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Sammanfattning  
 

Bakgrund 
Samtal mellan barn och förskollärare är av betydelse med tanke på språkutvecklingen hos 

barn. Det finns olika kompetenser som barn får med sig genom att samtala med andra 

personer. Att lyssna på varandra är också betydelsefullt för att det ska bli ett bra samspel 

mellan människor. Det är även av vikt att som förskollärare arbeta med språk och vara 

medveten om hur samtal med barn kan genomföras. Att finnas med och stötta barnen i sitt 

lärande och ge dem utmaningar som är på en lagom nivå är även positivt att göra som 

förskollärare. Sociokulturell teori är basen för undersökningen vilket eftersom lärande sker i 

samspel med andra. 
 

Syfte 
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur den verbala kommunikationen ter sig mellan 

förskollärare och barn i förskolan. Vi ville även få reda på vilka olika sorters samtal som 

förekom och om det fanns något mönster i när de olika samtalen användes. Hur förskollärarna 

tog tillvara på barnens spontana kommentarer eller frågor var också en del av 

undersökningen.  
 

Metod 
Undersökningen genomfördes med hjälp av observation som är ett redskap i kvalitativ metod. 

Observationerna genomfördes i tamburen, vid måltidssituationen, fri lek och vid utevistelse på 

förskolorna och då observerades samtalen mellan förskollärare och barn.   
 

Resultat 
Undersökningen visade att det fanns flera olika sorters samtal mellan förskollärare och barn 

samt att det fanns mönster i när de olika samtalskategorierna användes. Exempelvis var 

berättande samtal vanligt förekommande vid måltiden. Barnens spontana kommentarer och 

frågor togs tillvara på av förskollärarna och även där förekom olika samtalskategorier samt 

olika lång respons från förskollärarna. Då barnen ställde en fråga blev responsen ofta kortare 

och bekräftande jämfört med när de kom med något mer spontant som ofta utvecklades till ett 

berättande samtal. 
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Inledning 
Att kommunicera med varandra är viktigt för människor i alla åldrar och språket är därför ett 

betydelsefullt redskap. I Läroplanen för förskolan (Lpfö98, rev. 2010, s.11) beskrivs det att 

förskolläraren ansvarar för att arbetet i verksamheten erbjuder en språkstimulerande och 

utmanande miljö. Undersökningen fokuserar på den verbala kommunikationen mellan 

förskollärare och barn i förskolan. I FN:s konvention om barnens rättigheter, 

Barnkonventionen (2009, § 12, s. 18) beskrivs att barnet utifrån mognad och ålder ska ha rätt 

att uttrycka sina åsikter. Det förtydligar hur viktigt språket är samt att det är en stor del av 

kommunikationen mellan människor. Pedagogerna i förskolans verksamhet ska arbeta på ett 

sätt som möjliggör att varje barn ”utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt 

sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och 

kommunicera med andra.” (Lpfö98, rev. 2010, s. 10). Det innebär att arbetet med verbalt 

språk är betydelsefullt i förskolan och i förskollärarens yrkesroll. Det är därför av vikt att 

förskollärare arbetar med språkstimulans vardagligen tillsammans med barnen. Däremot är 

vår upplevelse från vår verksamhetsförlagda utbildning att tiden inte alltid räcker till för att 

samtala med barnen. Det kan eventuellt bero på att det är stora barngrupper samt att 

förskollärare har fått fler administrativa uppgifter. Anledningen till att vi valt detta 

undersökningsområde är dels på grund av intresse för språkutveckling och dels de upplevelser 

som erfarits. Undersökningen är betydelsefull för att synliggöra hur verbal kommunikation 

kan bidra till utökat språk hos barnen. Den är även viktig för att bidra till fördjupad förståelse 

hos förskollärare när det handlar om hur betydelsefullt språket är samt ge inspiration till att 

arbeta med detta i det vardagliga arbetet i barngruppen. 

Syfte 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur den verbala kommunikationen ter sig mellan 

förskollärare och barn i förskolan. 

 

Frågeställningar 

 Vilka olika samtalskategorier förekommer i förskolan? 

 Vad finns det för mönster i vilka situationer de olika samtalen används? 

 Hur bemöter förskollärarna barnens frågor och kommentarer i olika situationer? 

 

Begreppsdefinitioner 
Här nedan definieras ett antal begrepp som används i undersökningen. 

 

Samtal: Samtal är att det är minst två personer som turas om att prata och lyssna (Ellneby & 

Von Hilgers 2010, s. 7). 

Verbal kommunikation: Verbal kommunikation kan även vara detsamma som talat språk, 

vilket Svensson (2009, s. 13) beskriver är ett av många sätt att kommunicera med andra 

människor på.  

Samspel: Juul och Jensen (2009, s. 104) beskriver att det finns två olika dimensioner av 

samspel. Den ena dimensionen är innehållsdimension, som handlar om vad som görs och vad 

det samtalas om. Den andra kallas processdimension, vilket är hur det görs och innefattar 

även stämningen i ett samspel. 
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Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras litteratur som berör verbal kommunikation mellan förskollärare och 

barn. Den litteratur som används i bakgrunden berör samtalets och lyssnandets betydelse för 

språkutveckling hos barn och belyser även lärarens roll. Den berör likaså olika 

samtalskategorier samt vad förskolans styrdokument säger. Litteraturen överensstämmer med 

syftet och frågeställningarna i undersökningen som handlar om verbal kommunikation och 

samtal i förskolan.  

Verbal kommunikation och dess betydelse i samspel med 
andra  
Svensson (2009, ss. 11-12) förklarar att kommunikation är att ”dela något med någon”. Det 

kan vara att en person berättar något för en annan person och att det blir ett gemensamt möte. 

För att det ska kunna bli kommunikation behöver det finnas interaktion mellan personerna, 

det vill säga att båda parter är delaktiga. Även Bjar och Liberg (2003, s. 18) redogör för att 

människor kommunicerar med andra för att få en förståelse för det liv som levs, men även för 

de människor som är runt omkring. 

 

Ellneby och Von Hilgers (2010, ss. 75-76) förklarar att det finns ett begrepp som kallas 

spegling. Spegling innebär att den vuxne upprepar det barnet har sagt fast använder andra ord. 

Det kan medföra att barnen känner att de blir lyssnade på och att det är någon som bryr sig om 

vad de tänker och säger. Genom att den vuxne speglar barnen utvecklas deras berättande och 

på det sättet blir det enklare för de vuxna att förstå vad barnen vill förmedla och agerar utifrån 

det. Författarna beskriver ett exempel som utspelar sig på förskolan där pedagogen berättar att 

alla barn ska gå in på den andra avdelningen för de ska stänga sin avdelning för dagen, men 

det är ett barn som inte vill gå dit. Pedagogen speglar då barnet genom att upprepa att hon inte 

vill gå dit och då svarar barnet att det är för att hon tror att mamma inte hittar henne om hon är 

på en annan avdelning. Utefter barnets svar gör de tillsammans en skylt där det står att de är 

på den andra avdelningen.  

Samtalet och lyssnandets betydelse 
Ellneby och Von Hilgers (2010) förklarar att ett samtal kräver minst två personer som turas 

om att prata och lyssna. Det är viktigt att tänka på att låta den andra personen prata lika 

mycket som en själv, då samtal är något som görs tillsammans. Eriksen Hagtvet (2004, s. 95) 

har i sin tur skrivit en checklista på vad som är lämpligt att kunna för att lyckas med en bra 

dialog. Exempel på kompetenser är att veta hur en dialog kan starta och hur det går att fånga 

den andra samtalspartnerns uppmärksamhet. Det är även en bra kompetens att veta hur man 

kan uppmuntra den andra partnern till att utveckla det den berättar om. Det är av betydelse att 

samtalspartnerna vet om hur turtagning kan gå till under samtalet, att båda får lika mycket 

taltid samt hur de kan avsluta ett samtal på ett bra sätt. 

 

Även Lindberg (2005, s. 8) belyser samtalets roll för människan i det dagliga livet. I samtal 

med människor diskuteras och delas bland annat problem, tidigare upplevelser och 

vardagsprat med varandra. Språk är bland det viktigaste verktyget vi har i vardagen och 

samtal sker i interaktion och samspel med andra. Likaså beskriver Ellneby och Von Hilgers 

(2010) vikten av samtal genom att uttrycka "Samtalet är som ett slags cement som håller 

samman människor. Det är viktigt för de barn som växer upp idag att lära sig blanda denna 

´cement´ för att kunna bygga stabila, långvariga och djupa relationer i livet” (2010, s. 10).  

Det innebär att samtalet är viktigt i relationsskapandet mellan människor. Likaså framhåller 
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Gjems (2011, s. 71) språkets betydelse för skapandet av relationer med andra människor. 

Samtal och verbal kommunikation är således viktigt för att kunna skapa hållbara relationer 

med andra människor. Det är av betydelse att samtala med barn för att stödja deras sociala liv 

samt språkliga utveckling. Ellneby och Von Hilgers (2010) påpekar att samtalet är grunden 

för skapandet av relationer och Lindberg (2005) beskriver att med hjälp av samtalet kan 

människor diskutera olika saker såsom vad de varit med om eller något som är jobbigt.  

 

Johansson (2005, ss. 133-151) redogör för tre olika typer av förhållningssätt som 

förskollärarna använder sig av i språkanvändningen i förskolan. Dessa är samtal i vardagen, 

öva språket och begränsande envägskommunikation. Samtal i vardagen innebär att 

förskollärarna tar tillvara på de dagliga situationerna såsom exempelvis rutinsituationerna. I 

samtal i vardagen förekommer dialoger som bekräftar, dialoger som utvidgar samt dialoger 

bortom här och nu. Ett samtal kan öppnas på både initiativ av barnet och av förskolläraren. 

Samtalen kan både vara här och nu men även där och då, alltså kopplas bortom här och nu. 

Det är betydelsefullt att förskolläraren lyssnar, bekräftar och visar att det barnet har att säga är 

viktigt. Att öva språket handlar om exempelvis språksamlingar, alltså en situation där syftet är 

att träna språk. Begränsande envägskommunikation kan handla om tillrättavisningar och 

instruktioner till barnen, vilka inte kan besvaras. Vid utevistelsen kan det förekomma att 

förskollärare inte fokuserar på vad barnen intresserar sig för utan lägger fokus på sina 

kollegor, vilket kan leda till att förskollärarna bara griper in under en konflikt och inte 

engagerar sig i utevistelsen. Även Gjems, Thorsby Jansen och Rydjord Tholin (2012, s. 2) 

lyfter fram samtalets betydelse och förklarar att samtal är en pedagogisk aktivitet som kan 

hjälpa barn att lära och utvecklas i det språkliga området. Genom samtal får barn och vuxna 

nya kunskaper, insikter och uppfattningar inom området. Med detta menas att människor lär 

tillsammans och får nya kunskaper med andra människor.  

 

Ellneby och Von Hilgers (2010, ss. 29-32, 58-61) betonar däremot lyssnandets betydelse och 

beskriver att det finns fyra olika ”öron” att lyssna med i ett samtal, vilka är det sakliga örat, 

relationsörat/det emotionella örat, det självutlämnande örat och apellörat. Det sakliga örat är 

det som vi informerar om. Relationsörat innebär den relation den vuxne har till barnet som 

den samtalar med, vilket förhållande den har till barnet samt upplevelsen av barnet. Det 

självutlämnande örat är det som vi kommunicerar på ett annat sätt än verbalt, exempelvis med 

kroppsspråk och miner. Apellörat är det som den vuxne talar om vad barnet ska göra, en 

uppmaning. Vuxna kan använda sig av de fyra öronen när de samtalar med barn och utefter 

vilket öra de lyssnar med svarar de olika. Vuxna har inte bara ett öra de använder när de pratar 

med barn, men däremot kan det vara ett av de fyra nämnda öronen som används oftare. 

Vad samtalet kan leda till 

Genom att barn samtalar får de med sig flera olika kompetenser. Dessa kompetenser är 

grammatisk kompetens, sociolingvistisk kompetens, diskurskompetens och strategisk 

kompetens. Den grammatiska kompetensen innebär att barnen förstår olika ord och vet vad de 

betyder, det handlar även hur orden böjs i plural och hur de uttalas. Sociolingvistisk 

kompetens är att barnen vet och förstår att språket används på olika sätt i olika sammanhang 

och att de kan anpassa språket efter miljön och situationen. Med diskurskompetensen menar 

författarna att barnen kan planera att språket blir sammanhängande och att andra personer ska 

förstå vad de menar. Den strategiska kompetensen betyder att ha en strategi som förebygger 

att samtalet inte tar slut när det uppkommer någon svårighet, som exempelvis att beskriva ett 

ord när ordet glöms bort (Ellneby & Von Hilgers 2010, ss. 20-21). 
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Eriksen Hagtvet (2004, s. 118) redogör för andra kompetenser som barn kan få av vardagliga 

situationer. Exempelvis kan det leda till att de får förståelse av specifika ord samt får kunskap 

om hur dialog eller samtal går till, utefter de normer som finns. Dessa vardagssituationer är 

kanske den viktigaste delen för barns utvecklande av sitt språk samt interaktionen med andra. 

Exempel på vardags- eller rutinsituationer kan vara måltidsituationer, blöjbyten eller 

tambursituationer. Vid måltiderna handlar ofta samtalen om maten och i tamburen samtalas 

det ofta om barnens olika kläder.  

Samtalskategorier 
Klaar (2013, ss. 81-85) beskriver hur hon delat upp förskollärares samtal med barn i olika 

kategorier utefter hur konversationen gick till. Samtalskategorier hon hittade i sin 

undersökning är bekräftande, om-orienterande, om-konstruerande, instruerande, genererande, 

utmanande samt förmanande samtal. Bekräftande samtal innebär att förskolläraren 

uppmuntrar barnen och bekräftar att de gjort rätt. Om en förskollärare kommer med ett förslag 

på hur barnet kan agera istället och det följer förslaget är det ett om-orienterande samtal. Om-

konstruerande samtal innebär att förskolläraren förklarar olika alternativ för hur barnen kan 

agera vid en specifik situation då de inte riktigt vet hur de ska göra och är osäkra. Alternativen 

som föreslås är kända sedan innan. Vid osäkerhet på hur de ska agera i en situation förklarar 

förskolläraren och ger anvisningar, vilket blir ett instruerande samtal. Ett genererande samtal 

innebär att förskolläraren sammanfattar det som är viktigt i en situation och barnet då besvarar 

med antingen muntlig eller kroppslig respons. Utmanande samtal handlar om när 

förskolläraren ger barnen en utmaning de inte upplevt tidigare och de antar utmaningen. 

Ibland kan barn agera på ett sätt som inte är tillåtet, och då uppstår ett förmanande samtal 

genom att förskolläraren förklarar att det inte är tillåtet att göra så utan de får göra på ett annat 

sätt. Även Gjems (2011, ss. 60-63) beskriver olika sorters samtalskategorier som hon valt att 

benämna som genrer. Hennes exempel på genrer är instruerande, berättande, förmanande samt 

förklarande, vilka är relativt lika de som Klaar (2013) har. Ett samtal kan innehålla flera olika 

samtalsgenrer och bytet av genrer kan ske när samtalsämnet byts. Vanligtvis påverkar detta 

inte samtalet utan det fortsätter som innan.  

Lärarens roll 
Gjems (2010) och Massey (2004) beskriver vikten av samspelet mellan barn och förskollärare 

i ett samtal och hur det kan utveckla barns språk. Gjems (2010) redogör för att det är av vikt 

att förskollärarna ställer öppna frågor till barnen, det öppnar upp samtalet mer och är då mer 

troligt att barnen kommer på något svar. Bra öppningsfrågor att använda sig av är exempelvis 

vad, hur, när och vem. Det kan leda till att barnen då använder fler ord och i sin tur utvecklar 

sitt språk eller ordförråd. Massey (2004, ss. 227-228) beskriver att kognitivt utmanande 

samtal och användandet av ord från vuxna har stor betydelse för barnens kommande 

språkutveckling. Hon beskriver olika typer av kognitiva samtal vilket kan vara på olika 

kognitivt utmanande nivåer. Det kan exempelvis vara "vad är det här?", att förskolläraren ber 

barnen beskriva något, jämföra något samt problemlösning. Det behövs en blandning av de 

olika nivåerna i samtalen med barnen under dagen för att den språkliga utvecklingen ska bli så 

bra som möjligt. I samtal mellan barn och förskollärare är det även betydelsefullt att 

förskolläraren låter barnen ta sin tid till att besvara en fråga. Gjems (2010, ss. 145-146) 

däremot förklarar att det inte alltid är lätt att ge barnen tid, då det eventuellt är andra barn som 

väntar på den vuxnes uppmärksamhet. En idé för att förenkla det är att ha en strategi, 

exempelvis att på något sätt visa det barnet som väntar att förskolläraren är upptagen. Det kan 

exempelvis vara att förskolläraren sätter upp handen som ett stopptecken mot det barnet som 

väntar så förstår det att förskolläraren är upptagen. Författaren tar upp flera saker och bland 
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annat uppmanar hon läsarna att uppmuntra barnen att dela med sig av sina tankar och känslor 

om någonting. Genom att de får uttrycka sina tankar och upplevelser får de öva på att 

formulera dem på ett sätt så andra förstår. Som pedagog är det av vikt att vara engagerad och 

nyfiken på barnens tankar. Även Liberg (2003, s. 94) framhåller vuxnas deltagande och 

förklarar att vuxna är viktiga för utvecklingen av barns tillförande och deltagande i olika 

kommunikationer. De vuxna sätter igång nya ämnen och är sedan med och tolkar och fyller i 

det barnen uttrycker. Vuxna ger även plats för barnen och utvecklar det de berättar.  

 

Svensson (2009, s. 57) beskriver att lärandet av talspråket kan ske på två olika sätt. Dels på 

egen hand genom att undersöka och utforska och dels med hjälp av andra personer och deras 

vägledning. Betydelsen av andra personers närvaro i barns utveckling av sitt språk betonas. 

Det är viktigt att låta barnen utforska på egen hand och lära sig efter det, men det är också 

betydelsefullt att det finns närvarande vuxna som kan vägleda och stimulera dem i sin 

utveckling. Att stimulera barn i något, som exempelvis språkstimulering menar Eriksen 

Hagtvet (2004, s. 64) är att den vuxne medverkar till att barn går vidare i sin utveckling. Även 

Gjems (2011, s. 71) betonar vikten av öppna och lyhörda vuxna i samtal med barn för att ge 

möjlighet att uttrycka sig samt utveckla sitt språk. Som vuxen innebär det att ta sig tid till 

barnen och vara ett stöd för dem. Likaså betonar Wasik (2010, ss. 622; 632) det verbala 

språkets betydelse och de vuxnas roll. Det verbala språket och ett rikt ordförråd är två viktiga 

delar för barnen att erövra då de delarna påverkar kommande läsinlärning. Det är av vikt att 

barnen både får möjligheten att höra och använda språk i meningsfulla situationer. Det är även 

betydelsefullt att förskollärarna vet hur de ska samtala med barnen vid exempelvis läsning för 

att kunna utveckla deras ordförråd så mycket som möjligt (a.a.). Det förekommer att 

förskollärare sällan öppnar upp för en dialog med barnen och ofta ställer slutna frågor som 

inte kan vidareutvecklas till en dialog. Troliga orsaker till detta kan vara de stora 

barngrupperna som är i förskolan idag, men det kan även bero på hypotesen om att en tyst 

avdelning är en bra avdelning eller att viss personal i förskolan inte förstår vikten av samtalet 

som en stor del av barnens språkutveckling (Dickinson & Tabors 2001 se Wasik 2010, s. 

623).  

 

Det finns flera olika situationer under dagen i förskolan som kan ägnas åt samtal med barnen, 

bland annat under bokläsning, fri lek och måltidssituationer. Under den fria leken kan barn 

och förskollärare diskutera vad barnen skapar och förskolläraren kan vara med i leken. 

Förskollärarna borde inte cirkulera runt i rummet under fri lek utan vara på ett ställe, då blir 

det större chans att hamna i ett mer utmanande samtal med barnen. Under den fria leken kan 

förskollärarna även observera vad barnen intresserar sig för och kan därför utveckla deras 

ordförråd genom att benämna ord som är kopplade till intresset. Måltiden kan ägnas åt samtal 

om vad som hänt i helgen eller andra samtal bortom här och nu (Massey 2004, ss. 228-230).  

 

Wasik (2010, ss. 628-629) beskriver ett "program" för förskollärare där de tränar sig i hur de 

ska samtala med barn för att stimulera språkutveckling. Programmet heter ExCell 

(Exceptional Coaching for Early Language and Literacy). I programmet lär sig förskollärarna 

att det är betydelsefullt att ställa öppna frågor så att barnen får möjlighet att ge utvecklande 

svar, detta gäller under hela dagen och inte endast under planerade aktiviteter. Det är även 

viktigt att konversationen inte tar slut efter en respons utan att förskolläraren för dialogen 

vidare utifrån barnens svar. Förskollärarna uppmuntras även att tala med längre meningar och 

fler ord till barnen för att kunna erbjuda dem större input av ord och ett mer rikt varierat 

språk. Mellgren och Gustafsson (2009, s. 152) beskriver ett annat material, ECERS, som är ett 

observationsmaterial för bedömning av kvalitet i förskolan. De redogör för att i förskolor som 

har hög kvalitet inom språk samtalar förskollärarna mycket och talar ett nyanserat talspråk 
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med barnen. Förskollärarna ställer frågor som öppnar upp och ger barnen möjlighet att ge 

utvecklande svar istället för att ställa slutna frågor som endast kan besvaras med få ord. Både 

Wasik (2010) och Mellgren och Gustafsson (2009) lyfter fram betydelsen av att ställa öppna 

frågor till barnen. Öppna frågor möjliggör en mer utvecklad dialog där de får chans att 

förklara hur de tänker. Det är även av stor vikt att samtala så mycket som möjligt med barnen 

under deras vistelse i förskolan och att använda sig av ett varierat språk. 

Vad säger förskolans styrdokument? 
Det finns flertalet strävansmål i Läroplanen för förskolan som berör den språkliga 

utvecklingen hos barn i förskolan (Lpfö 98 rev. 2010 s. 10). Det handlar bland annat om att 

barnen ska erbjudas möjlighet att utveckla ett nyanserat talspråk och ett stort ordförråd, men 

även att ge uttryck för sina egna tankar och att lyssna på varandra. Det är av stor vikt att 

barnen får erfarenheter av att uttrycka sig verbalt och därför är den verbala kommunikationen 

i förskolan betydelsefull. Arbetet i barngruppen ska genomföras så att barnen får stöttning i 

sin sociala utveckling samt får stöd och utmaning i sin språk- och kommunikationsutveckling, 

vilket är förskollärarens ansvar. Även Barnkonventionen (2009, § 12, s. 18) och Skollagen 

(SFS 2010:800 kap. 1 § 10) lyfter fram betydelsen av att barnet utifrån mognad och ålder ska 

ha rätt att uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör den. Detta gör det betydelsefullt att 

utveckla barnens språkliga förmåga för att ge dem de verktyg de behöver för att uttrycka sig.  
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Teoretisk utgångspunkt 
Den sociokulturella teorin handlar om att lära i samspel med andra. För att styrka 

undersökningen och dess resultat kan den sociokulturella teorin vara till hjälp då den betonar 

att lärandet sker tillsammans med andra och att språket är ett viktigt redskap. Vygotskij och 

Säljö är stora förespråkare för den sociokulturella teorin. Säljö (2014, s. 34) beskriver att med 

hjälp av språket kan vi samtala med varandra om upplevelser och svårigheter samt utbyta 

kunskap med andra. Både Vygotskij (2001) och Säljö (2014) betonar vikten av interaktion 

och kommunikation mellan människor. Även Dysthe (2003, s. 31) beskriver att det finns flera 

olika centrala aspekter inom sociokulturell teori. En av aspekterna handlar om att språk och 

kommunikation är centralt för att lärande ska ske. Tonvikten läggs dock på att lärandet sker i 

samspel med andra människor och att den sociala lärandemiljön är en viktig faktor.  

 

Säljö (2014, s. 36) menar att människor är sociala redan från början och utvecklingen av det 

sociala sker tillsammans med kontakten av andra människor. Även Vygotskij (2001, s. 10) 

redogör för att barn varken utvecklar språk eller tänkande om det inte förekommer några 

stimulerande sociala kontakter och möten. Han betonar vikten av att få mötas och 

kommunicera med andra. Genom att träffa andra människor och kommunicera med dem får vi 

använda både vårt tänkande och språk samt utveckla våra sociala färdigheter. ”Det som är 

speciellt med språket är att det fungerar som ett redskap för kommunikation både mellan 

människor och inom människor. Språket är med andra ord länken mellan samhället (och de 

kollektiva erfarenheterna) och individen” (Säljö 2011, s. 164). Det innebär att språket är en 

mycket viktig del för oss människor, både i samspel med andra men också i kontakt med 

samhället. Även Dysthe (2003) beskriver språket som redskap genom Vygotskijs begrepp 

mediering. Lärande kan ske med hjälp av olika redskap, som exempelvis litteratur och dator, 

vilka kan underlätta lärandet hos den som lär. Språket är oerhört viktigt för att ett lärande ska 

ske hos en människa.  

 

Säljö (2011, s. 166) beskriver att i den sociokulturella teorin är vuxna viktiga för barns 

utveckling. Barn lär sig hur de kan tänka och handla i det samhället de lever i genom att 

interagera med andra människor. Vidare redogör även Dysthe (2003, s. 48) för vikten av 

kontakt genom att barnet får imitera, lyssna och samtala tillsammans med andra och att det är 

en betydelsefull faktor för vidare utveckling.  

 

Lärandet hos människor startar direkt vid födseln och utvecklas ständigt. Barn får erfarenheter 

om skolämnen långt tidigare än de börjar i skolan och får kunskaper den skolmässiga vägen 

(Vygotskij 1978, s. 84). Vygotskij ger ett exempel med matematik där han menar att barn i 

skolan undervisas i ämnen men redan innan undervisningen i skolan börjar har de exempelvis 

mött matematik i sin vardag. Undervisningen i skolan skiljer sig från den i förskolan, då det i 

skolan handlar mer om att befästa kunskap och i förskolan är barnen mer undersökande.  

 

Vygotskij (1978, ss. 85-87) beskriver "zone of proximal development" vilket ofta brukar 

översättas till "proximal utvecklingszon" på svenska. Proximal utvecklingszon innebär att 

barn lär av andra, mer erfarna människor som är på en nivå över barnens. Utan stöttning 

klarar barnet av utmaningar till en viss nivå som Vygotskij kallar "actual developmental 

level", men för att komma vidare behövs stöd av en vuxen, eller någon som ligger över den 

nivå där barnet befinner sig. Tack vare stöttningen kan barnet klara av större utmaningar än 

vad de skulle gjort utan stöttningen. "What a child can do with assistance today she will be 

able to do by herself tomorrow" (1978, s. 87). Det innebär att barnen kan få hjälp av en vuxen, 

men efter att ha fått stöd klarar de ofta mer på egen hand.  
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Metod 

I detta avsnitt beskrivs valet av metod samt genomförandet av undersökningen.  

Kvalitativ metod och observation som redskap 

Bryman (2011, ss. 340-344) förklarar att inom kvalitativ metod är orden i fokus och vanliga 

redskap är intervju och observation. Genom dessa metoder kommer forskaren närmre det som 

sker och får då se vad som händer. Både Lökken och Söbstad (1995, s. 30) och Bryman 

(2011, ss. 371-372) redogör för att en undersökning som är kvalitativ genomförs i naturlig 

miljö, vilket innebär att det inte är någon arrangerad situation. I en kvalitativ undersökning är 

de deltagande och deras uppfattningar viktigare än forskarens då forskaren vill veta hur 

deltagarna ser på en specifik sak. Det kan även vara hur deltagarna agerar i en specifik 

situation. Undersökningsområdet inom en kvalitativ metod fokuserar ofta på mindre delar av 

något stort, exempelvis samspel mellan människor. Detta kan även kallas att undersöka mikro, 

det vill säga undersöka något litet men nära. I en kvalitativ undersökning har forskaren ofta en 

induktiv syn, vilket innebär att en teori utvecklas av forskningsresultaten (Bryman 2011). I 

vår undersökning har vi ett induktivt synsätt då kategoriseringarna av samtalen gjordes efter 

att observationerna genomförts.  

 

Observation är ett redskap inom den kvalitativa metoden. ”Att observera är att iaktta, lägga 

märke till eller hålla utkik efter något” (Lökken & Söbstad 1995, s. 36). En observation går ut 

på att titta efter något specifikt i olika miljöer. Franzén (2014, s. 58) förklarar att observation 

är en bra metod för att se hur det exempelvis kan vara i en verksamhet, då forskaren kommer 

nära det som undersöks och är på plats där det händer. Observation är ett bra sätt för att se 

något specifikt under en speciell situation är det en optimal metod för vår undersökning som 

fokuserar på hur samtalen sker mellan barn och förskollärare.  

 

Franzén (2014, s. 62) beskriver att det finns olika sorters observationer, icke deltagande och 

deltagande observation. Hon förklarar icke deltagande observation som att forskaren är 

utanför det som händer, det vill säga att forskaren observerar vad som sker men är inte 

delaktig. Syftet med att vara icke-deltagande är att påverka händelsen så lite som möjligt och 

oftast utgår forskaren från något speciellt som ska undersökas. I den deltagande observationen 

är forskaren med i det som ska undersökas samtidigt som han undersöker och detta sker ofta 

under en längre tidsperiod. I vår undersökning kommer vi vara icke-deltagande, det vill säga 

utanför det som sker. Det även två olika sätt att genomföra en observation på, vilka är icke 

strukturerad och strukturerad observation (a.a.). Icke strukturerad observationen är att 

forskaren antecknar allt som händer och som kan vara relevant för studien. I en strukturerad 

observation har forskaren planerat vad som ska observeras och det görs ett och ett i taget 

under observationstillfället. Likaså redogör Bryman (2011, s. 271) för strukturerad 

observation där möjliga deltagare tillfrågas,  men även plats och tid då undersökningen ska 

genomföras. Vi har använt oss av en strukturerad observation då vi bestämt vilka situationer 

som skulle observeras.  

 

Det finns olika sätt att dokumentera sina observationer på, bland annat något som heter 

löpande protokoll. Kihlström (2007b, s. 31) förklarar löpande protokoll som att forskaren 

antecknar det som sker, och ofta är det korta men beskrivande kommentarer. Lökken och 

Söbstad (1995, s. 51) förklarar att löpande protokoll troligtvis är det vanligaste sättet att 

genomföra en observation på, speciellt i förskoleverksamheter. Denna metod innebär att 

upptäcka så mycket som möjligt av det som händer i barnens aktiviteter. I undersökningen har 

vi använt oss av löpande protokoll, då vi antecknat vad som skett. 
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Urval 
Ett urval innebär den grupp människor som valts för att delta i undersökningen och detta val 

gör forskaren på egen hand (Björkdahl Ordell, 2007, s. 86). I vår undersökning har 

förskollärare och barn på tre förskolor i södra Sverige observerats. Från början var det tänkt 

att fyra förskolor skulle observeras, men en valdes bort på grund av för få inlämnade 

samtyckeslappar samt tidsaspekten för arbetet. Valet av förskolor gjordes för att dessa 

förskolor låg i en kommun nära geografiskt. Även ett strategiskt val gjordes då förskolor utan 

tidigare anknytning valdes. En avdelning var en 1-5 års avdelning och två avdelningar var 3-5 

års avdelningar. Vanligtvis samtalar äldre barn mer i jämförelse med yngre barn, och därför 

valde vi att observera på fler syskonavdelningar. På en förskola observerades en förskollärare 

och på de andra två förskolorna observerades två förskollärare.  

Genomförande 
För att få genomföra en undersökning på en förskola krävs förskolechefens godkännande 

(Löfdahl 2014, s. 36). Efter att vi valt ut två orter i kommunen undersökte vi vilka som var 

förskolechefer för områdena i orterna och mailade därefter för att få reda på om 

förskolechefen godkände att vi observerade på någon av deras förskolor. Ett missivbrev (se 

bilaga 1) konstruerades och godkändes av vår handledare. Därefter besökte vi tillsammans 

fyra förskolor för att informera om vårt tänkta arbete och frågade sedan om de ville medverka. 

De förskolor som godkände medverkan fick samtyckeslappar (se bilaga 2) och missivbrev att 

dela ut till föräldrarna till barnen på förskolan, och förskollärarna fick muntlig information 

samt ett missivbrev var samt ett till tamburen. Bryman (2011, s. 135) framhåller att de 

deltagande ska få information om undersökningen samt godkänna medverkan.  

 

När förskolorna hade samlat in alla samtyckeslappar hördes förskolorna och vi av och 

bestämde tillsammans en lämplig dag och tid då observationerna kunde genomföras. Under 

observationsdagen var vi på förskolorna tillsammans, men observerade olika situationer. På 

två förskolor observerades var sitt bord under måltiden och på en förskola satt vi vid samma 

bord och upptäckte både olika och lika saker. Samtalen mellan förskollärarna och barnen vars 

föräldrar godkänt deltagande antecknades. På grund av den mänskliga faktorn hann vi ej 

anteckna alla samtal som uppstod under situationerna. När observationerna hade genomförts 

skrevs anteckningarna rent och förkortningarna utvecklades. Om det uppkom någon fundering 

om samtalet hade uppfattats på rätt sätt tillfrågades förskolläraren om det stämde. Sedan var 

det dags för nästa observationstillfälle. På en förskola var vi två dagar och observerade alla 

fyra situationerna, måltid, fri lek, tambur och utevistelse, varav en dag observerade en av oss 

ensam. På en annan förskola var vi en dag och observerade alla situationer, men situationerna 

delades upp sinsemellan. På den sista förskolan tillbringade vi en dag där tambur och 

utevistelse observerades tillsammans, även måltiden observerades där vi satt vid två olika 

bord.   

 

Lökken och Söbstad (1995, ss. 55-56) förklarar att det är en fördel om forskaren skriver ner 

det som sker under observationerna men även renskriver dessa så snart efter observationerna 

som möjligt. Dröjer det för länge innan forskaren skriver rent sina anteckningar kanske det 

som hände och var intressant glöms bort. Det hade vi i åtanke under observationstillfällena 

och därför valde vi att renskriva anteckningarna direkt efter att observationen hade 

genomförts. Det är även av stor vikt att forskaren hittar en lugn plats med bra översikt på 

barnen och vad de gör eller säger, vilket dock inte alltid är lätt. Vi gjorde därför en medveten 

placeringen av oss själva och försökte placera oss utan att störa, men ändå kunde höra vad 

deltagarna sade. Det gäller även att som forskare förkorta ord eller använda olika symboler 
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som gör att renskrivningen av observationen går lättare samtidigt som de förhoppningsvis 

hinner få med mer under själva observationen. Detta var svårt då vi inte tränat särskilt mycket 

på anteckna med exempelvis symboler tidigare. Däremot samtalade vi tillsammans om 

förkortningar innan observationerna genomfördes vilket underlättade anteckningarna till en 

viss del.  

Etiska krav 

När en undersökning genomförs finns det olika forskningsetiska krav att följa. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att forskaren ger information till de tänkta deltagarna om sin 

undersökning samt berättar att deltagandet är frivilligt och att deltagandet när som helst kan 

avslutas (Löfdahl 2014, s.36). En del av kravet är att redovisa i vilket syfte undersökningen 

görs och vart undersökningen eventuellt ska publiceras. Förskolecheferna ska alltid 

informeras och ge tillstånd, därför kontaktades de tänkta förskolecheferna. Vi informerade 

sedan förskollärarna muntligt på den tänka förskolan, samt gav dem ett missivbrev. Då det var 

svårt att möta föräldrarna hängdes ett missivbrev och en samtyckeslapp upp vid samtliga 

barns hylla. Ett missivbrev sattes även upp i tamburen. Samtyckeskravet innebär att 

deltagarna godkänner sin medverkan. Bryman (2011, s. 132) förklarar att om deltagarna är 

yngre än 15 år måste vårdnadshavare lämna ett skriftligt medgivande. Därför lämnade vi ut 

samtyckeslappar till alla barns föräldrar/vårdnadshavare. Även om vårdnadshavare har 

godkänt deltagande behöver även barnen informeras och godkänna deltagandet, därför 

tillfrågades barnen om vi fick observera dem. När det gäller barnens deltagande i 

undersökningen är det viktigt som forskare att vara lyhörd för barnen. Det är inte alla barn 

som kan förmedla verbalt om de vill delta i undersökningen eller ej, vilket gör det viktigt att 

läsa deras signaler som kan tyda på obekvämhet i att bli observerade (Löfdahl 2014, s. 40). 

Nästa krav är konfidentialitetskravet och enligt Hermerén (2011, s. 67) betyder det att det inte 

ska gå att identifiera de personer som deltar i undersökningen. Vi har tagit hänsyn till detta 

och har därför använt oss av fingerade namn på både ort, förskola och personer. Det gäller 

även att bevara anteckningar och uppgifter så att inga utomstående får tag på dessa och därför 

har vi förvarat den insamlade informationen på ett säkert ställe. Rapportering av studien sker 

på ett sådant sätt att ingen kan ta reda på vem deltagarna är. Det fjärde kravet att förhålla sig 

till är nyttjandekravet. Det betyder att insamlat material som rör personer endast får användas 

i arbetet med undersökningen (Bryman 2011, s. 132). Observationsanteckningarna har endast 

använts i arbetet och vi har inte vare sig berättat muntligt eller låtit andra obehöriga personer 

läsa anteckningarna. 

Tillförlitlighet och giltighet 

Thurén (2007, s. 26) förklarar att validitet innebär att forskaren har undersökt det som 

undersökningen gick ut på, att syftet och målet med undersökningen är uppnått. Kihlström 

(2007a, s. 164) förklarar validitet som att en annan person ska förstå undersökningen, 

beskrivningarna som finns och förstå resultatet. Validitet kan ersättas med begreppet giltighet. 

För att undersökningen ska vara giltig gäller det att forskaren håller sig till ämnet, det vill säga 

syftet och frågeställningarna. När vi observerade var det av vikt att vi höll fokus på det 

verbala språket och inte på allt annat som skedde i verksamheten. Kihlström (2007c, s. 231) 

förklarar att det finns något som heter innehållsvaliditet. Det innebär att en person som är 

vetenskapligt utbildad är med och granskar hur forskaren har tänkt göra sin undersökning och 

i vissa fall komma med förslag hur de kan göra forskningen på ett annat sätt som kan bli 

bättre. Det kan gälla intervjufrågor, enkätfrågor eller observationsupplägg och ökar 

giltigheten i en undersökning. I vår undersökning har vi innehållsvaliditet då vår handledare 
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har granskat vårt observationsupplägg och kommit med kommentarer och förslag på hur det 

kan förbättras.  

 

Reliabilitet är att undersökningen är gjord på rätt sätt och att den är tillförlitlig och pålitlig. 

Det handlar även om att vid en upprepning av studien ska samma resultat uppnås. Det kan 

vara svårt i en kvalitativ metod då det förekommer sociala påverkningar i exempelvis 

observationen eller intervjun (Bryman 2011, s. 352). Reliabilitet kan ersättas med begreppet 

tillförlitlighet. Om någon annan väljer att göra vår undersökning kommer de troligtvis att hitta 

olika sorters samtal och i vilka situationer de används, det är dock inte säkert att de kommer 

finna samma samtalskategorier eller mönster. I och med att det ändå förmodligen kommer 

upptäckas olika samtal och mönster om undersökningen upprepas ökar tillförlitligheten i vår 

undersökning. Vissa observationstillfällen observerades tillsammans, vilket även det kan öka 

tillförlitligheten (Kihlström 2007c, s. 232). 

Analys och bearbetning 
När observationerna granskades gick vi igenom en situation i taget såsom måltid, tambur, fri 

lek och utevistelse. En frågeställning i undersökningen handlar om spontana kommentarer 

eller frågor från barnen och därför granskades observationerna för att finna dessa. Vi 

antecknade de observationer som kändes relevanta för vårt syfte med undersökningen. När vi 

hade skrivit ner observationer från varje fast situation valdes observationer från de nedskrivna 

och sedan tittade vi efter kategorier i de olika samtalen. Observationerna djuplästes och flera 

kategorier hittades utefter hur samtalet fortlöpte. Efter det försökte vi hitta likheter i vilka 

kategorier det fanns i en och samma fasta situation och om det fanns mönster i de olika 

kategorierna av samtal i de olika situationerna. Lökken och Söbstad (1995, ss. 56-57) redogör 

för tre steg när det genomförs observationer. Stegen är observationen, beskrivandet av 

observationen, det vill säga hur det antecknas och avslutningsvis tolkningen av observationen. 

Tolkning innebär analys då datan delas upp i mindre delar för att se vad den innehåller och 

vilket samband som finns mellan de små delarna och helheten. När det genomförs tolkning av 

en observation kan det även betyda att forskaren värderar och bedömer observationen. Det 

innebär att forskaren skriver ner vad som var bra respektive dåligt med observationen eller om 

det var rätt eller fel.  

 

Med inspiration från tidigare forskning av samtalskategorier (Klaar 2013; Gjems 2011) samt 

hur samtalen utspelade sig utformades nya, egna kategorier. De samtalskategorier som vi 

hittade och utformade var tillrättavisande, situationsbundna samtal, berättande, förklarande, 

bekräftande, utforskande, utmanande, uppmanande och uppmuntrande.  Tillrättavisande 

samtal innebär att barn gör något som förskollärarna anser inte är lämpligt och tillrättavisar 

dem. Med situationsbundna samtal menar vi samtal som handlar om det som görs, exempelvis 

om mat vid måltidssituationen. Berättande samtal innebär att förskollärare eller barn berättar 

något de varit med om. När någon förklarar hur något är eller ska göras är det ett förklarande 

samtal. Bekräftande samtal fann vi i de spontana kommentarerna och innebär att 

förskolläraren bekräftar barnens kommentarer och frågor. Ett utforskande samtal menar vi är 

ett samtal som gör att barnen får utforska någonting. Utmanande samtal är när förskolläraren 

ställer en fråga som utmanar barnen att tänka ett steg till. Ett uppmanande samtal kommer 

från förskollärarna och innebär att de säger till barnen att göra något specifikt, exempelvis att 

hänga upp kläderna eller ta på sig stövlarna. När förskollärarna ger barnen beröm för något de 

gjort är det ett uppmuntrande samtal. Efter att vi kategoriserat observationernas samtal tittade 

vi efter om det fanns något mönster i vilka samtal som förekom i de olika fasta situationerna.  
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De kategorier vi har gemensamt med Gjems (2011) är förklarande och berättande kategorier. 

Dessa valdes då samtalen i vissa observationer blir berättande, både från barnens sida men 

även från förskollärare där de ofta berättar om något de tidigare upplevt. Även förklarande 

samtal valdes då det förekom samtal där ett fenomen förklaras. Tolkningen som gjordes var 

att i ett förklarande samtal förklaras ett fenomen, medan ett berättande samtal symboliseras av 

att någon berättar något. Det Klaar (2013) beskriver med ett bekräftande samtal tolkades om 

till ett uppmuntrande samtal då bekräftande samtal är att barnen gör rätt, medan ett 

uppmuntrande samtal handlar om att kunna få uppmuntring av att de gjort något bra. Allt 

behöver inte alltid vara rätt, det kan vara bra ändå. Vårt bekräftande samtal är att 

förskolläraren bekräftar det barnet säger. Utmanande samtal beskrivs som att barnen får en 

utmaning som inte är tidigare känd för dem, det har gjorts om till att det kan vara ett 

utmanande samtal om barnen utmanas i deras tänkande. Utforskande samtal kännetecknas av 

att barn tillsammans med förskollärare utforskar någonting och diskuterar upplevelsen 

tillsammans. Barn kan utforska själva, men med hjälp av en närvarande vuxen kan det sättas 

ord på det som upplevs och förskolläraren kan även stötta barnens tankar vidare med hjälp av 

frågor. Kategorin situationsbundna samtal utformades då samtalen vid måltid och tambur ofta 

handlar om det som sker där, alltså om maten vid måltid och om ytterkläder i tamburen. 

Tillrättavisande samtal och uppmanande samtal är relativt lika, men de skiljs åt då en 

tillrättavisning uppstår då ett barn handlat fel och ett uppmanande samtal är när barnen 

uppmanas att göra något utan att en felaktig handling skett innan. Både Klaar (2013) och 

Gjems (2011) har förmanande samtal, vilket är likt med tillrättavisande samtal.  

Arbetsfördelning 
I undersökningen har vi sökt litteratur till teoriavsnittet, bakgrunden samt metoddelen både 

tillsammans och på egen hand. Den litteratur som hittats på egen hand har vi läst och skrivit 

om enskilt, och den som hittats gemensamt har vi ibland läst tillsammans och ibland enskilt. 

Texterna har skickats till varandra och respons och kommentarer kring det skrivna har 

lämnats samt att vi vid tveksamheter hjälpts åt. Däremellan har vi träffats och lagt samman 

det som skrivits enskilt och strukturerat upp arbetet i olika kategorier så att texten blivit 

sammanhängande. Observationerna har genomförts både tillsammans och enskilt där tre av 

fyra tillfällen observerades tillsammans. Några situationer observerades av båda och ibland 

delade vi upp observationstillfällena. Analysen av vår data genomfördes tillsammans, där den 

insamlade datan diskuterades och analyserades samt att de olika samtalen kategoriserades. 

Resultaten av undersökningen bearbetade vi tillsammans, men delade upp renskrivningen av 

observationerna. Även diskussionsdelen delades upp och under arbetets gång har 

diskussionstexterna skickats till varandra för att få respons på det skrivna. Vi har även träffats 

och sammanställt diskussionsavsnittet. Didaktiska konsekvenser och sammanfattning av 

undersökningen genomfördes tillsammans.  
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Resultat 

I detta avsnitt kommer vi redovisa vårt resultat från undersökningen som utspelar sig på 

Skogsgläntans förskola, Blåklintens förskola och Månens förskola som ligger i mindre orter i 

södra Sverige.  

 

Samtal under måltiden  

Det förekommer flera kategorier av samtal under måltidssituationen, så som situationsbundna 

samtal, berättande samtal, förklarande samtal, utforskande samtal, uppmanande samtal samt 

tillrättavisande samtal. Samtalskategorierna växlar under måltidens gång. Situationsbundna 

samtal syns i bland annat observationen Senapsdiskussionen på förskolan Blåklinten. 

Förskolläraren Eva-Lena sitter vid matbordet med fyra barn. Eva-Lena hjälper ett barn att ta 

senap på sin mat. Eva-Lena häller ut senap som bara rinner. 
 

Eva-Lena:  Det är nog olja. 

Isak: Olja, det är väl inte olja, det är ju  mat. 

Eva-Lena: Det är matolja i, inte sådan olja som man har i bilen. 

Isak:  Nej. 

Eva-Lena: Nej, det kan man ju inte äta. 

 

Eva-Lena och Isak har en konversation om den rinniga senapen och den innehållande oljan. 

Isak verkar bli förvånad över att det är olja i senap och ifrågasätter detta. Samtal om maten 

förekommer även i observationen Ärtor och blomkål. I Ärtor och blomkål som utspelar sig på 

förskolan Månen diskuterar några barn och förskolläraren Katarina om de tycker om eller inte 

tycker om ärtor och blomkål där Katarina avslutar med att säga "man kan inte tycka om allt, 

inte barn och inte vuxna heller". Ofta handlar samtalen vid matbordet om den mat som 

serveras, men även att förskollärarna tycker att barnen ska smaka på allt som är framme på 

bordet eller att de ska äta upp all mat. Att samtala om maten verkar vara naturligt eftersom det 

är en måltid som är gemensamt för alla.  

 

Det verkar även som att det kan bli en maktkamp mellan förskollärare och barn huruvida 

maten ska ätas upp eller inte samt om all mat ska smakas på. Det händer bland annat på 

Skogsgläntans förskola i observationen om Skinksåsen där förskolläraren Ellinor sitter med 

fem barn vid middagsbordet.  

 
Ellinor: Har du tagit skinksås? (tittar på Emilio). 

Emilio: Nä jag vill inte ha. 

Ellinor: Men det vet du att man måste smaka lite. 

 

Observationen visar att Emilio inte vill ha skinksås men Ellinor tycker att han ska smaka och 

påpekar att det är så det går till på Skogsgläntans förskola. Vid slutet av måltidssituationer 

uppmanar ofta förskollärare att barnen skulle äta upp sin mat och dricka upp sin dricka. I 

denna situation förekommer även ett situationsbundet samtal, då det handlar om maten. 

 

Däremot visar andra observationer att det inte endast är situationsbundna samtal under 

måltiden. I observationen Bowling på Blåklintens förskola frågar förskolläraren Eva-Lena 

barnet Isak om hur det hade varit i helgen. Isak berättar att han spelat bowling och att det hade 

varit roligt. Måltiden verkar vara en situation där det kan samtalas bortom här och nu, vilket 

innebär andra samtalsämnen än om maten. Eva-Lena öppnar upp samtalet med hjälp av en 

öppen fråga, en fråga där det inte går att svara ja eller nej. Det verkar som att samtalet startas 

med hjälp av den öppna frågan. Samtalet som uppstår är ett berättande samtal där Isak får 

möjlighet att delge vad han gjort i helgen. 
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Prat om bad är en annan observation där samtalet går bortom här och nu och utspelar sig på 

Månens förskola. Elin berättar att hon har varit i stora bassängen och badat. Förskolläraren 

Katarina undrar då om hon har puffar på sig när hon badar och Elin nickar och säger att hon 

har baddräkt också. Katarina svarar att det är bra och redogör sedan för vad klädsim är. 

 
Katarina: Klädsim är när man simmar med kläderna på. Kläderna blir dyngsura och tunga. Man kan ha massa 

kläder, till och med regnkläder. 

 

I denna observation samtalas det om vad som behövs i simbassängen samt vad klädsim 

innebär. Det verkar som att det mestadels är Katarina som förklarar. Samtalet är inledningsvis 

ett berättande samtal då Elin berättar att hon varit i badhuset. Det övergår sedan till ett 

förklarande samtal när Katarina förklarar klädsim. I observationen är inledningsvis båda 

delaktiga i samtalet men det blir sedan Katarina som pratar.  

 

Vid måltiden kommer barnen ofta med spontana frågor och kommentarer och de tas ofta 

vidare till ett samtal. Det händer exempelvis i observationen Långt namn på Skogsgläntans 

förskola. Fem barn sitter vid matbordet och ett barn börjar diskutera sitt namn med 

förskolläraren Marianne. Ett annat barn kommer också med i diskussionen. 

 
Ingrid: Jag har ett långt namn. 

Marianne: Ja, många bokstäver. 

Ingrid: Inte så långt (visar med händerna). 

Marianne: Hur många har du, ska vi räkna?  

Marianne och Ingrid räknar antalet bokstäver. 

Marianne: Hur många blev det? 

Ingrid: Sex. 

Marianne: Ja, hur många har du, Rut? 

Rut: Tre (säger hon utan att räkna). 

Ingrid: Jag är snart sex år. 
 

Ingrid berättar att hon har ett långt namn och förskollärare Marianne bekräftar det och 

förtydligar att Ingrid har många bokstäver i sitt namn. Samtalet går vidare om olika längd på 

namn och antal bokstäver där både Marianne och Ingrid är mycket delaktiga i samtalet som 

sker under måltiden. Samtalet är ett utforskande samtal då de tar reda på antal bokstäver i 

olika namn. Förskolläraren tar tillvara på barnets kommentar och det utvecklas till ett samtal.  

Samtal i tamburen 
I tamburen förekommer instruktioner och tillrättavisningar från förskollärarna till barnen. Det 

förekommer även uppmaningar, exempelvis att barnen ska ta på sig stövlarna eller att de 

måste dra över överdragsbyxorna över stövlarna. De verkar lyssna och verkar inte få mycket 

utrymme att yttra sig. De vanligast förekommande samtalskategorierna i 

tamburobservationerna är uppmanande och uppmuntrande. Det verkar vara vanligt att det inte 

blir ett samtal i någon av kategorierna då det ofta är envägskommunikation från 

förskolläraren. 

 

I observationerna Hyllan och Foten i inleder förskollärare händelsen med att uppmana barnen 

att göra något specifikt. Foten i utspelar sig i tamburen på Månens förskola där förskolläraren 

Katarina hjälper Elisabeth att klä på sig. Elisabeth uppmanas att dra över regnbyxorna över 

stövlarna själv och klarar det. Katarina uppmuntrar då Elisabeth genom att säga att hon är 

stark i händerna och att hon inte klarat det tidigare. På förskolan Blåklinten i observationen 
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Hyllan har förskolläraren Sofia har kommit in i tamburen efter en utevistelse med fem barn. 

Hon säger till Nova att försöka klä av sig själv. Nova tar av sig vantarna och Sofia frågar om 

hon kan lägga dem på hyllan. Nova börjar sedan ta av sig jackan men det verkar inte gå bra. 

Sofia kommer fram. 

 
Sofia: Fastnade den? (hjälper Nova av med jackan) Häng den på hyllan. 

Nova fortsätter att klä av sig ytterkläderna och får tillslut av alla kläder. 

Sofia: Ska vi se om du kan hänga upp dina kläder? (Nova hänger upp) Jättebra! Mössan också, och dina 

termobyxor. Din hylla är här (pekar). Den kan du hänga med på kroken (visar hängaren i jackan). Du är klar. 

Du klädde av dig själv idag, superbra! 

 

I denna observation får vi följa Nova som kommer in i tamburen efter utevistelsen och ska ta 

av sig sina ytterkläder. Förskolläraren Sofia är med och stöttar och uppmanar Nova att hänga 

upp sina kläder på sin krok. När barnen gjort vad de blev uppmanade till att göra får de ofta 

uppmuntran från förskolläraren. Uppmaningar verkar vara vanligt förekommande i 

tambursituationen, då det är vanligt att låta barnen klä på och av sig ytterkläderna själva.   

 

Efter maten på Skogsgläntans förskola dukas ett bord i taget av och sedan går barnen på 

toaletten, tvättar händerna och ut i tamburen för att klä på sig för kommande utevistelse. 

Emilio upptäcker att han har massa sand under stövlarna och berättar för förskolläraren 

Ellinor att man kan stampa av sanden. 

 
Ellinor: Ja men inte inne. Dra över byxorna över stövlarna. 

Emilio: Kan inte. 

Ellinor: Det måste du träna på. 

Ellinor går vidare för att hjälpa några andra barn klä på sig och förskolläraren Marianne ansluter till 

tamburen. Emilio försöker dra över byxorna och börjar snyfta. 

Marianne: Du får träna lite, de är rätt tröga. Tycker du att du har försökt? 

Emilio: Jag försöker varje gång men det är knepigt. 

 

Ellinor uppmanar Emilio att prova att dra över byxorna över stövlarna. Emilio provar, men 

det verkar som om han tycker det är svårt och tycks bli frustrerad. Observationen Stövlar och 

överdragsbyxor visar på Emilios försök att lyckas med att dra över sina överdragsbyxor över 

stövlarna. Då Emilio inte kan dra över överdragsbyxorna hjälper Marianne honom med det. 

Samtal under utevistelsen 
Under utevistelsen på förskolorna finns det flera olika samtalskategorier. De som återkommer 

i observationerna är uppmuntrande, utforskande och förklarande samtal. I observationen Leda 

bort vatten som utspelar sig på Skogsgläntans förskola står förskolläraren Ellinor och sopar 

bort vatten från en djup pöl ute på gården, barnen Rut, Jonas och Ingrid hjälper henne och 

Ellinor uppmuntrar barnen. Rut frågar Ellinor varför de tar bort vattnet och Ellinor förklarar 

då att den är för djup och det blir sedan ett samtal om sopningen och vattnet. Barnen verkar 

tycka det är roligt att hjälpa till att sopa undan vatten tillsammans med Ellinor.  

 

I observationen Upptäckande från Blåklintens förskola är Nova och Vera ute och får höra att 

fåglarna kvittrar på en avlägsen del av gården och uppmärksammar förskolläraren Sofia på 

det. De upptäcker även att det droppar från taket och Sofia bekräftar detta. Det verkar även 

som om Sofia vill att Nova och Vera ska gå tillbaka till den stora delen av gården då hon är 

ensam ute. 
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Sofia: Lyssna lite till då och kom tillbaka sen då (går lite bortåt mot gården). 

Nova: Det regnar lite (tittar mot taket). 

Sofia vänder sig om och frågar vart? 

Nova: Där! (pekar mot taket). 

Sofia: Ja det droppar från taket. 

Nova: Droppar från taket. 

Sofia: Det är från kanten på taket. 

Nova: Den kommer ramla. 

Sofia: Kan man ramla där? 

Nova: Det kommer bil! 

Sofia berättar att det låter från stora vägen bortanför husen. 

 

Sofia är med och utforskar tillsammans med barnen och verkar vara nyfiken och engagerad, 

hon förklarar även vad regndropparna kommer ifrån. Sofia är ute själv med fem barn och ändå 

tar hon sig tid till att medverka i Nova och Veras upptäckt om fåglar, bilar och vatten på taket. 

I de två observationerna Leda bort vattnet och Upptäckande förekommer bland annat 

förklarande samtal då förskollärarna förklarar fenomenet som barnen verkar vara nyfikna på, i 

dessa fall vatten.  

 

På Blåklintens förskola utspelar sig även observationen Konen. Isabelle hittar en kon som hon 

verkar vilja ha på huvudet och tar därför av sig sin mössa.  
 

Sofia: Isabelle! Kom! Ta på dig mössan, det är kallt idag. 

Isabelle: Men jag vill ha den här (säger hon och visar fram en röd kon som hon håller i handen). 

Sofia: Men prova den över mössan. 

Isabelle tar på sig konen över mössan och ler. 

Sofia: Ja det gick! Det ser ut som en sån som stjärngossarna har!  

Isabelle går iväg med konen på huvudet. 
 

Isabelle tar av sig mössan för hon har hittat en kon som hon verkar vilja ha på huvudet. Det 

uppmärksammas av förskolläraren Sofia som tillrättavisar att mössan ska vara på huvudet. 

Isabelle testar att ta på sig konen med mössan på huvudet och det lyckades, hon verkar bli 

glad då hon ler. Sofia är med i Isabelles utforskande att ha konen på huvudet från början till 

slut.  

 

Uppmuntrande samtal finns i observationerna Glasslek och Leda bort vattnet då 

förskollärarna berömmer barnens handlingar. I Glassleken som observeras på Månens 

förskola är Elin och Petra i sandlådan och gör glassar. Förskolläraren Katarina är också 

närvarande. Barnen kommer fram till Katarina och frågar om hon vill ha en glass. Katarina 

frågar vad det är för smak och då svarar barnen att det är yoghurt med jordgubb. Sedan 

kommer frågan från Katarina om vad glassen kostar och barnen svarar nitton kronor. Katarina 

köper glassen och berömmer Elin och Petra att den var god. Katarina uppmuntrar barnens lek 

genom att delta och köpa en glass men även genom att hon berömmer glassens smak. 

 

Samtal vid fri lek  
I alla observationer under den fria leken är förskollärarna delaktiga i barnens lek och för 

samtalet vidare med hjälp av frågor. Detta sker exempelvis i observationen Teckningen som 

utspelar sig på Månens förskola då förskolläraren Katarina stöttar Ellen i sitt berättande om 

vad teckningen föreställer genom att ställa frågor. Ellen namnger flera saker på teckningen 

och det verkar som om Katarina lyssnar engagerat och ställer även frågor angående det Ellen 

berättar. 
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En annan observation är Vattenexperimentet från Blåklintens förskola. Två barn sitter vid ett 

bord och använder sig av lera. Förskollärare Eva-Lena sitter med och tittar och de börjar prata 

om ett vattenexperiment de gjort tidigare på förskolan. 

 
Eva-Lena: Kommer ni ihåg vattenexperimentet? 

Isak: Ja, bollen sjönk och båten flöt. 

Eva-Lena: Vad berodde det på? 

Isak: Den var tyngre. 

Eva-Lena: Vi provade ju med saltvatten också. 

Isak: Det flöt. 

Eva-Lena: Varför flöt den? 

Isak: Större densitet. 

Eva-Lena: Ja, det är större densitet i saltvatten.  

 

Eva-Lena stöttar Isak i att återberätta vattenexperimentet som de gjort tidigare på förskolan 

genom att ställa frågor vilket blir ett förklarande samtal. Likaså uppstår ett förklarande samtal 

i observationen Systund som observeras på Månens förskola där förskolläraren Katarina 

förklarar för Ellen hur hon ska sy. Det är fri lek på förskolan och Ellen har bestämt sig för att 

sy en duk. Tillsammans med Katarina bestämmer de färg på garnet och börjar sy.  

 
Katarina: Nu ska jag skriva ditt namn. 

Ellen går till sin låda. 

Ellen: Det ska du skriva (pekar på sitt namn). 

Katarina: Ja det ska jag skriva, kan du din första bokstav? 

Ellen och Katarina skriver Ellen tillsammans genom att ljuda varje bokstav. 

Katarina: Vad står det, står det Katarina? Ska vi se om det står samma här som på din låda? 

Ellen: Mm. 

Katarina sätter duken mot namnet på lådan. 

Katarina: Är det samma? 

Ellen ruskar på huvudet. 

Katarina: Är det inte samma? 

De går igenom varje bokstav och jämför. 

Katarina: Är det samma nu? 

Ellen nickar. 

 

Ellen syr en duk och Katarina förklarar hur hon ska sy samt uppmuntrar hennes alster under 

tiden. När Ellen verkar ha sytt färdigt hjälps de åt att skriva hennes namn på duken och jämför 

sedan det med namnet på lådan där Ellen verkar uppmärksam på de olika bokstäverna.   

 

I observationen Riddarborgen från Blåklintens förskola har det fastnat en stor kotte i ett av 

tornen i riddarborgen och förskolläraren Sofia försöker få loss den. Bredvid Sofia sitter två 

barn, Isabelle och Melvin. När Sofia fått loss kotten tar Melvin kotten och försöker sätta fast 

den igen i tornet. 

 
Sofia: Nej, Melvin sätt inte i den igen, så kul ska vi inte ha det. Ni kanske kan hitta andra saker att stoppa i. 

De tar fram många djur och Isabell och Melvin börjar stoppa i djur. 

Sofia: Hur mycket tror du att du stoppat i nu, Isabell? 

Isabelle: Mycket. 

Sofia: Ska du fylla ända upp? 

Isabelle: Mm. 

Sofia: Jaha. 

Isabelle: Snart kommer min mamma.  

Sofia: Kommer din mamma snart? Jag trodde det var din pappa som hämtar dig idag. 

Isabelle: Ja. 

Sofia: Ja han kommer i eftermiddag, du ska hinna äta och sova. 

Isabelle: Mera (och stoppar i fler djur). Kolla vad mycket. 

Sofia: Oj, ska vi hälla ut allt och se hur mycket det blir? 
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Isabelle: Ja (börjar hälla ut) Oj va mycket. 

Sofia: Ja jättemycket redan och du har inte ens tagit ut hälften av alla. 

Isabelle: Sjutton. 

Sofia: Tror du det blir sjutton? Det kan vi se sen. 

Isabelle: Nu finns det inga fler. 

Sofia: Jodå, jag ser det i fönstret. 

Isabelle plockar ut det. 

Isabelle: Nu finns det inga mer. 

Sofia: Jodå det ser jag. 

Isabelle häller ut mer och springer sedan iväg för att gå på toaletten. 

 

Här får vi följa Isabelle i hennes lek att fylla hela tornet med leksaker. Sofia är med och för ett 

samtal kring aktiviteten. Hon ställer frågor till Isabelle som gör att leken går vidare och är 

engagerad i Isabelles lek. Det samtal som pågår under observationen är ett utforskande samtal, 

då Sofia och Isabelle utforskar riddarborgen och samtalar om det tillsammans. 

 

Spontana kommentarer och frågor 

Spontana kommentarer och frågor kom från barnen i alla olika situationer i förskolan och 

nedan presenteras en del av de kommentarer och frågor som observerades. 

Samtalskategorierna i observationerna är bekräftande och berättande samtal. 

I observationerna uppstår både en längre konversation kring det barnen säger, men även att 

det besvaras med en kort respons från förskollärarna. Ett exempel på en kort respons är i 

observationen Tanden som utspelar sig på förskolan Månen när de sitter och äter. Elin frågar 

"När man ramlar och slår sig här (pekar på munnen) tappar man en tand då?" och 

förskolläraren Katarina svarar "Ja, det kan man göra". Katarina besvarar Elins kommentar och 

bekräftar att det går att tappa tanden om man råkar slå sig på munnen.  

 

Det förekommer längre respons på ett barns kommentar i tamburen på Månens förskola i 

observationen Coolt. Barnen har börjat komma in efter utevistelsen och till slut är det endast 

tre barn i tamburen samt förskolläraren Katarina. Mathias kommer in i tamburen och utbrister 

 
Mathias: Det där var så coolt! 

Katarina: Vad var coolt? 

Mathias: Vi skulle städa men vi lekte istället. 

Katarina: Lekte ni istället? Vilka busar! Städade ni inte något? 

Mathias: Nä. 

Katarina: Vem städade efter dig då? 

Mathias: Nån människa, nån gubbe. 

Katarina: Om man inte städar efter sig, vad händer då? 

Alejandro: Nån tar det. Nån ser det och tar det. 

 

Katarina bemöter Mathias kommentar om att något var coolt och ställer frågor som gör att 

hon visar sig engagerad, men även som leder till att Mathias får berätta vad han upplevde som 

var coolt, vilket blir ett berättande samtal. 

 

Det verkar som att det blir en kortare respons från förskollärarna när barnen säger något de 

vill ha bekräftelse på som exempelvis i observationen Tanden. Ytterligare en observation som 

visar på kort respons är observationen Bamse där Emilio på Skogsgläntans förskola 

uppmärksammar Bamse i tamburen. Han säger "Fröken, Bamse tycker inte om att slåss" och 

förskolläraren Ellinor bekräftar då "Nej, han tycker att alla ska vara snälla". Dessa samtal 

verkar sluta när förskollärarna bekräftat att barnens påstående är rätt. När barnen får lite 

längre respons sägs det ofta något mer spontant, som exempelvis i observationen Coolt, men 

även i observationen Pinocchio som handlar om att två barn leker med lera och förskolläraren 
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Eva-Lena är närvarande. Emanuel formar sin lera lång och spetsig och säger därefter 

Pinocchio varpå förskolläraren och barnet samtalar kring varför hans näsa är så lång, om 

lögner och att vara snäll. Samtalet om Pinocchio är både ett berättande och bekräftande 

samtal. 

Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultatet av undersökningen i relation till tidigare forskning samt 

den teoretiska utgångspunkten. Diskussionsavsnittet består även av metoddiskussion, 

didaktiska konsekvenser och förslag till fortsatt forskning. 

Resultatdiskussion 
Avsnittet är uppdelat utifrån de observerade situationerna samt barnens spontana 

kommentarer och frågor. 

Samtal under måltiden  

Johansson (2005, ss. 133-151) beskriver samtal i vardagen som innebär att förskollärarna tar 

tillvara på barnens kommentarer under exempelvis rutinsituationerna. I våra observationer 

fann även vi att förskollärarna ofta kommenterade det barnens sagt och ställde frågor som 

förde samtalet vidare. Detta framkommer även i Wasik (2010, ss. 628-629) som också 

påpekar att det är viktigt för barns språkutveckling. Hon menar att det är betydelsefullt för 

barns språkutveckling om förskollärare går vidare med barnens kommentarer samt ställer 

öppna frågor för att föra samtalet vidare. Om inte Marianne i observationen Långt namn hade 

ställt frågan om antalet bokstäver i barnens namn finns det en risk att samtalet hade tagit slut. 

I observationen Prat om bad ställs en sluten fråga där svaret kan bli ja eller nej, följt av att 

Katarina beskriver klädsim. Det går endast att spekulera kring hur samtalet hade fortsatt om 

en öppen fråga ställts, men det hade eventuellt fortsatt med längre respons. Det finns flera 

troliga orsaker till varför förskollärare inte öppnar upp för dialog, som exempelvis stora 

barngrupper (Dickinson & Tabors 2001 se Wasik 2010, s. 623). Det är mest tänkbart att 

samtalet inte utvecklades då det var flertalet barn vid matbordet och de flesta ville berätta 

något. Det är däremot viktigt att utveckla barnens tankar, kommentarer eller frågor för att dels 

starta ett samtal och dels för att förlänga samtalet med hjälp av bland annat öppna frågor. 

Samtal är även viktigt för relationsskapandet likväl som det ger en chans att diskutera vad 

som upplevts (Ellneby & Von Hilgers 2010; Lindberg 2005).  

 

I vårt resultat fann vi att samtalen ofta handlar om maten, vilket liknar det Eriksen Hagtvet 

(2004, s. 118) kommit fram till. Genom att benämna maten så lär sig barnen olika maträtter 

samt tillbehör såsom dricka och sallad, vilket kan bidra till ett rikt ordförråd som Lpfö (98 rev. 

2010, s. 10) har som strävansmål. Maten benämns i observationerna Senapsdiskussion, Ärtor 

och blomkål samt i Skinksåsen. Att smaka på all mat och att äta upp allt på tallriken är 

däremot en ständig diskussion vid matbordet. Ska man smaka på all mat? Behöver man äta 

upp allt på tallriken? Detta är frågor som inte kan besvaras med ett rätt svar utan det är 

diskussionsfrågor att lyfta i arbetslaget för att komma överens om och att göra lika. ”Man kan 

inte gilla allt, inte barn och inte vuxna heller” som Katarina sa i observationen om Ärtor och 

blomkål.   

 

Massey (2004, ss. 228-230) beskriver att det finns olika situationer i förskolan som är 

lämpliga för samtal mellan barn och förskollärare. Exempelvis är måltiden en situation där det 

kan samtalas bortom här och nu som innebär andra samtalsämnen än maten, vilket bland 

annat visar sig i observationerna Prat om bad, Långt namn och Bowling. Gjems (2010) 
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betonar att det är betydelsefullt om de vuxna ställer öppna frågor till barnen, samtalet blir då 

bredare och barnen blir utmanade i sitt språk. Öppna frågor från förskollärare kan dessutom 

leda till ett samtal om något som upplevts, och utan sådana frågor kan ett eventuellt samtal 

utebli. Förskollärare behöver visa engagemang och intresse för barnens livsvärld i det dagliga 

arbetet för att kunna stötta dem fullt ut i sitt lärande. Dysthe (2003, s. 46) beskriver Vygotskijs 

begrepp mediering och förklarar att språket är det viktigaste redskapet för människan. Det 

innebär att språkstimulering i förskolan är oerhört viktigt för att kunna utveckla det starkaste 

redskapet, språket. Däremot finns det funktionsnedsättning som gör att vissa människor inte 

har ett talat språk, då är det oerhört viktigt att finna alternativa kommunikationssätt då det är 

av stor vikt att få kommunicera med andra människor.  

 

Kommunikation är ett gemensamt möte där båda parter är delaktiga (Svensson 2009, ss. 11-

12). I vårt resultat fann vi dock observationer där det förekommer att barn inte är särskilt 

verbalt delaktiga i samtalet, vilket kan bero på att förskolläraren förklarar ett ting och att 

barnen därför lyssnar. Ett optimalt samtal är ett samtal där båda parter är delaktiga, men de 

samtal där barnen inte är verbalt engagerade utesluter inte att det kan ske ett lärande. Dysthe 

(2003, s. 48) beskriver att bland annat lyssnandet är en av de faktorer som är betydelsefulla 

för utveckling. 

Samtal i tamburen 

Johansson (2005, ss. 133-151) beskriver att det finns olika strategier som förskollärare 

använder sig av i arbetet med språk bland barnen. Begränsad envägskommunikation innebär 

att förskolläraren pratar och barnen inte får mycket talutrymme. Ellneby och Von Hilgers 

(2010, s. 30) beskriver apellörat, där örat är kopplat till uppmaningar där den vuxne säger till 

barnet om vad den ska göra. I tamburobservationerna var apellörat det vanligast 

förekommande örat som de vuxna använde sig av. Ur språkutvecklingssynpunkt är de 

observerade tambursituationerna inte särskilt språkutvecklande på grund av att det mestadels 

är envägskommunikation. Det är svårt att samtala hela tiden och det kan vara därför det blir 

uppmaningar i tamburen. Det kan möjligtvis bero på att tambursituationer kan upplevas 

stressiga av förskollärare samt att det ofta är många barn att hjälpa samtidigt på liten yta. I 

observationerna Foten i och Hyllan uppmuntras barnen efter att de blivit uppmanade att göra 

någonting. Det är positivt då de får respons på deras agerande och bekräftelse på att de gjort 

något bra. 

 

Eriksen Hagtvet (2004, s. 118) förklarar att vid rutinsituationerna får barnen med sig specifika 

ord och de normer som finns oskrivna i just den situationen. Rutinsituationer kan vara måltid, 

blöjbyte och tambur och i de situationerna samtalas det om det som görs, exempelvis om 

barnens kläder i tamburen och maten vid matbordet. I observationerna från tamburen samtalas 

det ofta om barnens kläder och förskollärarna uppmanar barnen att ta på sig stövlarna, jackan 

eller regnbyxorna. När de kommer in efter utevistelsen ska barnen hänga upp sina kläder på 

kroken vid hyllan och då handlar samtalen om kläderna igen. Barnen får i tambursituationen 

höra ord som jacka, byxor, stövlar, vantar, mössa, och handlingar som att dra över byxorna 

eller hänga upp kläderna. På det sättet kan barnen eventuellt lära sig nya ord och meningar. 

Normer som kan finnas är att försöka klä på sig själv och att inte prata för mycket. 

 

I observationen Stövlar och överdragsbyxor uppmanades Emilio att dra över 

överdragsbyxorna själv. Då det inte fungerade kom Marianne fram och hjälpte honom. 

Vygotskij (1978, ss. 85-87) beskriver proximal utvecklingszon, vilket menas att barnen 

utmanas till en nivå högre än de befinner sig på med hjälp av en vuxen eller någon som 

befinner sig på en högre nivå. Svårigheten med proximal utvecklingszon är att veta vilken 
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nivå barnen befinner sig på, vilket är relevant då utmaningen inte ska bli för svår och inte 

heller för lätt. Emilios utmaning verkar vara för svår, och det påpekas i observationen att hans 

byxor var krångliga att dra över. Det är betydelsefullt att barn uppmanas att försöka själva, 

men det är lika viktigt att finnas som stöttning då de inte klarar av det. 

Samtal under utevistelse  

I observationerna Leda bort vatten och Upptäckande förklarade förskollärarna fenomenet 

vatten för barnen. Ellneby (2010, s. 29) beskriver de fyra olika "öronen" som människor 

lyssnar med. I de här två observationerna användes det sakliga örat, som informerar barnen 

om något. I samtliga observationer under utevistelsen var förskollärarna delaktiga och 

engagerade i barnens lek. Det samtalades kring det som hände och förskollärarna ställde 

frågor, samtalade eller förklarade, vilket kan leda till att barnen får kunskaper de inte hade 

innan. Gjems, Thorsby Jansen och Rydjord Tholin (2012, s. 2) betonar att lära och uppleva 

meningsfullhet tillsammans med andra kan leda till nya kunskaper. När barn lärt sig något 

nytt kan förskolläraren varit med och stöttat barnen till kunskap. Eriksen Hagtvet (2004, s. 64) 

förklarar att när den vuxne medverkar till att barn utvecklas så stimulerar de barnens lärande. 

Även Dysthe (2003, s. 48) förklarar vikten av att samtala, lyssna och imitera tillsammans med 

andra för att kunna gå vidare i utvecklingen. I observationerna under utevistelsen samtalade 

barnen och förskollärarna tillsammans om olika saker.  

 

Det är även betydelsefullt att ta sig tid till barnen, vilket Gjems (2011, s. 71) redogör för. 

Även om Sofia var ensam ute med fem barn i observationen Upptäckande, stannade hon kvar 

hos Nova och Vera i deras upptäckande ute på en avskild del av förskolegården. Hon var 

delaktig och ställde frågor till dem och förklarade vad ljudet de hörde kom ifrån och var ifrån 

regndropparna kom. Sofia hade lika gärna kunnat gå tillbaka till de andra barnen på den mer 

synliga delen av gården och då hade Nova och Vera troligtvis saknat orden på deras erfarande 

då de saknat en medverkande vuxen. Eftersom Sofia var närvarande uppstod ett samspel 

mellan barnen och Sofia där ett upptäckande blev gemensamt. 

 

Utevistelsen är en av rutinsituationerna på förskolan då det är vanligt att barnen går ut minst 

en gång per dag. Johansson (2005, s. 133-134) redogör för samtal i vardagen som ofta sker 

under rutinsituationerna i förskolan. Samtalen kan handla om det som händer eller bortom här 

och nu och det kan vara både förskolläraren eller barnet som startar upp samtalet. I 

observationen Glasslek samtalade förskollärare Katarina och barnen Elin och Petra om 

glassen, vad den innehöll och vad den kostade. I detta samtal var det barnen som startade 

samtalet genom att fråga Katarina om hon ville ha glass. Katarina utvecklade sedan samtalet 

genom att ställa frågor om glassen. Gjems (2010, ss. 145-146) betonar vuxnas medverkan i 

barns lek och att vara nyfiken och engagerad på barnens tankar och berättande. Även i våra 

observationer såg vi detta, exempelvis i Glasslek där Katarina under hela leken var delaktig 

och verkade nyfiken och engagerad på barnens lek.  

 

Lpfö (98, rev. 2010, s. 10) och Barnkonventionen (2009 § 12, s. 18) betonar betydelsen av 

barns möjlighet att få uttrycka sina tankar och åsikter oberoende av ämne. I Konen startades 

samtalet genom att förskollärare Sofia uppmanade Isabelle att ta på sig mössan, men det 

verkade som att Isabelle tagit av sig mössan för att kunna ha på sig konen. Samtalet 

utvecklades och Isabelle uttryckte vad hon ville göra med konen och avslutningsvis kunde 

hon ha både mössa och kon på huvudet. I samtliga observationer under utevistelsen fick 

barnen uttrycka sina tankar och åsikter och förskolläraren tog vara på dem och utvecklade 

samtalet. Vuxna är viktiga för barns utveckling inom det språkliga området (Säljö 2011, s. 

166).  
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Däremot beskriver Johansson (2005, s. 151) att personalen vid utevistelse ofta hamnar i 

samtal med varandra i stället för att engagera sig i barnens lek, vilket överensstämmer med 

våra observationer vid utevistelsen. Vi upplevde att förskollärarna hade lätt för att hamna i 

samtal med kollegor och det kan eventuellt ha berott på att förskollärarna ansåg att barnen 

lekte bra och inte ville störa dem i deras lek. Att kollegor hamnar i samtal vid utevistelsen kan 

även bero på att det eventuellt inträffat en händelse som de känner att de behöver diskutera 

och samtalar då om detta under utevistelsen när de är samlade.  

 

I observationerna på Blåklintens förskola var förskolläraren ensam ute med några barn. När 

Sofia var i sandlådan med några barn upplevde vi som observerade att det blev fler samtal 

med barnen, i jämförelse med när hon reste sig upp för att kontrollera var alla barn var. 

Detsamma upplevdes i observationerna på Skogsgläntans förskola där den förskolläraren var 

ensam ute en kort stund. Dysthe (2003, s. 31) beskriver att språket är en viktig del för att det 

ska bli ett lärande. Det innebär att samtala och kommunicera med andra människor är 

betydelsefullt för att ett lärande ska ske och i majoriteten av våra observationer samtalade 

barnen och förskollärarna. Massey (2004, s. 229) påpekar att det ofta leder till mer samtal om 

förskolläraren är placerad på ett och samma ställe under den fria leken jämfört med om 

förskolläraren cirkulerar runt. Utifrån vårt resultat verkar detta även stämma under den fria 

leken utomhus. Vi kan konstatera att det blev mer samtal om förskolläraren var ensam ute och 

inte cirkulerade runt under utevistelsen. En trolig orsak till att förskollärarna cirkulerade runt 

kan vara att de ville veta att alla barn var kvar på gården samt var de befann sig. På Månens 

förskola var flertalet personal ute och även på Skogsgläntans förskola var två förskollärare ute 

samtidigt. På Månens förskola förekom det samtal då Katarina var placerad i sandlådan under 

större delen av utevistelsen. Även på Skogsgläntans förskola förekom det samtal under tiden 

Ellinor försökte sopa bort vatten från en vattenpöl till brunnen. När förskollärarna lämnade 

händelsen minskade samtalen med barnen och övergick till samtal med kollegor samt att ha 

överblick över var barnen befann sig.  

Samtal vid fri lek  

Eriksen Hagtvet (2004 s. 95) lyfter fram olika kompetenser som är bra att ha i ett samtal där 

en av kompetenserna är att stötta någon annan i sitt berättande.  Likaså framhåller Svensson 

(2009, s. 57) andra personers närvaro samt vägledning i utvecklingen av talspråket. Det 

uppmärksammas i observationen Teckningen där Katarina stöttade Ellen när hon berättade om 

sin teckning. Även i observationen Vattenexperimentet stöttade Marianne Isak att återberätta 

vad som hände i vattenexperimentet de gjort på förskolan. Vygotskij (1978, s. 84) beskriver 

att barn får erfarenheter och kunskaper om skolämnen redan innan de börjar skolan. 

Vattenexperimentet visar att Isak i en tidigare händelse på förskolan har fått erfarenheter av 

naturvetenskap innan den formella skolundervisningen i ämnet börjar.  

 

Lindberg (2005, s. 8) beskriver att samtal kan behandla olika ämnen, exempelvis vardagligt 

prat, problem som uppkommit eller något de upplevt eller erfarit tidigare. Samtalet om 

vattenexperimentet grundar sig i något barnen gjort tillsammans tidigare på förskolan. I 

Vattenexperimentet startade förskollärare Marianne samtalet genom att fråga om de kom ihåg 

vattenexperimentet de hade gjort. Samtalet utvecklades sedan när Isak svarade och berättade 

medan Marianne under tiden ställde öppna frågor som stöttade Isak. Liberg (2003, s. 94) 

lyfter fram vuxnas medverkan i barns lek och betonar att de vuxna ofta startar upp nya ämnen 

för ett samtal som de sedan är med och utvecklar tillsammans med barnen. Gjems (2010), 

Wasik (2010) och Mellgren och Gustafsson (2009) redogör för hur viktigt det är att 
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förskollärare ställer öppna frågor till barnen, vilket gör samtalet bredare och gör det enklare 

för barnen att komma på ett utvecklande svar. I samtalet mellan Isak och Marianne som 

handlar om vattenexperimentet ställde Marianne öppna frågor till Isak, såsom vad som hände 

samt vad det berodde på och med hjälp av de frågorna kunde Isak fortsätta berätta. Vygotskij 

(2001, s. 10) redogör för att barn inte utvecklar sitt språk eller tänkande om det inte 

förekommer samtal eller möten med andra människor. Det betyder att samtal mellan barn och 

barn eller barn och förskollärare är betydelsefulla för barns språkutveckling samt för deras 

tänkande. I observationerna under den fria leken samtalar barnen och förskollärarna mycket.  

 

Massey (2004, s. 229) belyser vuxnas medverkan i barns lek och att de kan föra ett samtal 

kring leken. För att lyckas med det är det betydelsefullt att förskollärarna är delaktiga och 

engagerade i det som sker. Närvarande vuxna kan bidra till en trygghet hos barnen men även 

en stor del i barnens språkutveckling. Det är även betydelsefullt att stötta barnen och ha 

kunskap om hur samtalet kan utvecklas. Detta för att samtal är en viktig del av 

språkutvecklingen samt för relationen mellan människor. I Riddarborgen samtalade Sofia och 

Isabelle om leken som pågick för tillfället, Sofia ställde frågor till Isabelle som förde samtalet 

vidare. Det kunde även vara tack vare Sofias öppna frågor till Isabelle som gjorde att leken 

utvecklades. Ellneby och Von Hilgers (2010) betonar vikten av samtal och turtagningen under 

samtalet vilket innebär att båda samtalsparterna ska få prata och lyssna lika mycket. Under 

observationen Riddarborgen hade Sofia och Isabelle lika mycket taltid och hjälptes åt att föra 

samtalet vidare. Sofia ställde frågor som Isabelle svarade på och på så sätt utvecklades 

samtalet. En bit in i observationen berättade Isabelle att hennes mamma skulle komma snart, 

Sofia upprepade det och frågade ”kommer din mamma snart”? När en vuxen upprepar det 

barnet berättat fast med andra ord beskrivs det som spegling (a.a.). Massey (2004, s. 229) 

lyfter fram de vuxnas roll i ett samtal tillsammans med barn som handlar om den pågående 

aktiviteten. I slutet av observationen Systund samtalade Ellen och Katarina hur Ellen skrivs 

och vilka bokstäver som ingår samt hur namnet ser ut. Även i den observationen samtalades 

det om det som hände just nu. I Teckningen samtalade Katarina och Ellen om teckningen 

Ellen ritat. Ellen berättade vad hon ritat och Katarina skrev ner det. Katarina var delaktig i 

Ellens berättande och förmedlade att hon var nyfiken på vad Ellen ritat. Ellen och Katarina 

samtalade om teckningen och med hjälp och stöttning av Katarina kan det leda till att Ellen 

eventuellt kände bekräftelse på det hon skapat. 

 

Dysthe (2003, s. 46) redogör för att språket är det viktigaste sättet för att lära sig och få nya 

kunskaper. Ellneby och Von Hilgers (2010, ss. 20-21) beskriver att genom att förskollärare 

samtalar med barn får barnen bland annat höra ord och meningar men även använda sig av de 

delar som ett språk innehåller. Andra kompetenser som barn kan få av ett samtal är att lära sig 

vad ord betyder samt hur de kan böjas och uttalas. De kan även lära sig att språket används på 

olika sätt i olika miljöer och med olika människor samt att de planerar sitt berättande på ett 

sätt så andra människor förstår vad det är de vill berätta. Även Wasik (2010, ss. 622-623) 

beskriver vad ett samtal kan ge genom att belysa att samtal kan leda till ett stort och rikt 

ordförråd. Det verbala språket är en betydelsefull del i barns språkutveckling och kommande 

utveckling. Därför är det av vikt att samtala med barn under flera olika situationer under 

dagen och om skilda saker. I observationerna under den fria leken fann även vi att 

förskollärarna och barnen samtalade tillsammans om både där och då men även bortom här 

och nu. Det kan leda till de kompetenser som tidigare nämnts. 
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Spontana kommentarer och frågor 

De samtal som observerades när det handlar om barns spontana kommentarer eller frågor 

visar på hur förskollärarna tog till vara på dem i olika situationer. I alla fyra observationerna 

kommenterade förskolläraren barnens fråga eller kommentar men samtalet utvecklades olika 

och blev olika långt. Exempelvis i observationen Coolt diskuterade förskolläraren Katarina 

och Mathias om vad det var som var coolt. Den spontana kommentaren utvecklades till ett 

berättande samtal där både Mathias och Katarina var delaktiga. Säljö (2014, s. 34) förklarar 

att genom språket kan vi dela med oss av kunskap, upplevda erfarenheter eller svårigheter vi 

har, vilket visade sig i observationen Coolt där Mathias berättade vad han varit med om. 

Katarina var med och ställde frågor så det utvecklades till ett längre samtal. Däremot 

utvecklades inte samtalet i observationen Tanden till ett långt samtal, utan Elin fick sitt svar 

av Katarina som bekräftade att det går att tappa en tand när man ramlar och slår sig på 

munnen. Den korta responsen kan bero på att matsituationen kan upplevas stressig för 

förskollärare då det är många barn som vill samtala, samtidigt som den vuxne helst också ska 

hinna äta. I de observationer där barnen ställde en fråga som de ville ha svar på blev ofta 

samtalet kortare än när de kom med något mer spontant som då utvecklades till ett längre 

samtal. Pinocchio och Coolt är de observationer som utvecklades till ett längre berättande 

samtal medan Bamse och Tanden blev ett kortare bekräftande samtal, barnen fick sitt svar och 

sedan tog samtalet slut. Det kan bero på att det kan vara lättare att fullfölja ett samtal när det 

inte finns något rätt svar, det gäller bara att vara nyfiken på vad barnet har att säga och ställa 

frågor som utvecklar samtalet. När ett samtal börjar med en fråga kräver det ett svar och kan 

då vara svårt att utveckla samtalet till något mer än enbart svaret. Något som förskolläraren 

kan tänka på är om hon själv ska leverera svaret eller föra det till en diskussion med barnen då 

vuxna ibland är för snabba på att ge svaret.  

 

Gjems (2010) redogör för vikten av att ställa öppna frågor till barnen i ett samtal. Det öppnar 

upp samtalet och förenklar ofta för barnen att komma på ett svar. I observationerna Pinocchio 

och Coolt ställde förskollärarna öppna frågor till barnen om det de samtalade om för att 

utveckla samtalet. När barnen svarat kommenterade förskollärarna någonting och bekräftade 

att de lyssnade och var med i samtalet. Det är bra att ge utrymme för barnen att uttrycka sina 

tankar och dela med sig av dem. Genom att de gör det får de öva på att använda sig av ord och 

bilda meningar och berätta på ett sätt så andra förstår vad det är de vill delge. Som 

förskollärare är det av vikt att vara nyfiken och engagerad på vad barnen vill berätta. Barnen 

får då en känsla av att det är någon som tycker det de berättar är intressant och som är nyfiken 

(a.a.).  I alla observationer har barnen uttryckt sina tankar eller frågor och förskollärarna har 

gått vidare med dem och svarat eller diskuterat om det.  När det gäller att bemöta barnens 

spontana kommentarer och frågor är det viktigt att låta barnen ta sin tid till att berätta (Massey 

2004, s. 227-228). Genom att barn får tid på sig att tänka blir ofta berättandet eller samtalet 

mer utvecklat, det kan även vara enklare för de som lyssnar att förstå vad barnet menar när de 

hunnit tänka efter vad de ska säga och berätta. Det är även betydelsefullt att som förskollärare 

visa barnen intresse och nyfikenhet av det de berättar, detta kan ske med hjälp av frågor eller 

någon kommentar. Säljö (2014, s. 36) betonar att människor är sociala sen födseln men 

utvecklas i möten och kontakt med andra människor. Det innebär att det är betydelsefullt att 

träffa andra människor och samtala och därför är det av vikt att tänka på hur kontakten med 

andra människor blir samt hur samtalen utvecklas. 
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Slutsats av samtalskategorier och dess mönster 

Allt lärande sker i ett samspel med andra människor och ett utbyte sker (Vygotskij 1978; Säljö 

2014). Även Dysthe (2003, s. 31) beskriver att lärande sker i samspel med andra och Bjar och 

Liberg (2003) beskriver att vi kommunicerar med varandra för att kunna delge erfarenheter 

med andra människor. En verbal kommunikation utmärks ofta av ett samtal bestående av ord. 

Det kan även vara att endast en person talar, vilket ofta blir envägskommunikation (Johansson 

2005, s. 150). Samtalskategorierna som ofta består av envägskommunikation är uppmanande 

samtal, uppmuntrande samtal samt tillrättavisande samtal för att det mestadels är 

förskolläraren som talar till barnen. Även i ett förklarande samtal kan det förekomma 

envägskommunikation om endast den ena parten pratar. Ett utbyte av information sker i dessa 

kategorier. Dessa kategorier förekom mest i observationerna som genomfördes i tamburen, 

men även under uteviselsen. Däremot beskriver Vygotskij (2001, s. 10) att i en stimulerande 

kontakt med andra utvecklas barns språk och tänkande, vilket inte visar sig i de 

observationerna då det inte verkar vara en stimulerande kontakt utan endast kommunikation 

från ena parten. I ett berättande samtal däremot går ofta turerna fram och tillbaka mellan 

människorna flertalet gånger innan samtalet avslutas, vilket även ofta visas i utforskande och 

utmanande samtal. Dessa samtalskategorier kan anses som mer stimulerande då barnen själva 

görs mer delaktiga i samtalet, och i våra observationer förekom de samtalen mest under 

måltiden samt i den fria leken. 

 
Under utevistelsen och den fria leken fann vi ett mönster av uppmuntrande och utforskande 

samtal. De utforskande samtalen kan bero på att aktiviteterna i utevistelsen och den fria leken 

är valfria och barnen får möjlighet att välja vad de vill göra. För att det ska uppstå ett 

utforskande samtal behövs en närvarande vuxen, vilket även fanns i de observerade 

händelserna där de vuxna även förde samtalet vidare. I de observerade händelserna fanns en 

närvarande vuxen som stöttade och förde samtalet vidare. En vuxen kan utmana barnen i 

deras lärande och erfarande genom att ställa frågor som utmanar barnen i sitt utforskande. 

Vygostkij (1978, ss. 85-87) beskriver proximal utvecklingszon som att barn lär av andra som 

har fler erfarenheter och är en nivå över barnens, vilket ofta är vuxna. Genom detta kan barn 

klara något de inte gjort innan med hjälp från vuxna. Ett uppmuntrande samtal under 

utevistelsen och fri lek kan uppstå för att förskollärarna är delaktiga och engagerade i barnens 

lek och kan då uppmuntra eller berömma barnen för något de gjort.  

 

Även i tamburen förekom det uppmuntrande samtal vilket kan ha berott på att förskollärarna 

uppmanade barnen och när de klarat det uppmuntrades de av förskollärarna. I måltiden och 

tamburen förekom det situationsbundna samtal där en trolig orsak kan vara att tamburen eller 

måltiden är sådant som alla har gemensamt samt att alla är delaktiga. Barn lär sig ofta 

specifika ord som används i en speciell situation såsom i tamburen och då möjligtvis om 

ytterkläder eller skor som det samtalas mycket om. De kan även lära sig hur ett samtal går till 

beroende på vilka oskrivna regler det finns i situationen (Eriksen Hagtvet 2004, s. 118). I 

tamburen uppstod bland annat uppmanande samtal medan det i måltiden förekom bland annat 

utforskande och berättande samtal. Detta kan tänkas bero på att det upplevs stressigt i 

tamburen då det är många barn på liten yta där flera av dem behöver hjälp vilket kan leda till 

en hög ljudnivå. Måltiden kan både upplevas som stressig då flertalet barn vill samtala, men 

även vara föremål för utvecklande samtal. Dysthe (2003, s. 31) redogör för att språk och 

kommunikation är betydelsefullt för att ett lärande ska se samt att lärandet ofta sker i samspel 

med andra människor. Det har observerats olika typer av samtal mellan förskollärare och 

barn, men det som var gemensamt i de flesta observationer var att det var ett samspel mellan 

båda parter. Det innebär att det i längden eventuellt kan leda till ny eller utvecklad kunskap 

bland barnen, då människor lär av varandra.  



30 

 

Metoddiskussion 
Vi valde att använda oss av observation för att vi då kunde se vilka samtal som förekom samt 

de mönster av samtal som fanns i verksamheten. Vårt syfte bygger på att se vad som händer i 

verksamheten och för att lyckas med det är observation ett bra redskap vilket Franzén (2014, 

s. 58) belyser. Undersökningens fokus är på samtalen mellan förskollärare och barnen under 

specifika fasta situationer. Att observera i fasta situationer valdes för att enklare kunna 

fokusera på samtalen som sker och för att vi ville se vilka olika sorters samtal som förekom 

under vanliga situationer i förskolan. Det underlättade även kontakten med förskolorna då 

både personalen och vi visste vilka situationer som skulle observeras. Bryman (2011, s. 372) 

framhåller att observation som är ett redskap inom kvalitativ metod vanligtvis genomförs i en 

naturlig miljö. Situationerna som observerades var inte arrangerade utan ingick i förskolans 

vardag. Vi planerade att vara på förskolorna två dagar och observera de fasta situationerna. 

Efter att vi varit två dagar på en förskola upptäckte vi att det skulle räcka att vara på de andra 

förskolorna en dag för att få data till resultatet. 

 

Löpande protokoll användes för att anteckna samtalen mellan förskollärare och barn, vilket 

Kihlström (2007b, s. 31) beskriver. En nackdel med löpande protokoll var att det var svårt att 

hinna med att notera allt som sades i en fast situation, därför är det av vikt att skriva rent sina 

anteckningar när observationen slutförts som Lökken och Söbstad (1995, ss. 55-56) 

framhåller vilket vi också gjorde. Vi hann inte anteckna alla samtal som förekom under en 

fast situation så vårt resultat är en del av de samtal som ägde rum. Om tveksamheter uppstod 

kring ett samtal frågade vi förskolläraren efteråt om vi hade uppfattat samtalet rätt och 

antecknat allt. För att få med allt i ett samtal hade ett alternativ varit att använda sig av en 

ljudinspelare. På detta sätt hade alla samtal spelats in och vi hade då kunnat anteckna 

betoningar av ord eller rörelser som att räcka fram någonting. På vår första handledning kom 

ljudinspelning upp som förslag men vi tänkte att det räckte med löpande protokoll. Det 

berodde dels på att vårt missivbrev skulle delas ut dagen efter, dels på grund av en pressad 

tidplan, men även dels för att vi misstänkte att det skulle vara svårare att få föräldrars 

medgivande om ljudinspelare skulle användas. 

 

Förarbetet av observationerna gjorde oss relativt förberedda på vad som förväntades och hur 

vi skulle kunna genomföra dem. Under tiden utvecklades vi som observatörer vilket gjorde att 

vi då fick med mer av observationerna. Ett exempel på detta är att vi under vår första 

måltidssituation placerade oss för långt ifrån bordet för att tydligt kunna följa med i samtalen. 

Följaktligen ledde detta till att vi var uppmärksamma på placeringen och således kunde följa 

samtalen samt anteckna dessa vilket Lökken och Söbstad (1995, s. 56) betonar. Om vi skulle 

få möjlighet att göra en liknande undersökning skulle vi använda oss av en pilotstudie för att 

genomföra en testobservation. Detta för att vara så förberedda som möjligt och att få 

erfarenhet av hur observationer kan genomföras på bästa sätt med exempelvis anteckningar 

och placeringar.    
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Didaktiska konsekvenser 
Att som förskollärare försöka se alla barn i förskolan och samtala med dem kan medverka till 

deras språkliga utveckling, vilket även kan stärka relationen som Ellneby och Von Hilgers 

(2010, s. 10) och Gjems (2011, s. 71) belyser. Det kan vara svårt då det ofta är stora 

barngrupper i förskolan, men det gäller att göra så gott det går trots detta. Att dela upp barnen 

i mindre grupper skulle kunna göra det lättare att samtala med barnen. Måltiden är den 

rutinsituation som det samtalas mest mellan förskollärare och barn, framförallt när det gäller 

samtal bortom här och nu. Under måltiden uppstår även diskussioner huruvida maten ska 

smakas på samt ätas upp. Ett förslag är att diskutera detta i arbetslaget och komma överens 

om ett gemensamt förhållningssätt, så att alla gör lika. Om arbetslaget kommer överens om att 

maten inte behöver ätas upp och att allt inte måste smakas på hade eventuellt maktkampen 

kunnat förhindras. 

 

I undersökningen utformades flera samtalskategorier där en del kategorier är mer 

språkstimulerande än andra. Det ultimata vore att som förskollärare kunna föra ett samtal med 

varje barn varje dag, där samtalet är ett givande och tagande och att alla som deltar får 

talutrymme. Det finns barn som på grund av funktionsnedsättning inte kan uttrycka sig 

verbalt, då är det extra viktigt att finna ett alternativt kommunikationssätt. Alla ska få 

möjlighet att kommunicera med andra och det kan ske genom exempelvis tecken som stöd. 

 

Som förskollärare är det betydelsefullt att vara medveten om hur ett samtal öppnas upp för att 

det ska kunna bli givande. För att kunna få kunskap om hur samtal kan gå till samt vikten av 

samtal som språkstimulerande redskap kan fortbildning vara till hjälp.   

Förslag till fortsatt forskning 
Ett undersökningsområde för vidare forskning kan exempelvis vara att studera de olika 

samtalskategorierna och undersöka hur språkutvecklande de kan vara. Det skulle även vara 

intressant att undersöka samtalen utifrån ett genusperspektiv, om det är någon skillnad på 

samtalen beroende av kön. Ett annat undersökningsområde skulle kunna vara att ta reda på 

förskollärares uppfattningar om samtal med barn i förskolan.  

Tack 
Vi vill säga ett tack till de förskollärare, föräldrar och barn som godkände deltagande i 

undersökningen, utan Er hade inte undersökningen kunnat genomföras. Ett stort tack till vår 

handledare Kristina Bartley för alla goda råd och kommentarer som har utvecklat vårt arbete. 

Vi vill även tacka Ann-Sofie Karlsson för responsen och kommentarerna på språket och 

strukturen i arbetet. Ett stort tack riktas även till våra nära och kära för tålamod och stöttning 

på olika sätt i processen och formandet av examensarbetet. 

 

 

”Det enda som gör oss till människor, och som knyter oss samman, är ordet”. 

         

 (Michel de Montaigne) 

 

 

 



32 

 

Referenser 
Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. (2009). Stockholm: UNICEF 

Sverige 

Tillgänglig på Internet: http://unicef-porthos-

production.s3.amazonaws.com/barnkonventionen-i-sin-helhet.pdf [2014-12-04] 
 

Bjar, Louise & Liberg, Caroline (2003). Språk i sammanhang. I Bjar, Louise & Liberg, 

Caroline (red). Barn utvecklar sitt språk. Lund: Studentlitteratur, ss. 17-28 

 

Björkdahl Ordell, Susanne (2007). Enkät som redskap. I Dimenäs, Jörgen (red). Lära till 

lärare: att utveckla läraryrket-vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. 1 

uppl. Stockholm: Liber, ss. 82-96 

 

Bryman, Alan (2011) Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber 

 

Dysthe, Olga (2003). Sociokulturella teoriperspektiv på kunskap och lärande. I Dysthe, Olga 

(red). Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur, ss. 31-74 

 

Ellneby, Ylva & Von Hilgers, Barbro (2010). Att samtala med barn: genom att lyssna med 

fyra öron. 1 uppl. Stockholm: Natur och kultur 

 

Eriksen Hagtvet, Bente (2004). Språkstimulering. D. 1, Tal och skrift i förskoleåldern. 1. 

uppl. Stockholm: Natur och kultur 

 

Franzén, Karin (2014). De yngsta barnen-exemplet matematik. I Löfdahl, Annica, 

Hjalmarsson, Maria & Franzén, Karin (red.). Förskollärarens metod och vetenskapsteori. 1. 

uppl. Stockholm: Liber, ss. 58-68 

 

Gjems, Liv (2010). Teachers talking to young children: invitations to negotiate meaning in 

everyday conversations. European early childhood education research journal, 18(2) ss. 139-

148 

 

Gjems, Liv (2011). Barn samtalar sig till kunskap. 1 uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Gjems, Liv, Thorsby Jansen, Turid & Rydjord Tholin, Kristin (2012). Fagsamtaler i 

barnehagen. Nordisk barnehageforskning, 5(22) ss. 1-12 

 

Hermerén, Göran (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet  

Tillgänglig på Internet: http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/2011_01.pdf [2014-12-04] 

 

Johansson, Eva (2005). Möten för lärande: pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i 

förskolan. [Ny utg.] Stockholm: Myndigheten för skolutveckling  

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=1830 [2014-12-04] 

 

Juul, Jesper & Jensen, Helle (2009). Relationskompetens i pedagogernas värld. 2. uppl. 

Stockholm: Liber 

 

Kihlström, Sonja (2007a). Fenomenografi som forskningsansats. I Dimenäs, Jörgen (red). 

Lära till lärare: att utveckla läraryrket- vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig 

metodik. 1 uppl. Stockholm: Liber, ss. 157-172 

http://unicef-porthos-production.s3.amazonaws.com/barnkonventionen-i-sin-helhet.pdf
http://unicef-porthos-production.s3.amazonaws.com/barnkonventionen-i-sin-helhet.pdf


33 

 

 

Kihlström, Sonja (2007b). Observation som redskap. I Dimenäs, Jörgen (red).  Lära till 

lärare: att utveckla läraryrket- vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. 1 

uppl. Stockholm: Liber, ss. 30-46 

 

Kihlström, Sonja (2007c). Uppsatsen- examensarbetet. I Dimenäs, Jörgen (red). Lära till 

lärare: att utveckla läraryrket- vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. 1 

uppl. Stockholm: Liber, ss. 226- 246 

 

Klaar, Susanne (2013). Naturorienterad utbildning i förskolan: pragmatiska undersökningar 

av meningsskapandets individuella, sociala och kulturella dimensioner. Diss. Örebro 

universitet. Tillgänglig på Internet: http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:567294/FULLTEXT03.pdf  [2014-12-04] 

 

Liberg, Caroline (2003). Samtalskulturer- samtal i utveckling. I Bjar, Louise och Liberg, 

Caroline (red). Barn utvecklar sitt språk. Lund: Studentlitteratur, ss. 79-102 

 

Lindberg, Inger (2005). Språka samman: om samtal och samarbete i språkundervisning. 2., 

[rev. och omarb.] uppl. Stockholm: Natur och kultur 

 

Läroplan för förskolan Lpfö 98. [Ny, rev. utg.] (2010). Stockholm: Skolverket 

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442 [2014-12-11] 

 

Löfdahl, Annica (2014). God forskningssed- regelverk och etiska förhållningssätt. I Löfdahl, 

Annica, Hjalmarsson, Maria & Franzén, Karin (red.). Förskollärarens metod och 

vetenskapsteori. 1. uppl. Stockholm: Liber, ss. 32-43 

 

Lökken, Gunvor & Söbstad, Frode (1995). Observation och intervju i förskolan. Lund: 

Studentlitteratur  

 

Massey, Susan L (2004). Teacher–Child Conversation in the Preschool Classroom. Early 

Childhood Education Journal, 31(4) ss. 227-231.  

 

Mellgren, Elisabeth & Gustafsson, Karin (2009) Språk och kommunikation. I Sheridan, 

Sonja, Pramling Samuelsson, Ingrid & Johansson, Eva (red.) Barns tidiga lärande: en 

tvärsnittsstudie om förskolan som miljö för barns lärande.  

Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis 

Tillgänglig på Internet: http://hdl.handle.net/2077/20404 [2014-12-04] 

 

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

Tillgänglig på Internet: http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/10/100800.PDF [2014-12-11] 

 

Svensson, Ann-Katrin (2009). Barnet, språket och miljön: från ord till mening 2., omarb. 

uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Säljö, Roger (2014). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. 3. uppl. Stockholm: 

Norstedts 

 

Säljö, Roger (2011). L.S Vygotskij-forskare, pedagog och visionär. I Forsell, Anna (red). 

Boken om pedagogerna. 6 uppl. Stockholm: Liber, ss. 153-175 



34 

 

 

Thurén, Torsten (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. Malmö: Liber 
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Bilaga 1 

Informationsbrev till förskollärare och föräldrar 
 

Vi heter Camilla Danielsson och Lovisa Laurinsson och vi studerar till förskollärare vid 

Högskolan i Borås. Nu läser vi vår sjunde termin och då ska vi skriva examensarbetet 

tillsammans. Undersökningen ska handla om hur förskollärare samtalar med barnen på 

förskolan. 

 

Jag/Vi kommer att observera de förskollärare och barn som vill vara med under planerade 

dagar. En handledare vid Högskolan hjälper oss och ser över vårt arbete.  Detaljer kring vår 

studie bestäms tillsammans med handledaren.   

 

I vårt examensarbete utgår vår undersökning från vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer, 

vilket betyder fyra krav. Informationskravet innebär att forskaren ger information till de 

tänkta deltagarna om sin undersökning samt berättar att deltagandet är frivilligt och att 

deltagandet när som helst kan avslutas. För att informera deltagande lämnar vi ut detta 

missivbrev med all information som ska behövas. Samtyckeskravet innebär att deltagarna 

godkänner sin medverkan. Skulle deltagarna vara yngre än 15 år måste vårdnadshavare lämna 

ett skriftligt medgivande. Vi har därför även lämnat en samtyckesblankett på varje barns hylla 

som vårdnadshavare får fylla i så snart som möjligt. Konfidentialitetskravet betyder det att 

det inte ska gå att identifiera de personer som deltar i undersökningen. I vår undersökning 

kommer vi använda oss av påhittade namn så det varken kommer gå identifiera orten, 

förskolan eller personer. Det sista kravet är nyttjandekravet och det betyder att insamlat 

material som rör personer endast får användas i arbetet med undersökningen. Det som vi får 

fram genom observationer kommer vi endast använda i vårt arbete och inte sprida vidare 

varken muntligt eller skriftligt till obehöriga. Ingen fotografering eller videoupptagning 

kommer förekomma under observationerna, vi antecknar endast vad som sägs. 

 

Det vi kommer fram till i undersökningen används i vårt examensarbete och det färdiga 

resultatet kommer att publiceras digitalt på Högskolan i Borås bibliotek.  

 

Tveka inte att höra av er om det är något ni undrar över, Tack på förhand! 

 

Camilla Danielsson och Lovisa Laurinsson 

Studerande vid Högskolan i Borås. 

  

 

Camilla Danielsson    Lovisa Laurinsson 

xxxx@student.hb.se    xxxx@student.hb.se 

 

Kristina Bartley handledare 

xxxx@hb.se 
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Bilaga 2 

 

 
 

Högskolan i Borås     2014-01-25   Dnr 517-04-69 

 

Institutionen för pedagogik 

 

Telefon nr 033-435 40 00 (växel) 

 

 

 

MEDGIVANDE FRÅN FÖRÄLDRAR/VÅRDNADSHAVARE 
 

 □ JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn; 

 □ NEJ, jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn; 

 blir observerat eller intervjuat av lärarstudenter. 

 

 

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

(Barnets namn) 

 

 

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

 

Datum 

 

 

...........................................................................Tel: ........................................... 

 

...........................................................................Tel: ............................................ 

(Målsmans/Vårdnadshavares underskrift) 


