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Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka hur pedagoger i förskolans yngre åldrar (1-3 år) arbetar 

talspråksutvecklande under samlingarna. Vi förstod ganska snabbt att det inte gjorts så mycket 

forskning på små barns talspråksutveckling; sådan forskning har snarare handlat om de äldre 

förskolebarnen samt skolbarnen. Vi har använt oss av intervju och observation för att samla in 

data och har delat upp studien i två delstudier, för att därigenom ta ansvar för varsin del. 

Observationerna gjordes vid tre olika samlingar, på två olika förskolor (totalt sex observationer) 

och vi intervjuade en förskollärare var. Den intervjuade förskolläraren var också den som 

observerades i samlingarna. Våra frågeställningar var av sådan typ att både observation och 

intervju behövdes som metod, för att få fram ett relevant resultat. 

Resultatet visar att båda de intervjuade förskollärarna är medvetna om barnens 

talspråksutveckling och det syns också i observationerna. Vi kan också se att vid samlingar med 

många barn lämnas mindre utrymme till barnens spontana uttryck, än vid samlingar med färre 

barn. I samlingar med färre barn tillåts barnen i större utsträckning att vara spontana. Resultatet 

ger några svar, men också några nya frågor där den mest framträdande frågan är om 

gruppindelningar i samlingarna är bra eller inte, med tanke på talspråksutvecklingen. I vår 

konklusion har vi lämnat det som förslag på vidare forskning. 

 

Nyckelord: Talspråksutveckling, pedagog, samling, förskola, 1-3 år 
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Inledning 

Under vår tid på lärarutbildningen har vi båda studerat språkutveckling hos både yngre och äldre 

barn. Det finns mycket skrivet kring ämnet, och det har intresserat oss båda två. Eftersom vi 

båda vill arbeta i förskolan, har vårt intresse väckts för de yngre barnens språkutveckling i 

allmänhet, och för de allra yngsta barnen i synnerhet. För att begränsa vår studie ytterligare valde 

vi i samråd med vår handledare, att rikta in oss på de yngsta barnens talspråksutveckling på 

förskolan (1-3 år). Eftersom förskolan omfattar många olika aktiviteter, och vi har begränsat med 

tid och utrymme för vår studie, gjorde vi urvalet att undersöka samlingen ur ett 

talspråksutvecklande perspektiv. Vi valde samlingen eftersom den är en aktivitet där alla barn 

deltar, och eftersom samling i någon form förekommer på i stort sett alla förskolor. Vi är två 

skribenter, och har delat upp arbetet mellan oss genom att göra varsin delstudie på varsin 

förskola. Varje delstudie består av tre observationer av tre olika samlingar, och en intervju med 

den förskollärare som höll i de tre samlingarna. För att skilja delstudierna åt i analysen, har vi valt 

att presentera dem som två skilda studier; delstudie S och delstudie L, där Lotten ansvarar för 

delstudie S och Frida för delstudie L. 

Vi vill tacka vår handledare som stött och blött våra utkast med oss under skrivprocessen, 

alltid med tålamod och lugn. 
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Bakgrund 

Talspråksutveckling 

För de pedagoger som arbetar i förskolan, är barngruppens storlek och det pedagogiska 

innehållet alltid en aktuell fråga. I år är det valår, och just nu tävlar de politiska partierna med 

varandra i sina satsningar på förskolan. Regeringen vill satsa 650 miljoner på förskolan, medan 

vänsterpartiet vill göra en gemensam satsning på fritids och förskola för 750 miljoner 

(www.svt.se, 2014). Kristdemokraterna i Uppsala vill utöka varje barns tid med vuxna, genom att 

minska barngruppernas storlek och höja vårdnadsbidraget (unt.se, 2014). När vi undersökt hur 

några olika kommuner planerar att arbeta med språkutveckling hittade vi olika dokument med 

mål för förskolorna. Barn- och ungdomsnämnden i Uppsala kommun skriver i sin uppdragsplan 

för åren 2014-2017 att förskolan ska arbeta medvetet och systematiskt med barnens språkliga 

utveckling. De har också som mål att andelen föräldrar som upplever att den pedagogiska 

personalen arbetar med barnens språkutveckling ska öka (www.uppsala.se, 2014). Förskolorna 

Brage, Ymer och Saga, som ligger i Sigtuna kommun, har en arbetsplan för 2013-2014, i vilken vi 

kan läsa att barnen kontinuerligt ska utmanas att utveckla sina språkliga förmågor 

(www.sigtuna.se, 2014). De pedagoger vi talat med säger att barngruppens storlek och mängden 

personal påverkar den pedagogiska verksamheten och därmed även arbetet med 

talspråksutveckling. Därför är det intressant och aktuellt att undersöka hur förskolorna idag 

arbetar pedagogiskt med barns talspråksutveckling. En central fråga är därför: Arbetar 

pedagogerna talspråksutvecklande, enligt läroplanen? 

Anna Fredriksson (2012) intervjuar i en artikel i Språktidningen Veli Tuomela, som där 

berättar om sin metod för språkutvecklande arbete. Han menar att ett stort ordförråd med många 

synonymer, gör det lättare för barn att hitta rätt ord i rätt situation. Det blir lättare att vara tydlig 

genom att t.ex. be någon att hämta överdragsbyxorna, istället för bara byxorna (Fredriksson, 

2012). Förutom förmågan att vara explicit, ger även ett rikt ordförråd ökad förmåga att använda 

avancerad grammatik. Den vuxne är förebild genom att använda det språk hen vill att barnet ska 

använda. Tuomela menar att barnen inte kan ”lära sig ett rikt språk själv”, och att ju större aktivt 

ordförråd ett barn har när det kommer till skolan, desto bättre. Vidare säger Tuomela att 

träningen till ett rikt och aktivt talat språk måste börja tidigt, för att optimera chanserna för 

barnet att nå dit (ibid, 2012). I en annan intervju med Tuomela i Borås tidning, skriver Karin 

Samuelsson att han lär ut sin metod genom föreläsningar och genom att besöka olika förskolor 

och arbeta aktivt med pedagogerna där. Tuomela har i sitt arbete tagit fram fem principer för 

språkutvecklande arbete som innefattar rubrikerna språkutrymme, upplevelser, rikt språkbruk, 

språknivå och begriplighet (Samuelsson, 2008). De fem principerna syftar till att använda språket 

på ett mer utmanande sätt, genom att fylla alla möjliga situationer med språk, att uppleva språket 
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för att beskriva upplevelser, använda ett utvecklat språk på en lagom svår nivå i tilltalet till barnen 

och att inte använda gester, mimik och kroppsspråk istället för att använda ett tydligt tal 

(Samuelsson, 2008). Liberg har uppfattningen att det inte finns några belägg för att just Tuomelas 

arbetssätt fungerar, men bekräftar att ett stort och rikt ordförråd hos ett barn gör att barnets 

chanser att klara sig bättre i skolan ökar, jämfört med ett barn från en språkligt fattig miljö 

(Fredriksson 2012). 

Tuomelas sätt att arbeta överensstämmer med formuleringarna i Lpfö98 som säger att 

förskolans uppdrag är att uppmuntra varje barn att utveckla sitt språk och sin nyfikenhet för 

språket (Lpfö98, rev.2010, s. 7). Enligt Tuomela är det i vardagen som barnet lär sig språket bäst, 

både hemma och i förskolan. Han menar att språket för barn både kan vara lätt och svårt. Lätt är 

att det sker i vardagen invävt i verksamheten eller i situationer hemma, medan det svåra är hur 

medveten man är, vilket krävs i de vardagliga rutinerna på förskolan. Enligt Samuelsson menar 

Tuomela att man som pedagog i arbetet lätt kan vara hemmablind vad gäller språket. Man ser då 

inte vad man gör, och kan då inte heller utveckla det arbetet (Samuelsson, 2008).  

Det är förskollärarna som ansvarar för att den dagliga verksamheten organiseras på ett sådant 

sätt att barnen utmanas i sin skriftspråksutveckling (Lpfö98, reviderad 2010, s. 11). Vidare ska 

förskolan arbeta för att varje barn ska tillägna sig ett varierat språk med ett utökat ordförråd och 

olika begrepp. Förskolan ska också uppmuntra barnets förmåga att leka med språket, så att barnet 

kan lära sig att kommunicera med andra på ett tillfredsställande sätt (ibid, s. 10). Sammantaget 

visar läroplanen på det ökade ansvar för barns språkutveckling, som lagts på förskolan, jämfört 

med tidigare styrdokument.  

Viktigast är ju att tala med barnen, säger  Tuomela i Samuelssons artikel och säger också att ett 

rikt språk på en lagom nivå stimulerar barns språkutveckling. Enligt Samuelsson menar Tuomela 

att undersökningar visar på att pedagoger i förskolan tar upp 70 % av talutrymmet vilket innebär 

att barnen får dela på de 30 sista procenten. En fundering som Tuomela tar upp i intervjun är hur 

barnens språk skall kunna utvecklas om de inte får komma till tals. Här menar han, enligt 

Samuelsson, att det är pedagogernas ansvar att se till att barnen får träna på sitt språk, både de 

som är pratglada och de som inte är pratglada (Samuelsson, 2008).  
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Litteraturöversikt 

Inledningsvis har vi valt att undersöka vad litteraturen säger om barns tidiga språkutveckling, 

särskilt i förskolan. Vi har också läst om litteracitet och vad tidigare forskning säger. I följande 

avsnitt kommer vi att tematiskt redovisa innehåll med relevans för vårt arbete. 

Barns tidiga talspråksutveckling 

Bjar och Liberg (2003) menar att barn mycket tidigt, redan under sitt första halvår i livet, lär sig 

att interagera med människor i sin omgivning, för att runt ettårsdagen börja pröva sitt eget språk 

med egna ord (s. 59-60). Nyfödda barn uppfattar många aspekter av språket redan när de föds 

och allra först lär de sig språkets ljudsystem. Den tysta kommunikationen tar sin början för 

barnet redan så tidigt som vid 6 dagars ålder (Söderbergh, 1988, s. 14). Eftersom barn tolkar och 

handlar långt innan de lärt sig tala så är det barnets handlingar som dominerar då barnen är små. 

Språk tillsammans med handling är en viktig förutsättning för att barnet ska genomföra och 

avsluta handlingar. Talet är det som styr barns handlingar (Björklund, 2008, s. 47).  

Ett barn lär sig det talade språket genom två generella principer; individuellt undersökande 

och praktisk vägledning genom andra (Svensson, 2009, s. 57). Svensson (2009) har också 

undersökt vad som skiljer olika strategier åt och funnit olika sätt att närma sig talspråket på. Vissa 

barn har ett uttrycksfullt språk med mycket tydlig intonation, medan andra koncentrerar sig på att 

säga rätt ord till rätt sak. En del barn vågar pröva sitt språk och tar risker i sitt lärande, och en del 

barn håller sig på den säkra sidan och använder ord de är säkra på (ibid, s. 57-58). Det finns också 

olika sätt att uttrycka en mening, även om man inte kan alla ord man vill säga; några barn väljer 

att bara säga det eller de viktigaste orden, medan andra väljer att fylla ut utrymmet med 

nonsensspråk, så att det åtminstone låter som en hel mening (ibid, s. 57-58). Svensson (2009) 

menar att barn närmar sig språket på olika sätt, och exakt hur närmandet ser ut är unikt för varje 

barn. Det finns barn som fokuserar på enstaka ord i talspråket, och det finns motsatsen; de barn 

som kallas ”ordbarn”, som samlar på sig ord att använda (Svensson, 2009, s. 57-58). Svensson 

menar vidare att det inte bara är miljön som påverkar barns sätt att lära sig språket, utan vad, när 

och hur barnet imiterar påverkar också (ibid, s. 60). 

De första orden hos ett barn brukar enligt Svensson (2009) vanligtvis komma då barnet är 

mellan 8 och 14 månader. Under första året lär sig barnet något enstaka ord i månaden medan 

ordförrådet ökar mer och mer under andra levnadsåret (s. 67). Exempel enligt Heister Trygg och 

Andersson (2009, s. 22) på barns första ord kan vara: titta, mamma, lampa, där.  Ett barns första ord 

kan definieras på olika sätt. Ett ord som används upprepat för att benämna ett visst ting eller 

händelse och som används målmedvetet räknas som ett ord. Däremot behöver ordet inte uttalas 

korrekt, det kan mycket väl vara förenklat eller onomatopoetiskt, dvs. ljudhärmande, t.ex. piip 
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istället för fågel. Det kan också vara så att barnet väljer ett annat ord än de vuxna gör, för att 

förklara en företeelse eller ett föremål. Oftast är det i så fall ett ord som barnet sätter i samband 

med händelsen eller saken (ibid, s. 68). 

Johansson & Svedner (2003, s. 35) utvecklar den nyare tidens syn på språkutveckling med att 

det är barns nyfikenhet som styr deras språkutveckling, vilket har stor betydelse vad gäller barns 

språkutveckling. Genom sin naturliga nyfikenhet lär sig barnet nya ord, vilket i sin tur skapar 

större kunskap om omvärlden (Johansson & Svedner, 2003 s. 35). 

Barnanpassat tal 

Barnriktat tal är det sätt att tala som vuxna använder då de tilltalar eller pratar med barnet 

(Ekström, 2002, s. 10). Därför är det viktigt att vuxna aktivt reflekterar över hur de tilltalar små 

barn. Den vuxne kan då använda sig av det som ofta kallas baby talk, dvs vuxnas tal till små barn. 

Med hjälp av joller och kroppsspråk interagerar den vuxne och barnet och skapar därmed ett 

gemensamt språk, som syftar till att visa och lära barnet hur kommunikation byggs upp och går 

till (Söderbergh, 1988, s. 55-57). Gester, joller och tal är meningsfullt för att kunna förstå och 

tolka (Ekström, 2002, s. 10). 

Söderbergh (1988, s. 53) och Westerlund (2009, s. 40-41, 77-78) menar att upprepning är en 

viktig del av hur barnet arbetar med språket och sin språkutveckling. Ordval, meningslängd och 

hastighet är också viktiga faktorer i den vuxnes kommunikation med barnet. Hagtvet skriver om 

det förenklade barnanpassade talet, som den vuxne använder för att anpassa sig till barnet. Det 

innebär att den vuxne frågar, upprepar och förenklar. Allt för att barnet ska känna sig delaktigt 

och utvecklas (Hagtvet, 2010, s. 111). Tystnad, d.v.s. pauser, är också viktigt, för att släppa in 

barnet i samtalet, liksom tydlighet i uttalet (Söderbergh, 1988, s. 53, Westerlund, 2009, s. 40-41), 

utan att för den sakens skull göra sitt eget språk alltför lätt, eftersom utmaningen då uteblir, allt i 

Vygotskijs anda (Strandberg, 2006, s. 153). Det är också viktigt att tänka på, enligt Westerlund, att 

man som vuxen böjer sig ner till barnets nivå och söker ögonkontakt. Genom miner och 

ageranden hjälper man på så vis barnet att rikta och hålla kvar uppmärksamheten (Westerlund, 

2009,s. 41). Söderbergh (1988, s. 10) pekar vidare på att det är genom dialogen som barnet lär sig 

språket. Avgörande betydelse för hur barnet utvecklar sitt språk är hur dialogen utformas mellan 

den vuxna och barnet. Att som vuxen ha en aktiv dialog med barnen hjälper dem att utveckla sitt 

språk; även i de vardagliga situationerna. I själva verket är det just de vardagliga situationerna som 

ger samtalet substans och förklarar de rutiner som utförs (Hagtvet, 2010, s. 118-119). I en miljö 

med mycket talat språk, ges barnen större möjligheter att tillägna sig ett större ordförråd, skriver 

Hagtvet och hänvisar till tidigare forskning av C.E. Snow (ibid, s. 113). 



 

10 

Litteracitet 

Elisabeth Björklund (2008) tar i sin avhandling Att erövra litteracitet. Små barns kommunikativa möten 

med berättande, bilder, text och tecken i förskolan bl.a. upp att det inte gjorts särskilt mycket tidigare 

forskning på de små barnens litteracitetserövring i förskolan. Sådan forskning har för det mesta 

utförts i de senare förskoleåren och i de tidiga skolåren, vilket gör Björklunds avhandling, i flera 

avseenden, unik och relevant (s. 15). 

Björklunds avhandling tar avstamp i Vygotskijs sociala och kulturhistoriska teorier och senare 

uttolkare av de teorierna, och har som utgångspunkt att små barn är kommunicerande individer 

redan från födseln. Språket och språkutveckling har länge setts som en viktig del i förskolans 

uppdrag, men det är inte förrän på senare år som läsande och skrivande involverats i 

styrdokumenten (Björklund, s. 25-27).  

Vad gäller barns språkutveckling så menar Björklund (s. 26) på att talspråket är en viktig del i 

kommunikationen och samspelet med omgivningen.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att om vi betraktar barns litteracitet som social 

praktik, nämligen att de genom aktivt deltagande bygger specifik kunskap genom 

specifika interaktioner med sin omgivning redan från sin första dag i livet, kan vi 

förstå hur betydelsefullt ”mottagandet” från oss som redan befinner oss i den 

praktiken måste vara för barnet. (Björklund, s. 28) 

 

I sin avhandling tar Björklund upp frågan om hur små barn erövrar litteracitet på förskolan och 

med hjälp av sina pedagoger. Hon skriver om att samlingarna utnyttjas till att utmana barnens 

språkutveckling genom ständiga samtal mellan barn och pedagoger. Även de mer informella 

samlingarna, som fruktstunden, nyttjas till tal och samtal (Björklund, s. 188-190).  

Samtal 

Vår vardag innehåller vanligen många samtal. Gjems (2011, s. 59) definierar ett samtal som en 

språklig händelse mellan två eller flera personer. Samtalet kan innehålla sådant  vi upplever eller 

gör, enskilt eller tillsammans, men även abstrakta ting, som ämnen och frågor vi tänker på eller 

något vi läst (s. 59). 

 

Strategin att upprepa och fråga barnen, visar sig i mitt material vara en ganska 

typisk bild av hur pedagogerna genom detta sätt kan hålla kvar barnens intresse 

och förlänga tiden i aktiviteten. (Björklund, s. 205)  

 

Ovanstående citat pekar på att pedagogernas medvetenhet och engagemang är av avgörande 

betydelse för att barnens språkliga utveckling ska bli så god som möjligt. Även om samlingen 
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styrs av pedagogen, så måste den präglas av en dialog mellan barn och pedagog. Även Gjems 

(2011) påpekar att engagemanget hos pedagogen är en viktig del i det pedagogiska arbetet med 

språkutveckling (s. 109). Att locka och motivera barnet till att delta i samtalet är en utmaning för 

pedagogen och om han eller hon misslyckas med det, kan det leda till att barnets vilja att samtala 

minskar (ibid). 

Björklund skriver om små barns deltagande i samtal: 

 

Små barns tidiga deltagande i konversationer blir ofta framgångsrika förutsatt att 

barnen får många frågor från sina samtalspartners om ämnen som intresserar 

dem och som också lämnar utrymme för deras svar. (Björklund, s. 47)  

 

Vad gäller barns inlärning av ord och begrepp så är stimulering av språket en betydande faktor. 

För att barnet ska få möjlighet att beskriva och kommunicera sina upplevelser så är också 

samtalet viktigt (s. 25-26).  En förutsättning för att det ska kunna bli ett språk är enligt Björklund 

(s. 34) ordens betydelse, vilket också är en betydelse för kommunikationen mellan individer 

eftersom språket lärs genom sociala sammanhang och bidrar till förståelse (s. 33). Barn tar i sin 

språkutveckling hjälp av vuxna, som tolkar och stöttar barnet så att det kan göra sig förstått. 

Hur individer kommunicerar med varandra, både genom talat, skrivet och gestikulerat 

(kroppsspråk) språk beskrivs av pragmatiken (Lindö, 2009, s. 20). Enligt Trygg Heister och 

Andersson (2009, s. 17) handlar pragmatiken om hur språket används i olika situationer och med 

olika personer. I stort sett handlar pragmatiken om att anpassa de talspråkliga regler som finns till 

personen och sammanhanget. Därigenom uppnås ett gott talat språk (ibid, s. 18). Pragmatik 

handlar dock inte bara om att anpassa språket, utan man studerar också med vilket syfte någon 

talar, beroende på olika situationer och hur talet låter. Ett exempel på det är att språket används 

olika i tal och skrift, hemma och i offentlighet, men sådana saker som ålder och status har 

betydelse, liksom hur mottagaren (lyssnaren) tar emot innehållet. Det finns tre aspekter inom 

pragmatiken, som alla är lika viktiga: Den bokstavliga betydelsen, talarens intention och 

lyssnarens uppfattning (ibid, s. 14). Utöver de tre aspekterna delas pragmatiken in i olika 

delområden: samtalsämne, turtagning, ordval, emotionell ton och kroppsspråk (ibid, s. 15-17). De 

olika delområdena visar vart och ett på hur en och samma person varierar sitt sätt att samtala 

utifrån vem den eller de andra i samtalet är. Det är inte bara samtalsämnet som sådant som 

förklaras, utan även vem som valt ämnet och hur talaren håller kvar eller byter samtalsämne. Här 

kommer också turtagningen in, vilken visar hur stor del av talutrymmet de olika deltagarna tar 

och i vilken ordning de tar sin del. Prosodin (språkets melodi) varierar med vilka känslor talaren 

förmedlar och valet av ord beror på hur många som lyssnar och vilka de är, men även på talarens 

bakgrund, ålder, kön m.m. Kroppsspråket läses ofta av omedvetet av lyssnaren, och lyssnaren 

uppfattar talarens budskap på olika sätt utifrån hans eller hennes gester, hållning, fysiska närhet 

m.m. (ibid, s. 15-17). 
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Björklund tar upp många exempel på hur de små barnen involveras i samtal med pedagoger, 

och med endast några få ord som hjälp kan berätta händelser på ett begripligt sätt. 

  

Barnens språkliga uttryck tas tillvara, hur subtila de än syns vara. Ett ord, 

scenario eller en kroppslig gest anammas av pedagogerna som ställer frågor, 

inväntar svar eller ber barnen berätta. Barnen själva skapar också utrymme för 

eget berättande med för dem kända redskap, som pärmar med fotografier som 

speglar deras liv hemma och i förskolan. (Björklund, s. 110) 

 

När vuxna sätter ord på barnets handlingar, tillsammans med barnet, sker språkutveckling. Om 

barnet t.ex. bankar med något i golvet, kan vi säga ”banka, banka, banka”. När ett barn pekar på 

något och kanske uttrycker en undran, hjälper vi barnet genom att sätta ord på föremålet för 

barnets intresse, t.ex. ”ja, titta, en blomma” (Westerlund, 2009, s. 38). Westerlund (2009) menar 

vidare att allt detta, som många vuxna gör automatiskt, är positivt för barnets 

ordförrådsutveckling (s. 39). Den utvecklingen gynnas även av att den vuxne också härmar 

bebisens smackande ljud och läpprörelser när bebisen är riktigt liten (ibid, s. 40), och på så sätt 

samtalar och tränar turtagning. Upprepningar och tolkningar av barnets försök till 

kommunikation är visserligen värdefullt för spårkutvecklingen, men den vuxne kan också höja 

nivån ett snäpp genom att göra grammatiska tillägg till det barnet säger. Den vuxne kan t.ex. 

utveckla barnets ”nä bi” till ”Nej, det finns ingen bil där, bilen är borta” (ibid, s. 41).  

Den proximala utvecklingszonen  

Wedin (2011, s. 38) beskriver Vygotskijs teorier om den närmaste utvecklingszonen och hur barn 

kan erövra ny kunskap genom assistens från mer erfarna personer, t.ex. pedagoger eller äldre 

kamrater. Det gäller dock att nivån blir lagom mycket högre än barnets egen, annars blir 

utmaningen alltför stor och utvecklingen uteblir (Vygotskij, 1999, s. 334-336). Ur ett 

sociokulturellt perspektiv är Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen ett sätt att visa 

hur vi lär oss nya saker. Vi presenteras för, eller hamnar i, nya sammanhang i tänkande och 

praktik, lär oss hur de fungerar, vänjer oss vid tillvägagångssättet och till slut kan vi 

förhoppningsvis klara av situationen på egen hand (Säljö, 2000, s. 121). För att ge ett exempel på 

ett lärande i den proximala utvecklingszonen, beskriver Säljö (2000) en studie där mammor 

tillsammans med sina barn (6-7 år gamla) skulle slå en knop, ett dubbelt halvslag, kring en käpp. 

Mammorna hjälper sina barn att strukturera uppgiften och att dela upp den i små delar. På så sätt 

lånar barnen mammornas kunskaper, för att kunna lösa uppgiften (s. 120-121). 
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Teoretiska utgångspunkter 

Under historiens gång har olika synsätt dominerat uppfattningen om hur barn lär sig språk, men 

idag är de flesta språkinlärningsforskare överens om att språkutvecklingen är förankrad både i ett 

sociokulturellt och kognitivt sammanhang och att alla barn med normal utveckling går igenom 

liknande utvecklingssteg. Däremot tvistar man ännu om vilka faktorer som är de mest avgörande 

i läroprocessen (Lindö, 2009, s. 37, Söderbergh, 1997 s. 264-269). Lindö (2009) menar att det är 

lika viktigt att ge barn språklig stimulans som att ge dem näring via mat och dryck (s. 67). Säljö 

(2000) menar att det inte är så enkelt som att vi har getts vissa biologiska och mentala resurser, 

och att vi därför automatiskt utvecklar vårt språk på samma sätt som alla andra i vår omgivning. 

Vår omgivning spelar också en stor roll; den miljö vi vistas i, vilka resurser den har och de krav 

den ställer på oss (s. 17). Däremot är det så att den mänskliga arten har en särskild förmåga att 

utveckla ett språk, och människan är unik när det gäller att tillägna sig och dela kunskap genom 

språket (ibid s. 34-35). Trots att det mänskliga språket är unikt, är det inte sannolikt att barn 

plötsligt förstår hur saker och ting hör ihop och hänger samman, om de inte får hjälp och 

vägledning av en person som redan tillägnat sig den kunskapen, menar författaren. Vi förstår 

tingens betydelse genom vårt sätt att diskutera och kommunicera om dem, d.v.s. genom våra 

diskurser om dem (ibid, s. 62-63). För att ett barn ska utveckla ett talspråk måste barnet ges 

mängder av tillfällen att träffa och kommunicera med både vuxna och barn. De tillfällena gör så 

att barnet mognar och utvecklas (Svensson, 2009, s. 37). Det sociokulturella perspektivet 

använder sig av begreppet mediering, vilket innebär att vår kultur och de verktyg som den 

innehåller, färgar vårt tänkande och därmed våra föreställningsvärldar (Säljö, s. 81). I ett 

sociokulturellt perspektiv är tänkandet och kommunikationen tätt sammankopplade. Genom att 

vi deltar i kommunikation av olika slag, kan vi lära oss nya saker, ta till oss nya tankar och få nya 

perspektiv på företeelser (ibid, s. 115). 

Den litteratur, forskning och de styrdokument vi tagit del av, visar sammantaget på att 

förskolans pedagoger har stor betydelse i barns språkliga utveckling. Vi har utifrån det valt att 

anta ett sociokulturellt perspektiv för syfte och frågeställningar i den här uppsatsen. 
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Syfte och frågeställningar 

Eftersom förskolan, enligt läroplanen, ska arbeta med språkutveckling i sin dagliga verksamhet, är 

det relevant att undersöka hur det språkutvecklande arbetet går till och i vilken omfattning det i 

förväg är planerat av pedagogen. Det är också intressant att veta om och i vilken grad som 

förskollärare diskuterar språkutveckling inom arbetslaget, för att ge barnen optimala 

förutsättningar att utveckla ordförråd och ett nyanserat talspråk. För att minska 

undersökningsområdet har vi valt att rikta in oss på det talspråksutvecklande arbetet vid 

samlingar med yngre barn, 1-3 år. Med samling menar vi framöver den stund på dagen då alla 

närvarande barn på avdelningen samlas kring en eller flera pedagoger och där pedagogen är den 

styrande i samtalet. Samlingen innehåller vanligen en eller flera sånger, närvarokontroll och 

dessutom en eller flera aktiviteter som är utvalda och planerade av pedagoger. Vi har valt att 

observera samlingar med planerat pedagogiskt innehåll, eftersom vi är ute efter att undersöka den 

medvetna delen av förskolans talspråksutvecklande arbete. Med pedagog menar vi en person med 

lärarutbildning, behörig att arbeta i förskolan. 

Syftet är att undersöka hur pedagoger i förskolans tidiga åldrar (1-3 år), arbetar med varje 

barns talspråkliga utveckling, under samlingar med pedagogiskt innehåll, samt vilka uppfattningar 

pedagogerna har om det talspråksutvecklande arbetet vid samlingar. 

 

Syftet har operationaliserats i fyra forskningsfrågor: 

1. Vilka uppfattningar har pedagogen om samlingen utifrån ett talspråksutvecklande 

perspektiv? 

2. När pedagogen leder samlingen, vilket innehåll har samlingen och på vilket sätt sker 

kommunikationen med barngruppen eller enskilda barn? 

3. Uppmuntrar och bemöter pedagogen barns olika kommunikativa bidrag, och i så fall på 

vilket sätt? 

4. Uppmärksammar pedagogen barn som inte kommunicerar under samlingen, och i så fall på 

vilket sätt? 
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Metod 

Bjørndal (2011) definierar metod som ett sätt att närma sig ett problem och ett sätt att skaffa sig 

nya kunskaper. Kvantitativ metod skiljer sig från kvalitativ metod genom att vara mer exakt i sin 

beräkning av insamlad information. Den kvalitativa metoden vill istället få fördjupning av 

studieområdet (s. 22), vilket betyder att forskaren väljer ut en eller få studieobjekt (Repstad, 1988, 

s. 15). Repstad (1988) betonar också att i en kvalitativ metod, finns ett nära förhållande mellan 

forskaren och studieområdet (s. 15). Något som också kännetecknar en kvalitativ metod är enligt 

Repstad (1988) dess flexibilitet. En kvalitativ studie ger en bild av människan som mer fri, kreativ 

och medveten till skillnad från en kvantitativ studie som ser människan som en enkel dator (s. 

18). Kvalitativa studier undersöker ofta avgränsade och specifika miljöer (s. 23). Vi har valt att 

använda oss av kvalitiativ metod, eftersom dess syfte att fördjupa sig inom en fråga passar vårt 

syfte och våra frågeställningar. 

Val av datainsamlingsmetoder 

Valet av metod gjordes utifrån de frågeställningar vi har och de metoder vi har valt att använda i 

den här studien är observation och intervju. 

Observation 

Observera – att iaktta eller undersöka. Ordets betydelse innebär att observatören (den som 

iakttar) tittar på en viss situation och sedan tolkar de intryck observatören tagit del av. Det finns 

två olika sorters observationer; första och andra ordningen. När observatören observerar enligt 

första ordningen innebär det att observatören själv inte deltar i den pedagogiska situationen; 

uppgiften är endast att observera. Under en observation av andra ordningen, däremot, deltar 

observatören själv i den pedagogiska situationen. Gemensamt för båda typerna är att det är 

observatörens intryck under observationstillfället som tolkas i efterhand (Bjørndal, 2011, s. 26 

och 29). 

Det finns olika grader av deltagande hos den observerande vid en observation; fullständig 

observatör, observatör som deltagare, deltagare som observatör och fullständig deltagare. I den 

här undersökningen är observatören fullständig observatör, vilket innebär att observatören endast 

iakttar det som händer, och inte deltar på något sätt (föreläsning, Norén, 2014-01-31). 

I den här undersökningen användes observation som en metod, eftersom syftet var att 

undersöka hur interaktionen mellan pedagoger och barn går till i praktiken. Eftersom barnen är 

mycket små, var inte en enkätundersökning eller barnintervju praktisk möjlig. 

Syftet med observationerna är att samla in material om hur pedagogen använde språket under 

samlingen vid tre olika observationstillfällen. En observationsmall har utformats för att samla in 
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observationerna (bilaga 1). På observationsmallen antecknas hur många gånger pedagogen tilltalar 

något barn.  

Vi har valt  att dela upp pedagogernas sätt att tala till barnen i tre kategorier: 

 Uppmaningar (T.ex. Sätt bilden på bilen där!) 

 Frågor (T.ex. Vilka barn är hemma idag?) 

 Respons (T.ex. Ja, Anna är ledig idag.) 

 

Vi har också delat upp barnens språkliga delaktighet i samlingen i tre kategorier: 

 Frågor (T.ex. Var är Anna?) 

 Respons (T.ex. Jaaaa.) 

 Spontant (T.ex. Titta! Fjäril!) 

Intervju 

Vi har valt att komplettera våra observationer av samlingarna genom att genomföra en intervju 

med de observerade pedagogerna, det totala antalet intervjuer blev alltså två. Valet av intervju 

som kompletterande metod har vi gjort för att observationer inte lämnar möjlighet till tillägnande 

av kunskap kring pedagogernas uppfattningar, på samma sätt som en intervju kan göra. Intervju 

som metod har vi valt som ett komplement till de observationer vi gjort för gå mer på djupet 

kring pedagogens uppfattningar. På så vis hoppas vi få svar på de frågor vi har kring pedagogens 

tankar om det talspråksutvecklande arbetet i samlingen. 

Intervjuerna kommer att ske i anslutning till observationerna och utgår från en frågemall som 

upprättats i förväg (se bilaga 2).  

Urval 

Två förskolor i Mellansverige har valts ut, en i stadsmiljö och en i lantlig miljö. De har valts ut 

genom att förfrågningar om deltagande i undersökningen skickats ut till förskolor vi tidigare haft 

kontakt med. Vi kallar dem i fortsättningen förskola S (stadsmiljö) och förskola L (lantlig miljö). 

Förskola S har fyra avdelningar och förskola L har tre avdelningar. De aktuella avdelningarna är 

småbarnsavdelningar, med barn i åldrarna 1-3 år. På förskola S observerades en avdelning med 16 

barn och på förskola L en avdelning med 15 barn. En förskollärare på varje avdelning har 

tillfrågats om att bli intervjuad, och även om att vara den som ska leda samlingarna vid 

observationstillfällena. 

Genomförande av datainsamling 

När man ska göra en eller flera observationer är det nödvändigt att först be om föräldrars 

samtycke. Viktigt är också att förbereda den som man ska observera, eller vårdnadshavaren, och 
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att vara tydlig med att deltagandet är frivilligt. Innan observationerna och intervjuerna 

genomfördes, lämnade vi därför ut en samtyckesblankett till alla föräldrar på respektive 

avdelning, där vårt syfte med observationerna tydligt framgick (se bilaga 3). Inget barn kommer 

att kunna spåras, varken till förskolan eller till avdelningen, eftersom vi inte i någon del använder 

oss av barnens, pedagogernas eller förskolornas riktiga namn, eller andra speciella kännetecken i 

vår färdiga studie. Ett fåtal föräldrar valde att inte lämna sitt samtycke och de barnen 

representeras därför inte i studien. Barnen observerades i första hand som grupp, inte som 

individer. Endast förskollärare har intervjuats. 

Observation 

Tre observationer genomfördes, utifrån förskollärares språkanvändning under samlingen. Tilltal, 

frågor och svar mellan pedagog och barn, men även gester och kroppsspråk hos barnen 

observerades. Ett observationsschema användes, för att på ett enkelt sätt kunna följa aktiviteten. 

Observationsschemat (bilaga 1) kompletterades med anteckningsblock och penna för att kunna 

lägga till och skriva ner händelser.  

Intervju 

Eftersom det är av stor vikt för undersökningen att intervjua samma pedagog som observeras, 

säkerställde vi i förväg att så kunde ske. Vi informerade i förväg om syftet med observation och 

intervju, men var inte alltför detaljerade, eftersom vi inte ville att pedagogen i observationerna 

skulle påverkas av våra frågeställningar. 

Intervjuerna, vilka gjordes enligt metoden för kvalitativ intervju (Johansson & Svedner, 2001), 

genomfördes i ett mindre rum där vi kunde samtala ostört. En kvalitativ intervju fördjupar sig i 

ämnet och använder sig av ett eller få studieobjekt (Bjørndal, 2001, s. 22). Samtliga intervjuer 

spelades in med hjälp av mobiltelefoner, men det fördes även anteckningar. 

Vi inledde med att informera förskolechefen om undersökningen för att inhämta dennes 

samtycke och därefter gjordes en förfrågan till pedagogerna på avdelningen. Ett brev skickades 

också ut om medgivande till föräldrar för att få deras samtycke. 

Bearbetning och analys av insamlade data 

När alla observationer och intervjuer var genomförda påbörjades arbete med att bearbeta data. Vi 

transkriberade intervjuerna och gjorde sammanfattande tabeller över observationerna.  

Etiska överväganden 

Enligt Bjørndal (2011, s. 138) kommer etik från grekiskans ethos som betyder sedvana, sätt att 

handla, moralisk inställning och karaktär. Viktiga grundläggande principer som Bjørndal tar upp 
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(ibid) är principen om självbestämmande, principen om rättvisa, principen om maximal godhet 

och principen om maximalt lärande. Principen om självbestämmande handlar om att människor 

har rätt att bestämma över sig själva. Principen om rättvisa handlar om människors rätt till 

likabehandling där förutsättningarna är samma för alla. Principen om maximal godhet handlar om 

att vara så god i sitt handlande som möjligt och att minska lidande samt att förebygga skada. 

Principen om maximalt lärande handlar om att man i den mår det går försöka att inte skada eller 

förorsaka lidande (ibid, s. 138-139). De olika principerna kan komma att ställas mot varandra i 

vissa situationer och då gäller det som pedagog att kunna förhålla sig till dessa. Bjørndal (ibid, s. 

139) menar att då man gör ett val för att följa en princip, kan någon annan princip komma att bli 

lidande. 

Innan man genomför en intervju finns det saker man bör tänka på om vad som kan vara 

känsligt att ta upp och vilka typer av frågor som är lämpliga att ställa. Enligt Vetenskapsrådet 

(2012) har man som forskare ansvar för att forskningen är av god kvalitet och moralisk 

acceptabel. Därför finns det några saker man bör tänka på vad gäller etik. Vetenskapsrådet (2012) 

skriver om de fyra grundprinciperna samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, informationskravet 

och nyttjandekravet som även Ylva Bergström tar upp i sin föreläsning (2014-02-04). 

Samtyckeskravet innebär att personen som ska genomföra intervjun måste be om samtycke hos 

deltagaren. Den som ska medverka i en undersökning har alltså själv rätt att bestämma om denne 

vill vara med eller ej. Konfidentialitetskravet handlar om att tystnadsplikt gäller för de personer 

som är med i studien eller forskningsprojektet och de som har användning av etiskt känsliga 

uppgifter, viktigt är då att vara noga och tydlig med det. Enligt informationskravet så är det 

viktigt som intervjuare att informera den som blir intervjuad något om vad studien handlar om, 

samt studiens syfte för att den som blir intervjuad ska få någon kunskap om innehållet. 

Nyttjandekravet handlar om att de uppgifter som samlas in från enskilda individer endast får 

användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2012). 

Viktigt är att ta hänsyn som intervjuare och observatör och att visa respekt för den individ 

eller de individer som deltar i undersökningen, genom att det inte får några konsekvenser för den 

som väljer att dra sig ur undersökningen (Johansson & Svedner, 2006, s. 29). Dit hör även 

föräldrars samtycke, vad gäller barns deltagande i de observationer vi gjort . Eftersom dessa  skett 

i en barngrupp där barnen är 1-3 år, var  samtycket från föräldrar nödvändigt innan 

genomförandet av observationerna . Viktigt även här är, enligt Johansson & Svedner (ibid, s. 30), 

att tänka på att de som deltar inte ska kunna identifieras. Detta har vi som genomfört 

undersökningen varit noga med under genomförandet och vi har därmed uppfyllt vår skyldighet 

att skydda deltagarnas identitet. 

Reflektion kring metoden 

Utifrån det syfte och de frågeställningar vi hade var valet av metod självklart. Vi hade gjort 

samma val av metod igen. För att få ett större underlag hade vi kunnat utöka vår undersökning 
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med två avdelningar till, så att studien blivit dubbelt så stor. Därmed hade resultat och analys 

blivit fylligare och eventuellt mer tillförlitligt. 
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Resultat och analys 

Vi har valt att dela upp vår redovisning och analys i två separata delar. Vi kommer att presentera 

en delstudie var, utifrån våra frågeställningar och vår metod. I diskussionen finns  en jämförelse 

mellan delstudierna. 

Redovisning delstudie S 

På förskola S intervjuades och observerades en förskollärare, som arbetat på förskolan i två år. 

Jag kommer fortsättningsvis kalla informanten Sara. Hon berättar att förskolan har fyra 

avdelningar, två småbarnsavdelningar och två storbarnsavdelningar. Sara jobbar på en av 

småbarnsavdelningarna, tillsammans med en annan förskollärare och en barnskötare. 

Avdelningen har 16 barn mellan 1 och 3 år. Intervjun genomfördes efter två observationer. Sara 

visade mig till ett arbetsrum på förskolan, där vi kunde sitta och prata ostört. Intervjun med Sara 

tog ungefär 30 minuter.  

Observation 1 och Observation 3 genomfördes i avdelningens största rum, på en rund matta. Alla 

barn och pedagoger satt i en ring. Vid Observation 1 var det 12 barn och tre pedagoger i samlingen, 

och vid Observation 3 var det fyra barn och en pedagog. Observation 2 genomfördes i ett mindre 

rum på avdelningen. Fyra barn och en pedagog samlades på golvet runt ett lågt lekbord. Vid alla 

tre observationer satt jag utanför ringen och observerade. 

 

Hur ser pedagogen på samlingen ur ett talspråksutvecklande perspektiv? 

 

Intervju 

Sara berättar att hon tycker att samlingen är ett jättebra tillfälle att arbeta talspråksutvecklande. 

Hon och hennes kollegor samtalar inte kring innehållet i samlingarna, men hon menar att både 

läroplanen och förskolans lokala arbetsplan säger att förskolan ska arbeta språkutvecklande, så 

det är något alla ändå gör. Hon berättar att upprepningar och att ställa frågor till barnen är en 

viktig del av det språkutvecklande arbetet. Det sker till exempel genom att de sjunger samma 

sånger många gånger. Barnen känner igen dem och sjunger med efter några gånger. De pratar 

också om sångerna, om deras innehåll, och kopplar bilder till sånger för att även locka de visuella 

sidorna. Sara berättade också att hon inte tänker på att förenkla sitt språk när hon talar med 

barnen. Hon använder långa meningar och pratar som om hon pratade med en vuxen, utan att 

använda ett alltför avancerat språk. Sara säger att hon ändå försöker vara tydlig i sitt tal och att 

hon ibland förstärker orden med gester, som att peka. Hon nämner även att hon benämner saker 

med dess rätta namn, t.ex. ”lägg klossen på det röda pappret”. 
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När pedagogen leder samlingen, vilket innehåll har samlingen och på vilket sätt sker 

kommunikationen med barngruppen eller enskilda barn? 

 

Intervju 

Sara berättar att hennes samlingar har olika innehåll, t.ex. sångsamling och instrumentsamling. 

Hon tycker att samlingen inte bara behöver innehålla vädret ute eller veckodagarna, men tar även 

med sådant innehåll i sina samlingar. Hon berättar vidare att hon ungefär en gång i veckan 

försöker använda en iPad i samlingen och låta barnen välja sånger genom ett tärningsspel. Sara 

berättar vidare om andra aktiviteter i samlingen; att räkna barnen, att göra stapeldiagram med 

legoklossar för att se vilken frukt som är populärast för dagen och för att träna finmotoriken. 

Hon säger också att hon försöker få med de projekt som avdelningen eller förskolan arbetar med 

för tillfället, t.ex. färger eller odling. 

 

Observation 

I delstudien observerades tre samlingar med olika innehåll. Likheterna fanns i att det vid varje 

tillfälle fanns något eller några föremål som var centrala för samlingens innehåll. Vid Observation 1 

var de föremålen legobitar, färgade ark och bilder på föremål i olika färg. Sara frågade alla barn 

vilken frukt de ville ha. Varje barn fick ta en legobit i samma färg som frukten de valt och placera 

den i en stapel med likadana klossar. 

 

S: Då undrar jag: Anna, vad vill du ha för frukt? 

A: Päjon 

S: Då kan du börja med att ta en grön puss… nej, legobit, och så ställer du den på det 

gröna. 

A: (Tar en grön legobit och sätter den på ett grönt ark på golvet.) 

S: (Skär en bit päron och räcker till A) Varsågod. 

(Observation 1, delstudie S) 

 

När alla fått frukt fick varje barn ta en bild som låg med baksidan upp på mattan. Bilderna 

föreställde saker med olika färg (banan, vatten, gräs, etc.) och barnens uppgift var att sätta den 

bild de valt på ett papper med motsvarande färg. Sara bad ett barn i taget att utföra uppgiften.  

Den mesta kommunikationen skedde mellan Sara och barnen. Hon ställde många frågor, men 

alla frågor fick inte svar. 

 

S: Fia, vad vill du ha för frukt? 

F: (svarar inte, tittar på Sara) 

(tystnad) 

S: Vill du ha äpple, päron eller banan? 
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(tystnad) 

S: Vill du ha en banan? 

(tystnad) 

S: (skär en bit banan och ger Fia) Varsågod, Fia. 

(Observation 1, delstudie S) 

 

Ibland svarade barnen bara genom att peka eller nicka (kroppsspråk), men ibland, som i exemplet 

ovan, svarade barnen inte alls. Sara ställde då fler frågor och gjorde dem ofta slutna. I exemplet 

med Fia förklarade till slut Sara för Fia att Fia måste visa vad hon vill för att få hjälp. Fia nickade 

då som svar på frågan om hon vill ha päron. I tabellen nedan syns också att Saras respons på 

barnens frågor eller spontana uttryck inte är så många. I tabellen syns också att den mesta 

kommunikationen mellan Sara och barnen är fråga – svar från pedagog till barn, följt av 

uppmaningar från Sara till barnen. 

 

Resultat Observation 1 

Observation 1 Uppmaning Fråga Respons Spontant Kroppsspråk 

Pedagogbarn 25 65 11 X X 

Barnpedagog X 4 34 20 13 

Antal barn:      12             Antal pedagoger:        3          Tid:    22 min 

 

Vid Observation 2 hade Sara bilder från ett odlingsprojekt och en blomkruka med en planta med 

sig och samlade fyra barn kring ett lågt bord i ett av de mindre rummen på avdelningen. Hon 

repeterade hur de hade målat toarullar och sått frön i dem, genom att visa bilderna för barnen, för 

att så småningom ta fram den större plantan i krukan. Vid det här tillfället responderade Sara i 

större utsträckning på barnens frågor och spontana uttryck; ofta genom att ställa nya frågor till 

barnen, som de i sin tur besvarade. 

 

Resultat Observation 2 

Observation 2 Uppmaning Fråga Respons Spontant Kroppsspråk 

Pedagogbarn 8 27 5 X X 

Barnpedagog X 2 24 14 4 

Antal barn:      4             Antal pedagoger:       1           Tid:   7 min 

 

När Observation 3 gjordes hade Sara en iPad med ett tärningsspel med sig vid samlingen. Fyra barn 

samlades på den runda mattan i det stora rummet och turades om att skaka iPaden och få fram 

två bilder på tärningarna. Varje bild representerade en sång och barnet valde en av sångerna, som 

gruppen sjöng tillsammans. När alla skakat iPaden gjorde gruppen en motorikövning som Sara 

ledde, innan samlingen avslutades med att alla barn erbjöds en frukt. I tabellen syns att barnen var 
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mer spontana än vid tidigare tillfällen, men också att Saras frågor till barnen fortfarande 

dominerar samlingen. 

 

Resultat Observation 3 

 

 

Uppmuntrar och bemöter pedagogen barns olika kommunikativa bidrag och i så fall på 

vilket sätt? 

 

Observation 

Vid samlingarna med färre barn, tog Sara emot barnens spontana uttryck och lyfte upp deras 

frågor och besvarade dem. Vid de större samlingarna var det de andra två pedagogerna som 

besvarade och ofta tystade ner de spontana uttrycken. 

 

T: Nan! Nan! Nan! 

P1: Du får vänta på din tur Tomas. 

T: Nan..! 

P1: Du får banan sen. 

(Observation 1, delstudie S) 

 

Sara var noga med att just det barn som fått frågan skulle svara. Hon riktade sig ofta till ett 

speciellt barn och tilltalade det med namn och väntade in ett svar. Det var särskilt tydligt i 

Observation 1, medan Sara i de andra två observationerna lät barnens frågor och kommentarer 

styra i större utsträckning. 

 

David: Va ä dä? 

S: Det här? Ett sugrör, så att den inte ska ramla. 

Annika: De e solros. 

S: Ja, det är solros. Hur visste du det? 

Annika: För vi har det hemma. 

S: Har ni det hemma också? 

Bella: Jag också. 

(Observation 2, delstudie S) 

 

Observation 3 Uppmaning Fråga Respons Spontant Kroppsspråk 

Pedagogbarn 17 33 13 X X 

Barnpedagog X 1 20 29 10 

Antal barn:         4          Antal pedagoger:          1        Tid:     16 min 
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I ovanstående exempel låter Sara barnen styra riktningen vid samlingen, och pratet blir mer likt 

ett samtal än en undervisningssituation. 

 

Uppmärksammar pedagogen barn som inte kommunicerar under samlingen, och i så fall 

på vilket sätt? 

 

Intervju 

Sara berättar under intervjun om en pojke (Ali) på avdelningen som inte pratar alls när han är på 

förskolan. Mest av en slump frågade hon Alis föräldrar om han säger något alls hemma. Hans 

föräldrar blev väldigt förvånade och sa att han pratar ”hur mycket som helst” hemma. När Sara 

vände sig till Ali och sa: ”Men pratar du hemma?”, skrattade han bara. Sedan dess har Sara 

försökt locka honom att prata även på förskolan, men inte under samlingen. Hon passar istället 

på när de ska byta blöja och även under matsituationen. Sara förklarar att hon inte vill utsätta 

barnen för press, eftersom de då kanske effekten blir motsatt; att barnen blir rädda för att prata. 

Hon försöker se små framsteg, som att barnet vid ett tillfälle tar rätt kloss och vid nästa tillfälle 

också sätter klossen på rätt ställe. 

 

S: Till slut så klarar de det så, sen säger de ju nånting helt plötsligt.  

(Intervju, delstudie S) 

 

Vidare berättar Sara att hon absolut inte vet om alla hänger med och förstår, men tycker att hon 

kan se på barnens ansikten om de förstår. Hon menar också att genom upprepning förstår 

barnen hur de ska göra och till slut även varför de ska göra det, och då har de vunnit ny kunskap. 

Sara säger också att hon försöker fånga in barnen så att de ska tycka att samlingen är rolig, även 

om de inte förstår allt. 

 

Observation 

Under Observation 1 var det en flicka som nästan inte pratade alls, men hon visade tydligt med sitt 

kroppsspråk och sitt ansiktsuttryck att hon hängde med. Tydligast blev det när gruppen sjöng en 

sång om en tupp; då lyste flickans ansikte upp och hon gungade med kroppen, men sjöng inte. 

Analys delstudie S 

Hur ser pedagogen på samlingen ur ett talspråksutvecklande perspektiv? 

 

Saras tankar om hur hon ser på samlingen som ett tillfälle till talspråksutveckling, bekräftas av 

flera av de författare som har lyfts fram tidigare i den här studien. Både Söderbergh (1988, s. 53) 

och Westerlund (2009, s. 40-41, 77-78) menar att upprepningar är en viktig del av den vuxnes 

samtal med barnet, precis som Sara berättar att hon gör. Hagtvet (2010, s. 111) beskriver det som 
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ett sätt för den vuxne att anpassa sitt tal till barnet. Att inte förenkla sitt språk, vilket Sara säger 

att hon inte gör, stämmer med Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen. Men det 

gäller att inte heller bli alltför avancerad, precis som Sara säger, eftersom den positiva effekten på 

utvecklingen då minskar (Vygotskij, 1999, s. 334-336). 

 

När pedagogen leder samlingen, vilket innehåll har samlingen och på vilket sätt sker 

kommunikationen med barngruppen eller enskilda barn? 

 

I exemplet med Fia, säger Sara att Fia inte kan få hjälp om hon inte visar vad hon vill, vilket gör 

att Fia till slut svarar med en gest. Hagtvet (2010) skriver om just det som Sara visar i sitt samtal 

med Fia; att upprepningar och frågor är viktigt för att barnet ska känna sig delaktigt (s. 111). 

Söderbergh (1988) pekar också på att tystnaden är viktig för att släppa in barnet i samtalet (s. 53), 

vilket Sara praktiserar genom att vänta, när Fia inte svarar. 

 

Uppmuntrar och bemöter pedagogen barns olika kommunikativa bidrag och i så fall på 

vilket sätt? 

 

I observationen av Sara och hennes samlingar, blev Tuomelas tankar om talutrymme aktuella. 

Tuomela menar att det finns undersökningar som visar att 70 % av talutrymmet i förskolan tas 

upp av pedagogerna, och att det är svårt att utveckla barnens språk om de inte kommer till tals 

(Samuelsson, 2008). I den första observationen av Sara, med 12 barn och tre pedagoger, var det 

de andra två pedagogerna som bemötte och besvarade barnens spontana infall, som i exemplet 

med Tomas. Björklund (2008) skriver att mottagandet från den vuxne är viktigt för att barnet ska 

våga och vilja utveckla sitt talspråk vidare (s. 28). I den andra och tredje observationen, där 

barngruppen är liten, låter Sara de spontana uttrycken komma fram. Hon fångar upp och ställer 

frågor om det barnen säger. Samtidigt är turtagning också en viktig del i språkutvecklingen (Trygg 

Heister, Andersson, 2009, s. 15-17), vilket gör att det inte alltid passar att låta de spontana 

uttrycken komma fram. I den första observationen, där Sara riktade in sig på turtagningen, blev 

det tydligt att med en större grupp blir ordningen i gruppen viktigare än spontana uttryck.  

 

Uppmärksammar pedagogen barn som inte kommunicerar under samlingen, och i så fall 

på vilket sätt? 

 

I det tidigare exemplet, med Fia som inte svarade på frågan om vilken frukt hon ville ha, kunde 

jag se att Sara försökte locka henne genom att ställa olika slags frågor och genom att vänta in 

hennes svar. I det här specifika fallet, gjorde Saras lockande till slut att Fia nickade till svar och 

fick välja en legobit att lägga till de andra. Att locka och utmana de barn som inte ”av sig själva” 

börjar prata är en stor utmaning och uppgift för förskollärare, som även är omskriven i 
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läroplanen (Lpfö98, reviderad 2010, s. 7-11). Läroplanen är tydlig i sitt uppdrag till förskollärarna, 

när man skriver att varje barn ska uppmuntras att utveckla sitt språk (ibid, s. 7). När Sara frågade 

Fia vilken frukt hon ville ha, pekade hon inte samtidigt på frukterna, utan benämnde dem endast. 

Fias passivitet skulle möjligen kunna förklaras med att hon inte visste vilken frukt som är vilken, 

men eftersom fruktstunden återkommer med samma frukter varje dag, är det mer troligt att hon 

av någon anledning valde att inte svara just då. Westerlund (2009), menar att det är viktigt att 

bemöta och benämna barnets funderingar, men även att det är viktigt att visa hur språket byggs 

ut grammatiskt (s. 38, 41). 

Redovisning delstudie L 

Lisa är utbildad förskollärare och arbetar på förskola L. Hon började arbeta som förskollärare 

1977 men har också varit kommunal dagmamma. I början av milleniet började hon arbeta på den 

förskolan som hon idag arbetar på. Förskolan har tre avdelningar, varav två syskonavdelningar 

samt en småbarnsavdelning. Hon arbetar på småbarnsavdelningen tillsammans med två 

barnskötare. På avdelningen är det 15 barn inskrivna i åldrarna 1-3 år. Intervjun med 

förskolläraren på förskola L genomfördes under samma förmiddag som den tredje och sista 

observationen i studien. Intervjun genomfördes i ett samtalsrum på förskolan där vi ostört kunde 

sitta och diskutera. Intervjun med Lisa tog cirka 40 minuter. I redovisningen kommer 

informantens namn inte nämnas utan jag har istället valt att använda namnet Lisa. Observation 1 

och 2 genomfördes i stora lekrummet med tre barn (2,5-3 år) och en pedagog närvarande där 

barnen satt på sina bilder på golvet. Pedagogen satt på en pall framför barnen och jag satt lutad 

mot en garderob bakom barnen i samlingsringen. Observation 3 genomfördes med de yngsta 

barnen (2-2,5 år) vid ett av köksborden i köket. Jag satt vid det andra strax bakom. 

 

Hur ser pedagogen på samlingen ur ett talspråksutvecklande perspektiv? 

 

Intervju 

Lisa berättar att det är viktigt att alla barn ska få säga någonting i samlingen, att de känner att de 

vågar samt att de ska bli självständiga och att de törs prata. Vidare menar Lisa på att man på så vis 

fångar barns intresse genom att lyssna och låta barnen komma till tals. Barn som kommit längre i 

sin talspråkliga utveckling kan man ställa lite högre krav på menar Lisa genom att man tränar på 

att göra meningarna längre. Om ett barn säger ”hoppa pallen” så kan man som pedagog utmana 

barnen genom att förlänga meningen ”ja, vill du hoppa ifrån pallen ner på golvet?” så att barnet 

hör flera ord och längre meningar. Detta menar Lisa på är viktigt vad gäller barns talspråkliga 

utveckling.  

Vad gäller barn som inte kommit igång med språket så berättar Lisa att man brukar prata med 

alla barn och försöka locka fram språket hos dem. Hon tar  i intervjun upp ett exempel från sitt 

barnbarn Saga. Saga har inte varit tidig i sitt tal och har inte heller lärt sig säga farmor utan istället 
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sagt Lisa vilket Lisa har uppmuntrat Saga att göra. Det exempel Lisa tar upp handlar om att leka 

med språket. Det gör Lisa utifrån Saga och hennes förmåga. Exemplet handlar om att bygga en 

bil där Saga och Lisa använder olika ljud till de verktyg de använder för att bygga klart bilen.  

 

Då satt vi där och så sa jag, hur låter din hammare då? Och då lät den ju pang pang pang.   

(Intervju, delstudie L) 

 

Lisa berättar att då hon frågar Saga hur hennes hammare låter så får Saga själv bestämma hur den 

låter. Lisa talar om att man försöker arbeta liknande på avdelningen. Lisa berättar också att man 

har språklådor med olika sagor som man både kan leka och sjunga för att barnen på så vis ska 

förstå innebörden i sagan. Eftersom Lisa inte är så mycket för att sjunga så anser hon att förklara 

sången är ett bra sätt istället för att kunna samtala om innehållet.  

 

När pedagogen leder samlingen, vilket innehåll har samlingen och på vilket sätt sker 

kommunikationen med barngruppen eller enskilda barn? 

 

Intervju 

Lisa berättar att innehållet i samlingarna oftast utgår från olika teman som man brukar arbeta 

med. För att alla barn ska hinna delta i temat under något samlingstillfälle har man bestämt att 

varje tema ska arbetas med under tre till fyra veckor. Samlingarna planerar pedagogerna oftast 

själva. I kommunikationen med små barn menar Lisa på att det är viktigt att vara spontan och 

flexibel. Tydlighet är också något Lisa lyfter vad gäller kommunikationen och samtalet med små 

barn. Att man som pedagog använder meningar som ”ja, vi går och bakar med den gröna degen” 

istället för att säga ”ja, nu går vi och degar”.  

 

Observation 

I samtliga observationer som genomförts kan man se att pedagogen oftast tilltalar alla barn och 

ofta genom slutna frågor.  Exempel på slutna frågor har varit: ”Vad är det för dag idag då?”, ”Vem är 

det här?” och ”Vad är det på bilden?”.  

 

C: ”Titta, solen” 

L: ”Ja, tittar, där var solen och där var regnet och där var spindeln” 

L: (frågar alla barn) ”Vad är det för färg på solen?” 

C: ”Guuuul”  

L: (frågar alla barn) ”Hur var det man gjorde gul med händerna?” (man har olika tecken för 

färgerna som man tränar på under samlingarna) 

(Observation 1, delstudie L) 
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I Observation 1 kan man se, vilket också exemplet visar, att pedagogen oftast frågar samtliga barn 

som är närvarande i samlingen och inte så mycket till varje enskilt barn, mer än då det delas ut 

frukt och då pedagogen uppmanar ett barn att t.ex. sitta still.  

 

Resultat Observation 1 

 

Även Observation 2 visar på att majoriteten av frågor sker från pedagog till samtliga barn i 

samlingen och inte lika mycket till varje enskilt barn. Oftast ställs slutna frågor till barnen. Ibland 

svarade barnen genom kroppsspråk (gester) och ljud, men i de flesta fall med att svara ”Ja” eller 

”piga” (om det var en nyckelpiga på bilden). Under Observation 2 använde Lisa bilder som hon 

visade upp för barnen och frågade: ”Vad är det på bilden då?”, vilket är ett exempel på en sluten 

fråga. 

 

Resultat Observation 2 

 

I Observation 3 sker kommunikationen mest genom kroppsspråk (gester) och ljud eftersom den 

tredje och sista observationen sker med de yngsta barnen (2-2,5 år). Ibland svarar barnen ”Ja” 

eller ”mm” men för det mesta genom ljud, gester eller minspel.  

 

Malcolm sträcker fram handen och visar sina händer som är kladdiga av frukten. 

L: ”Ska du ha mer papper?” Lisa river av papper och ger Malcolm det. 

Lisa upprepar ”papper”. 

Felicia: ”Apper” och gör snytljudet. 

Malcolm gör samma ljud. 

L: ”Vill du också snyta dig?” frågar Lisa Malcolm, och river av ett papper till honom. 

(Observation 3, delstudie L) 

 

Denna situation slutade med att alla barn runt bordet under samlingen samt pedagog satt och 

gjorde snytljudet där Lisa talade om att man kan träna munnen genom att göra ljud och sedan 

Observation 1 Uppmaning Fråga Respons Spontant Kroppsspråk 

Pedagogbarn 7 31 2 X X 

Barnpedagog X 0 5 5 2 

Antal barn:         3         Antal pedagoger:          1        Tid:     15 min 

Observation 2 Uppmaning Fråga Respons Spontant Kroppsspråk 

Pedagogbarn 5 67 2 X X 

Barnpedagog X 0 7 5 10 

Antal barn:         3         Antal pedagoger:          1        Tid:     15-20 min 
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visade hon genom att själv göra snytljudet. Lisa tycker att det är viktigt att vara spontan i arbetet 

med små barn och att hänga på det barnen gör.  

 

Resultat Observation 3 

 

Uppmuntrar och bemöter pedagogen barns olika kommunikativa bidrag, och i så fall på 

vilket sätt? 

 

Intervju  

Lisa anser att det är viktigt att vara tydlig i samtalet med små barn liksom att vara flexibel och 

spontan och hon berättar även att hon brukar hänga på när barnen säger eller gör spontana saker 

i samlingen. Lisa berättar att barnen brukar få stå upp vid väggen som är målad utifrån temat 

natur där pedagogen pekar på de djur som de ska sjunga om. Barnen tillåts då att peka. Lisa anser 

att det är viktigt att vara uppmuntrande och spontan i arbetet med små barn för att de ska känna 

delaktighet.  

Observation 1, 2 och 3 visar på att pedagogen uppmuntrar och bemöter barns kommunikativa 

bidrag genom upprepning av det barnet säger eller genom att bekräfta det barnet säger, pekar på 

eller kommenterar.  

I Observation 1 kunde man se att pedagogen bemötte Elins kommunikation genom upprepning 

och bekräftelse. 

 

E: (pekar på en av de två blommorna på samlingstavlan) ”Titta här, blomma”. 

L: ”Ja, det är en blomma, bra Elin” 

(Observation 1, delstudie L) 

 

Här bemöter Lisa det Elin uppmärksammar och pekar på genom att upprepa det barnet säger 

och pekar på. 

Vid ett tillfälle under Observation 2 sitter ett barn och bankar med fötterna på golvet under 

tiden de äter frukt. 

 

L: ”Är det någon som knackar?” 

M: ”Ja” 

L: ”Vem är det?” 

L: ”Är det spindeln?” (har innan frukten pratat om spindeln) 

Observation 3 Uppmaning Fråga Respons Spontant Kroppsspråk 

Pedagogbarn 2 16 1 X X 

Barnpedagog X 0 4 1 1 

Antal barn:         4          Antal pedagoger:          1        Tid:     10 min 



 

30 

M: ”Nej, det är Viktor som bankar” 

L: ”Viktor bankar med hälen” 

(Observation 2, delstudie L) 

 

Här väljer pedagogen att fråga vem det är som knackar istället för att uppmana barnet som 

bankar med fötterna i golvet att sitta still. Lisa menar på att det är viktigt att vara spontan och att 

hänga på barnen då de gör något spontant har Lisa inga problem med. 

 

Uppmärksammar pedagogen barn som inte kommunicerar under samlingen, och i så fall 

på vilket sätt? 

 

Intervju 

Det Lisa menar är viktigt är att alla barn ska komma till tals och då pedagogen märker att något 

barn inte deltar så är strävan att försöka locka dessa barn till delaktighet och samtal. Lisa berättar 

att om något barn inte visar intresse för innehållet i samlingen, eller är delaktigt så försöker man 

som pedagog locka och hjälp dem med rörelser. På större samlingar, som de har en gång i 

veckan, så kan man ha det barnet som inte verkar delaktigt i knäet och hjälpa dem med 

rörelserna.  

 

Observation 

De observationer som genomförts har visat att pedagogen under samlingen lagt mer fokus på de 

barn som varit mest aktiva och de barn som inte varit så aktiva har hamnat i skymundan. 

I Observation 2 närvarade tre barn och man kunde se två av tre barn var mer aktiva i samlingen än 

det tredje. Det tredje barnet svarade inte alls eller svarade genom att peka eller att säga ”mm”.  

 

L: ”Vet du, Viktor?  

(paus) 

L:”Vad är det för dag?” 

Inget svar.  

(Observation 2, delstudie 2) 

 

I Observation 2 uppmärksammade pedagogen det barn som inte kommit till tals lika mycket som 

de andra två barnen. Därför ställde pedagogen frågor till det barnet för att låta denne komma till 

tals.  I Observation 3 var det fyra barn närvarande men ett av barnen kommunicerade inte 

någonting under hela samlingen, vilket inte pedagogen la jättemycket uppmärksamhet på utan 

fortsatte samlingen.  

 

L: ”Går det bra, Alvin?” 
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Alvin tittar på Lisa, men ger ingen respons. 

(Observation 3, delstudie L) 

 

Här får Lisa ingen respons från Alvin men fortsätter ändå samlingen utan att försöka locka Alvin 

till att komma till tals. 

Analys delstudie L 

Hur ser pedagogen på samlingen ur ett talspråksutvecklande perspektiv? 

 

Det man kan säga om Lisa är att hon är medveten om sitt talspråksutvecklande arbete med de 

små barnen. Lisa menar på att upprepning och tydlighet är viktigt i samtalet vilket också Hagtvet 

menar när hon skriver om det förenklade barnanpassade talet, som den vuxne använder för att 

anpassa sig till barnet. Det innebär att den vuxne frågar, upprepar och förenklar. Allt för att 

barnet ska känna sig delaktigt och utvecklas (Hagtvet, 2010, s.111). Detta menar Lisa är av stor 

betydelse vad gäller det talspråksutvecklande arbetet med små barn. Enligt Lisa så är det viktigt 

att barn som inte kommit igång med sin talspråkliga utveckling lockas till samtal genom att prata 

med alla barn. Enligt det exempel Lisa tog upp i intervjun så menar hon på att det är viktigt att 

leka med språket, vilket också läroplanen understryker. Enligt läroplanen (Lpfö98, reviderad 

2010, s. 10) ska förskolan uppmuntra barnets förmåga att leka med språket, så att barnet kan lära 

sig att kommunicera med andra på ett tillfredsställande sätt.  

 

När pedagogen leder samlingen, vilket innehåll har samlingen och på vilket sätt sker 

kommunikationen med barngruppen eller enskilda barn? 

 

Lisa utgår oftast från ett tema då hon planerar och genomför en samling samtidigt som Lisa 

menar att det är viktigt att vara spontan. Liksom Tuomela  (Ekström, 2002, s. 71) menar Lisa på 

att det är viktigt att man pratar tydligt i samtalet med barn. Att man som pedagog använder 

meningar som ”Ja vi går och bakar med den gröna degen” istället för att ”Ja nu går vi och degar”.  

Tuomela (Samuelsson, 2008) menar på att det är viktigt att tala med barnen och ett rikt språk 

stimulerar barns språkutveckling. Utifrån observationerna kan man se att Lisa oftast samtalar till 

alla barn och ofta har det varit slutna frågor som förekommit under de samlingar jag observerat 

och exempel på sådana frågor har varit: ”Vad är det för dag idag då?” ”Vem är det här?” ”Vad är 

det på bilden?”, dvs frågor som har ett bestämt svar. Motsatsen, öppna frågor, är frågor där det 

inte finns ett bestämt svar, t.ex. ”Hur gör du när du ska klä på dig?” eller ”Vad tycker du om 

grodor?”. Exemplet i Observation 3 med Malcolm, Felicia och Lisa visar att Lisa först 

kommunicerar med två barn men att hon sedan övergår till att kommunicera med alla barn under 

samlingen där alla är delaktiga. Genom att hänga med barnen i det spontana visar Lisa på att hon 

själv är spontan vilket hon i redovisningen tagit upp. 
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Uppmuntrar och bemöter pedagogen barns olika kommunikativa bidrag, och i så fall på 

vilket sätt? 

 

I observationen med Elin, då hon pekade på blomman på samlingstavlan kunde jag se att Lisa 

benämner och upprepar det Elin pekar på. Söderbergh (1988, s. 53) och Westerlund (2009, s. 40-

41, 77-78) menar att upprepning är en viktig del av hur barnet arbetar med språket och sin 

språkutveckling. Söderbergh (1988, s. 53) och Westerlund (2009, s. 40-41) menar vidare på att 

tydlighet i uttalet är av betydelse vad gäller samtalet med barn samt att låta barnet komma till tals i 

samtalet där man som vuxen tar pauser och inte tar över, vilket Lisa nämner under intervjun. 

Samtidigt pekar Westerlund (2009, s. 39) på att ordförrådsutvecklingen tar en positiv riktning 

genom att man som pedagog ger svar på det barnet undrar över eller nämner vilket Lisa gör i 

situationen med Elin. Under samtliga observationer har endast tre och fyra barn deltagit vilket 

bidragit till talutrymme och spontana samtal mellan barn och pedagog. Enligt Hagtvet (2010, s. 

111) är delaktighet en viktig del vad gäller barns språkliga utveckling. Lisa menar att det är viktigt 

att vara spontan och flexibel i arbetet med små barn och menar vidare att hon brukar hänga på 

när barnen säger eller göra spontana saker i samlingen. 

 

Uppmärksammar pedagogen barn som inte kommunicerar under samlingen, och i så fall 

på vilket sätt? 

 

Enligt Lisa är det viktigt att alla barn ska komma till tals och då man märker att ett barn inte 

deltar så menar hon att det är av betydelse att försöka locka barnen till samtal. Däremot visade 

samtliga observationer att det inte alltid var så. Mycket fokus hamnade på de aktiva barnen 

medan de som var tysta hamnade i skymundan. Gjems (2011, s. 109) menar på att om pedagogen 

misslyckas med att motivera eller locka barnet till samtal kan det i sin tur leda till att barnets vilja 

till att samtala minskar. Samtliga observationer visar på att något barn under varje samling är mer 

tystlåten än de andra under samlingen. För att ett barn ska utveckla ett talspråk måste barnet ges 

mängder av tillfällen att träffa och kommunicera med både vuxna och barn. De tillfällena gör så 

att barnet mognar och utvecklas (Svensson, 2009, s. 37). Exemplen med Viktor och Alvin visar 

att Lisa uppmärksammar barnen som inte tar sig för under samlingen, men att hon inte får 

respons från barnen och därmed låter samlingen fortsätta. Björklund (s. 205) menar att 

pedagogers medvetenhet och engagemang har en avgörande betydelse för att barns språkliga 

utveckling ska bli så god som möjligt och trots att det är pedagogen som styr samlingen så måste 

dialog mellan barn och pedagog få en stor del av samlingen.  
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Diskussion 

Vi har genomfört två delstudier, där vi studerat samma område på två olika förskolor. Med tanke 

på studiens omfattning är det svårt att dra några generella slutsatser, eftersom studien då hade 

behövt vara långt mycket större. Det är dock positivt att de två förskollärare som vi studerat 

arbetar medvetet med de yngre barnens talspråksutveckling. Möjligen kan det ge en fingervisning 

om den allmänna medvetenheten hos förskollärare på småbarnsavdelningar. När det gäller 

studiens reliabilitet, kan sägas att trots att vi hade samma intervju- och observationsunderlag, är vi 

två olika personer som har genomfört de olika delstudierna. Det kan påverka studiens reliabilitet, 

eftersom våra olika personligheter har påverkat genomförandet (Johansson & Svedner, 2006, s. 

108). De intervjufrågor och de observationspunkter vi valde ut, valdes i syfte att hjälpa oss att 

besvara de frågeställningar vi hade, och i analysen av resultaten såg vi att så skett. Studiens 

validitet kan därmed sägas vara hög (Johansson & Svedner, 2006, s. 108). 

Sammanfattningsvis om delstudie S kan sägas att Sara är medveten om sitt 

talspråksutvecklande arbete, både i teori och praktik. Det hon säger att hon gör och vill göra 

under samlingen syns också i observationerna, även om det görs på olika sätt med många barn 

och med färre barn. Även i delstudie L finns det liknande samband mellan intervju- och 

observationsresultat. En skillnad mellan delstudierna är att Sara kommunicerar mer med barnen 

under samlingen, än Lisa gör. Detta trots, eller kanske på grund av, att flera barn på Saras 

avdelning är yngre än på Lisas avdelning. Det kan vara så att Sara oftare upprepar sig än Lisa, för 

att få ett svar eller för att barnen ska förstå vad hon menar, men det kan inte resultat visa. 

Resultaten i studien visar sammanfattningsvis att förskollärare är medvetna om 

talspråksutvecklingens viktiga del i förskolans uppdrag, och att de arbetar aktivt med den under 

samlingarna.  

Den allmänna debatten om förskolan handlar ofta om barngruppernas storlek (www.svt.se, 

2014) och pedagogerans tidsbrist. En åtgärd bland förskolor för att låta varje barn komma till tals 

är att ha samlingar i mindre grupper (delstudie L). Förskolläraren Sara, i delstudie S, visade dock 

att det är möjligt att ha en samling med 12 barn, där alla barn fick talutrymme. För att talspråket 

hos ett barn ska utvecklas, måste barnet få utrymme att tala (Söderbergh, 1988, s. 53), och om en 

samling ska bli talspråksutvecklande, gäller samma sak där. Trots att en förskollärare i studien 

(Sara) har en samling med 12 barn och lyckas ge varje barn utrymme att tala, måste den typen av 

samlingar ses som ett lyckligt undantag. Båda de intervjuade förskollärarna försöker hålla sig till 

det tema avdelningen arbetar med för tillfället när de planerar sina samlingar, t.ex. färger eller 

naturen. I arbetsplanen för Brage, Saga och Ymer förskolor (www.sigtuna.se, 2014), som vi 

hittade när vi sökte på olika kommuners hemsidor, står det att arbetslagen ska ”reflektera och 

diskutera barns språk och kunskapsutveckling”, vilket skulle kunna öppna för ett mer enhetligt 

innehåll i samlingarna. I Lpfö98 hittar vi ingen riktigt tydlig skrivning om att förskollärarna ska 
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samtala tillsammans om barnens språkutveckling, men arbetslaget uppmanas att ”dokumentera, 

följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande” (Lpfö98, reviderad 2010, s. 15). 

I vår studie har vi observerat sammanlagt sex olika samlingar utifrån våra frågeställningar. En 

frågeställning handlar om hur förskolläraren bemöter barnens olika kommunikativa bidrag, t.ex. 

spontana utrop eller gester och kroppsspråk. Vi kunde se en tydlig skillnad på förskollärarens 

agerande utifrån hur stor grupp barn som var med under samlingen. När det var många barn 

med, lämnades mycket lite utrymme till spontanitet, medan det i de mindre grupperna 

uppmuntrades och lyftes upp om ett barn kom med ett spontant inslag. I den stora gruppen fick 

de övriga pedagogerna ta hand om, tysta och hålla tillbaka spontaniteten medan förskolläraren 

ledde samlingen. Johansson & Svedner (2003) skriver om barnets naturliga nyfikenhet som en 

viktig faktor i språkutvecklingen (s. 35). Möjligen kan samling i en stor grupp göra att 

förskolläraren i mindre utsträckning låter barnets nyfikenhet komma fram, vilket kan hämma just 

det barnets språkutveckling. Mindre grupper vid samlingen, gör att nyfikenheten får ett större 

utrymme, medan det finns andra svårigheter med gruppindelningar, vilket vi återkommer till i 

konklusionen. 

Sammanfattningsvis anser vi att vi har fått svar på våra frågeställningar, men att en mycket 

större studie skulle behövas för att kunna generalisera svaren. 
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Konklusion 

Syftet med den här studien var att undersöka hur förskollärare i förskolans tidigare åldrar arbetar 

talspråksutvecklande under samlingen. Vi har observerat samlingar och intervjuat förskollärare 

för att få våra frågor besvarade. 

Innan vi genomförde studien hade vi bilden av att samlingar oftast sker med alla barn på en 

avdelning samtidigt. Däremot upptäckte vi under båda våra delstudier att barnen ofta delades upp 

i mindre grupper när det var dags för samling. Vi tror att det sättet att genomföra samlingar på 

gör att varje barn lättare kommer till tals, vilket stämmer helt med läroplanens mål. Det skulle 

vara intressant att veta om majoriteten av förskolor gör på samma sätt, eller om vi råkade hitta 

två ovanliga exempel. 

Under genomförandet av studien har vi fått några frågor besvarade, samtidigt som många 

andra frågor har dykt upp. Vi har t.ex. blivit nyfikna på om och i så fall hur gruppindelningar i 

samlingen kan påverka talspråksutvecklingen, utan att värdet av en samling i helgrupp går 

förlorade. En annan fråga som dykt upp är om och hur dagbarnsvårdarnas talspråksutvecklande 

arbete skiljer sig från förskolornas, med tanke på att barngrupperna oftast är mycket mindre. 

Förskollärarnas samtal kring talspråksutveckling, vid t.ex. samlingarna är en annan fråga för 

fortsatt forskning. Reflektion och samtal leder ofta till nya tankar och idéer, som kan prövas i 

praktiken för att sedan åter diskuteras med kollegor, vilket på sikt kan påverka samlingens 

talspråksutvecklande innehåll. 
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Bilaga 1 

Observation Uppmaning Fråga Respons Spontant Kroppsspråk 

Pedagog 

barn 

  

 

 

 X X 

Barn 

pedagog 

X  

 

 

   

 

Observationstillfället 

Datum: 

Antal minuter: 

Antal barn: 

Antal pedagoger: 

Observatör: 
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Bilaga 2 

1 Har ni samlingar med barnen och vad brukar samlingarna i så fall innehålla? (Ge 

exempel på några samlingar) 

 

2 Berätta vad du tänker om samlingen som ett tillfälle för barnet att utveckla sitt språk? 

Olika samlingar? 

 

3 Planerar ni samlingen tillsammans i arbetslaget eller är det upp till varje pedagog att 

planera sin samling? (Kanske olika för olika samlingar) Berätta varför det ser ut så. 

 

4 För ni samtal i arbetslaget om samlingen ur ett språkutvecklande perspektiv. Ge i så fall 

exempel på innehåll i sådana samtal. 

 

5 Vad bestämmer vad samlingen ska innehålla?(rutiner, färdigt tema att följa, utgår ni från 

det som händer i barngruppen, annat? – kan vara olika för olika samlingar) 

 

6 Ge exempel på innehåll(och hur) i samlingen som du menar är språkutvecklande (så 

många exempel som möjligt) 

 

7 Hur vet du att barnet förstår innehållet i samlingen? 

 

8 Brukar alla barn vara delaktiga i samlingen? Hur menar du att du får reda på att barn är 

delaktiga? Om ett barn inte verkar delaktigt, beskriv vad du gör då? 

 

9 Berätta om det är något särskilt du tänker på i ditt sätt att föra samtal/kommunicera med 

barnen i samlingen(ex, ordval, barnanpassat språk, upprepningar, handdockor) 

 

10 Tänker du på något särskilt sätt under samlingen kring barn som kommit långt i sin 

språkliga utveckling? Berätta i så fall hur detta kan komma till uttryck i ditt bemötande 

 

11 Tänker du på något särskilt sätt under samlingen kring de barn som inte har kommit 

igång med den språkliga utvecklingen? Berätta i så fall hur detta kan komma till uttryck i ditt 

bemötande. 
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Bilaga 3 

Till vårdnadshavare för barn på XX 

Medgivande till deltagande i en studie 

 

Studien, som kommer att handla om språkutveckling i förskolan, kommer att utföras inom ramen 

för ett examensarbete. Studien utförs av Lotten Fogelström och Frida Lundquist som går sista 

terminen på lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid 

Uppsala universitet. 

Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie.  

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn kommer att 

observeras i sin förskolemiljö. 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att mitt barns medverkan är 

frivillig och när som helst kan avbrytas, både av mig och av mitt barn. Jag vet att jag kan begära 

att forskning inte utförs på insamlade data där mitt barn deltar, även efter att datainsamlingen har 

genomförts.  

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 

deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 

forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

 

Barnets namn: ……………………………………………. Födelsedatum: …………………… 

 

1. Förälders/Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 

Adress: …………………………………………………………………………….. 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

2. Förälders/Vårdnadshavares namn: ………………………………………………. 

Adress: ……………………………………………………………………………… 

Telefon: ……………………………………………………………………………… 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

....................................................................... ................................................................ 

Underskrift vårdnadshavare 1  Underskrift vårdnadshavare 2 

 

Blanketten lämnas till förskolan. 
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Till vårdnadshavare för barn på XX 

 

Information om en studie av språkutveckling inom förskolan 

 

Vi är lärarstudenter som går sista terminen på lärarprogrammet och har påbörjat ett 

examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet. 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger i förskolan arbetar språkutvecklande under 

samlingarna på avdelningen.  

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att observera ditt barn vid tre tillfällen under 

samlingar. Vi kommer att samla in data genom att observera utan att medverka på annat sätt och 

utan att påverka barnets vanliga aktiviteter. Vi kommer att föra anteckningar vid 

observationstillfällena. 

Datainsamlingen kommer att ske under maj månad. Insamlade data kommer att analyseras under 

innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan 

ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien (publikationer, 

seminarier och konferenser) kommer alla personuppgifter vara borttagna. Materialet kommer inte 

att användas för annat än forskning och presentationer av studiens resultat.  

Är du/ni positiv/a till att ditt/ert barn deltar i denna studie? Om du/ni är positiv/a till 

deltagande undertecknas den medföljande blanketten om medgivande och lämnas till förskolan. 

Om du/ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare 

innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter). Vi kommer även att ta in medgivanden från 

berörd personal på förskolan såsom förskolechef och pedagoger. Efter att vi har mottagit alla 

medgivanden kommer vi att bestämma dagar för datainsamling. 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Studiens handledare: Kerstin Lagrell, Universitetsadjunkt vid institutionen för pedagogik, didaktik 

och utbildningsstudier 

tel. 018-471 24 33, e-post: kerstin.lagrell@edu.uu.se 

 

Uppsala 14 april 2014 

 

Lotten Fogelström, Lotten.Fogelstrom.1328@student.uu.se 

 

Frida Lundquist, Frida.Lunduist.5332@student.uu.se 

 


