  
 
 
5.3 På vilket sätt skapas möjlighet till kommunikation? 
 
Det visar sig att pedagogerna använder sig av olika sätt för att skapa möjlighet till 
kommunikation. De sätt vi fann delar vi in i kategorierna: pedagogens vägledning, rumslig 
miljö och tillfälle till reflektion.   
 
5.3.1 Pedagogens vägledning 
 
Kommunikationen är en naturlig del under lunchen och ofta börjar barnen prata själva med 
varandra men ibland så krävs det vägledning av den vuxne för att få igång ett samtal. 
Pedagogerna vägleder barnen när det blir lite stojigt kring bordet och skapar då möjlighet till 
att dialoger kan uppstå.   
 
Pedagogerna utmanar barnen i samtalen genom frågor och vägledning. De poängterar att det 
ska ske utan att de tar ifrån barnet sin tilltro till sin egen förmåga. En medveten tanke på hur 
frågorna ställs finns för att vägleda barnen i dialogen. Frågor som kan besvaras med ja eller 
nej leder inte till någon vidare kommunikation enligt pedagogerna och det svaren uppkommer 
när den vuxne frågar om barnet exempelvis vill ha mera mat. Det framgår att samtalen kan 
utvecklas om frågor kring barnens tankar och upplevelser ställs istället. En utveckling av 
samtalen genom pedagogernas vägledning blir tydlig när vi under observationerna ser att 
pedagogerna ofta frågar upp kring det barnen berättar. De leder barnen vidare i dialogen med 
hjälp av följdfrågorna. 
 
En annan syn som framkommer är fokus på kommunikationen mellan barnen. Samtalen 
mellan barnen ses som viktiga och pedagogen ska vara mera passiv. Barnen ska inte vända sig 
till den vuxne i första hand för en dialog utan till sina kamrater vid bordet. Samtidigt 
poängteras det att det inte är förbjudet att samtala med pedagogen men alla barn ska bjudas in 
till samtal. Där denna syn på kommunikation mellan barnen finns ser vi att barnen 
kommunicerar mycket med varandra utan att i någon större utsträckning få vägledning av den 
vuxne för att få igång samtalen. Pedagogens roll är ändå aktiv i denna situation och ger barnen 
stöd genom frågor för att föra samtalet vidare. 
 
5.3.2 Rumslig miljö 
 
Den omgivande miljön leder ofta till dialoger. Det visar sig att det som finns på väggarna 
fångar barnens intresse. På en förskola uppmärksammar barnen siffror som sitter på väggen. 
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En flicka börjar räkna och provar räkna 1+2 och får det till 12. Hon upprepar det och säger 
senare att 1 och 2 blir 12. På en annan förskola blir det tydligt att den omgivande miljön tas in 
i samtalen. Pedagogen leder barnens uppmärksamhet mot väggen där barnen tillsammans 
skapat ett akvarium. Det är fiskar som barnen själva gjort av papper som sitter på en blå 
bakgrund. Pedagogen uppmärksammar att det sitter ett brev på väggen och frågar barnen om 
de vet vad det är för brev. Barnen börjar då berätta att de fått flaskpost och berättar vad det 
står. Dialogen kring ämnet fortsätter att utvecklas.    
 
5.3.3 Tillfälle till reflektion  
 
Samtalen kring matbordet kan leda till att barnen får reflektera över saker. Pedagogen kan 
antingen medvetet eller genom spontana yttringar från barnen samtala om saker som ska 
hända och på så sätt bygga upp förväntningar eller samtala om minnen, saker de gjort tidigare.  
 
Vid flera tillfällen används både minnen, upplevelser och kommande händelser som verktyg 
för att leda barnen till reflektion och kommunikation. Barnen får reflektera och beskriva 
upplevelser och tillsammans med pedagogen fundera ut lösningar. Rekvisita till en kommande 
utklädning kommer på tal och barnen får tillsammans med pedagogen reflektera och tänka 
över hur de kan skapa egna accessoarer av olika material.    
 
 
5.4 Resultatsammanfattning 
 
Sammanfattningsvis visar resultatet på att organiseringen har betydelse för hur det 
kommunikativa klimatet ser ut och utnyttjas. Vi finner olikheter i hur borden placeras. 
Barnens placering, bordens placering och de vuxnas placeringar påverkar samtalsklimatet och 
därmed dialogerna. Lunchen ska ge barnen energi och uppmuntra till möten, både verbala och 
icke verbala. Resultatet visar även på att pedagogernas medvetenhet och förhållningssätt har 
betydelse för hur kommunikationen lyfts fram under lunchen. Uppmaningar och tillsägelser 
förekommer samtidigt som pedagogerna inte ser det som ett kommunikativt möte. Det pratas 
om mat, lek och upplevelser mellan individerna. Pedagogerna vägleder barnen i dialogerna 
där både den rumsliga omgivningen och tankar och reflektion lyfts fram för att försöka skapa 
en dialog.  
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6. Diskussion 
 
6.1 Metoddiskussion 
 
Vi formulerade inte vårt syfte som en fråga utan istället använde vi oss av forskningsfrågor 
som skulle hjälpa oss att studera syftet. Vi upplevde då att vi på ett enkelt och konkret sätt 
kunde hålla oss till det vi avsåg att studera. Vi kunde ta del av pedagogernas syn och tankar 
och även vad som skedde i praktiken när vi utgick från forskningsfrågorna då vi genomförde 
undersökningarna. Med hjälp av den sociokulturella teorin och den 
livsvärldsfenomenologiska teorin ville vi fånga upp det som visade sig och ta del av tankar 
och uppfattningar samt beteenden. För att det skulle bli möjligt valde vi att använda två 
metoder, vilket överrensstämmer med Merriams (1994) syn på hur en bättre kunskap kring det 
studerade ämnet ska möjliggöras.  
 
Innan vi genomförde observationerna och intervjuerna hade vi bearbetat teorier och litteratur. 
Förkunskaperna inom ämnet är viktigt för att undersökningarna ska kunna genomföras på ett 
så bra sätt som möjligt vilket bekräftas av Kvale och Brinkmann (2009). Samtidigt kan 
förkunskaperna leda till att vår uppfattning av det vi ser och hör påverkas.  
 
Respondenterna fick inte ta del av vår intervjuguide före intervjutillfället eftersom vi inte ville 
att de skulle kunna förbereda svar efter vad de trodde att vi ville höra. I efterhand känner vi att 
det kunde ha varit en fördel att ge respondenterna intervjuguiden i förväg. Det kunde ha 
bidragit till att intervjuerna gett mer data eftersom respondenterna då hade fått möjlighet till 
att fundera kring frågorna innan vårt möte. Det enda respondenterna fick ta del av innan 
undersökningen var själva studiens syfte, vilket vi förklarade i det brev vi skickade ut. 
Eftersom det var specifik situation som studerades och inte kommunikativa möten i allmänhet 
blev det en ganska snäv inriktning. I intervjuerna behandlades kommunikativa möten i 
förhållande till lunchen vilket ledde till att intervjuerna fick en begränsning. Efter en stund 
började många pedagoger återupprepa det de tidigare sagt och samtalet gav ingen mer 
information. Vi har inte någon större erfarenhet av kvalitativa intervjuer vilket kan ha bidragit 
till att vi inte var nog skickliga på att följa upp alla intervjusvar genom relevanta följdfrågor. 
Kvale och Brinkmann (2009) bekräftar våra tankar och menar att expertintervjuaren har en 
känsla för ledtrådar som ges i svaren och kan på så sätt vidareutveckla intervjun på ett bra sätt 
utan att rikta mycket uppmärksamhet mot intervjuguiden. Den träning som förespråkas för att 
kunna bli en god kvalitativ intervjuare kan vi förstå. Vår ovana för intervjuer bidrog även till 
att vi ibland fann det svårt att invänta de långa pauserna som kunde uppstå och det bidrog i sin 
tur till att vi kanske ställde nästa fråga för fort.  
 
Vi ville uppnå en god kontakt med respondenterna och detta genom att visa respekt, förståelse 
och lyhördhet vilket överrensstämmer med Kvale och Brinkmanns (2009) syn på hur en god 
kontakt kan skapas. Samtidigt fanns en tanke på att inte bekräfta svaren som gavs och 
uttrycka egna åsikter under intervjusituationerna. Dessa tankar ledde till att vi upplevde att 
intervjusituationen inte blev helt bekväm från vår sida.  
 
Vi kunde i våra transkriberingar se att vi inte uttryckte några egna åsikter men vi fann att 
uttryck som ” ja precis” och ”okej” uttrycktes. Vi använde oss av kroppsspråket och 
ansiktsuttryck för att visa respondenten vår uppmärksamhet inför det denne berättade. Genom 
nickande och ansiktsuttryck som leenden gav vi en respons på det respondenterna berättade 
under intervjun och detta kan ha gett signaler som uttrycker vår uppfattning av svaren och på 
så sätt påverkat respondentens vidare berättande. Detta var ingen medveten påverkan från vår 
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sida utan vi tror att det är vår ovana som tar sig uttryck. Vi genomförde aldrig några 
testintervjuer på grund av den begränsande tid som stod till förfogande för denna studie. Vi är 
medvetna om att det finns fördelar med att testa sin intervjuteknik och sina frågor på någon 
innan själva undersökningen äger rum. Det hade kunnat ge oss svar på om frågorna 
uppfattades lika av respondenterna. Vi försökte ställa våra frågor på ett konkret sätt och 
uppfattade genom svaren att alla förstod frågorna på liknande sätt. Användandet av 
mobiltelefon som ljudupptagning under intervjusamtalen såg vi som en stor fördel eftersom vi 
kunde koncentrera oss på själva samtalet på ett bättre sätt än om vi samtidigt skulle ha fört 
anteckningar av det som sades. Bådas närvaro under intervjutillfällen upplever vi som positivt 
eftersom vi då kände en trygghet i att vi båda kunde följa upp intervjupersonens svar. Vi 
turades om att vara den ledande i intervjuerna och den andre var då mer passiv. Några 
uppfattningar av att respondenterna kände sig obekväma med bådas närvaro under 
intervjuerna var inget vi upplevde. Nackdelarna som finns med två intervjuare är att 
respondenten kan känna sig i underläge vilket bekräftas av Trost (2010). För att undvika detta 
måste en god kontakt skapas.  
 
Genom att vi båda två förde anteckningar parallellt när vi observerade så kunde vi sedan 
jämföra vad vi sett och om vi fångat samma företeelse eller såg något som den andra inte såg. 
Någon större vana på observationsstudier besitter vi inte heller och därför var bådas närvaro 
under observationerna betydelsefull för insamlingen av data. Vi ser fördelar med att vi inte 
var deltagande i själva aktiviteten eftersom vi då fick koncentrera oss på det vi avsåg att 
studera. Nackdelen med löpande anteckningar kan vi nu se i efterhand. Fokus blev på vad som 
sades och anteckningar av det verbala. Uppmärksamheten på den icke verbala 
kommunikationen kom därför i skym undan. Kanske kunde vi ha använt oss av en 
videokamera för att fånga upp observationerna på ett bra sätt. Samtidigt kan videokamera 
medföra att de observerade känner sig obekväma och får ett beteende som inte är naturligt. De 
nackdelar som vi ser med videokamera överrensstämmer med Einarsson och Hammar Chiriac 
(2002) syn. Teknisk utrustning vid observationerna kan medföra att de som observeras känner 
sig mer obekväma med den jämfört med observatörernas närvaro. Videoinsamlingen kan även 
bidra till att det blir mycket material som insamlas. Det kan då medföra material som inte är 
relevant för studiens syfte. Det är även mycket tidskrävande vid bearbetningen och denna 
tidsmässiga begränsning som vi haft hade troligtvis inte räckt till vid bearbetningen. Utifrån 
det syfte och de frågeställningar som vi utgick ifrån fann vi det nödvändigt att använda oss av 
observationer för att kunna se hur kommunikationen ser ut i praktiken under lunchen. 
Observationerna både bekräftade och visade på motsatser i de svar som framkom i de 
intervjuer vi genomförde.  
       
Vi bearbetade materialet utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt där fokus ligger på 
tolkningen. Detta förhållningssätt bygger på en strävan efter att förstå hur något uppfattas av 
någon och en tolkning av beteenden görs för att skapa en förståelse för hur fenomenet 
uppfattas av den som studeras (Hartman, 2004). För att kunna genomföra tolkningen måste 
respondentens uppfattningar och egna upplevda livsvärld bli belyst. Utifrån våra teorier kunde 
vi studera lunchen och kommunikationen. Både den sociokulturella teorin och 
livsvärldsfenomenologiska teorin fanns med under våra undersökningar, men blev som 
tydligast under själva analysarbetet.  
 
Transkriberingen av allt material tog längre tid än vad vi i förväg föreställt oss. Det var en 
fördel att intervjuerna var inspelade eftersom vi då kunde spela upp intervjuerna, pausa och 
spola tillbaka under transkriberingsarbetet. Det blev på så sätt lätt att skriva ut ord för ord. 
Transkriberingen av observationerna skedde genom renskrivning av de anteckningar som vi 
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fört. I vårt analysarbete bearbetades observationerna och intervjuerna på samma sätt för att 
finna huvudinnebörder genom att meningskoncentrera. Det var svårt att finna lämpliga 
kategorier och detta medförde att vi fick bearbeta materialet ett flertal gånger för att hitta det 
kärnfulla i materialet.  
 
6.1.1 Validitet och reliabilitet 
 
Reliabilitet och validitet är två redskap som används för att ta reda på i vilken utsträckning 
den undersökning som gjorts kan ses som trovärdig i förhållande till det syfte som studien 
säger sig ha. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) så har en del forskare struntat i dessa 
begrepp när de genomför en kvalitativ studie då de menar att reliabilitet och validitet står i 
vägen för den kvalitativa forskningen. Forskarna menar att begrepp såsom tillförlitlighet och 
trovärdighet är mer passande i en kvalitativ forskning. 
 
Enligt Olsson och Sörensen (2011) samt Kvale och Brinkmann (2009) så innebär reliabilitet i 
vilken grad resultatet i undersökningen kan upprepas om samma undersökning genomförs av 
någon annan med hjälp av samma metod. Eftersom vi studerade det som visade sig och tog 
del av respondenternas egna uppfattningar under intervjutillfällena kan reliabiliteten i 
resultatet påverkas. Samma metoder kan användas för en annan forskare för att studera syftet 
men resultatet skulle kunna bli annorlunda. Uppfattningar kan ändras och vår 
intervjuskicklighet kan påverka. Reliabiliteten påverkas också av att vi genomförde en 
observation och en intervju på varje förskola och kunde därför inte ställa resultatet mot 
varandra från flera olika tillfällen. Vi kunde inte jämföra om respondenterna gav samma svar 
eller om observationerna visade samma sak vid ett annat tillfälle eftersom tidsbristen var ett 
faktum. Reliabiliteten syftar på hur precis och säker insamlingen av datainformationen är 
(Einarsson & Hammar Chiriac, 2002). Det handlar om att under hela processen vara 
konsekvent. Då denna studies observationer har en låg grad av struktur där det fördes löpande 
anteckningar så påverkades reliabiliteten av hur noggrant analysarbetet var. Vi hade inget 
observationsschema som på ett lättare sätt skulle kunna tydliggöra det som visade sig och 
detta bidrog till att observationsmaterialet kunde se olika ut. Kvale och Brinkmann (2009) 
poängterar att det finns en fara med att medvetet försöka nå hög reliabilitet eftersom att det 
kan leda till att variationerna motverkas och därmed ge ett missvisande resultat. Vår 
intervjuguide kunde påverka reliabiliteten genom att det var vissa frågor som vi ville belysa. 
Samtidigt baserades respondenternas svar utifrån deras egen uppfattning och syn och vid de 
olika intervjutillfällena fanns en variation mellan de följdfrågor som ställdes utifrån 
respondenternas svar. Detta skapade variationer som kunde lyftas fram i resultatet.  
 
Enligt Einarsson och Hammar Chiriac (2002) har validitet traditionellt tagit reda på om 
forskaren undersökt det som denne avsåg att studera. Det vill säga visar observationerna de 
företeelser som forskaren ville ta reda på mer om. Validitet handlar numera om hela 
processen, i vilken omfattning tolkningarna och observationerna visar de företeelser som 
undersökts med utgångspunkt i de frågeställningar som studien grundar sig på (Kvale & 
Brinkmann, 2009; Einarsson & Hammar Chiriac, 2002). Hur väl stämmer forskningsfrågorna, 
insamling av data och den analys som görs överens. Utifrån de löpande anteckningarna kunde 
vi finna mycket material som var relevant för analys mot studiens syfte och frågeställningar. 
Det vi inte ansåg var relevant mot studiens syfte lyftes inte fram i resultatet. Därför blev vår 
tolkning en viktig aspekt mot studiens validitet. Ett tolknings- och analysarbete av materialet 
kan innebära att tolkningen görs på olika sätt. Det finns då risk för feltolkningar och det är 
något som vi haft i åtanke. Det finns två viktiga faktorer under tolkningsarbetet och det är att 
vi är medvetna om vad vi gör och det andra syftar till att vi hela tiden är kritiska till våra egna 
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tolkningar menar Holme och Solvang (1997). Det var vår tolkning som ledde fram till 
resultatet och detta innebär att en annan forskares tolkning kan ge ett annat resultat.   
 
 
6.2 Resultatdiskussion 
 
Vårt syfte med studien var att studera lunchen som ett tillfälle till kommunikativa möten. Vi 
ville exemplifiera det som visade sig samt lyfta fram pedagogernas tankar och uppfattningar 
om lunchen som ett tillfälle till kommunikation. Vi fann svar på de forskningsfrågor vi ställt 
och anser därmed att syftet med studien uppnåtts. I resultatet fann vi två viktiga aspekter som 
har en betydande roll för det kommunikativa mötet i denna studie och det är organiseringen 
samt pedagogernas förhållningssätt. Dessa aspekter vill vi lyfta fram i resultatdiskussionen.   
 
Av det resultat vi fann tolkar vi det som att organiseringen har stor betydelse för hur de 
kommunikativa mötena kan ta sig uttryck och nyttjas under lunchen. Hur maten serveras är 
inte relevant för det kommunikativa men vi finner att placeringen av borden, barnen och de 
vuxna har en påverkan. Kommunikationen mellan den vuxne och barnet möjliggörs i större 
utsträckning om det endast är en vuxen som sitter tillsammans med barnen och den 
kommunikation som förs mellan barnet och den vuxne anses viktig. Detta stödjer Johansson 
(2005) som menar att kommunikationen mellan barnet och den vuxne är viktig så att barnet 
kan utveckla sitt språk och sin vana att kommunicera. Utifrån resultatet finner vi en möjlig 
risk att barnen inte hamnar i centrum om det sitter mer än en vuxen vid bordet. Vår tolkning 
av resultatet är att dialoger mellan de vuxna kan tendera att ta över. Det visar sig i resultatet 
där pedagogerna lyfter fram riskerna med att sitta flera vuxna vid samma bord och det 
stämmer överrens med Johanssons (2005) syn av att kommunikationen kan begränsas av att 
de vuxna samtalar med varandra. I inledningen lyfte vi fram att vi tidigare mött pedagoger 
som samtalar mellan varandra och över barnens huvud men i denna begränsade undersökning 
såg vi inget exempel på det. Kanske har dialogens betydelse mellan barnen och den vuxne 
medvetandegjorts eller påverkades lunchsituationerna av pedagogernas medvetenhet om vad 
vi skulle studera? 
 
Hur bord, barn och de vuxna placeras framgår i resultatet och det finns en tanke bakom 
placeringarna både praktiskt och kommunikativt. Placeringen av barnen fyller ett syfte där det 
kommunikativa samspelet ska främjas men även omsorgsbehovet finns i åtanke. Den lugna 
stunden som efterstävas av många pedagoger leder till att ett samspel mellan individerna 
möjliggörs. Resultatet visar på att pedagogerna vill placera barnen så att kommunikativa 
möten ska uppstå och där samspelet mellan barnen får utrymme. Detta överrensstämmer med 
Hundeide (2006) och Säljö (2000) som lyfter fram vikten av samspelet mellan människor. 
Inom den sociokulturella teorin är samspelet och kommunikationen det centrala för att 
utveckling och lärande ska ske. Detta stödjer även Läroplanen för förskolan 1998 (Lpfö-98, 
skolverket 2010) som framhåller vikten av att barnen ska få utveckla deras sociala och 
kommunikativa färdighet.  
 
Resultaten från denna begränsade undersökning visar på att när alla bord placeras i samma 
rum kan kommunikationen påverkas. Måltiden kan skapa möjlighet för en mindre grupp barn 
att samspela och sitta nära varandra under en lugn stund och placeringen av borden kan bidra 
till detta. Placeringen av alla bord i samma rum kan då bidra till att mötena inte blir lika 
intima och det motsäger Johansson och Pramling Samuelsson (2001) syn på måltiden. De har 
kommit fram till att måltiden skapar möjligheter för en mindre grupp att integrera med 
varandra och situationen är ofta uppbyggd så att individerna sitter nära varandra. Detta i sin 
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tur möjliggör ett samspel och en kommunikation mellan deltagarna. I vårt resultat 
framkommer det att barnen sitter samlade kring ett bord men omgivningen bidrar till att de 
kommunikativa mötena vid bordet avbryts. Samtidigt finner vi stöd i Johansson och Pramling 
Samuelssons syn på möjligheten till kommunikationen mellan deltagarna i resultatet som 
helhet. Resultatet visar på att olikheter förekommer gällande bordens placering och att det 
påverkar kommunikationen, men resultatet kanske styrs av våra uppfattningar och tolkningar? 
 
I resultatet framgår betydelsen av pedagogernas förhållningssätt enligt vår tolkning. 
Kommunikation anses vara naturligt under lunchen men samtidigt visar resultatet i denna 
studie att pedagogerna lyfter fram deras vägledning som ett verktyg i kommunikationen med 
och mellan barnen. Utifrån resultatet och den vägledning som vi sett tolkar vi pedagogernas 
vägledning i samtalen som ett försök till att närma sig barnens livsvärld. Pedagogerna ställer 
frågor och följdfrågor som leder dialogerna vidare och får på så sätt ta del av barnens tankar, 
funderingar och upplevelser. Svaret från barnen blir det centrala för den fortsatta dialogen 
vilket överrensstämmer med Johansson och Pramling Samuelssons (2001) syn på kunskap 
genom vägledning. Engagemanget och närvaron är viktiga i samspelet med andra. Även 
Pramling Samuelsson (2009) stödjer detta när hon lyfter fram de förutsättningar som krävs för 
att en dialog ska uppstå genom vägledning av den vuxne. Ett intagande av barnets perspektiv 
blir det ledande för att kunna skapa en förståelse för vad barnet menar.  
 
I denna begränsade studie framkommer det även av resultatet att pedagogerna arbetar aktivt 
med kommunikationen mellan barnen och där pedagogrollen är tänkt att vara mer passiv. 
Genom vårt resultat fann vi att på det aktuella stället där denna syn förespråkas var även 
vägledningen från den vuxne en stor del i barnens dialog. Det framkommer dock att samtalen 
mellan barnen förekom i större utsträckning men dialogen präglades av engagemang och 
närvaro från den vuxne enligt vår tolkning. Vi fick inte erfara det aktiva arbetet som 
pedagogen belyste under intervjun gällande fokus på kommunikationen mellan barnen och 
den vuxnes passiva roll. Vi fann däremot en skillnad i kommunikationen mellan barnen 
jämfört med de övriga resultatet då de på detta ställe var mer aktiva i sin kommunikation. 
Några långtgående slutsatser kan inte dras av detta resultat eftersom vi inte studerat om det 
aktiva arbetet av kommunikationen mellan barnet bidrog till det som visade sig.  
 
Resultatet visar på att det förs många dialoger mellan barnen och pedagogen samtidigt som 
uppmaningar och tillsägelser förekommer. I mötet under lunchen är det något som 
pedagogerna själva inte vill ska förekomma. Vi ser kommunikationen som vänlig och 
omsorgsfull även om det är uppmaningar och tillsägelser och detta stämmer överrens med 
Johansson (2005) som kommit fram till att pedagogens kommunikation till barnen är en 
blandning mellan pedagogisk dialog och instruktioner. Det innebär inte att förhållningssättet 
till barnet är negativt eftersom det ofta är en vänlig ton som förmedlar budskapen. I vår 
undersökning fann vi att det förekommer instruktioner, uppmaningar och tillsägelser men 
detta begränsade inte kommunikationen i sin helhet. Vår tolkning stämmer inte överrens med 
Johansson (2005) som kommit fram till att kommunikationen ofta kan begränsas när den får 
inslag av tillsägelser och instruktioner. Av det resultat som framkommit i vår begränsade 
undersökning kan vi inte dra några slutsatser angående detta eftersom att det var ett fåtal 
tillfällen som vi studerade och därför kan det inte svara för att det är den absoluta sanningen. 
 
I resultatet framkommer det att måltiden är ett tillfälle där lärande och utmaning kan ske 
samtidigt som det är en omsorgssituation och detta stödjer Läroplanen för förskolan 1998 
(Lpfö-98, skolverket 2010) och även Johansson och Pramling Samuelsson (2001). Måltiden är 
en situation där omsorg, lärande och utveckling kan bilda en helhet där lärande kan ske 
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genom utmaning och vägledning. Vi fann i vårt resultat att pedagogerna visar på att ett 
medvetet förhållningssätt gällande att utmana barnen i dialogerna. Pedagogerna använder sig 
av minnen, upplevelser och tankar för att inbjuda barnen till bildande av ny kunskap och 
reflektion. Vi tolkar det som att pedagogens vägledning skapar möjlighet till dialoger där 
utveckling och lärande kan ske genom utmaning. Tillsammans med pedagogen får barnen föra 
en dialog som uppmanar barnen till att fundera ut lösningar, berätta om upplevelser, lyfta 
fram tankar och reflektera över detta och det kan bidra till att kunskap och lärande kan ske. 
Detta stödjer Wilhelmssons (1998) syn på hur lärande och ny kunskap kan bildas i 
kommunikativa möten. Det kan ske både individuellt och kollektivt. Förändring av 
föreställningar och en gemensam förståelse för något kan uppstå i mötet där reflektionen är en 
bidragande faktor.   
 
 
6.3 Avslutande reflektioner 
       
Vi fann detta område som intressant att studera för att vi ville, som vi nämnt i inledningen, 
skapa oss kunskap om hur måltiden kan utformas för att nyttja måltiden som en 
kommunikativ mötesplats. Under denna tid har vi tillägnat oss olika teorier och kunskaper 
från tidigare forskningsresultat samtidigt som vi funnit ny kunskap genom våra egna 
undersökningar. Genom de exemplifieringar som lyfts fram i resultatet har vi bildat oss en 
vidare uppfattning om hur måltiden kan koppla samman omsorg, lärande och utveckling till 
en helhet och där dialogen är ett viktigt redskap. Genom de uppfattningar och erfarenheter 
som pedagogerna lyft fram samt genom våra observationer har vi funnit inspiration och 
många tankar har skapats gällande måltidsituationens utformning. Både förhållningssättet och 
själva organiseringen är något som vi kommer att ha i åtanke i vår framtida yrkesroll för att 
kunna skapa goda förutsättningar för kommunikativa möten.     
 
 
6.4 Förslag på vidare forskning 
 
Det som har väckts hos oss under studiens gång och utifrån det resultat som vi presenterat är 
vikten av organiseringen. Det finns mycket tidigare forskning gällande pedagogers 
förhållningssätt i mötet med barnet i kommunikativa möten men inte så mycket om lunchens 
organisering och dess betydelse. Vi finner det intressant att vidareutveckla den rumsliga 
miljöns betydelse för kommunikationen. Olika förskolor placerar borden under lunchen på 
olika sätt och i vår undersökning tolkar vi det som att det kan ha betydelse för 
uppmärksamheten och kvaliteten på de dialoger som kan uppstå. För vidare forskning skulle 
det vara spännande att jämföra på ett djupare plan hur organiseringen påverkar eftersom 
denna begränsade studie inte kan bidra till några generella slutsatser.   
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
* Kan du beskriva er lunchsituation? 
 
* Hur organiserar ni lunchen? 
 
* Vad anser du att lunchen fyller för syfte, under den dagliga verksamheten? 
 
* Kan du beskriva vad ett kommunikativt möte betyder enligt dig?  
 
* På vilket sätt använder ni lunchen för samtal och reflektion med barnen? 
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Bilaga 2 
 
Hej! 
 
Vi är två förskollärarstudenter som läser sista terminen vid Luleå tekniska universitet. Vi är 
nu mitt uppe i examensarbetet. Vårt syfte med studien är att studera lunchen som 
kommunikativa möten. Vi kommer att använda oss av både observation och intervjuer för att 
skaffa oss kunskap kring ämnet. Under observationerna kommer vi att studera ett bord, där 
det kommunikativa mötet sker. Därefter vill vi gärna intervjua en förskollärare som sitter vid 
det aktuella bordet. 
 
Allt kommer att behandlas konfidentiellt men vårt arbete kommer att bli en offentlig handling. 
Det är endast vi som vet vilka ni är och i vårt arbete så kommer ni att vara anonyma.  
 
Vi undrar om ni skulle vilja hjälpa oss med denna studie och bidra till vår forskning? Vi 
kommer inom ett par dagar att kontakta er per telefon och följa upp om ni är intresserade av 
att medverka.  
 
Med vänliga hälsningar  
Pernilla Marklund och Olof Norlund.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


