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Kalmar Växjö 

    LÄRARPROGRAMMET 

 

ABSTRAKT 

_______________________________________________________ 

Visst får jag tala!  

– en jämförande studie kring barns talutrymme i svenska och mångkulturella förskolor 

nu och då 

     Antal sidor: 39 

_______________________________________________________________________________ 

 

Utifrån tidigare forskning upptas talutrymmet i skolan av läraren med ⅔ och eleverna får 

dela på ⅓, den så kallade “tvåtredjedelsregeln” (Andersson och Nauclér 1987:36). För 

att få en bild av talutrymmets fördelning i förskolan studerade Andersson och Nauclér 

fyra olika situationer såsom samling, styrd aktivitet, fri aktivitet samt måltid. 

Examensarbetets syfte har som avsikt att studera vilket talutrymme barnen i förskolan 

har och mer specifikt genom studiens frågeställningar undersöks skillnaden kring barns 

talutrymme idag mot för 25 år sedan där ovan nämnda undersökningar utgjort 

utgångspunkt. Vidare undersöks om det skiljer sig något kring fördelningen mellan 

pedagoger och barns talutrymme i svenska respektive mångkulturella 

förskoleavdelningar. Ett stort intresse finns även kring hur kommunikationen mellan 

pedagog och barn ser ut såsom om pedagogerna kommunicerar med, till eller över 

barnen och om deras barnsyn påverkar möjligheten för barnen att komma till tals.  

Studien utgår från kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Enkätundersökningar 

har genomförts med 20 pedagoger varav 7 som varit verksamma i förskolan i minst 25 

år. För att kunna jämföra med den tidigare studien som genomförts av Andersson 

Nauclér (1987) är en metoddel kvantitativ där inspelningar av samtalssituationer på sex 

förskoleavdelningar avlyssnas och ord räknas för att se hur talutrymmet fördelas mellan 

pedagog och barn.  

Resultatet visar att pedagogerna talar mer än barnen i alla situationer utom matsituation 

både i svenska och mångkulturella avdelningar. Pedagogernas kommunikation sker till 

största del med barnen vilket innebär att barn och pedagog har en dialog tillsammans. 

Flera pedagoger upplever att det är de vuxna som pratar mest men att det är olika 

beroende på situation. Hälften av pedagogerna anser att de talar med barnen några menar 

att de talar till barnen vilket innebär att pedagogerna använder sig av tillsägelser och 

uppmaningar till barnen. Studien innehåller även begreppet att tala över barnen vilket 

innebär att pedagogerna talar med varandra om barnen. Pedagoger som varit verksamma 

i minst 25 år har delade meningar kring vem som har mest talutrymme och säger att det 

är en ny barnsyn och att arbetssättet idag skiljer sig från tidigare. 
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1 INTRODUKTION 

Inledningsvis presenteras studiens grund med olika författares bakgrundslitteratur. 

Vidare förklaras några begrepp som används genom hela arbetet samt syfte och 

frågeställning. 

1.1 Inledning/bakgrund 

Valet av detta ämnesområde grundar sig i ett intresse kring hur mycket barn 

respektive pedagoger talar i förskolan samt att synliggöra vikten av varje enskild 

individs rätt att känna sig sedd och lyssnad på redan som liten. “Barn är fullvärdiga 

människor med rätt att uttrycka sig och föra fram sina åsikter […]. De har förmågan 

att uppfatta och kommunicera med sin omgivning redan från början” (Engdahl 

2007:11). Vi anser att det är viktigt att skriva om detta ämnesområde kring barns 

talutrymme för att synliggöra betydelsen av lyhörda pedagoger i förskolan som låter 

barnen få inflytande över sin dag i samspel med andra bl.a. genom kommunikation. 

”Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att 

ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens” 

(Skolverket 2010:6). Vidare står det i Lpfö 98 (2010) att barnen ska möta engagerade 

vuxna som ser möjligheter hos varje enskild individ och som samspelar mellan både 

barn och med hela gruppen.  

Anward (1983) framför vikten av att lyssna på vad en annan individ har att säga för 

att på ett lättare sätt få förståelse i vad man själv har att säga. ”Ett samtal kan fortgå 

bara om deltagarna har förmågan att lyssna” (1983:15). Utifrån dessa grunder riktas 

vårt fokus att forska kring vilket talutrymme barnen har i förskolan idag och vidare 

väcks det ytterligare funderingar och frågor kring vilka förändringar som skett under 

de senaste 25 åren. Andersson och Nauclér (1987) menar att i styrda aktiviteter samt 

i måltider tar den vuxne mer talutrymme till skillnad mot den fria aktiviteten då 

barnet tar det största talutrymmet. Det tidigare nämnda resultatet utifrån Andersson 

och Nauclér stämmer väl överrens med det Anward (1983) framför om den 

”traditionella pedagogiken” som tidigare undervisning utgick ifrån där läraren är den 

som har det övervägande språkliga utrymmet och elevernas tal enbart innehåller svar 

på lärarens frågor. Detta pedagogiska arbetssätt bidrar till enligt Edfeldt (i Anward 

1983) att lyssnandet och talandet hos eleverna sker utifrån lärarens uppmaningar 

vilket inte leder till en naturlig språkutveckling. Författaren menar vidare att det är 

avgörande att få vara del i ett språkligt samspel och bli bemött som en likvärdig 

medspelare och att det är en viktig central grundsyn som bidrar till förmågan att 

kunna kommunicera med andra. Dessa tidigare faktorer anser vi som intressant att ta 

reda på och jämföra på vilket sätt det skiljer sig i dagens förskoleverksamhet och 

dessutom kan forskningen leda fram till en ökad medvetenhet och insikt hos dagens 

verksamma pedagoger.  

Med denna studie strävar vi också efter att kunna uppmuntra och stärka pedagogerna 

i sin yrkesroll. Vidare är intresset stort kring vilka faktorer som påverkar barnens 

möjligheter att göra sin röst hörd och om arbetet med talutrymmet ser annorlunda ut i 

grupper med barn som har svenska som modersmål eller grupper där barnen har 

svenska som andraspråk. Vi vill även undersöka vilken påverkan pedagogers barnsyn 

har för att barnen ska få ökat talutrymme och genom denna studie få en ökad 

kunskap i om det sker en dialog med, till eller över barnen. Yttrligare vill vi forska 

kring hur pedagogerna arbetar med att utveckla en kvalitet kring barnens talutrymme 

i förskolan. Slutligen vill vi undersöka på vilket sätt barn och pedagoger tar del av 
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det talade språket och forska kring det respektfulla samspelet och den goda 

kommunikationen. 

 

1.2 Begreppsdefinitioner 

I studien används några begrepp som vi valt att förtydliga i nedanstående del. 

Kommunikation med barn: Barn och pedagog har en dialog med varandra. 

Kommunikation till barn: Pedagog talar med upprepade tillsägelser och 

uppmaningar i förhållande till barnen. 

Kommunikation över barn: Pedagogerna talar med varandra om barnen när barnen 

finns närvarande.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Följande del är en presentation av vårt syfte med studien samt de frågeställningar 

som vi vill forska kring. 

1.3.1 Syfte 

Syftet är att öka kunskapen om barn får möjlighet att tala mer nu än för 25 år sedan 

samt hur mycket talutrymme barnen har. Vidare är en del i vårt syfte att ta reda på 

om pedagogerna kommunicerar med, till eller över barnen och vilken betydelse det 

har för barnens talutrymme. Ytterligare en del som vi vill ta reda på är vilket sätt 

pedagogerna arbetar med att utveckla en kvalité kring talutrymmet i förskolan och 

om pedagogernas barnsyn påverkar möjligheterna att komma till tals. Vi vill även 

genom våra observationer och vår enkätundersökning skapa en djupare förståelse för 

att se om det är skillnad kring barnens talutrymme och pedagogernas arbetssätt med 

talutrymmet mellan barngrupper där barnens modersmål är svenska och i grupper där 

barnet har svenska som andraspråk. 

 

1.3.2 Frågeställningar 

 Hur har barns talutrymme förändrats de senaste 25 åren? 

 Talar pedagogerna med, till eller över barnen? 

 På vilket sätt arbetar pedagogerna med att utveckla en kvalité kring barnens 

talutrymme? 

 Har pedagogernas barnsyn någon betydelse kring barns talutrymme? 

 Skiljer sig barns talutrymme i svenska och mångkulturella barngrupper? 
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2 TIDIGARE FORSKNING 

I följande del kommer vi att presentera utvalda delar av tidigare forskningsresultat 

som belyser och synliggör vårt ämnesområde såsom talutrymmets faktorer, 

betydelsen av kommunikation mellan pedagog-barn och barn-barn samt vikten av 

den språkliga anpassningen hos de tvåspråkiga barnen. 

 

2.1 Talutrymmets faktorer 

Einarsson och Hultman menar (i Andersson och Nauclér 1987) att tidigare forskning 

visar att talutrymmet i skolan upptas av läraren med ⅔ och att eleverna får dela på ⅓, 

den så kallade “tvåtredjedelsregeln” (1987:36). I rapporten “Språkmiljö och 

språkinlärning” tar Andersson och Nauclér (1987) reda på hur det såg ut kring barns 

talutrymme i förskolan under olika situationer som samling, styrd aktivitet, fri 

aktivitet och vid måltid samt vilka faktorer som var styrande för att barnen skulle få 

god språkutveckling. Författarna menar vidare att talutrymmet utifrån den 

kvantitativa undersökningen är olika fördelat mellan vuxna och barn beroende på hur 

formell situation det är. Den mest formella situationen i förskolan är samling där den 

vuxne talar mer till barnen än med dem och då använder sig av 80-90% av 

talutrymmet. I de styrda aktiviteterna såsom vid pyssel, sagoläsning och aktiviteter i 

målarrummet kommer barnen mer till tals då de vuxnas talutrymme minskat till 55 

%. Samma resultat som styrda aktiviteter gavs vid måltider. Det som framkom under 

alla inspelningar av måltider var att kommunikationerna var situationsanknytna att 

man talade om saker gällande själva måltiden samt att det förekommer reglerande 

tillsägelser. I övrigt talades det om händelser kring barnens vardag samt att träning 

av begrepp var vanligt. Den situation där barnen har mest talutrymme är i den fria 

aktiviteten vilket är den enda där barnen talar mer än de vuxna. Fördelningen är 30-

40% för de vuxna och 60-70% bland barnen. 

Kärrby (1986) menar utifrån sin tidigare studie som berör sambandet mellan språk 

och aktivitet att barn är språkligt aktiva 70 % av sin tid i förskolan. Vidare framför 

författaren att ord och handling har ett nära samband med varandra. Barnen talade till 

största delen i olika lekar samt i det sociala umgänget med varandra när det inte 

fanns någon vuxen närvarande. Studien visar att i de vuxenstyrda gruppaktiviteterna 

var det de vuxna som hade ordet och barnen talade lite mindre och blev mer tysta och 

lyssnade. Kommunikationen uppstod mestadels mellan den vuxna tillsammans med 

ett barn och när barnen delades in i smågrupper. 

 

2.2 Vikten av kommunikation 

Utifrån Andersson och Nauclérs (1987) kvalitativa studie där författarna studerar 

vilka faktorer som är av vikt kring barns talutrymme såg man att det blev inverkan av 

hur verksamheten var planerad, personalgruppens sammansättning och deras 

utbildning samt hur de vuxna talade till barnen. Författarna menar att det är av stor 

vikt att de vuxna hjälper barnen att bli “språkligt aktiva: det räcker inte med att barn 

bara blir ‘utsatta’ för språk” utan de skall få möjlighet att kommunicera i ett socialt 

samspel med sin omgivning (1987:41).  

Däremot menar Jefferson (i Anward 1983) att lyssnandet är lika viktigt som talandet 

både för den som har ordet samt när en annan person talar. ”Genom att tala kräver 
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man utrymme för sig själv och genom att lyssna kan man avgöra vilket utrymme de 

andra kräver” (1983:45). Bruner belyser dock (i Anward 1983) att språket uppstår i 

ett fungerande samspel mellan barnet och den vuxne och när det sker kring ett ämne 

som engagerar dem båda. Författaren menar vidare att språket är ämnat för 

kommunikation med andra.  

Pape (2001) menar att det finns många faktorer som pekar på att barns kunskaper vad 

gäller att tala har minskat. En orsak kan vara menar författaren att de vuxna tystar ner 

barnen för att minska oljudet men det bidrar dock till minskat talutrymme och en 

sämre språkutveckling. “Det stora samtalsutrymme som de vuxna har [...] är också 

ett utslag av att barnen inte kan så mycket, inte är fullfjädrade samtalspartners, och 

att den vuxne därför tar på sig ett större ansvar för den språkliga kommunikationen” 

(Andersson och Nauclér 1987:37). Pape (2001) anser att barn måste få tillåtelse och 

tillfälle till att tala om det ska utmanas att behärska språket. Vidare framförs att 

barnen borde få möjlighet att föra samtal med varandra och att de vuxna oftast är bra 

på att tala till barn men inte så bra på att tala med barn (se begreppsförklaring i 

abstrakt). Författarens uppfattning är att ett längre samtal mellan barn och vuxen bara 

sker vid sällsynta tillfällen däremot pratar de vuxna till barnen men alltför lite tid 

ägnas åt att intresserat lyssna på vad barnen har att säga. Pape betonar även vikten av 

att ge barn möjlighet till att tala och vänta in tills de har avslutat det de vill ha sagt 

och visa ditt engagemang som vuxen kring det de berättar.  

Dysthe (1996) menar utifrån sin studie att det förekommer monologiskt lärande trots 

att det finns en samsyn kring betydelsen av den dialogiska undervisningen som enligt 

Lundgren (i Dysthe 1996) kan orsakas av de vuxnas kontrollbehov. Dysthe (1996) 

framför att när undervisningen genomsyras av det dialogiska lärandet får elever 

förmånen att samspela och skapa mening tillsammans med andra elever och med sin 

lärare. Författaren påvisar vidare genom sina observationer att läraren önskar att 

eleverna ökade sin delaktighet men dock är det en liten del av rösterna som hörs och 

det är få eller oftast samma elever som talar aktivt. Dessutom är lyssnandet och 

förväntan från de andra väldigt låg och kontentan blir en fortsatt tystnad. 

I Andersson och Nauclérs (1987) kvalitativa studie påvisas att barn språkligt lär sig 

olika av barn och vuxna. I barn-barn samtal behöver barnet vara intressant och 

berätta genom fantasin samt vara argumenterande för att vara en spännande person i 

kompisarnas ögon. Barn-vuxensamtal uppstår oftast genom pedagogiska spel där 

barnen tränar på att lyssna, svara rätt och stanna kvar i samtalsämnet. Här får även 

den vuxne möjlighet att se vilken språklig nivå barnet befinner sig i för att sedan 

kunna utmana barnet språkligt. 

Ett försiktigt svar på frågan om vem som är den bäste språkläraren, barnet eller 

den vuxne, skulle därför kunna vara att barn och vuxna kompletterar varandra. 

Det finns samtalstyper i barn-barn-samtal som inte förekommer i barns 

kommunikation med vuxna. På samma sätt finns det samtalstyper i barn-vuxen 

kommunikation som inte förekommer i barns samtal med andra barn. Barn kan 

därför inte ersätta vuxna, men vuxna kan inte heller ersätta barn som modeller 

för språkinlärning. (1987:92)  

 

2.3 Språklig anpassning i tvåspråkiga miljöer 

Andersson och Nauclér (1987) menar att det tidigare påvisats att vuxna är väldigt bra 

på att anpassa sig till barnets språkliga nivå. I deras studie visade det sig att det inte 

allt för ofta var så med de tvåspråkiga barnen och att alla vuxna inte hade den 
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kompetensen vid alla tillfällen. Författarna menar att de vuxnas språkliga arbete är 

mer kritiskt i en flerspråkig miljö då de tvåspråkiga barnen likaväl som enspråkiga 

barn klarar av sina språk i olika hög utsträckning. ”Tvåspråkighet kan inte ses som 

ett tillstånd utan som en process som pågår hela livet och där behärskningen av de 

båda språken kan variera under olika perioder” (1987:43). Vidare säger Haugen (i 

Andersson och Nauclér 1987) att man får räkna med en språkförsening för de 

tvåspråkiga barnen med ett till två år och att det kan vara svårt för de vuxna att då 

göra den språkliga anpassningen rätt. 
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3 LITTERATURGENOMGÅNG 

I kommande del kommer vi att lyfta delar från litteraturen såsom styrdokument som 

förskolan lyder under, FN:s barnkonvention, Vygotskijs teori och tankar samt det 

talade språkets funktionalitet. Vidare belyser litteraturen vikten av kommunikation, 

delaktighet och inflytande samt samspel mellan pedagog-barn och barn-barn och 

slutligen en del kring barnsyn barnperspektiv- barnsperspektiv och ett avsnitt kring 

arbetet i flerspråkiga barngrupper. 

 

3.1 Styrdokumenten 

Förskolans verksamhet lyder bland annat under läroplanen Lpfö 98 som reviderats 

2010. Kommande text lyfter fram delar av läroplanen som kan kopplas till denna 

studie. 

3.1.1 Värdegrunden 

Enligt värdegrunden i Lpfö 98 (2010) ska pedagogerna i verksamheten arbeta i 

demokratiska former, grunden läggs då för ett ökat intresse, ansvar och vilja att delta 

i samhällets demokratiska frågor längre fram i livet. Miljön i förskolan ska präglas av 

en socialt levande och kulturell plats, som inspirerar barnen att våga ta egna initiativ 

samt en mötesplats som gör det möjligt för barnen att utveckla sin sociala och 

kommunikativa förmåga. Lärandet skall grunda sig i att barn kan lära genom ett 

samspel mellan varandra likväl som det sker mellan barn och vuxen. 

 

3.1.2 Utveckling och lärande 

Förskolans strävan skall enligt Lpfö 98 (2010) vara att varje barn utvecklar sin 

lyssnande och reflekterande förmåga och sin förmåga att kunna uttrycka sina 

personliga uppfattningar samt öka sin förståelse kring hur andra tänker och tycker. 

 

3.1.3 Barns inflytande 

Förskolans strävan enligt Lpfö 98 (2010) vara att varje enskilt barn utvecklar 

förmågan att ge uttryck för sina egna tankar och åsikter vilket ökar möjligheten hos 

barnen att kunna påverka sin vardag.  

 

3.1.4 Skolverkets allmänna råd 

I Skolverkets Allmänna råd och kommentarer (2005) kring delaktighet och 

inflytande står det att det är viktigt att personalen stöttar och uppmuntrar barnens 

inflytande och delaktighet samt skapar former som gör det möjligt för alla barn att 

kunna uttrycka sina åsikter, oavsett ålder eller kulturell bakgrund. Vidare anses att 

barnen tidigt behöver få möjlighet att delta i demokratiska processer, för att de ska 

kunna handla demokratiskt tillsammans med andra. Delaktighet är ytterligare en 

viktig grund som betonas för att barnen ska kunna tala och få en möjlighet att 

påverka sin situation i förskolan. Vikten av att lyssna och inta ett barns perspektiv 
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synliggörs som särskilt viktigt, där samspelet mellan barn och vuxen har stor 

betydelse vilket innebär att de vuxnas förhållningssätt, förväntningar och tilltron till 

barnen är en avgörande faktor. Ett medvetet och aktivt arbete innebär att visa respekt 

och vara lyhörd i vardagens arbete.  

3.2 FN:s Barnkonvention 

Det som tidigare nämnts i läroplanen stämmer väl överens med FN:s barnkonvention 

(Skolverket 1994) att det är varje barns rättighet att känna ett medinflytande och 

vidare ska de ha rätt till att göra sin röst hörd och bli bemötta med respekt. 

 

3.3 Författares tolkningar av Vygotskijs teorier 

Det sociala samspelet är enligt Vygotskij (i Williams 2006) den grundläggande 

drivkraften i barns utveckling och den har sin utgångspunkt i att barnen utvecklas 

och lär i relation med varandra. Vidare anser Vygotskij (i Dysthe 2003) att den 

muntliga och skriftliga kommunikationen kännetecknar meningsskapande 

tillsammans med andra.  

Vygotskij menar (i Partanen 2007) att varje barn vid alla tidpunkter befinner sig på 

en språklig nivå i en bestämd svårighetsgrad som Vygotskij kallade för den 

självständiga kompetensen. Med lite stöd av vuxen eller vän kan barnet komma till 

en högre nivå vilket Vygotskij benämnde som den proximala utvecklingszonen. För 

att barnen skall hamna i den proximala utvecklingszonen krävs det vuxna som är 

intresserade vart barnet befinner sig samt en finkänslighet för att bedöma hur mycket 

hjälp varje barn behöver för att komma snäppet över sin nuvarande nivå. Denna del 

kan variera där två barn på samma nivå kan behöva olika mycket stöd i sin utmaning. 

Det stämmer väl överens med det Svensson (2009) menar att de pedagogiska 

följderna av Vygotskijs teorier innebär att det är av stor vikt att barnen får uppleva 

många positiva stunder i samspel och samtal tillsammans med barn och vuxna i 

blandade åldrar. Ett samspel med de som är äldre bidrar med nya utmaningar vilket 

leder vidare till en ökad kunskap och utveckling samt ger nya erfarenheter att tala 

med andra om.  

Partanen (2007) anser att språkutvecklingen är väldigt stark och har en väsentlig 

påverkan på vår utveckling både psykiskt och fysiskt, språket är vårt sociala redskap 

i vår tankeverksamhet. Författaren menar vidare att barnets språkutveckling kan ske 

på olika sätt dels genom ett medierat lärande som innebär ett “väglett lärande [...] ett 

lärande samspel som riktar sig mot utvecklingszonen, och där yttre verktyg, yttre 

språk och socialt samspel i dialog utgör hörnstenarna” (2007:56). Motsatsen till 

mediering är direktlärande där barnet själv tar till sig ny kunskap vilket Partanen 

menar inte gynnar barn lika bra som de medierade.  

 

3.4 Det talade språkets funktionalitet 

Talet är enligt Svensson (2009) ett av de språkliga redskapen som finns och som kan 

användas för att uttrycka sin mening. Talet har sin grund i att den som talar och den 

som lyssnar samspelar och fogar sig efter varandra för att en god kommunikation 

skall uppstå. Renberg (2006) framför vidare att det talade språket är det som används 

mest och vi lär oss genom att ständigt kommunicera med det. När talet används som 
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redskap sammanförs och ökar medvetenheten på ett förunderligt sätt och det är som 

att en ny tillvaro formas i hjärnan.  

Partanen (2007) anser att när barn skall lära sig ett språk behöver de en koppling 

mellan ordet och objektet för att sedan utveckla en förståelse för att flera saker kan 

ha samma ord eller att ett ord kan ha olika betydelser. Senare utvecklar barnet ett 

kunnande att beskriva ord som är uppfattbara endast för tanken och i denna process 

måste barnen ha vuxna som hjälper och stöttar dem. Då barn lär sig ett språk är det 

ytterligare en del i processen att tillägna sig ett nytt samband till föremålet. 

Författaren menar då att de vuxna för att inte bli språkligt överdrivna ska vara 

sparsamma med orden och inte beskriva objektet för mycket.  

 

3.5 Vikten av kommunikation 

Sträng och Persson (2003) anser att kommunikation innebär att människor 

sammanförs kring olika aktiviteter och gemenskapen med andra får stor betydelse. 

Svensson (2009) menar att kommunikation står för att någonting ska delas med andra 

människor och sker under gemensamma förhållanden. Englund (2003) påvisar vikten 

av deliberativa samtal i förhållande till värdegrunden. Genom deliberativa samtal 

öppnas det upp för en kommunikation som innehåller människors olika sätt att tänka 

och se på saker. ”De innebär en strävan efter att individen själv tar ställning genom 

att lyssna, överväga, söka argument och värdera, samtidigt som det finns en kollektiv 

strävan efter att finna värden och normer som alla kan enas om” (2003:67).  

Anward (1983) framför att det finns osynliga rutiner och bestämmelser kring 

kommunikation i ett klassrum vilket kan liknas vid förskolans samling. Det är bl.a. 

den deltagande som innebär vem som har rätt att medverka i samtalet, det turtagande 

som står för att det finns olika faktorer som ger en individ rätten till att tala. 

Ytterligare osynliga rutiner är innehållet som innebär att det enbart samtalas kring 

bestämda områden och slutligen språklig form som betyder på vilket sätt man 

formulerar sig på. Det stämmer väl med det Söderbergh menar (i Håkansson 1998) 

att grunden till att språket skall utvecklas går genom den goda dialogen och det är 

utifrån den som språket hos barnet uppstår. 

 

All interaktion mellan människor rymmer dialogiska element, till och med en 

monolog, eftersom den förutsätter en lyssnare. Det är viktigt för alla som har 

med undervisning att göra, att […] inse att vi existerar endast i relation till andra. 

Därför betyder att leva att man lyssnar, frågar, är överens eller oenig – kort sagt 

att man är involverad i en dialog. (Dysthe 1996: 228)  

 

Gren (2007) belyser att det är av stor vikt att barn redan som små upplever att de får 

dela med sig av sina tankar, idéer och erfarenheter och att de känner sig stolta över 

sin förmåga att kommunicera genom olika uttrycksformer. Eriksen Hagtvet (2004) 

menar dessutom att om det ska uppstå ett gott samtal i nuet krävs det en medtalare att 

kommunicera med som är närvarande, engagerad och visar ett lyssnande intresse. 

Detta bidrar till ett lustfyllt samtal som signalerar positiva upplevelser tillsammans 

med en annan medmänniska. Bruner påvisar (i Svensson 2009) att det är viktigt för 

barns lärande att hitta många tillfällen där barnen kan tala och kommunicera. Fast 

(2007) menar dock att det finns en problematik då förskolebarn med automatik 

hamnar i en maktkamp om vem som får rättigheten till att tala.  
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3.6 Delaktighet och inflytande  

Arnér (2009) delar upp begreppen delaktighet och inflytande där författaren menar 

att barn är delaktiga i något som de vuxna har planerat och bestämt i förväg. 

Författaren anser att när barnen har möjlighet att påverka sin dag genom att dela med 

sig och forma pedagogernas planer utifrån sina upplevelser, tankar och idéer under 

hela processen är det ett inflytande. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) anser 

däremot att barn är delaktiga och känner inflytande när de får uppleva att de möts 

med respekt och när deras livsvärld tillvaratas med förståelse och uppriktigt allvar 

samt när deras intressen får synas och höras i vardagen. Det stämmer väl överens 

med det Johansson och Pramling Samuelsson menar med att känna delaktighet är 

desamma som när en individ upplever sig som kompetent. “Genom att mina tankar 

blir lyssnade på och respekterade kan jag känna mig som någon som har tankar, 

erfarenheter och kompetenser värda att lyssna på” (2003:69). 

Johannesen och Sandvik (2009) menar däremot att delaktighet står i förhållande till 

de mänskliga mötena samt i relationerna och utifrån den tanken hamnar den etiska 

aspekten av delaktighet mer till en värdering än till något man har rätt till. De vuxna 

befinner sig ständigt i en maktställning i förhållande till barnen som gör att deras 

möjlighet till delaktighet och inflytande synliggörs när de får tala och bli lyssnade på. 

De är beroende av den förmågan som finns hos de vuxna att se barnet som en egen 

individ. Vidare menar författarna för att barnen ska kunna känna delaktighet är det 

viktigt att de vuxna har mod till att minska kontrollbehovet. Ge barnen språkligt 

utrymme och se sig som medspelare där varje deltagare ska känna sig betydelsefull 

och får göra sin röst hörd.  

Förutsättningen för att barn ska få inflytande och bli delaktiga är de vuxnas 

lyhördhet och kunskaper om barns behov. De vuxnas förhållningssätt och 

barnsyn påverkar direkt om barnen får eller inte får möjlighet att vara delaktiga i 

– och får inflytande över det som sker i förskolan. (Niss, Hindgren och Westin 

2007:86)   

 

3.7 Samspelet mellan barn-pedagog och mellan barn-barn 

Det sociala samspelet för med sig enligt Svensson (2009) att barns vilja till att tala 

och kommunicera ökar samt att det sker ett lärande kring språkets regler och på 

vilket sätt det används. “Samlärande står för något mer än samverkan och samarbete. 

Det innefattar lärande mellan människor, mellan individ och kollektiv, inom och 

mellan miljöer och diskurser och kulturer och det berikas av kulturell mångfald” 

(Williams 2006:25). Klinthäll betonar vikten av en “sociokulturell lärandesyn” som 

innebär ett aktivt och inspirerande lärande i samspel med andra. Vidare framför 

Klinthäll (2010) att balansen mellan det sociala och det individuella har en 

avgörande roll i varje läromiljö. 

Enligt Doverborg och Pramling (1995) är det den vuxna som ska inspirera, 

organisera och föra en dialog med barnet som kan bidra till en ökad stimulans att 

våga utmana sig genom nya upplevelser. Det stämmer överens med det Öhman 

(2003) framför att ansvaret för ett givande samspel ligger hos den vuxna. Vidare 

belyser författaren några viktiga faktorer kring ett gott möte mellan pedagog-barn 

såsom en intresserad och engagerad pedagog som är hänsynsfull samt stannar upp 
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och lyssnar in barnet och fokuserar på ämnets innehåll. “Genom att man visar respekt 

för barnets behov och rätt till självbestämmande och autonomi, växer barnet i sin 

tillit till sig självt och sin förmåga till inlevelse med andra” (2003:64).  

Doverborg och Pramling (1995) menar kring samspelet mellan barn- barn att de 

behöver stimuleras till att arbeta tillsammans med varandra vilket ökar förståelsen 

för att det finns olika sätt att uttrycka sig och se på saker. När barn får möjlighet att 

arbeta tillsammans vägleder och hjälper de varandra att lösa svårigheter de stöter på. 

Ett samarbete med andra bidrar till att barnens kreativa förmåga utvecklas ytterligare 

ett steg. Det är viktigt att inte hindras av att barn är olika utan se det som något 

positivt och ta vara på det som en god grund i lärandet. Det stämmer väl överens med 

det Williams (2006) påvisar kring vikten av att barn får möjlighet att lära av varandra 

för att få en större sympati för andra. “Samlärande skulle kunna betraktas som en 

mänsklig kvalitet och ett sätt att förhålla sig till andra och till kunskap eftersom 

människor skapar mening, innebörd och förståelse genom att dela sin verklighet med 

andra” (2006:25). Williams betonar dock vikten av att de närvarande pedagogerna är 

oerhört viktiga i barns samspel och lärande kring barnens olika sätt att se och 

genomföra saker på vilket bidrar till att barnen får en förståelse för att det inte finns 

några rätt eller fel utan olika vägar att utforska, tänka och yttra sig på. Pape (2001) 

menar däremot att en vuxen inte kan gå in och kompensera kamratskapet mellan 

barn- barn men den vuxna kan upptäcka när barnens relationer är i behov av stöd och 

då är det viktigt som betonats tidigare i texten att den vuxna finns nära och stöttar 

barnen i samspelet med varandra.“Barn behöver varandra, Barn glädjer varandra. 

Barn lär av varandra och fostrar varandra. Barns behov av andra barn kan inte 

ersättas av vuxenkontakter eller lekmaterial. Barngruppen i sig blir därför en viktig 

tillgång i det förskolepedagogiska arbetet” (Williams 2006:21).  

Johnson och Johnson (i Williams 2006) påvisar några betydelsefulla faktorer för ett 

gott samspel såsom att alla som är involverade i ett sammanhang ska känna ett 

glädjefyllt behov av varandra. De ska uppleva en påtaglig närvaro i mötet med de 

olika individerna i gruppen och att de är dugliga i samspelet med andra. Slutligen är 

det av stor betydelse att ständigt reflektera kring förhållandet i gruppen samt åt vilket 

håll utvecklingen är på väg.  

 

3.8 Barnsyn 

Johansson (2003) menar att barnsyn uttrycks genom den vuxnas förhållningssätt och 

bemötande samt på vilket sätt den tar till sig barnet som individ och uppskatta det 

som en likvärdig människa. “Att låta den du möter vara ett Du, inte ett Det, innebär i 

det pedagogiska arbetet att vi möter barnet och föräldrarna i en hållning präglad av 

kärlek, empati och respekt eller att vi möter dem med ett förhållningssätt präglat av 

värdegrunden” (Gren 2007: 169). Kennedy (i Åberg och Lenz Taguchi 2005) framför 

att barnsynen påverkas av det synsätt den vuxna har kring barns kunnande vilket ges 

uttryck i hur man handlar mot barnen och genom att se det barnen inte kan och vad 

de behöver hjälp med. Denna barnsyn bidrar till att den vuxna hela tiden måste 

tillrättavisa och tala om hur det ska vara och ständigt bevaka. Här är det alltså den 

vuxna som bär på den rätta kunskapen och som måste lära ut det till barnen. 

Författarna menar dock att barnen utifrån denna syn inte får tillfälle att reflektera och 

komma med sina egna funderingar och undringar kring sitt kunnande och sin 

kreativitet. Arnér (2009) beskriver Reggio Emilias syn på barn som innebär att 

barnen anses som medskapare kring vetande i likhet med andra vuxna och barn. 
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Denna syn lyfter fram ett uppskattat och initiativrikt barn med skicklighet som är 

intresserad av sin omgivning. Vidare belyser Arnér att de behöver finnas vägvisande 

vuxna men de vuxna har lika stort behov av barnen som barnen har av de vuxna. 

Enligt Johansson och Pramling (2003) står pedagogen ständigt i relation till barnen 

men det handlar dock om att kunna tyda utifrån barnens synvinkel samt ett kunnande 

och en förmåga att vara öppen och mottaglig för det barnen förmedlar utifrån sin 

livssituation.  

Däremot anser De Swaan (2003) att det dock finns olika typer av maktförhållanden 

såsom den negativa makten, som innebär när människor utnyttjar sin makt på 

bekostnad av andra. Vidare framför författaren att det är av stor vikt att finna en sund 

maktbalans samt att det ständigt bör finnas en ömsesidig respekt mellan lärare och 

elever. Rydja (2006) påvisar vikten av att vara en pedagog som är lyssnande och som 

barnen kan samtala med samt en pedagog som får barnen att känna att det de talar 

om är betydelsefullt att få höra.  

 

3.9 Barnperspektiv- barns perspektiv 

Doverborg och Pramling (1995) anser att pedagogerna i förskolan behöver övas i att 

utgå från ett barn perspektiv, som innebär vad de vuxna antar är bra för barnet, till ett 

barns perspektiv, som har sin grund utifrån barnets tankar, ord och kroppsspråk. 

”Lärarens uppgift blir alltså att ständigt fråga sig hur något framstår för barnet” 

(1995:11). 

Enlig Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) innebär ett barnperspektiv att det 

finns medvetna vuxna kring barnet som tar ansvar för olika beslut som rör barnets 

välbefinnande i samhället. Detta sker i vuxenvärlden utan barnens egna åsikter. 

Tillskillnad mot när de vuxna närmar sig ett barns perspektiv då barnen själva får 

möjlighet att medverka genom att aktivt dela med sig av hur de upplever och tänker 

kring olika frågor. I ett barns perspektiv finns lyssnande och engagerade vuxna som 

är intresserade av att tyda det barnen förnimmer utifrån deras egen livsvärld. Vidare 

framför författaren att om det ska blir möjligt att komma närmare ett barns 

perspektiv krävs ett synsätt som betyder att erkänna barn som en egen kompetent 

individ som har förmågan att på sitt eget sätt tolka sin omvärld. ”Vad du säger om 

mig. Det du tror om mig. Sådan du är mot mig. Hur du ser på mig. Vad du gör mot 

mig. Hur du lyssnar på mig. Sådan blir jag” (Jenner 2004:35). 

 

3.10 Arbetet kring språk i flerspråkiga barngrupper 

Ahlsén (2005) menar att den tidiga språkinlärningen är avgörande för hur barnet i 

framtiden kommer använda sig av språket. Genom att pedagoger i förskolan leker 

med språket får barnen en känsla för språk.  

Tuomela (2003; 2005) påvisar vikten av samtalet i förskolan och menar att det är det 

mest användbara redskapet i det språkutvecklande arbetet, barnen behöver både ett 

flöde in och ett flöde ut vilket sker i en konversation. Författaren menar ytterligare 

att då pedagogerna sätter ord på vad de och barnen gör samtidigt som det sker, ställer 

öppna intresserade frågor samt berättar mycket för barnen skapas det mer tillfällen 

till samtal. 
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Enligt Lindberg (1996) är det vanligt att barn som befinner sig i en omgivning där 

deras andraspråk dvs. svenska används ofta genom samtal får möjlighet att få svar på 

sina kulturella funderingar. Barnes (i Lindberg1996) menar att barn utvecklar språket 

bäst i små grupper där de “med språket som tankeinstrument” (1996:88) kan ta till 

sig ny lärdom och få ett samband till deras tidigare erfarenheter. 

Tuomela (2008) utgår från fem språkpedagogiska principer som är beaktningsvärda 

och berikande i arbetet med barn som har svenska som andraspråk. Författaren 

använder först begreppet språkutrymme bland de språkpedagogiska principerna och 

menar att det finns tillfälle till språk i alla situationer på förskolan, pedagogerna skall 

ta vara på detta och tala så mycket som möjligt med barnen. Nästa begrepp är 

upplevelser där menar Tuomela att barnen lär sig det nya språket lättare om de får 

sätta ord på sina upplevelser. Två andra viktiga delar i arbetet med barns språk är att 

använda sig av ett rikt språkbruk dvs. att inte förenkla när man pratar med barnen 

utan istället förlänga meningen samt tänka på barnets språknivå och lägga sig 

snäppet över för att utmana barnet i sin språkutveckling. Till sist menar författaren 

att pedagogerna bör tänka på att inte använda sig av kroppsspråk om det inte behövs, 

sättet vi talar på till barnen kan vara tillräckligt så att barnen förstår utan detta stöd. 

För att barn skall kunna lära sig ett språk påvisar Isaksson (2005) vikten av att de får 

vara i en omvärld där det finns möjlighet att höras och där pedagoger ser och lyssnar 

på barnen. Detta försvåras då barngrupperna blir större vilket ofta leder till att barn 

och pedagogerna befinner sig i en miljö där ljudnivån är hög och pedagogerna 

känner att de inte räcker till. “Språk förutsätter någon att tala med och som har tid att 

svara och tänka högt med” (2005:67). 

Enligt Tuomela (2005) räcker det inte med att använda sig av språkutvecklande 

hjälpmedel eller följa någon metod eftersom dessa endast tillämpas under delar av 

barnens vistelsetid på förskolan. Språkutveckling måste ske under hela dagen i alla 

situationer och vara stimulerande. “Det krävs ett nytt förhållningssätt till arbetet med 

barn med annat modersmål än svenska!” (2005:75). 
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4 METOD 

I denna del kommer vi att presentera vårt val av metod, urval, bortfall och hur 

genomförandet gick till. En del tar upp bearbetning och analysering av data. Vidare 

skriver vi även om validitet och reliabilitet, forskningsetiska principer diskuteras 

samt ett avsnitt kring metodkritik. 

 

4.1 Val av metod 

Denna del beskriver skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ forskningsansats 

samt ger en förklaring till vårt val av metod. 

4.1.1 Kvalitativ forskningsansats 

Forskningsmetoden bygger på en empirisk kvalitativ vetenskapsteori vilket innebär 

enligt Bryman (2001) att verkligheten studeras för att skaffa en djupare förståelse 

kring den valda forskningen. Författaren menar vidare att kvalitativ forskning har 

fokus på förståelsen av det sociala utifrån de studerandes tolkningar. I vår forskning 

passar kvalitativ forskning bra då vi vill veta hur pedagogerna ser kring deras 

möjlighet att kommunicera med barnen för att skapa förutsättningar för ett ökat 

talutrymme. Kvale och Brinkmann (2009) menar att en kvalitativ forskning även 

inriktar sig på redogörelser av utvalda situationer eller handlingar. Studien utgår från 

den hermeneutiska forskningstraditionen vilket innebär att man ska “ förstå och inte 

bara begripa [...] tolkningar som bygger på att vi människor förstår andra 

människor” (Thurén 2007:94–95). Denna forskningstradition menar Thurén används 

ofta vid samhällsvetenskaplig forskning där människor och människors handlingar är 

i fokus.  

 

4.1.2 Kvantitativ forskningsansats 

Andersson och Nauclérs (1987) rapport “Språkmiljö och språkinlärning” är en 

kvalitativ studie där även en liten kvantitativ forskning gjorts. Vi har valt att med en 

kvantitativ metod i observationer spela in samtal mellan pedagoger och barn i tre 

olika situationer för att sedan räkna hur många ord vardera parten talar per minut 

samt hur fördelningen blir i procent. Resultatet jämförs med den tidigare nämnda 

forskningen för att se om barn har samma talutrymme idag som för 25 år sedan. 

Bryman (2011) menar att en kvantitativ forskning ofta mäter numeriska värden i 

olika företeelser, gör undersökningar av teorier och används ofta i naturvetenskaplig 

forskning. Resultatet av observationerna redovisas genom stapeldiagram och siffror 

uppdelat på de olika aktiviteterna samt att vi skiljer på de talande orden från 

pedagog, barn med svenska som modersmål och barn med svenska som andraspråk. 

 

4.2 Enkätundersökning 

Enligt Ejvegård (2009) är det viktigt att enkäter är noggrant utformade innan de 

lämnas ut men dock inte för omfattande. Enkäter kräver mindre tid än intervjuer och 

gör det möjligt att nå fler personer parallellt. De som deltar i undersökningen lämnar 

in skrivna svar som gör att det är smidigare att bearbeta materialet. Vidare är 
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frågorna i de flesta fall desamma till alla som deltar och det gör det möjligt att 

jämföra de olika svaren som kommit in. I denna studie valde vi att lämna ut en enkät 

med frågor till forskningsdeltagarna samt till ytterligare några pedagoger som arbetat 

i förskolan i 25 år eller mer. Det fick då möjlighet att i lugn och ro fundera kring 

frågeställningarna i enkäten och skriftligt svara utifrån sina egna erfarenheter.  

 

4.3 Observation 

Backman (1998) menar att i observationen samlar forskaren in fakta som grundar sig 

på erfarenhet från det som händer i det verkliga livet. Det bidrar vidare till ett svar 

och skapar mening kring olika teoretiska antaganden såsom frågeställningar och 

observationer i nuet. Vidare framför Ejvegård (2009) kring den deltagande 

observationen som innebär att observatören finns närvarande under arbetsprocessen 

och får en inblick i det som sker.  Observationsmetoden stämmer väl överrens med 

denna studies genomförande och även den som Andersson och Nauclér (1987) 

genomfört i sin tidigare forskning där observationssituationerna var samling, styrd 

aktivitet, fri aktivitet med en pedagogs närvaro samt matsituation. 

 

4.4 Urval  

Valet av vilka förskolor som skulle delta i undersökningen utgick från ett målstyrt 

urval vilket innebär enligt Bryman (2008) att det görs utifrån de kriterier som krävs 

för att få svar på sina forskningsfrågor. I studien vill vi bland annat få svar på om det 

är någon skillnad kring barns talutrymme i barngrupper där barn har svenska som 

modersmål och barn som har svenska som andraspråk. För att uppnå ett resultat kring 

denna frågeställning valde vi att undersöka två grupper där varje grupp bestod av tre 

olika avdelningar. En grupp är barn med svenska som modersmål och den andra 

gruppen är barn med svenska som andraspråk. Grupp ett är barn som har svenska 

som modersmål och bestod av 28 barn samt 7 pedagoger. Grupp två är barn som har 

svenska som andraspråk och bestod av 26 barn med 10 pedagoger.  

 

4.5 Bortfall 

Några inspelningar togs bort då det inte gick att avlyssna om det var pedagog eller 

barn som talade pga. störande bakgrundsljud. En av pedagogerna valde att svara på 

enkätundersökningen men ville avstå från att bli observerad. Av de 20 tillfrågade 

pedagogerna var det 3 som valde att inte svara på frågorna. 

 

4.6 Genomförande 

Vi började forskningen med att skriva en plan för vårt arbete samt utveckla en 

skriftlig förfrågan för medgivande från vårdnadshavare att barnen fick delta i 

undersökningen (bilaga 1). Planen och förfrågan lämnades ut till de valda 

avdelningarna för att sedan samlas in innan forskningen påbörjades. Vi formulerade 

frågor för att genomföra intervjuer och startade med att muntligt ställa frågorna till 4 

pedagoger (bilaga 2). Vi upplevde då att de intervjuade pedagogerna blev hämmade 

och kortade ner sina svar för att vi skulle hinna skriva ner deras berättande.  
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4.6.1 Enkätundersökning 

Vi valde fortsättningsvis att lämna ut frågorna skriftligt som en enkätundersökning 

till resterande forskningsdeltagare där de utförligt kunde skriva sina svar för att vi 

skulle få en ökad kunskap kring vårt ämnesområde. Tillvägagångssättet för att få 

svar på våra frågor var att verksamma pedagoger i förskolan fick svara på vår 

enkätundersökning samt att utföra observationer kring talutrymmet hos vuxna och 

barn mellan 3-6 år. För att få en bild av pedagogernas syn kring barns talutrymme 

valde vi att dela ut frågeenkäten till de pedagoger som var med i observationerna 

samt ytterligare några pedagoger som varit verksamma i 25 år eller mer. Vi ville veta 

om pedagogerna som arbetat länge anser att det är skillnad kring barns talutrymme 

idag mot för 25 år sedan samt vad som eventuellt har förändrats och vad det kan bero 

på. Vi valde att alla de observerande pedagogerna skulle få besvara frågorna för att 

få en helhet kring deras agerande i observationerna samt en ökad förståelse genom 

deras svar. Några pedagoger i observationerna har arbetat i förskolan i 25 år och fick 

svara på samtliga frågor, de som arbetat kortare tid hade färre frågor att svara på. Det 

var totalt 20 deltagande pedagoger varav 7 med minst 25 års erfarenhet av 

verksamheten, ytterligare 3 pedagoger blev tillfrågade om att svara på enkätfrågor 

men valde att inte göra det. 

 

4.6.2 Observationer 

Genomfördes under fyra vardagliga situationer på förskolorna såsom samling, styrd 

aktivitet, fri aktivitet med närvarande pedagog samt matsituation vid lunch. Under 

observationerna som utfördes vid flera tillfällen har vi som observatörer funnits 

närvarande där aktiviteten genomfördes. Samtidigt spelades situationen in med 

diktafon detta för att vi vid bearbetningen skulle kunna summera antalet ord. Det har 

totalt spelats in 1091 minuter dvs. ca 18 timmar av observationer för att säkra att det 

skulle finnas tillräckligt med material som gick att använda. Inspelningarna har 

delats upp i de olika situationerna (styrd aktivitet, fri aktivitet och måltidssituation) 

samt kontrollgrupp ett och två och därefter har vi gjort en lottdragning av vilka 

observationer som skulle ingå i undersökningen. Under observationerna antecknade 

vi vår upplevelse kring kommunikationen mellan pedagog och barn som innebar att 

vi lyssnade och skrev ner om pedagogen talade med, till eller över barnen. Vi ville 

även se om det var en positiv kommunikation där pedagogen var lyhörd och 

engagerad i det barnen samtalade om. Tillsammans lyssnade vi av våra inspelningar 

och analysera materialet. Det stämmer väl överrens med en deltagande observation 

som Ejvegård (2009) menar är när observatören är delaktig i händelsen som sedan 

skall redogöras. Vidare menar författaren att denna typ av observation är en fördel på 

så sätt att det ökar förståelsen för det som skett och kan ge en djupare innebörd, till 

skillnad mot när händelser enbart bearbetas utifrån nedskrivet material utan att man 

varit närvarande i processen.  

 

4.7 Bearbetning och analys av data 

När observationerna skulle sammanställas lyssnade vi och bearbetade det inspelade 

materialet tillsammans samt räknade hur många ord barnen respektive pedagogerna 

sa under varje situation. Detta skrevs ner med papper och penna och räknades sedan 

ut hur många ord per minut vardera parten talade samt vilket procentsats det 
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resulterade i. Backman (1998) menar att man genom bearbetningen ordningsställer 

och organiserar de kvalitativa och kvantitativa data som bidrar till en god disposition 

och överblick. Kommunikationen mellan pedagogen och barnen analyserades 

gemensamt för att se vilken kvalité samtalet hade utifrån vår frågeställning om 

pedagogerna talar med, till eller över barnen. Analysen betyder enligt Backman 

(1998) att de samlade materialet ger en användbar förklaring som kan återges till de 

ursprungliga problemformuleringarna. Vid sammanställning av enkätfrågorna 

bearbetade och analyserade vi pedagogernas svar tillsammans så att vi var säkra på 

att vi tolkat svaren rätt. 

 

4.8 Validitet och reliabilitet 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att validitet inom samhällsvetenskaplig 

forskning utgår ofta från om “en metod undersöker vad den påstås undersöka” 

(2009:264). Bryman (2011) menar att observationerna ska vara förenliga med de 

teoretiska formuleringar man presenterat. Vi valde att välja ut samma 

observationssituationer som Andersson och Nauclér (1987) tidigare gjort (samling, 

styrd aktivitet, fri aktivitet med pedagogs närvaro samt matsituation) för att få fram 

svar på våra forskningsfrågor. Genom våra frågor till pedagogerna fick vi en djupare 

förståelse hur pedagogerna upplever arbetet kring barns talutrymme vilket ökar 

validiteten av vår forskning.  

 

Reliabilitet handlar enligt Bryman (2011) om mätningarnas pålitlighet, om resultatet 

går att stärka och om de observatörer som forskar tillsammans kodar beteenden i 

observationerna på samma sätt. För att öka reliabiliteten i vår forskning valde vi en 

observationsteknik där möten mellan barn och pedagoger i nämnda situationer 

spelades in och som vi sedan lyssnade av tillsammans. Under avlyssnandet räknade 

vi de observerandes ord samt diskuterade om kommunikationen från pedagogen var 

med, till eller över barnen. Vid sammanställningen av enkätfrågorna arbetade vi även 

där tillsammans så att vi var säkra på att vi tolkat svaren rätt. 

 

4.9 Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet (1990) informerar om fyra forskningsetiska principer som ingår i de 

forskningsetiska kraven som vägleder forskaren samt tydliggör normer och riktlinjer 

i förhållandet mellan forskaren och undersökningsdeltagaren. Syftet är att forskaren 

ska reflektera över sitt handlande och ha insikt över sitt enskilda ansvar. 

 

4.9.1 Informationskravet 

Forskaren skall informera de som deltar om forskningens syfte och vad som skall ske 

i undersökningen. De skall delges vad som förväntas av de deltagande samt att det är 

frivilligt att ingå i undersökningen. Vidare skall informeras att de alltid har rätt att 

avbryta sitt medverkande och det får heller inte undanhållas någon information som 

gör att de vill avstå. 
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4.9.2 Samtyckeskravet 

Undersökningsdeltagaren bestämmer själv över sin medverkan. Forskaren skall 

hämta in samtycke av deltagaren som lämnar olika uppgifter eller deltar i 

undersökningen. Det finns fall där samtycke bör godkännas av vårdnadshavare, det 

kan vara om den som deltar är under 15 år eller om det är en undersökning som är 

etiskt känslig. 

 

4.9.3 Konfidentialitetskravet 

Det är tystnadsplikt och sekretess på alla insamlade uppgifter som kan identifiera 

information av personer som deltagit. Uppgifter som kan identifiera personer skall 

förvaras på ett sådant sätt så att obehöriga inte har möjlighet att få del av dem. 

 

4.9.4 Nyttjandekravet 

De insamlade uppgifterna om undersökningsdeltagaren får inte lånas ut eller 

användas i ett kommersiellt eller ovetenskapligt syfte det får enbart användas i 

ändamål för forskning. Det krävs ett personligt medgivande från den enskilda 

personen om uppgifter skall användas för annat bruk än forskning.  

 

4.9.5 Forskningsetiska principer utifrån vår studie 

Undersökningen påbörjades med att vi kontaktade de berörda förskolorna och 

lämnade ut en planering kring vårt undersökningsområde. I dokumentet och genom 

samtal informerades pedagogerna kring bakgrunden med vårt arbete samt syftet och 

frågorna som berörde ämnesområdet. Vidare presenterades tillvägagångssättet för 

den tilltänkta undersökningen. Information gavs kring vikten av sekretess och 

tystnadsplikt genom hela processen som innebar att inga namn eller uppgifter på 

förskolor, pedagoger eller barn uppges i arbetet. Ljudupptagningar från observationer 

kommer inte att lämnas ut för något annat syfte eller sparas när undersökningen är 

klar. Vi samtalade om vad som förväntades av pedagogerna och av barnen som fick 

tillåtelse från vårdnadshavare att delta. De berörda informerades om den tänkta 

undersökningsprocessen som innebar att både barn och pedagoger blev delaktiga i 

observationer och ljudinspelningar samt att pedagogerna även deltog genom att svara 

på en frågeenkät. Pedagogerna fick tid att fundera och kontaktade oss om intresse 

fanns för att delta i forskningen. De förskolor som valde att delta fick ta emot en 

skriftlig förfrågan för medgivande från vårdnadshavare att barnen fick ingå i 

undersökningen (bilaga 1) vilket pedagogerna lämnade vidare för underskrift. “Etik 

handlar om att bygga upp, stimulera och hålla vid liv en medvetenhet och en 

diskussion om hur man bör handla” (Vetenskapsrådet 2012). Utifrån dessa etiska 

överväganden och principer gav de oss möjlighet att starta en spännande 

undersökning tillsammans med barn och pedagoger på de olika de förskolorna. 
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4.10 Metodkritik 

Den kvalitativa metodens fördelar är enligt Bryman (2011) dess fördjupande 

förståelse av de deltagandes tolkningar av sin situation. Forskarna utgår från de 

medverkandes perspektiv och använder sig mer av ett beskrivande av detaljer vilket 

kan vara av stor betydelse i tolkning av materialet. Den kvalitativa forskningen utgår 

från ett helhetsperspektiv där man beaktar deltagarnas unika miljö vilket kan ge en 

förståelse för ett agerande då forskaren tolkar det utifrån dess sammanhang. 

Författaren menar vidare att om forskningen sker i flera miljöer ökar möjligheten till 

en större insikt vilket vi valde att göra då vi observerade barn och pedagoger samt 

genomförde enkätundersökning på sex avdelningar. Till skillnad mot kvantitativ 

forskning där forskandets objekt inte kan tillskriva betydelse och händelser i sin 

miljö enligt Bryman (2011) har vi genom frågeställningarna till pedagogerna med 

olika lång erfarenhet inom yrket fått en bred bild av verksamheternas arbete kring 

barns talutrymme.  

Bryman (2011) menar att det framförs en del kritik till den kvalitativa 

forskningsmetoden bl.a. att forskarens egenskaper kan påverka de deltagande. 

Författaren menar att de medverkandes svar och agerande kan variera beroende på 

vem forskaren är. Det finns också en risk att forskaren identifierar sig med de 

deltagande personerna eller endast antar några människors perspektiv och då förloras 

syftet med forskningen . För att öka tillförlitligheten på studiens resultat valde vi att 

arbeta gemensamt. Genom att vi lyssnade av det inspelade och nedskriva materialet 

tillsammans fick vi en möjlighet att diskutera och analysera pedagogernas och 

barnens kommunikation.  

Observationerna utgjordes delvis av en kvantitativ metod då samtal mellan pedagog 

och barn spelades in för att sammanställa numerisk data. Enligt Bryman (2011) är 

den kvantitativa metodens fördelar att mätningar kan göras där små skillnader visas 

samt om tillvägagångssättet är tydligt kan samma forskning göras av andra forskare 

med samma resultat. Även den kvantitativa forskningsmetoden får kritik då 

författaren menar att resultat med den metoden ger ett statistiskt svar av en social 

sanning där människor som är en del av denna verklighet inte är med i forskningen. 

En annan kritisk del är när undersökningspersonerna som får frågor kanske inte har 

rätt kunskap eller intresse för att besvara dem. Den kvantitativa forskningen i den här 

studien har syfte att få fram antal ord i konversationerna mellan pedagog och barn.  

I genomförandet stötte vi på en problematik under intervjuerna vilket ledde till att vi 

ändrade intervjumetoden under arbetets gång. Först intervjuades 4 pedagoger 

muntligt där svaren skrevs ner men vi fick känslan av att pedagogerna gärna hade 

berättat mer och blev hämmade av att svaren skulle skrivas ner av intervjuaren.  

En uppenbar fara med personliga intervjuer är att intervjuaren själv, genom sin 

närvaro påverkar svaren. Detta kallar man för intervjuareffekt. 

Intervjusituationen är en social situation, där relationer lätt utvecklas mellan 

intervjuare och intervjuad. Påverkan kan ske på olika sätt! Framförallt är risken 

stor att intervjupersonen svarar i en riktning som intervjuaren upplevs premiera. 

(Svenning 2003:120)  

Vi valde då att lämna ut frågorna skriftligt så att deltagarna i lugn och ro kunde 

skriva ner sina svar för att sedan samlas in för att sammanställas. 
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5 RESULTAT 

I följande kapitel redovisas resultat av observationer kring talutrymmet som är 

uppdelat i två diagram med antal ord per minut samt den procentuella fördelningen 

av talutrymmet mellan pedagog och barn. I nästa del presenteras resultatet av 

enkätundersökningen med verksamma pedagoger där vi får svar på om pedagogerna 

anser att talutrymmet har förändrats. Ytterligare presenteras en jämförelse av 

pedagogernas svar i undersökningen och vår tolkning kring kommunikationen i 

observationerna. I denna del ser vi om pedagogerna talar med, till eller över barnen.  

Vidare får vi en fördjupad förståelse kring hur pedagogerna arbetar för att utveckla 

en kvalité kring talutrymmet. I kommande del får vi pedagogernas svar på 

barnsynens betydelse kring barns talutrymme för att sedan i nästa del få vi svar på 

vår fråga om talutrymmet skiljer sig i svenska och mångkulturella barngrupper. Vi 

avslutar med en kort sammanfattning av resultatet. 

 

5.1 Observationsresultat av talutrymme 

Diagrammen beskriver sammanställningen av hur många ord per minut samt hur 

procentfördelningen av talutrymmet är mellan barn med svenska som modersmål, 

pedagog i svensk barngrupp, barn med svenska som andraspråk samt pedagog i 

mångkulturell barngrupp i våra observationer. De observerade situationerna är 

samling, styrd aktivitet, fri aktivitet med närvarande pedagog samt matsituation vid 

lunch. De olika situationerna är inspelade med diktafon som vi sedan har lyssnat på 

och räknat igenom tillsammans för att öka reliabiliteten. Efter att avlyssningen och 

antalet ord var räknade genomförde vi en utlottning av de olika situationerna för att 

det inte skulle bli ett medvetet val av de bästa situationerna.  

 

5.1.1 Antal talade ord per minut av barn och pedagog 

Diagrammet nedan avläses från vänster till höger med barn som har svenska som 

modersmål som sedan följs med pedagog i svensk barngrupp. Stapel tre är barnen 

med svenska som andraspråk och därefter pedagog i mångkulturell barngrupp. 

I diagrammet nedan presenteras antalet talade ord under de olika observationerna. De 

situationer som observerades var samling som innehöll sånger och lekar tillsammans 

med barnen där de fick vara delaktiga genom att välja vad som skulle sjungas och 

lekas. Det var närvarosamling där barnen var med och räknade och det samtalades 

kring dag, datum och årstid. Det var fruktsamling där barn och pedagog samtalade 

om antal, hel, halv och andra matematiska begrepp. De styrda aktiviteterna 

genomfördes när barnen skapade i ateljén, boksamtal eller flanosagor där barnen var 

med och agerade. I de fria aktiviteterna lekte barnen bl.a. med dockor, pusslade eller 

lek i rörelserum och slutligen matsituationen där dialogen oftast var situationsbunden 

kring måltiden. Antal ord per minut räknades ut genom att i varje inspelning 

räknades antal ord och delades sedan på antal minuter som inspelningen varade i. 

Orden avrundades uppåt då eventuella decimaler översteg 5.  



22 

 

 

Diagram 1: Antal ord per minut 

I samling och styrd aktivitet talade pedagog i svensk barngrupp 66 respektive 65 ord per minut och 

pedagog i mångkulturell barngrupp talade 46 respektive 47 ord per minut. I den fria aktiviteten och 

matsituationen talade pedagog i svensk barngrupp 44 respektive 34 ord per minut och pedagog i 

mångkulturell barngrupp talade 52 respektive 45 ord per minut. Barnen med svenska som modersmål 

talade i samling och i styrd aktivitet 33 respektive 35 ord per minut och barn med svenska som andra 

språk talade 35 respektive 47 ord per minut. I den fria aktiviteten och matsituationen talade barnen 

med svenska som modersmål i båda fallen 43 ord per minut och barn med svenska som andraspråk 

talade 36 respektive 41 ord per minut. 

 

I de flesta situationer är det pedagogerna som tar det största talutrymmet i jämförelse 

med barnen. I samling och styrd aktivitet talar pedagoger i svensk barngrupp flest 

antal ord per minut.  

Barnen med svenska som modersmål har mest talade ord i den fria aktiviteten och i 

matsituationen jämfört med de andra aktiviteterna. Barnen med svenska som 

andraspråk talade med minst antal ord i samling och kommer mest till tals i styrd 

aktivitet. 

I matsituationen visar resultatet att barnen med svenska som modersmål talar mer än 

pedagogerna i svensk barngrupp. Barnen med svenska som andraspråk talar bara ett 

fåtal ord mindre än pedagogerna i mångkulturell barngrupp. 

 

5.1.2 Antal talade ord i procent av barn och pedagog 

I diagrammet nedan presenteras resultatet i procent detta för att ge en tydligare bild 

av talutrymmets fördelning mellan barn och pedagog. Procenttalet räknades ut 

genom att slå ihop både pedagogens och barnets ord per minut för att sedan dela 

antal ord per minut med det sammanslaga resultatet. Resultatet avrundades till en 

decimal och höjdes när siffran översteg 5. Diagrammet nedan avläses enligt 

beskrivning ovan. 
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Diagram 2 Antal ord i procent 

I samling och styrd aktivitet talade pedagog i svensk barngrupp 67.2 respektive 64.7 % och pedagog i 

mångkulturell barngrupp talade 57 respektive 49.2 %. I den fria aktiviteten och matsituationen talade 

pedagog i svensk barngrupp 54.9 respektive 44.7 % och pedagog i mångkulturell barngrupp talade 

59.5 respektive 51.8 % . Barnen med svenska som modersmål talade i samling och i styrd aktivitet 

32.8 respektive 35.3 % och barn med svenska som andraspråk talade 43 respektive 50.8 % . I den fria 

aktiviteten och matsituationen talade barnen med svenska som modersmål 45.1 respektive 55.3 % och 

barn med svenska som andraspråk talade 40.5 respektive 48.2 % av talutrymmet. 

 

Uträkningen i procent visar att pedagoger i de svenska barngrupperna har det 

övervägande talutrymmet i samlingar och styrda aktiviteter. I de fria aktiviteterna är 

det pedagoger i de mångkulturella grupperna som har de högsta procenten av 

talutrymmet.  

Barnen med svenska som modersmål har lägst procentandel i samlingar och styrda 

aktiviteter men har däremot högst andel i procent vid matsituationerna. Barnen med 

svenska som andraspråk har lägst procent i de fria aktiviteterna men den högsta i 

styrd aktivitet. 

 

5.2 Resultat av enkätundersökningen  

I denna del kommer vi att redovisa vår sammanställning av enkätundersökningen 

med verksamma pedagoger i förskolan. Frågorna har besvarats av de som arbetar på 

avdelningarna där vi gjort våra observationer samt ytterligare några pedagoger från 

andra avdelningar som arbetat minst 25 år inom verksamheten. När alla svar var 

insamlade diskuterade vi tillsammans genom att analysera svaren från pedagogerna 

för att vara säkra på att vi tolkat pedagogernas svar på ett likvärdigt sätt.   
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5.2.1 Talutrymmets fördelning nu och då 

Vi vill veta hur pedagogerna tror att talutrymmet är fördelat mellan dem och barnen 

samt om det skett någon förändring de senaste 25 åren?  

 

De flesta pedagogerna tror att det är de vuxna som talar mest, ett par pedagoger tror 

att det är barnen som har mest talutrymme och fem anser att det är olika beroende på 

vilken situation de befinner sig i. Vid styrda aktiviteter menar man att pedagogen 

talar mest till skillnad mot i den fria leken då barnen har mest talutrymme.  

Pedagogerna tror att det är skillnad kring barns talutrymme idag mot för 25 år sedan. 

Sju stycken tror att barnen talade mer förut eftersom barngrupperna var mindre och 

personaltätheten större vilket gjorde att varje barn fick mer tid med en vuxen än idag. 

En pedagog menar ”att barnen är tuffare och tar för sig mer idag […] men 

talutrymmet kan ha minskat pga. de stora barngrupperna”. Pedagoger i dagens 

verksamhet har så mycket mer ansvarsområden än tidigare vilket gör att de får 

mindre tid i barngrupp. En annan pedagog säger att de vuxna bjuder in mer till 

samtal nu men att vuxna pratar mer pga. att det är fler barn med annat modersmål än 

svenska i barngrupperna och de behöver höra vuxna prata mycket för att kunna lära 

sig svenska.  

De pedagoger som tror att barnen har större talutrymme idag anser att orsakerna kan 

vara att vi nu har en läroplan som bland annat visar på vikten av att låta barnen få 

komma till tals. Man arbetar mer med barns inflytande idag och att barn ska få göra 

sin röst hörd. Vidare berättar de att då man arbetar med projekt ökar barnens 

talutrymme eftersom barnens tankar och idéer tas tillvara mer. Några pedagoger 

skriver att tidigare arbetade man mer i tron på att barn endast lärde sig när de vuxna 

lärde ut något till skillnad mot i dag då man ser det kompetenta barnet som lär i alla 

sammanhang. ”Det barn har att säga är viktigt och vi som pedagoger är intresserade 

av vad de har att säga. Vi har en tilltro till barnen”. 

 

5.2.2 Svar från pedagoger som varit verksamma i minst 25 år  

De kommande frågorna är ställda till pedagoger som varit verksamma i minst 25 år 

då det bara är de som har erfarenheten och kan svara på om de upplever att det är 

någon skillnad nu kring barns talutrymme mot för 25 år sedan. Vi vill även veta vad 

det är som förändrats och vad de anser att förändringarna kan bero på. 

 

Tre pedagoger svarar att barnen kommer mer till tals idag, en annan anser att det är 

pedagogerna som talar mest. En pedagog skriver att talutrymmet har minskat i de 

dagliga situationerna på grund av barngruppernas storlek och färre pedagoger i 

verksamheten men anser dock att talutrymmet totalt har ökat för barnen eftersom 

man idag jobbar i projekt där man tar tillvara på barnens tankar och idéer. De övriga 

pedagogerna var tveksamma men en svarade att det är ”mindre spontana och långa 

dialoger […] det skapas mer konstruerat talutrymme” 

På frågan om vad som förändrats får vi bl.a. svaret att det är en annan medvetenhet 

kring barns lärande och ett annat arbetssätt idag. Man svarar även att det är en annan 

barnsyn idag mot tidigare och en pedagog som alltid har varit verksam i svenska 
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barngrupper tycker att barnen hade ett bättre språk förut för att man hade mer tid för 

varje barn. 

Vilka orsaker det finns till förändringarna var bl.a. att samhället har förändrats, att 

det är större barngrupper och att barnen tar mer plats och måste synas. Man säger 

även att respekten för vuxna har försvunnit och att barnen med svenska som 

andraspråk tidigare kunde lära sig svenska av sina kamrater och pedagoger till 

skillnad mot idag då det nästan inte är några svenska barn i de mångkulturella 

grupperna. Denna gruppkonstellation leder till att pedagogerna måste prata mer för 

att barnen skall lära sig det nya språket. De anser även att arbetet har utvecklats, att 

vi har läroplanen att följa idag samt att pedagogerna är mer medvetna kring vikten av 

språket och att barn skall få göra sin röst hörd. I denna medvetenhet delar man därför 

in barngruppen i mindre grupper för att öka talutrymmet. 

 

5.2.3 Kommunikation och samspel 

I detta avsnitt belyser vi pedagogernas syn kring kommunikation om de pratar med, 

till eller över barnen. Vilka faktorer som påverkar barns möjlighet att komma till tals, 

hur de arbetar för att utveckla en kvalité kring barns talutrymme samt vad som är 

viktigast att tänka på för att den utvecklingen skall ske. 

 

10 pedagoger anser att de talar med barnen och 7 menar att de talar till barnen de 

resterande svarar att det är olika beroende på situation och en utvecklar sitt svar med 

att det ofta blir till de barn som har annat modersmål än svenska samt att vid 

stressiga situationer blir det mer att man talar till barnen.  

De faktorer som nämns mest av deltagarna kring vad som påverkar barns möjlighet 

att komma till tals är pedagogernas bemötande och barnsyn samt barngruppens 

sammansättning. Man nämner även barnens personligheter, miljön, att tiden påverkar 

samt pedagogernas utbildning såsom språkutbildningar och Reggio Emilias syn på 

det kompetenta barnet. ”Men för att barn ska få komma till tals beror framförallt på 

pedagogens egen vilja och intresse att låta barnen komma till tals”.  

Pedagogerna arbetar med att dela in barnen i mindre grupper, att det finns närvarande 

pedagog bland barnen och att man arbetar projektinriktat. Man jobbar även med det 

sociala för att få ett lugn i gruppen, ger tid till samtal samt arbetar aktivt utifrån Veli 

Tuomelas språkprinciper för att utveckla en kvalité kring barns talutrymme. 

Gällande vad som är viktigast att tänka på för att talutrymmet skall utvecklas menar 

deltagarna är att väcka nyfikenhet som leder till samtal, att det finns närvarande 

intresserade pedagoger och att man stärker barnens självkänsla. Vidare menar man 

att det är viktigt att man utbildar pedagogerna, att man som pedagog tänker på 

barnens språknivå och utgår från den, att man tar vara på barnens intressen och 

”skapa en miljö där barnen inte behöver konkurrera om talutrymmet”. 

 

5.2.4 Språkligt arbetssätt i svensk resp. mångkulturell barngrupp 

Här vill vi veta om de pedagoger som har erfarenhet av att arbeta både i 

mångkulturell barngrupp och med barn som har svenska som modersmål anser att det 

språkliga arbetssättet skiljer sig mellan dem.  
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De pedagoger som har denna erfarenhet anser att det är mer fokus på språkutveckling 

i mångkulturella förskolor, en pedagog menar att man får arbeta mer med barnen 

kring turtagning, respekt och att lyssna på varandra på mångkulturella avdelningar. 

Detta förstärks av ytterligare en pedagog som säger att det pga. språket ofta blir 

missförstånd som lätt leder till att konflikter uppstår. En pedagog skriver att hon 

försöker lära sig ord av barnen på deras språk så att de kan göra sig förstådda med 

varandra. Flera pedagoger från både svenska och mångkulturella barngrupper svarar 

att det språkliga arbetet utgår mycket från sång, i de dagliga leksituationerna och 

bokläsning på ett medvetet sätt. Man påvisar även att de bästa förutsättningarna för 

språkutveckling uppstår i de vardagliga samtalen. Några mångkulturella avdelningar 

arbetar mycket med att använda kroppsspråk tillskillnad mot andra avdelningar som 

enbart försöker använda språket, för att barnen behöver höra mycket svenska av 

pedagogerna. Flera pedagoger skrev att de har haft Veli Tuomela, fil dr. i 

tvåspråkighet som har observerat och väglett pedagogerna i deras verksamhet. Det 

har lett till en ökad kunskap och förståelse kring vikten av att använda språket rikligt 

eftersom barn med svenska som andraspråk till största delen endast får höra svenska 

under sin vistelse i förskolan. 

 

5.3 Jämförelse av observation och pedagogers svar 

I följande avsnitt vill vi synliggöra våra resultat utifrån de inspelningar som gjordes 

under observationerna samt jämföra dem med pedagogernas svar från enkät 

undersökningen. 

 

En av de förändringar som skett under de senaste 25 åren är enligt pedagogerna att 

det finns en större tilltro till barnen att intresset och viljan för att lyssna på det barnen 

har att säga har ökat. Pedagogerna menar att bemötandet och barnsynen påverkar 

barnens möjligheter att tala. Under våra observationer fick vi möjlighet att ta del av 

kommunikationen och samspelet mellan pedagog och barn. Observationerna 

genomsyrades till största delen av en närvarande pedagog som pratade med barnen 

samt som lyssnade intresserat på det barnen hade att berätta. Pedagogerna ställde 

även frågor som kunde leda samtalet vidare och som väckte nya tankar hos barnen. 

Det fanns flera tillfällen där pedagogerna var extra lyssnande och gav barnen tid att 

fundera och tänka ut olika lösningar själva och uppmuntrade barnen att ställa frågor 

samt hjälpa varandra. Pedagogerna menar att vikten av en närvarande pedagog och 

ett arbete i mindre grupper ökar möjligheten till samtal med barnen vilket vi fick 

erfarenhet av när vi genomförde observationerna. 

Pedagogerna menar vidare att det oftare blir en till kommunikation i stressiga 

situationer samt när det är större grupper och till barn med svenska som andraspråk. 

Det pedagogerna svarar stämmer väl överens med det vi fick ta del av under några av 

våra observationer på de olika förskolorna. Under ett par matsituationer och vid ett 

par tillfällen genomfördes samlingar i större grupper som innebar att det var många 

barn som ville tala samtidigt samt vid flera styrda situationer där det enbart var barn 

med svenska som andraspråk. Dessa tillfällen upplevdes mer stressiga för både 

pedagog och barn vilket innebar att barnen fick kämpa mer för att få sin röst hörd 

och det bidrog till att det uppstod en aktivitet som präglades av mycket tillsägelser 

till barnen.  
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Enligt några av de pedagoger med erfarenhet av mångkulturell barngrupp är det 

viktigt att barn med svenska som andraspråk får höra mycket svenska ord under sin 

vistelse på förskolan. I de grupper med barn som har svenska som andraspråk 

upplevde vi tydligt genom observationerna hur pedagogerna satte ord och benämnde 

de olika sakerna som barnen jobbade eller lekte med under aktivitetens gång. De 

upprepade ofta de svenska orden samt frågade vad det hette på barnets hemspråk och 

sa namnen på båda språken tillsammans.  

 

5.4 Sammanfattning av resultat 

I denna del följer en sammanfattning av vårt resultat utifrån studiens frågeställningar. 

Hur har barns talutrymme förändrats de senaste 25 åren? 

I samtliga situationer utom matsituation i svensk barngrupp är det pedagogerna som 

tar största delen av talutrymmet. Den största skillnaden är mellan pedagog i svensk 

barngrupp och barn med svenska som modersmål i samling och styrd aktivitet där 

talutrymme är det dubbla för pedagogerna mot barnen. I fri aktivitet är det mer jämt 

mellan samma parter och i matsituationerna talar barnen något mer än pedagogerna. 

I enkätundersökningen anser de flesta pedagoger att det är de vuxna som talar mest, 

några menar att det är olika vilken situation det handlar om och att det vuxna tar 

största talutrymmet vid styrda aktiviteter till skillnad mot den fria leken där barnen 

har den största delen. Övervägande del av deltagarna tror att barnen hade större 

talutrymme för 25 år sedan och att det finns många faktorer till varför talutrymmet 

ser ut som det gör idag.  

De pedagoger som varit verksamma i minst 25 år har olika upplevelser om barn får 

komma mer till tals idag mot tidigare och några kunde inte ge något svar på frågan. 

De faktorer som förändringarna kan bero på utifrån de pedagoger som anser att 

talutrymmet har försämrats är bl. a att samhället har förändrats och att barngrupperna 

har blivit större. De pedagoger som skriver att talutrymmet har ökat menar att det 

delvis beror på att vi har en läroplan att arbeta efter och att medvetenheten kring 

vikten av språket och att barn ska få göra sin röst hörd har ökat. 

Resultatet visar att barnen med svenska som modersmål har fått ett ökat talutrymme 

mot för 25 år sedan men dock talar pedagogerna dubbelt så mycket som barnen i 

samling och styrd aktivitet.  

Talar pedagogerna med, till eller över barnen? 

Gällande om kommunikationen sker med, till eller över barnen är delad mellan med 

och till samt att det är olika beroende på situation. Många pedagoger som arbetar på 

mångkulturella avdelningar upplever att det blir mer till barn som har svenska som 

andraspråk. Dessa pedagoger menar även att man har mer fokus på språkutveckling 

på mångkulturella avdelningar.  

Många pedagoger anser att de talar med barnen men att det kan beror på vilken 

situation de befinner sig i. De gånger de var en kommunikation till barnen var i 

stressiga situationer, i större grupper och till barn med svenska som andraspråk. 

Kommunikationen var övervägande med barnen, ingen av observationerna bestod av 
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samtal över barnen vilket stämmer väl överrens med det en pedagog svarade ”det 

finns inte tid till samtal över barnen”.  

På vilket sätt arbetar pedagogerna med att utveckla en kvalité kring barnens 

talutrymme? 

Pedagogerna menar att vikten av ett medvetet arbete kring barngruppens 

sammansättning är av betydelse. Man nämner även att miljön, tiden, närvarande 

pedagog och att pedagogernas utbildning är av stor vikt för att utveckla en kvalité 

kring barnens talutrymme. 

Har pedagogernas barnsyn någon betydelse kring barns talutrymme? 

Resultatet visar att pedagogernas bemötande och barnsyn har stor betydelse här 

menar pedagogerna att det är en annan barnsyn nu samt att medvetenheten kring 

barns lärande har utvecklats. 

Skiljer sig barns talutrymme i svenska och mångkulturella barngrupper? 

I de mångkulturella barngrupperna talar pedagogerna mest i alla situationer utom den 

styrda aktiviteten där talutrymmet är lika mellan barn och pedagog. Det är en 

jämnare fördelning mellan pedagog och barn i de mångkulturella barngrupperna än 

de grupper där barnen har svenska som modersmål. Resultatet visar att barnen med 

svenska som andraspråk har fått ett ökat talutrymme mot för 25 år sedan men att 

pedagogerna talar mer än barnen i de flesta situationer. I styrd aktivitet talar barn och 

pedagog lika mycket. 
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6 ANALYS 

I kommande kapitel kommer en tolkning och analys av resultatet, det presenteras 

genom liknande struktur som i resultatdelen. Vi börjar med observationsresultat av 

talutrymme och fortsätter med svaren från enkätundersökningen samt väver in 

jämförelsen av vad pedagogerna svarat i undersökningen och vad observationerna 

visar. Alla delar kopplas till litteraturen i teoridelen. 

 

6.1 Fördelningen av ord mellan pedagoger och barn med 

svenska som modersmål 

Fördelningen av talutrymmet visar i resultatet att pedagogerna tar det största 

talutrymmet i de flesta situationer. Den största skillnaden mellan pedagog och barn 

är i samling och styrd aktivitet där pedagogerna talar dubbelt så mycket som barnen. 

Några pedagoger svarade i enkätundersökningen att det är i de styrda aktiviteterna 

som de vuxna har störst talutrymme vilket Andersson och Nauclér (1987) i sin studie 

fått liknande resultat och förklarar det genom att samling och styrd aktivitet är av 

mer formell karaktär. Utifrån vad författarna säger, vad pedagogerna svarat och 

observationerna tolkar vi att fördelningen av talutrymmet beror på att situationerna är 

mer vuxenstyrda och lärande vilket minskar barnens möjlighet att komma till tals.  

Den situation där barnen har större talutrymme än pedagogerna är matsituation där 

barnen har nästan 10 ord mer per minut än pedagogen. Andersson och Nauclér 

(1987) framför att i matsituationerna är kommunikationen ofta situationsbunden där 

alla blir delaktiga i samtalet vilket visats tydligt i våra inspelningar. Gren (2007) 

anser att det är av stor vikt att vi tillåter barnen att komma till tals ”Vi måste vara lika 

måna om att lyssna som att tala" (2007:142). Författaren menar vidare att “Respekt 

är att vänta in, lyssna och ta till sig barnets upplevelse” (2007:191). Enligt Andersson 

och Nauclér (1987) kan flera av samtalen under en måltid bli avbrutna av praktiska 

händelser som sker kring bordet. När pedagogen kan leda tillbaka till samtalet då det 

störande momentet är löst finns ett gott förhållningssätt som gynnar barnet i dess 

språkutveckling. 

I den fria aktiviteten är det jämnast fördelning mellan barn och pedagog. Andersson 

och Nauclér (1987) menar att i den fria aktiviteten är den vuxne närvarande men inte 

ledande det är barnet som väljer och styr sin aktivitet. I enkätundersökningen svarade 

flera pedagoger att det är i den fria aktiviteten som barnen har mer talutrymme än de 

vuxna. Vi tolkar utifrån resultatet, litteraturen, det avlyssnade observationerna samt 

enkätsvaren att den fria leken öppnar upp för ett större talutrymme som utgår från 

barnens nivå där pedagogerna hjälper barnen vidare i sin kommunikation och lek. 

Svaren från enkäten att barnen skulle ha större talutrymme än pedagogerna visades 

dock inte i observationerna utan att de talade lika mycket. Författarna anser vidare att 

de vuxna måste ta hänsyn till att barn lär sig språk av varandra. Vygotskij (i Williams 

2006) betonar att “mycket av det vi lär oss, lär vi oss av andra” (2006:40). 

Inspelningarna visade att pedagogerna uppmuntrade till att barnen samtalade, 

samspelade och hjälpte varandra vilket vi tolkar att pedagogerna har god 

medvetenhet kring att språkutveckling sker i kommunikation så väl med kamrater 

som med vuxna.  
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Läraren blir nästan som en regissör i ett skådespel som har ansvar för att 

konflikterna mellan rösterna tematiseras och att eleverna reflekterar över dem så 

att allt till slut får en mening. (Klinthäll 2010:230)  

 

6.2 Fördelningen av ord mellan pedagoger och barn med 

svenska som andraspråk 

Barn med svenska som andraspråk har generellt en jämnare fördelning av 

talutrymmet med sina pedagoger jämfört med barnen i grupper där modersmålet är 

svenska. Ingen av situationerna har som i de svenska barngrupperna att pedagogerna 

talar dubbelt så mycket som barnen. 

Pedagogerna i mångkulturella grupper talar mer än barnen i alla situationer förutom 

den styrda aktiviteten där fördelningen är lika. Tuomela (2003) betonar att samtalet i 

förskolan är av stor vikt och det bästa redskapet i arbetet med barns språkutveckling. 

Författaren menar vidare att barn behöver både ett flöde in samt ett utflöde i den 

språkliga träningen vilket sker i en konversation där både barn och pedagog är 

delaktiga. Observationerna visar att pedagoger i mångkulturell förskola både ger 

barnen ett in och utflöde samt att det ställs mycket frågor som öppnar upp till samtal. 

Vår tolkning utifrån observationerna är att mycket av pedagogernas talade ord är 

upprepningar för att hjälpa barnen att förstå det nya språket. En pedagog som varit 

verksam 25 år i mångkulturell barngrupp svarar i enkäten att tidigare kunde barnen 

lära sig svenska både av de vuxna samt sina svenska kamrater i barngruppen. I dag 

då grupperna är mer segregerade och det inte är lika stor blandning mellan barn med 

svenska som modersmål och barn med svenska som andraspråk får inte barnen den 

möjligheten i samma utsträckning. Pedagogen menar vidare att det leder till att de 

vuxna måste prata mer för att barnen ska kunna lära sig svenska. Pedagogens svar 

stämmer väl överens med observationerna då de vuxna har ett större talutrymme i tre 

av fyra situationer. 

Den största skillnaden mellan pedagog och barn i de mångkulturella avdelningarna är 

i den fria aktiviteten där pedagogerna talar 16 ord mer per minut. I inspelningarna 

hörs att pedagogerna ofta får hjälpa barnen vidare i leken och samspelet. Några 

pedagoger i enkätundersökningen påvisade att det ofta pga. språket blir missförstånd 

mellan barnen som lätt leder till konflikter och att man arbetar mycket med den 

sociala biten. Vi tolkar detta som att pedagogernas större talutrymme skapas i denna 

situation då det i den fria aktiviteten behövs mer stöd och vägledning för att leken 

skall kunna fortlöpa och vara rolig för barnen. 

 

6.3 Pedagogernas enkätsvar och vår jämförelse utifrån 

observationerna 

I detta avsnitt vill vi lyfta fram och jämföra pedagogernas enkätsvar med det 

insamlade material som sammanställts. 

 

6.3.1 Förändringarna som skett under de senaste 25 åren  

Utifrån pedagogernas svar framkom det att de faktorer som förändrats under de 

senaste 25 åren är en ökande medvetenhet i arbetet kring vikten av barns inflytande 
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och en större tilltro till det kompetenta barnet. Pedagogerna menade vidare i 

enkätundersökningen att barnen blir mer inbjudna i samtalet samt att intresset för att 

lyssna på barnen har ökat. Några pedagoger menar att anledningen kan vara 

förskolans läroplan som vi har att följa idag som påvisar varje individs rätt att 

utveckla sin förmåga till att uttrycka sina tankar och åsikter. Vidare enligt Lpfö 98 

(2010) ska det skapas utrymme för barnen att delta i demokratiska processer. 

Johannesen och Sandvik (2009) framför att varje individ skall uppleva sig som 

medspelare och känna att det är betydelsefullt när de gör sin röst hörd. Under de 

olika observationerna som genomfördes synliggjordes barnens möjligheter till 

inflytande i de olika aktiviteterna samt pedagogernas gedigna intresse för barnens 

egna tankar, idéer och olika förslag som påverkade det pedagogiska arbetet. Enligt 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) upplever barn delaktighet och känner 

inflytande när de möts med en uppriktig förståelse och respekt. Vår tolkning är att 

intresset att lyssna in barnen och engagemanget kring det barnen hade att bidra med 

togs emot och bemöttes på ett ärligt och respektfullt sätt. Öhman (2003) betonar att 

det är viktigt att barn möter en engagerad och intresserad pedagog som visar hänsyn 

samt som tar sig tid att lyssna in det barnen har att dela med sig av. “Genom att mina 

tankar blir lyssnade på och respekterade kan jag känna mig som någon som har 

tankar, erfarenheter och kompetenser värda att lyssna på” (Johansson och Pramling 

Samuelsson 2003:69).  

Ökad medvetenhet, barns inflytande, tilltron till det kompetenta barnet samt ett ärligt 

intresse för att lyssna in och bjuda in barnen i samtal är några av pedagogernas svar i 

enkätundersökningen vilket tidigare nämnts i texten. Pedagogerna svarar vidare att 

dessa delar är betydelsefulla och viktiga faktorer i förskolans arbete som bidrar till 

att barnen får talutrymme. Enligt vår tolkning är det ett synsätt utifrån ett barns 

perspektiv. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) menar att i ett barns 

perspektiv ses barnet som en egen kompetent individ med egna tankar, förmågor och 

upplevelser som de aktivt får dela med sig utav. 

 

6.3.2 Rätten till att göra min röst hörd 

Trots en ökad medvetenhet och en förändrad syn menar några av de deltagande 

pedagogerna att barnen talade mer tidigare pågrund av att barngrupperna var mindre 

och personaltätheten större vilket bidrog till att barnen hade mer tid med en vuxen i 

jämförelse med idag. Bruner (i Svensson 2009) betonar därmed vikten av att skapa 

möjligheter till att kunna kommunicera och tala. Fast (2007) menar dock att barnen i 

förskolan befinner sig i en kamp om vem som får rätten till att tala. Enligt Anward 

(1983) finns osynliga bestämmelser och rutiner i olika gruppsituationer vilket 

innebär vem som har rätt att delta i ett samtal och vems tur det är att tala och på 

vilket sätt man uttrycker sig på. En deltagande pedagog svarar att det är viktigt att 

“skapa en miljö där barnen inte behöver konkurrera om talutrymmet”. Det författarna 

säger stämmer väl överens med det pedagogen svarat samt vad vi upplevt under våra 

observationer. 

Pedagogerna svarade vidare i undersökningen att det oftare sker en till 

kommunikation som innebär upprepade tillsägelser när det uppstår stressiga 

situationer såsom större grupper och även till barn med svenska som andraspråk. Vår 

tolkning utifrån observationerna bekräftar pedagogernas svar, där denna till 

kommunikation uppstod vid flera tillfällen i storgruppssamlingar samt vid styrda 
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aktiviteter med barn som har svenska som andraspråk. Vår tolkning i dessa 

situationer var att det uppstod en kamp om att få göra sin röst hörd och att få bli 

bekräftad av den vuxna vilket medförde att kommunikationen mellan pedagog och 

barn präglades av upprepade tillsägelser. Dessa förhållanden kräver utifrån vår 

tolkning kreativa pedagoger med öppna sinnen och med en påtaglig närvaro i 

barnens vardagliga samspel samt som Johnson och Johnson påvisar (i Williams 

2006) vikten av den ständiga reflektionen kring förhållandena och utvecklingen i 

gruppen. 

 

6.3.3 Ett språkligt arbete (som leder till en ökad kvalité) i 

barngrupperna 

Enligt Ahlsén (2005) bidrar pedagogernas språklek i förskolan till att barnen får en 

ökad förståelse kring språket samt bidrar till barnets framtida språkanvändning. Vår 

tolkning under observationerna i de svenska barngrupperna och de mångkulturella 

barngrupperna var att pedagogerna på ett medvetet sätt skapade lekfulla situationer 

kring språket såsom sånger och lekar. Vi fick ta del av samlingar med konkret 

material såsom flanosagor och sångpåsar där barnen själva var aktiva i rörelser och 

danser. Några pedagoger med erfarenhet av mångkulturell barngrupp svarade i 

enkätundersökningen att det ofta kombinerade talet med konkret material och 

kroppsspråk. Några pedagoger menade att de lägger mer fokus på de talade orden för 

att barnen skall få mycket svenska talade ord av pedagogerna under sin vistelse på 

förskolan. Tuomela (2008) menar att kroppsspråket ska användas så lite som möjligt 

om det verkligen inte behövs, sättet vi talar på kan vara gott nog och får barnen att 

utveckla en förståelse utan stöd. “Talet är ett verktyg för att uttrycka tankar och dessa 

tankar måste göras tydliga och begripliga i talspråket” (Svensson 2009:35). Vidare 

anser Tuomela (2005) att det språkliga arbetet måste bidra med stimulans och pågå 

under hela dagarna. “Det krävs ett nytt förhållningssätt till arbetet med barn med 

annat modersmål än svenska” (2005:75). Utifrån våra observationer tolkar vi arbetet 

med barn som har svenska som andraspråk att pedagogerna arbetade rikligt och 

medvetet med att sätta ord på och benämna de olika sakerna som barnen jobbade 

eller lekte med under aktivitetens gång. Tillsammans lekte barn och pedagog med 

språket och samtalade kring ord på barnets modersmål och upprepade det 

tillsammans om och om igen. Enligt Tuomela (2008) finns det alltid möjligheter till 

språk men det gäller att ta vara på det och att tala så ofta som möjligt samt att 

använda sig av ett rikt språkbruk tillsammans med barnen. Vidare menar författaren 

att det sker ett lustfyllt och rikligt lärande om barnen får sätta ord på det de upplever. 

”Positiva förväntningar leder till goda resultat, negativa förväntningar till dåliga 

resultat” (Jenner 2004:20). 

Som tidigare nämnts så arbetade både de svenska och mångkulturella förskolorna 

med barnen indelade i mindre grupper vilket Linberg (i Bruner 1996) framför att 

barnens språkutveckling stimuleras bäst i mindre grupper där erfarenheter och 

sammanhang kan utveckla ett nytt lärande. Pedagogerna svarade i 

enkätundersökningen att det bidrar till en ökad kvalité och möjlighet för varje individ 

att få göra sin röst hörd och bli lyssnad på. 
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6.3.4 En god kommunikation och ett gott samspel 

En av pedagogerna svarar i enkäten att “för att komma till tals beror framförallt på 

pedagogens egen vilja och intresse att låta barnen komma till tals” Vidare menar 

flera av pedagogerna att barnsynen och bemötandet är av oerhörd stor betydelse. “Att 

låta den du möter vara ett Du, inte ett Det, innebär i det pedagogiska arbetet att vi 

möter barnet [...] med ett förhållningssätt präglat av värdegrunden” (Gren 2007:169). 

Niss, Hindgren och Westin (2007) anser att pedagogernas barnsyn och 

förhållningssätt har en påtaglig inverkan på om barnen får känna delaktighet och ha 

inflytande i det som sker i förskolan samt de vuxnas kunskap kring barnens behov 

och deras lyhörda förmåga. Pedagogerna svarar i enkätundersökningen att 

kommunikationen och samspelet påverkas av olika faktorer såsom vikten av en 

närvarande pedagog och att arbetet sker i mindre grupper. Om dessa förutsättningar 

finns i verksamheten ökar kvalitén och möjligheten till en god kommunikation med 

barnen. Svensson (2009) menar att det sociala samspelet bidrar till att barn ökar sin 

vilja till att kommunicera och tala. Vår tolkning utifrån de olika observationerna 

genomsyrades mestadels av en närvarande pedagog som samtalar och samspelar med 

barnen samt skapades möjligheter i verksamheten så att barnen fick tillfälle att arbeta 

i mindre grupper tillsammans. Enligt Doverborg och Pramling (1995) ska den vuxna 

organisera och inspirera barnet i en dialog som bidrar med nya stimulerande 

utmaningar. Williams (2006) betonar att närvarande pedagoger har stor betydelse för 

barns lärande och samspel med andra genom att lyfta och synliggöra individers 

olikheter och styrkor samt för en ökad förståelse kring att det finns olika vägar att 

utföra, tänka och uttrycka sig på. “Utvecklingen av barnets tänkande är beroende av 

att det behärskar tänkandets sociala verktyg, dvs. språket” (Partanen 2007:34). 
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7 DISKUSSION 

I det här kapitlet kommer vi att belysa och diskutera de tankar som uppkommit från 

resultatet och analysen. Vi börjar med en jämförelse av Andersson och Nauclérs 

resultat mot denna studies resultat. Det fortsätter med en diskussion utifrån övriga 

författares tidigare forskning för att sedan föra en metoddiskussion. Vidare kommer 

en del kring pedagogiska implikationer som följs av förslag till vidare forskning. 

Avslutningsvis presenterar vi en slutsats. 

 

7.1 Jämförelse av Andersson och Nauclérs resultat och denna 

studies resultat  

Andersson och Nauclér (1987) menar att den mest formella situationen i förskolan är 

samling där den vuxne talar mer till barnen än med dem och då använder sig av 80-

90% av talutrymmet. Resultatet i vår studie visar att pedagogernas talutrymme har 

minskat idag till närmare 70 % i förskolor med barn vars modersmål är svenska och i 

de mångkulturella förskolorna tar pedagogerna ca 60 % av talutrymmet. Våra 

observationer visar att pedagogerna i de flesta fall hade en medkommunikation med 

barnen och att det endast vid ett fåtal tillfällen vid samling i större grupper där många 

barn ville tala samtidigt blev en kommunikation till barnen. Vi anser att barn stärks 

om de får känna en trygghet i att prata vilket kan bli möjligt om pedagogernas 

kommunikation och tal är med barnen. Det är av stor vikt att pedagogerna ser till att 

möta upp dem i deras lek och fantasi där de känner att de har något att komma med 

och dela med sig av. 

I den tidigare studiens styrda aktiviteter såsom vid pyssel, sagoläsning och aktiviteter 

i målarrummet kommer barnen mer till tals då de vuxnas talutrymme minskade från 

samlingens 80-90% till de styrda aktiviteternas 55 %. Vårt resultat visar att 

pedagoger i svenska barngrupper talar mer nu i de styrda aktiviteterna än för 25 år 

sedan med nästan 65 % av talutrymmet och att det var en medkommunikation med 

barnen. Pedagogerna i de mångkulturella grupperna hade minskat talutrymmet till ca 

50 % till största delen var samtalen med barnen men här förekom även vid några 

tillfällen en kommunikation till barnen. Dessa tillfällen upplevde vi som stressiga för 

både pedagog och barn samt att barnen fick kämpa mer för att få göra sin röst hörd.  

Andersson och Nauclér (1987) redovisar i den tidigare studien att samma resultat 

som styrda aktiviteter gavs vid måltider dvs. att de vuxna tog 55 % av talutrymmet. 

Det som framkom under alla inspelningar av måltider var att kommunikationerna var 

situationsanknytna att man talade om saker gällande själva måltiden samt att det 

förekom reglerande tillsägelser. I övrig talades det om det som barnen hade i sin 

vardag samt att träning av begrepp var vanligt. I de svenska barngrupperna visar vårt 

resultat att pedagogerna talade mindre än barnen med 45 % av talutrymmet men i de 

mångkulturella grupperna talade pedagogerna lite mer än barnen med ca 52 % av 

talutrymmet. Här har alltså talutrymmet ökat för barnen i båda studiegrupperna. Det 

vi inte vet är hur många barn som var med vid inspelningarna av matsituationerna för 

25 år sedan. I snitt hade dagens pedagoger 4 barn vid sitt bord vilket är intressant att 

fundera kring hur stor betydelse det har för barnens möjlighet att komma till tals. Vi 

upplever att varje barn fick möjlighet att samtala och få respons av pedagogen men 

att störande moment kring matsituationen ofta avbröt samtalen som pågick. 
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Samtalsinnehållet var väldigt lik det Andersson och Nauclér (1987) beskriver och vid 

de flesta matsituationer var det en kommunikation med barnen.  

Utifrån Andersson och Nauclérs (1987) resultat hade barnen mest talutrymme i den 

fria aktiviteten där pedagogerna är närvarande men barnen själva väljer aktivitet och 

har en mer styrande roll. Det är den enda aktiviteten där barnen talar mer än de 

vuxna och fördelningen är 30-40% för de vuxna och 60-70% bland barnen. Till 

skillnad mot Andersson och Nauclérs resultat fick vi fram att även här talar 

pedagogerna mer än barnen både i svenska och mångkulturella barngrupper med 45 

% resp. 48 %. I den fria aktiviteten var det en kommunikation med barnen och 

pedagogerna använde ett mer lekande språkbruk, det var mycket inlevelse vilket vi 

anser är gott för barnen. Vi upplever att barnen öppnar upp och pratar mer när 

pedagogerna kliver in i barnens värld vilket för oss är ett språkutvecklande arbetssätt.  

 

7.2 Resultat diskussion 

I följande del diskuteras vikten av kommunikation, barnsynen nu och då samt ett 

flerspråkigt arbetssätt. 

7.2.1 Kommunikationens betydelse 

Dysthe (1996) menar utifrån sin studie från slutet av 90-talet att det förekom 

monologiskt lärande trots att det fanns en samsyn kring betydelsen av den dialogiska 

undervisningen. Vi upplever genom observationerna att pedagogerna i våra 

undersökningsgrupper har ett förhållningssätt där man lyssnar in barnen och med ett 

genuint intresse tar vara på vad barnen har att säga. I detta arbetssätt följer 

pedagogerna barnens intressen och i det tar vara på de lärandesituationer som skapas. 

Vi anser utifrån vår studie och egna erfarenheter att dagens förskola inte arbetar med 

ett monologiskt lärande utan att barnen i samspel med kamrater och pedagoger lär av 

varandra. Dysthe framför vidare att när undervisningen genomsyras av det dialogiska 

lärandet får elever förmånen att samspela och skapa mening tillsammans. 

Pape (2001) anser att barn måste få tillåtelse och tillfälle till att tala om de ska 

utvecklas språkligt vilket alla pedagoger i studien strävar efter. Liknande Andersson 

och Nauclérs (1987) resultat framför Pape (2001) att de vuxna oftast är bra på att tala 

till och om barn men inte så bra på att tala med barn. Författarens uppfattning är att 

ett längre samtal mellan barn och vuxen bara sker vid sällsynta tillfällen däremot 

pratar de vuxna till barnen men alltför lite tid ägnas åt att intresserat lyssna på vad 

barnen har att säga. Vi menar att det skett en förändring kring kommunikationen då 

vi upplever att pedagoger och barn genom dialog lär av varandra. 

Andersson och Nauclér (1987) anser att det är av stor vikt att de vuxna hjälper 

barnen att bli “språkligt aktiva: det räcker inte med att barn bara blir ‘utsatta’ för 

språk utan de skall få möjlighet att kommunicera i ett socialt samspel med sin 

omgivning” (1987:41). I författarnas kvalitativa studie påvisas vidare att barn 

språkligt lär sig olika av barn och vuxna. Barn- barn samtal sker mest i leken där 

barnen bl.a. tränar sin fantasi och att argumentera. Mer utveckling kring att lyssna, 

svara rätt och stanna kvar i ett samtalsämne får barnen i barn-vuxensamtal vilket ofta 

sker vid pedagogiska spel och lekar. Vår upplevelse är att detta stämmer väl överens 

med det vi fått ta del av under våra observationer. Vi håller med Andersson och 

Nauclér som skriver att “barn och vuxna kompletterar varandra. [...] Barn kan därför 



36 

inte ersätta vuxna, men vuxna kan inte heller ersätta barn som modeller för 

språkinlärning” (1987:92). 

 

7.2.2 En förändrad barnsyn 

Pape (2001) menar att det finns många faktorer som pekar på att barns kunskaper vad 

gäller att tala har minskat. En orsak kan vara menar författaren att de vuxna tystar ner 

barnen för att minska oljudet men det bidrar dock till minskat talutrymme och en 

sämre språkutveckling. Resultatet i vår studie visar att barnen inte tystas ner av några 

pedagoger utan att man istället lyssnar in barnen och ger dem möjlighet att komma 

till tals. En pedagog som arbetar i mångkulturell förskola säger dock att de arbetar 

mycket med barnen kring turtagning, respekt och att man lyssnar på varandra. Vi 

tolkar och hör i det inspelade materialet att pedagogerna lyfter fram de tysta barnen 

och påminner de barn som tar stort talutrymme i gruppen att de behöver stanna upp 

och låta sina kamrater tala.  

Andersson och Nauclér (1987) menar att “Det stora samtalsutrymme som de vuxna 

har [...] är också ett utslag av att barnen inte kan så mycket, inte är fullfjädrade 

samtalspartners, och att den vuxne därför tar på sig ett större ansvar för den språkliga 

kommunikationen” (1987:37). Enligt studiens resultat har pedagogerna ett större 

talutrymme än barnen i de flesta situationer och mest i de svenska förskolorna under 

samling och styrd aktivitet. Resultatet visar samtidigt att barnen har fått ett ökat 

talutrymme i dessa situationer till skillnad mot för 25 år sedan. Vi upplever inte att 

pedagogernas samtalsutrymme är större än barnens för att de anser att barnen inte har 

kommit så långt i sin språkutveckling utan att de talar språkutvecklande med 

språkliga utmaningar för barnen. På de mångkulturella avdelningarna upplever vi 

däremot att pedagogerna ofta upprepade många svenska ord, satte ord på och 

benämnde aktiviteter och material vilket skulle kunna minska barnens talutrymme 

men här har barnen precis som ovan fått ett ökat talutrymme mot tidigare.  

Vårt resultat visar en avsevärd skillnad kring pedagogernas barnsyn idag och deras 

förhållningssätt till barnen som även synliggjordes tydligt under processens gång. 

När vi jämför med den tidigare forskningslitteraturen som menar att barnen inte är 

”fullfjädrade samtalspartners” tillskillnad mot den syn pedagogerna påvisar idag som 

innebär en tilltro till det kompetenta barnet samt vikten av att barn får inflytande 

under sin dag på förskolan. Detta synsätt genomsyrades genom att pedagogerna 

bemötte och lyssnade in det barnen hade att dela med sig av på ett ärligt och 

respektfullt sätt. Vidare omsattes barnens tankar och intressen i det pedagogiska 

arbetet. En pedagog betonar att den egna viljan och intresset är den bidragande 

orsaken till att barnen får komma till tals. En annan pedagog anser att grunden är 

tilltron till barnen. 

 

7.2.3 Arbetet i flerspråkig miljö 

I Andersson och Nauclérs (1987) studie menar man att de vuxnas språkliga arbete är 

mer kritiskt i en flerspråkig miljö samt att det visade sig att de vuxna saknade 

kompetens och vid flera tillfällen hade svårt att anpassa sig till barnets språkliga nivå 

med de tvåspråkiga barnen. Vidare framför Haugen (i Andersson och Nauclér 1987) 

att man får räkna med en språkförsening för de tvåspråkiga barnen med ett till två år 

och att det kan vara svårt för de vuxna att då göra den språkliga anpassningen rätt. I 
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avlyssnandet av det inspelade materialet samt våra upplevelser under 

observationerna visades dock att pedagogerna har goda kunskaper kring den 

språkliga anpassningen med barnen. Flera pedagoger skrev att de haft språkkonsulten 

Veli Tuomela som observerat och väglett pedagogerna i deras verksamhet för att öka 

kunskapen och förståelsen kring vikten av ett kvalitativt språkutvecklande arbete. I 

enkätundersökning svarade några pedagoger att det haft stor betydelse för dem att de 

fått utbildning och kompetensutveckling kring det språkutvecklande arbetet.  

 

7.3 Metoddiskussion  

Vi anser oss nöjda över vårt val av en kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod. 

Genom att vi har använt oss utav båda metoderna bidrog det till en större inblick och 

förståelse kring talutrymmets mängd och olika sociala faktorer som påverkar 

kommunikationens möjligheter. Vi formulerade också en enkätundersökning med 

frågeställningar som delades ut till de verksamma pedagogerna. Inspelningarna 

lyssnades av och vi räknade de talade orden hos barn och pedagog tillsammans. 

Enkätsvaren sammanställdes också gemensamt, detta gjordes för att öka reliabiliteten 

av vår forskning. Genom att vi tillsammans gick igenom enkätsvaren fick vi en 

möjlighet att diskutera och analysera pedagogernas svar som bidrog till en större 

förståelse. 

Dock har arbetet kring två forskningsmetoder varit mycket tidskrävande dels för att 

vi själva var ute på förskolorna och observerade samt bearbetningen av allt material.  

Den kvalitativa metoden gav oss en större insikt kring det sociala sammanhanget i 

barngrupperna samt bidrog till nya infallsvinklar och upptäckter när vi fick 

möjligheten att observera de olika mötena mellan barn och pedagog. Genom att vi 

själva var ute och observerade de olika situationerna i verksamheten fick vi en tydlig 

inblick i arbetet och flera möjligheter att ta del av de förutsättningar som fanns för att 

skapa ett ökat talutrymme. Vi fick också genom både observationerna och 

enkätundersökningarna ta del av vilka faktorer det fanns som kunde påverka 

talutrymmet. I de olika observationerna och utifrån de svar som kom in uppstod nya 

tankar och funderingar hos oss som inte bara fokuserade på vikten av antalet talade 

ord hos de olika individerna. Det gav oss också många positiva upplevelser kring 

betydelsen av den “goda” kommunikationen som kan uppstå mellan barn och 

pedagog och givetvis också barnen i mellan. Vikten av att det finns närvarande, 

intresserade pedagoger som ser barnen som sina “medtalare” har genom denna studie 

tydligt påvisats ha en stor betydelse. 

Den kvantitativa metoden har bidragit till en ökad kunskap kring talets mängd i de 

observerade aktiviteterna och var en nödvändig metod för att kunna jämföra vårt 

resultat med Andersson och Nauclérs (1987) tidigare forskning. 

Under processens gång upptäckte vi att våra frågeformuleringar i enkäten gick in i 

varandra och konsekvensen vid sammanställningen blev att vissa delar och frågor var 

svåra att särskilja. Nu i efterhand hade vi försökt utveckla samt dela upp frågorna 

mer och formulera specifika frågor till de pedagoger som varit verksamma i mer än 

25 år och andra frågor till de pedagoger som arbetat under kortare tid i förskolan. Vi 

önskar att vi hade fått in fler svar från pedagoger som varit verksamma i mer än 25 år 

och ytterligare hade det varit önskvärt att få ta del av fler svar från de pedagoger som 

har haft erfarenhet av att ha arbetat i både svenska och mångkulturella grupper. Vår 

upplevelse är att det hade bidragit till en tydligare och en rättvisare bild av vår 
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jämförelse kring svenska och mångkulturella grupper i nutidens och dåtidens arbete i 

förskolan. 

Kärrby (1986) menar utifrån sin tidigare studie som berör sambandet mellan språk 

och aktivitet att barn är språkligt aktiva 70 % av sin tid i förskolan. Vi anser att det 

vore mycket intressant att veta hur språkligt aktiva barnen är under sin dag på 

förskolan men våra observationer spelades in och fokuserades enbart på specifika 

situationer. För att få ett resultat kring barnens totala språkliga aktivitet bör barnen 

videofilmas eller spelas in vid flera tillfällen under hela dagarna. 

 

7.4 Pedagogiska implikationer 

Vår önskan är att vår studie har inspirerat och stimulerat verksamma pedagoger kring 

barns talutrymme framförallt i arbetet kring kommunikationen med barnen. Dagligen 

möts vi av olika individer som bär med sig en ryggsäck med sina egna kunskaper och 

erfarenheter i. Det viktiga är att vi som pedagoger har förmågan att stanna upp och ta 

till oss det som det enskilda barnet vill dela med sig av samt att kunna fånga upp de 

“tysta” barnen som finns i våra barngrupper. Som pedagog är det av stor vikt att 

kunna vägleda barnen under deras lärandeprocess tillsammans med varandra vilket 

kan bidra till ett givande och tagande i olika situationer. Slutligen vill vi skicka med 

en tankeställare kring hur stor påverkan pedagogers bemötande har för barns 

förmåga att komma till tals. 

 

7.5 Förslag till vidare forskning 

Under arbetets gång av denna studie har det väckts funderingar kring barns 

talutrymme som vi inte kunnat fokusera på. Vi anser att det hade varit intressant att 

se om det är någon skillnad mellan pojkar och flickors talutrymme i de olika 

situationerna samt om det skiljer något kring talutrymmet mellan könen i 

barngrupper med svenska som modersmål och svenska som andraspråk. 

På grund av studiens omfattning fick vi minska fokuseringen kring vad den goda 

kommunikationen ger för möjligheter till barns språkutveckling. Denna del anser vi 

vara intressant att i vidare forskning undersöka då vi anser att pedagogernas 

bemötande och barnsyn är av stor vikt för barnens rätt att komma till tals. Enligt 

FN:s barnkonvention (Skolverket 1994) menar man att det är varje barns rättighet att 

göra sin röst hörd och bli bemött med respekt. 

 

7.6 Slutsats 

Forskningen kring barns talutrymme har bidragit till nya och mycket intressanta 

upptäckter hos oss. När vi startade forskningsprocessen fanns det en föreställning 

kring att mängden av barns talutrymme var mer än vad vi kommit fram till i vårt 

resultat och att pedagogerna pratade mindre idag än tidigare. 

Utifrån tidigare forskningslitteratur och genom egna observationer samt 

undersökningar har vi fått erfarenhet i att det skett en förändring kring 

kommunikationen och pedagogernas barnsyn jämfört med tidigare. En pedagog 

bidrog med tänkvärda ord efter en observation genom att säga “det är viktigt att vi 
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som pedagoger vågar vänta in barnen när de stannar upp och tänker på vad de ska 

berätta”. Resultatet påvisar att pedagogerna har ett större talutrymme än barnen i de 

flesta situationer och mest i de svenska förskolorna. Innan arbetet påbörjades hade vi 

en föreställning av att pedagoger i de mångkulturella grupperna talade mer än de 

svenska barngruppernas pedagoger. Denna uppfattning hade vi pågrund av att barnen 

i de mångkulturella grupperna behöver höra mycket svenska talade ord för att språket 

ska utvecklas vidare. Resultatet visar dock att barnen har fått ett ökat talutrymme i de 

flesta situationer till skillnad mot för 25 år sedan. 

Vi har kommit fram till att det viktigaste inte är mängden av antalet talade ord hos 

barn och pedagog utan att det finns en engagerad, ärlig och respektfull närvaro i 

samtalet. En pedagog svarade i enkätunderökning ”Frågan är om barn måste ha mer 

talutrymme, man kanske bör tänka över innehållet i samtalen istället” vilket är en 

tanke värd att reflektera över. Det är även av stor vikt att kommunikationen sker 

mellan olika individer såsom pedagog- barn och barn- barn eftersom det bidrar till 

olika lärandesituationer.  

Eftersom man aldrig kan bli fullärd så anser vi att fortbildning och 

kompetensutveckling är viktigt för pedagogers medvetenhet och kunskap inom 

området.  

Till sist vill vi knyta samman vår studie med ett citat från Anderssons och Nauclérs 

tidigare forskning som betyder mycket för oss. 

Det är ganska klart från studier av barns språkutveckling (speciellt Snow, 1975) 

att språkkunnandet inte utvecklas enbart genom att man hör andra tala i ens 

omgivning. Det är oerhört väsentligt att vara med i en språklig interaktion, att 

man behandlas som en jämbördig samtalspartner. Det innebär att det man säger 

tas på allvar och att de man samtalar med visar en respekt genom att inte bara 

prata för att “man ska prata med barn”. Kort sagt, samtalet är nyckeln till en 

fortsatt språkutveckling. Det grundläggande i språkkunnandet är att kunna 

kommunicera och för att den förmågan skall utvecklas krävs det att man 

utvecklar ett språkligt självförtroende. Man måste känna att det “bär” när man 

pratar och man måste få så mycket trygghet och intresse att man lär sig lyssna på 

andra. (1987:144) 
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9 BILAGOR 

 

9.1 Skriftlig förfrågan för medgivande från vårdnadshavare 

(bilaga1) 

 

Hej! 

 

Vi är två pedagoger som läser lärarutbildningen med inriktning mot förskola/ 

förskoleklass på Linnéuniversitetet i Växjö. En spännande utbildning närmar sig nu 

slutet och vi förbereder oss för fullt inför examensarbetet. Det ämne som har 

intresserat oss extra är att undersöka barns talutrymme i förskolan och vilka 

förändringar som skett de senaste 25 åren för barnen att göra sin röst hörd samt vilka 

faktorer som påverkar barnens möjligheter att komma till tals. 

Vårt tillvägagångssätt kommer att ske genom intervjuer av pedagoger i förskolan 

samt observationer av talutrymmet hos barn mellan 3-6 år. Observationerna kommer 

att göras under tre olika vardagliga situationer på förskolorna såsom planerad 

aktivitet, fri lek med närvarande pedagog samt matsituation vid lunch. Vår tanke är 

att komma till avdelningen vid ett par tillfällen för att få ett större material att arbeta 

med i vår text. 

Vår fokus kommer enbart att ligga på hur mycket utrymme som ges för barnen att 

tala i förskolan, inte vad de säger eller vilka enskilda barn som talar. Som hjälpmedel 

använder vi oss av diktafon, papper och penna. Allt inspelat material kommer enbart 

att användas i vår forskningsstudie och därefter raderas. 

Observationerna kommer att äga rum i våra respektive hemorter och det innebär att 

det sker på två olika städer i landet, xxx och xxx. 

För att våra observationer skall kunna genomföras behöver vi tillåtelse från er 

vårdnadshavare. 

Har ni några frågor eller funderingar får ni gärna kontakta oss. 

Vi tackar på förhand! 

 

Vänliga hälsningar 

Pia Kardetoft (xxx) xxxx-xx xx xx 

Åsa Johansson Lundgren (xxx) xxxx-xx xx xx 

 

Namnunderskrift: 

Vårdnadshavare 1   Vårdnadshavare 2 

 

 



2 

 

 

Intervjufrågor (bilaga 2) 

 

1. Hur tror du att fördelningen mellan pedagoger och barnens talutrymme är? 

2. Tror du att det skett någon förändring kring barns talutrymme de senaste 25 åren 

och vad beror de förändringarna på i sådant fall? 

3. Upplever du att det mest sker en dialog till, med, eller över barnen? 

4. Vilka faktorer tror du påverkar barnens möjligheter att komma till tals? 

5. Hur arbetar ni med att utveckla en kvalité kring barnens talutrymme? 

6. Vad tror du är viktigast att tänka på (kärnan) gällande arbetet med att utveckla 

barns talutrymme? 

7. På vilket sätt påverkar pedagogernas barnsyn barnens talutrymme? 

8. På vilket sätt synliggörs din barnsyn kring barns talutrymme? 

9. Har du erfarenhet av att arbeta med både svenska och mångkulturella 

barngrupper? 

(10. Upplever du att arbetssättet skiljer sig mellan svenska och mångkulturella 

barngrupper och i sådant fall hur?) 

 

 

Intervjufrågor till pedagoger som varit verksamma i minst 25år 

1. Tror du att det skett någon förändring kring barns talutrymme de senaste 25 åren? 

2. Vad är det som har förändrats? 

3. Vad beror förändringarna på? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


