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Syftet med denna studie är att undersöka huruvida pedagoger tillför en rik social språkmiljö för 

barnen i barns egeninitierade aktiviteter inomhus. Studien kommer fokusera på den verbala 

aspekten utav den sociala språkmiljön.  

 

Studien har genomförts genom observationer under barns egeninitierade aktiviteter inomhus, 

där pedagogernas samtal med barnen har varit i fokus. Studien tar sin utgångspunkt i det 

sociokulturella perspektivet, som utgår ifrån att människans utvecklas när den kommunicerar 

med andra kulturella varelser, och där lärare och vuxnas handlingar är centrala för 

språkutvecklingen. Studiens resultat visar på att pedagoger samtal med barnen i deras 

egeninitierade aktiviteter inomhus har rum för utveckling. Pedagogernas försök till samtal 

med barnen skedde ofta genom stängda frågor, som i stor utsträckning inte bidrar till 

språkutveckling hos barn. Samtalen mellan barn och pedagoger kom sällan igång, då 

pedagogerna ställde vuxenfrågor som inte intresserade barnen. 
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1. Inledning 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018 s. 8), beskriver att ”språk, lärande och 

identitetsutveckling hänger nära samman”. Det är förskolans uppdrag att uppmuntra barnens 

nyfikenhet till kommunikation i de olika former det kan förekomma i (Skolverket, 2018). 

Vidare framkommer det i läroplanen att ”Förmåga att kommunicera, söka ny kunskap och 

samarbeta är nödvändigt i ett samhälle som präglas av stort informationsflöde och kontinuerlig 

förändring” (2018 s. 8). 

Alla barn har av olika anledningar inte samma förutsättningar att utveckla sitt språk utanför 

förskolan, vilket gör att förskolans roll i barnens språkutveckling är otroligt viktig (Fredriksson, 

2015). Vidare menar Fredriksson att förskollärarna bör ta tillvara på tillfällena i förskolan och 

att samtalen med barnen är grundläggande för barnens språkutveckling, då barn på egen hand 

inte själva kan skapa ett rikt språk (2015). Detta fick mig att fundera på de språkutvecklande 

tillfällen som barnen ges i förskolan, främst i barns egeninitierade aktiviteter inomhus. Vid 

många andra tillfällen under dagen, som exempelvis samlingar, matstund eller på/avklädning 

är pedagogerna närvarande och samtalar med barnen, men under de egeninitierade aktiviteterna 

har jag erfarit under min verksamhetsförlagda undervisning att pedagogerna ofta drar sig 

tillbaka för att låta barnen vara ifred. Björk-Willén (2006) beskriver att vad som kännetecknar 

den fria leken är att den är initierad av barnen själva, samt att den är spontan och informell. 

Detta betyder i sin tur inte att pedagogerna inte borde vara närvarande, men att de bör vara 

närvarande på barnens villkor. Anledningen till att pedagogerna bör vara deltagande och 

språkligt aktiva är för att vid den fria leken möter barnen andra språkliga strategier, till skillnad 

ifrån andra tillfällen i förskolan och vuxna och barn tillför olika språkliga strategier vid den 

barnstyrda fria leken (Holm & Laursen, 2010). 
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 2. Syfte 

Syftet med studien är att bidra med kunskap kring huruvida pedagogerna möjliggör för språkligt 

samspel mellan barn och vuxna för barnen i deras egeninitierade aktiviteter inomhus. Studien 

fokuserar på den verbala aspekten av den sociala språkmiljön. Med den sociala språkmiljön 

menas samspelet mellan barn och barn, barn och personal i aktiviteter eller lek (Bengts, 2012). 

Utifrån studiens syfte har två underfrågor utformats, som kommer att ställas till datamaterialet. 

Studien kommer att genomföras med hjälp av observationer under barns egeninitierade 

aktiviteter inomhus, där pedagogernas samtal med barnen kommer vara i fokus.  

3. Frågeställningar 

- Hur lyssnar pedagogerna in barnen i deras egeninitierade aktiviteter? 

- Hur initierar pedagogerna verbala samtal i barns egeninitierade aktiviteter? 
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4. Bakgrund 

I detta kapitel görs en genomgång av tidigare forskning, styrdokumentens och läroplanens 

riktlinjer samt för studiens använda teori. Studien görs utifrån ett sociokulturellt perspektiv, 

som kommer att beskrivas i detta kapitel.  

 

 

4.1 Styrdokument 

I läroplanen för förskolan, står det att förskolan ska lägga grunden för det livslånga lärandet, 

samt att utbildningen ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn (Skolverket, 2018). Här 

framgår att det riktlinjer som förskollärare har ansvar för att erbjuda barnen, så som ”få 

förutsättningar att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin 

förmåga”, samt ” utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk och kommunikation…” (s. 

15). I läroplanen framkommer det även att lek är grunden för utveckling, lärande och 

välbefinnande. Enligt Skolverket är det leken i sig själv som är viktig för barnen, då det är i 

leken barnen får möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. ”Leken kan också utmana 

och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga 

att tänka i bilder och symboler. Därför är det viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på 

lekar, experimentera och uppleva” (s. 8). Vidare menar Skolverket att ”när någon i arbetslaget 

följer eller leder leken på ett lämpligt sätt, antingen utanför leken eller genom att själv delta, 

kan faktorer som begränsar leken uppmärksammas samt arbetssätt och miljöer som främjar lek 

utvecklas” (s. 8). Detta kan skapa problematik i praktiken, då det kan vara svårt för personalen 

att veta i vilka leksituationer de kan utmana barnen i deras språkutveckling. 

 

Skolinspektionen gjorde 2018 en slutrapport av förskolans kvalité och måluppfyllelse, där det 

delvis framkommer hur förskolan arbetar med att stimulera och utmana barnen i deras 

språkutveckling (Skolinspektionen, 2018). Ur slutrapporten framkommer det att förskolan ska 

lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling. Leken lyfts fram i rapporten som 

ett sätt för att stimulera språkutveckling. Genom att skapa kreativa och stimulerande lärmiljöer 

som inbjuder till lek och fantasi, stöds även arbetet med språkutvecklingen, menar 

Skolinspektionen. De observationer som gjordes visar att många utav förskolepersonalen ser 
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kommunikation och språk som ett verktyg i undervisningen, och understryker vikten av att 

ställer frågor, fråga vidare, lyssna och utmana barnen. I samtalen med barnen gör pedagogerna 

tillägg som ger barnen nya begrepp och får det de sagt insatt i ett större sammanhang 

(Skolinspektionen, 2018). I ytterligare en utav Skolinspektionens rapporter (2016) framkommer 

det att förskollärare och arbetslag ofta deltar i barnens lek, där möjligheter för undervisning 

finns, men inte tas tillvara på utav de vuxna. Ola Helenius (2017), beskriver att det finns en risk 

med att driva varje dialog mot ett passande läroplansmål. Han menar på att det finns en risk att 

kommunikationen mellan barnen och vuxna inte blir äkta, och att barnens intresse och förståelse 

kan försummas. Även Nilsson, Lecusay och Alnervik (2018) menar att det finns delar i leken 

som kan gås förlorade om man som pedagog försöker styra leken mot ett speciellt lärande. De 

menar att leken är ett tillstånd, som skapar känslan av glädje och frihet, där processen och inte 

produkten är poängen. Vad de däremot lyfter är att vuxna med fördel kan leka tillsammans med 

barnen, för att lära sig lekkonsten utav barn som att bidra till ett rikt lekande (Nilsson, Lecusay 

& Alnervik, 2018) 

 

4.2 Vuxnas och miljöns betydelse i barns språkutveckling 

I dagens Sverige är det många elever som inte når upp till kunskapskraven i alla ämnen, vilket 

kan bero på att barnen har olika språkförutsättningar (Liberg, 2015). En av anledningarna till 

dessa språkskillnader är att barnen växer upp i olika miljöer och samhällen, där man kanske 

talar ett annat språk i hemmet eller att språkmiljön hemma består utav begränsande dialoger 

med korthuggna meningar (Fredriksson, 2012; Westerlund, 2009). I Skolinspektionens (2010) 

granskning framkommer det att förskollärare och lärare brister i sitt arbete med barn med annat 

modersmål än svenska. De kunskaper och erfarenheter dessa barn har med sig tas inte tillvara , 

på grund utav de språkliga skillnaderna. Vidare visar granskningen på vikten av att personal på 

skola och förskola intresserar sig för barnens bakgrund och livsmiljö för att barnen ska kunna 

relatera till sina kunskaper och erfarenheter i undervisningen. För att barnen ska lyckas både i 

skolan, men även senare i det sociala livet och arbetslivet, menar Liberg (2015) att språkliga 

kompetenser är centrala. Hon menar att barn som kommer ifrån språkligt rika miljöer kan fler 

ord, och att de klarar sig bättre i skolan i framtiden. Med hjälp av ett rikt ordförråd ges dessa 

barn bättre möjligheter till att föra fram sina tankar och åsikter (Fredriksson, 2012). Därför 

anses det viktigt att träna på språket i förskolan för att ”språket är redskapet för lärande, det 

tillför kunskap om världen” (Fredriksson, 2012).  
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Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga 

att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika 

sammanhang och med skilda syften (Skolverket 2018 s. 14). 

 

4.2.1 Expansivt språk 

Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) menar att utbildning i sin grund handlar 

om att lära sig något som man kommer ha användning för senare i livet. En grundläggande del 

för att utbildning ska kunna ske, menar författarna, är att två eller flera personer delar 

uppmärksamhet på något, för att därefter kunna skapa samtal utifrån detta delade fokus. Vidare 

menar de att det för detta krävs att barn får tillgång till, och deltar i samtal där ett expansivt 

språk används. Med expansivt språk menas att pedagogen ska prata med tillräckligt komplext 

språk, och i tillräckligt långa bisatser, istället för att använda korta, förenklade meningar 

(Doverborg m.fl., 2013).  Även Tuomela (2001) markerar vikten av pedagogens betydelse för 

barn tillägnande av språk. Han menar att en medvetenhet måste finnas hos pedagogerna om hur 

allt arbete kan utföras på ett språkutvecklande sätt. Både Tuomela och Doverborg med flera 

talar om det expansiva språket, och varför det är så viktigt i barns språkutveckling (2001; 2013). 

Doverborg med flera (2013) ser det lokala språket som motsats till det expansiva språket. I det 

lokala språket talar barn och vuxna med ett deiktiskt språk, där man inte sätter ord på exakt vad 

som menas utan använder sig utav antingen pekgester eller ord som den, där, han, hon och så 

vidare (Doverborg m.fl., 2013). Att benämna saker med dess riktiga namn, samt att använda sig 

utav fulla beskrivningar och synonymer, vidgar barns språkförråd (Tuomela, 2001). Denna typ 

utav språk är bundet till den aktuella situationen, till skillnad från det expansiva språket som de 

menar är en betydelsefull tillgång för att kunna återberätta händelser och situationer, vilket i sin 

tur leder till ökad språkutveckling (Doverborg m.fl., 2013).  

4.2 Vuxnas och miljöns betydelse i barns språkutveckling 

Det är svårt att veta när ett barn kan delta i språkliga samspel, menar Gjems (2018), eftersom 

att barn har olika kunskaper och olika språkliga erfarenheter när de börjar på förskolan. En 

viktig aspekt i arbetet med språkutveckling i förskolan är pedagogens lyhördhet gentemot 

barnet (Emilson, 2008). Att förstå barnets behov och önskningar är en förutsättning som 

pedagog för att kunna förbättra barns kommunikativa förutsättningar (Emilson, 2008). En del i 

arbetet med språkutveckling i förskolan är att som pedagog ta reda på vad olika barn behärskar 
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och förstår (Gjems, 2018). Barnen kan inte av sig själva skapa ett rikt språk (Fredriksson, 2012), 

de har färre ord i sin vokabulär samtidigt som de har mindre flyt i sina meningar (Gjems, 2011). 

Många pedagoger tror att de talar med fler och svårare ord än vad de faktiskt gör, då 

pedagogerna är måna om att barnen ska förstå vad de säger, och istället sänker de sin språknivå 

(Fredriksson, 2012).  Enligt Engdahl och Ärlemalm-Hagsér, är det en del utav förskollärarens 

uppdrag att möta alla barnen efter deras språkförutsättningar, och att bygga relationer, både 

mellan sig själva och barnet men även barnen emellan (2015). För att hjälpa barnen i deras 

språkutveckling behöver barnen vuxna i sin närhet som ger barnen stöd och tillräckligt 

talutrymme (Gjems, 2011). Både Lindö (2002) och Arnqvist (1993) poängterar pedagogernas 

ansvar för att ordförrådet och dialogen utvecklas, vilket dels görs genom att förklara olika ord 

som används. Vidare understryker de även vikten utav att ställa följdfrågor till barnet som 

hjälper dem att kunna uttrycka sig på ett tydligt sätt i kommunikation (Arnqvist, 1993; Lindö, 

2002). Fortsättningsvis anser Gjems (2018) att det är när barn deltar i språkliga samspel med 

vuxna som de lär sig dels ord och grammatik, men också sociala aspekter utav samspel, 

exempelvis att rikta uppmärksamheten mot den som talar och att ta turen att själv tala när det 

passar. Vidare beskriver Gjems (2018) att i rollen som samtalspartner till barn, är det viktigt att 

tala lugnt och tydligt till barnen, lyssna på vad barnen säger och ställa frågor. När det kommer 

till att ställa frågor kan de ske antingen genom öppna eller stängda frågor (Gjems, 2018). 

”Stängda frågor är frågor som bara har en eller två svarsmöjligheter och som barnen måste 

besvara med ja eller nej eller svara på med enstaviga ord, som i följande exempel: Vuxen: Vad 

har du i väskan? Barn: Nalle….” (Gjems, 2018 s. 59). Vidare beskriver Gjems (s. 61) att öppna 

frågor ”uppmuntrar barn att tänka efter och formulera sina tankar, idéer, åsikter och så vidare 

så att andra kan förstå dem”. Samspelet i en barn-vuxen relation är en nödvändig förutsättning 

för lek och gott samspel barnen emellan (Lokken, Haugsen & Röthle, 2006). Barn som känner 

sig trygga och inkluderad i förskolans olika delar och som ges möjlighet till inflytande, har goda 

förutsättningar för att utveckla sitt språkande (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015).  

 

4.5 Lekens roll i barns språkutveckling 

Att leken är viktigt för barnen är inget nytt och även att språk och lek hör ihop är känt sedan 

långt tillbaka (Svensson, 2009). Forskaren pekar på betydelsen av att rika upplevelser av olika 

slag ger mycket att kommunicera om och leder till språklig stimulans (Svensson, 2009). Det 

framkommer också att olika lekar är olika språkutvecklande och kräver olika kommunikativa 
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repertoarer (Sif Karrebaeks, 2010). När man spelar fotboll använder barnen andra språkliga 

regler än vid exempelvis rolleken. Dessa olika språkregler som används vid olika aktiviteter, 

gör det svårare att delta i exempelvis rollekar än fotbollsspelet. I fotboll är utgångspunkten mer 

eller mindre densamma för samtliga deltagare, medan i rollekarna är den mer flytande och 

odefinierad. Sif Karrebaek (2010) menar att rollekar kräver en viss gemenskap för att fungera 

och för att ha något att tala om i leken, något som vissa andra lekar inte kräver.  

Viktigt att notera är att alla barn lär och utvecklas på olika sätt, och därför behöver de ges 

möjlighet till en varierad verksamhet som utnyttjar flera olika vägar för lek och lärande 

(Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Det finns starka sammanband mellan motorisk 

utveckling, språk och lärande, och utnyttjandet av många sinnen i kommunikationen är 

fördelaktigt. Med ord kan vi meddela våra upplevelser till andra, men samtidigt rymmer inte 

orden hela upplevelsen (Lokken, Haugen & Röthle, 2006). Även Engdahl och Ärlemalm-

Hagsér (2015) beskriver detta, att ju fler sinnen som aktiveras, desto mer kan man lära sig.  

 

4.6 Teoretisk utgångspunkt 

Lev Semënovic Vygotskij levde i Ryssland mellan 1896–1934, och det är hans arbete som 

ligger till grunden för det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2011). Grundtanken i det 

sociokulturella perspektivet är att all utveckling människor genomgår har sin utgångspunkt i 

interaktionen med omvärlden (Lindö, 2009). Det är genom sociala och kulturella erfarenheter 

som människan i samspel med andra formas som en tänkande, kännande och kommunicerande 

varelse (Lindö, 2009; Säljö, 2011). Språkets del i det sociokulturella perspektivet är centralt, då 

de menar att människor i stor utsträckning formas genom språkliga och kommunikativa 

aktiviteter, som i sin tur spelar en avgörande roll för individens fortsatta lärande och utveckling 

(Lindö, 2009; Säljö 2011). Språket är den mest kraftfulla mekanismen eftersom det är genom 

den barnen kan komma i kontakt med sin omgivning och bli delaktigt i sociokulturella 

sammanhang (Säljö, 2011). Enligt Säljö (2011) är det när människor resonerar och 

kommunicerar med varandra som det finns möjlighet för dem att lära sig något. I förskolan 

betyder detta att lärarens handlingar spelar en central roll för barns språkutveckling, eftersom 

pedagogen har ett speciellt ansvar för samtalen med barnen eftersom de har större 

språkerfarenheter än vad barnen har (Säljö, 2011; Gjems, 2018). 
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4.6.1 Redskap och mediering 

Enligt Säljö (2011) menar Vygotskij att språket är dels ett redskap som människor använder för 

att kommunicera med varandra, men även inom sig själva. Man talar om fysiska och 

psykologiska redskap, där exempelvis pennor och papper ses som fysiska, och de psykologiska 

är sådant som vi använder för att tänka och kommunicera, som exempelvis alfabet och 

siffersystem. Dessa psykologiska artefakter gör det möjligt för människan att tänka, 

kommunicera och agera i världen, som ett redskap för kommunikation. Det viktigaste 

psykologiska verktyget är språket. Det är genom språket människan blir delaktig i andras 

perspektiv och som sociokulturella erfarenheter förmedlas. Vygotskij menar att språket har flera 

funktioner, att det fungerar som en länk mellan det inre, tänkandet, och det yttre, 

kommunikationen. Enligt Säljö (2011) menar Vygotskij att genom interaktionen med andra 

bygger människan upp de sociala erfarenheterna, som medieras genom språket. Begreppet 

mediering förklarar samverkan mellan människor och de redskap som människor använder för 

att förstå sin omvärld samt agera i den (Säljö, 2011). 

 

4.6.2 Den proximala utvecklingszonen 

Inom det sociokulturella perspektivet ser man lärandet som det naturliga tillståndet hos 

människan, det vill säga man slutar aldrig att utvecklas och lära sig nya saker (Säljö, 2011). 

Man menar att utveckling och lärande sker i alla möjliga aspekter av interaktion, och att det inte 

finns några speciella stadier för utveckling och lärande. Den kunskap och de erfarenheter vi 

har, använder vi i nya situationer, och de ger oss vissa färdigheter. Men det är också de 

kunskaper och erfarenheter vi har för att försöka tillägna oss ny kunskap i interaktion med 

andra. Idéen om dynamiken i människors tänkande och färdigheter, liksom beroendet av social 

interaktion och stöd från andra, ligger till grunden för Vygotskijs tanke om den proximala 

utvecklingszonen. Tanken om den proximala utvecklingszonen handlar om att genom att 

människor behärskar vissa kunskaper och färdigheter, så är de också nära att behärska vissa 

andra kunskaper och färdigheter. 

Vissa kunskaper och färdigheter behärskar individen med tämligen stor säkerhet, medan andra 

befinner sig inom utvecklingszonen. Dessa kunskaper och färdigheter är då inte helt bortom 

individens kompetens. Man kanske kan identifiera problemet och lösa en del av det, men man 

behöver stöttning för att klara av att genomföra hela uppgiften. När man erövrat denna nya 
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intellektuella eller fysiska färdighet, uppkommer nya utvecklingszoner i relation till mer 

avancerade problem. Och så fortsätter det livet igenom när man introduceras till nya 

sociokulturella färdigheter och kunskaper. (Säljö, 2011 s. 168) 

 

Den proximala utvecklingszonen är alltså ett begrepp för att förstå sig på lärande och 

utveckling, den uppstår i aktiviteter. Vygotskij definierar utvecklingszonen som avståendet 

mellan det barnet klarar av på egen hand, och det barnet klarar av med stöd av andra människor 

(Lindö, 2009; Säljö, 2011). Barnet kan på egen hand lösa stora delar av uppgiften, men behöver 

i vissa faser låna kompetens ifrån sin samtalspartner (Säljö, 2011). Det är inom den proximala 

utvecklingszonen barn och vuxna är känsliga för undervisning. Barnet kan utnyttja sin egen 

förståelse och erfarenhet och samtidigt uppfatta den mer avancerade eller abstrakta kunskap 

som den mer kompetente samtalspartnern introducerar. Utmaningen ligger så att säga på en 

lagom nivå för barnet, varken för svårt eller för lätt (Säljö, 2011).  
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5. Metod 

Nedan redogörs för studiens valda metod, urvalet utav informanter, genomförandet, etiska 

frågor samt studiens tillförlitlighet. I examensarbetet används begreppet pedagog som ett 

samlingsnamn för yrkeskategorierna förskollärare, barnskötare och vikarier på förskolan. När 

förskollärare används gäller de som arbetar i verksamheten med en förskollärarlegitimation. 

Begreppet egeninitierade aktiviteter är aktiviteter barnen själva har valt, under tidsperioden 

pedagogerna kallar för fri lek. Det är dessa egeninitierade aktiviteterna som studiens utgår ifrån. 

 

5.1 Metodval 

Den valda metoden till studien är kvalitativ metod, eftersom studiens syfte är att undersöka 

huruvida pedagogerna möjliggör för språkligt samspel mellan barn och vuxna för barnen i deras 

egeninitierade aktiviteter inomhus. Kvalitativ data mäts inte, utan konstaterar att något finns, 

hur det fungerar och i vilka situationer de förekommer i (Arhne & Svensson, 2015). Arhne och 

Svensson (2015) menar att observationer är bra exempel på kvalitativ data, eftersom man 

studerar fenomen som är svåra att uppfatta, så som känslor, tankar, upplevelser, intentioner och 

beslutsfattande. Insamlingen av data till studien skedde med hjälp av observationer ute på fältet, 

på en förskola där jag kände till både barn och pedagoger. Valet att observera grundades utifrån 

studiens forskningsfrågor, samt studiens metod. Vid observationer får man en mer rättvis bild 

av verkligheten, till skillnad från intervjuer och enkäter som baseras på forskningsdeltagarnas 

syn på verkligheten, vilket ibland kan skilja sig emot det som verkligen sker i förskolan 

(Lalander, 2015). Vid observationer har man även som observatör möjlighet att vara mer 

öppensinnad över den data man samlar in, man väljer själv vad som är viktigt för sin studie 

(Bryman, 2011). Problematiskt vid observationer är att det finns många aspekter av 

interaktioner, och det kan vara svårt att begränsa sig vad man ska ta med eller inte (Leijon, 

2012). Vidare kan man få in för mycket data och på så sätt ”drunknar i information” (Leijon, 

2012).  

Från början var tanken att vid observationerna använda videoupptagning för att samla in data. 

Då observationerna utfördes på egen hand fanns det en risk att jag skulle missa viktiga händelser 

och jag ville ha möjligheten att gå tillbaka och titta på observationstillfällena i efterhand. Vid 

handledningen råddes jag istället till att använda mig utav fältanteckningar, som tidigare nämnts 
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finns det stor risk vid filmning att tappa fokus och drunkna i sin data, därför gjordes valet att 

observera med hjälp av fältanteckningar. Därefter gjordes ett övervägande mellan olika 

observationsmetoder, nedan redogörs för de metoder som valdes att använda sig av vid studiens 

datainsamling.  

 

 5.1.1 Öppen observation 

För att samla in den data som behövdes gjordes valet att göra observationen öppen. Detta 

innebär att samtliga som deltar i observationerna blir informerade om att de blir observerade 

och vad observationen handlar om (Lalander, 2015). Nackdelen med öppen observation är att 

människorna man studerar påverkas av forskarens närvaro, det blir en så kallad forskareffekt. 

Detta kan även leda till att trovärdigheten i resultatet kan ifrågasättas, då forskningsdeltagarna 

kan agera annorlunda när de är medvetna om vad, och att de blir observerade. En fördel med 

öppen observation är att det är lättare att komplettera sin data i efterhand med intervjuer eller 

enkäter, om det framkommer att empirin är otillräcklig. Det finns även forskningsetiska regler 

att ha i åtanke vid valet att göra en öppen observation, eftersom de som studeras måste 

informeras och ge sitt samtycke för att delta i studien (Lalander, 2015). Med de forskningsetiska 

reglerna i åtanke samt den tidigare relationen jag har med pedagogerna sen min tid hos dem 

under min verksamhetsförlagda utbildning gjordes valet att göra öppna observationer. 

 

5.1.2 Passiv/deltagande observation 

Utöver valet om öppen eller dold observation behövdes ett val göras ifall jag skulle vara passiv 

eller deltagande vid observationerna. Som en passiv observatör deltar forskaren inte i 

aktiviteten, eller i mitt fall i barns egeninitierade aktiviteter inomhus, men är istället där enbart 

som en fluga på väggen (Lalander, 2015). Vid en deltagande observation går forskaren in i 

rollen som de som man studerar och tar efter deras beteende, vilket i mitt fall skulle innebära 

att jag tar på mig pedagogernas roll i barns egeninitierade aktiviteter samtidigt som jag 

observerar. Det finns även partiellt deltagande, där forskaren viss del deltar i de aktiviteter den 

observerar men inte samtliga (Lalander, 2015).  
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Inför datainsamlingen gjordes ett övervägande om jag skulle vara partiellt deltagande eller 

passivt deltagande. Vid tidigare observationer där jag inför datainsamlingen bestämt mig för 

passivt deltagande har det ofta blivit att jag blivit partiellt deltagande, då barn ofta är nyfikna 

på vad man gör eller vill att man ska vara med, titta på deras lekar och aktiviteter. Eftersom jag 

skulle vara själv vid datainsamlingen bedömde jag att som partiellt deltagare skulle det vara 

svårt att få med allt jag ser och hör samtidigt som jag är deltagande i barnens egeninitierade 

aktiviteter. Efter övervägande gjordes valet att vara passivt deltagande, men jag var medveten 

om att jag under observationerna skulle kunna behöva övergå till att bli partiellt deltagande. 

 

5.2 Urval inför observationen 

De urval som gjorts inför studiens har till stor del handlat om vilka förskolor jag har en tidigare 

relation till. En grundläggande del av observationerna handlar om att man får tillträde till fältet, 

hur aktörerna tolkar dig som forskare och dina intentioner med forskningen (Lalander, 2015). 

Vidare påpekar Lalander (2015) vikten av att aktörerna känner sig bekväma med dig som 

observatör för att ge sin acceptans till att studera dem och deras vardagsliv vilket gör 

forskningen möjlig. Valet av aktörer gjordes därför utifrån vilka förskolor jag nyligen har varit 

på, där personalen och barnen förhoppningsvis känner sig bekväma och bekanta med mig.  

Vidare tankar för urvalet av aktörer gjordes utifrån förskolans förslag. Till en början var tanken 

att göra observationerna på den avdelningen där jag tidigare under våren haft min 

verksamhetsförlagda utbildning, för att där kände redan barn och pedagoger till mig. Tyvärr 

passade det inte dem att jag observerade dem då, på grund av personalbortfall och en 

personalgrupp som inte är sammansvetsad. Med nya vikarier som eventuellt inte känner barnen 

eller pedagogernas arbetssätt så passade inte denna avdelningen för observationen. Detta gjorde 

även observationsplatsen olämplig för mig, då jag misstänker dynamiken i barn- och 

arbetsgruppen blir annorlunda om de inte har sin ordinarie personal på plats. Pedagogen jag 

pratade med föreslog istället en annan avdelning, eftersom den avdelningen hade hela sin 

personalstyrka på plats. Valet föll istället på den avdelningen som hade 16 barn i åldrarna 3-4 

år. Personalen bestod av två förskollärare, en barnskötare och en språkpraktikant, som jobbar 

på förskolan via arbetsförmedlingen, för att få möjlighet att utveckla det svenska språk. 
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5.3 Genomförande 

Inför arbetet krävdes att jag hörde av mig till förskolan och avdelningen och frågade om det 

fanns möjlighet för mig att genomföra min studie hos dem, och efter godkännandet skickades 

ett informationsbrev (se bilaga 1) ut till pedagogerna som delade ut dem till vårdnadshavarna.  

Observationen genomfördes som en öppen observation, så vid samtalet med pedagogerna 

förklarades vad studies syfte var och hur det skulle undersökas. Vid observationer poängteras 

vikten av att observera samma fenomen eller grupp människor upprepande gånger, eftersom 

när man observerar människor kan de förändras från en dag till den andra (Lalander, 2015). Det 

som ena dagen behöver inte gälla nästa. Därför bestämdes det att tre stycken observationer 

skulle göras på tre olika dagar, för att få ihop data ifrån olika tillfällen. Vid samtalet med 

pedagogerna bestämdes vilka dagar och tider som passade förskolan bäst, men som även gjorde 

det möjligt för mig att studera pedagogerna under barnens egeninitierade aktiviteter inomhus. 

Innan besöket för observationen gjordes spaltdokumentationspapper iordning, där jag hade tre 

kolumner som bestod av 1. Vad barnen gör 2. Vad barnen säger 3. Vad pedagogerna gör       4. 

Vad pedagogerna säger. Även blanka papper togs med ifall någonting utöver 

spaltdokumentationerna skulle behöva noteras. Spaltdokumentationspapperna, de blanka 

papperna, blyertspennor och suddgummi togs med till observationerna.  

Under observationen skiftade jag mellan att vara passiv och deltagande, vilket gjorde att jag vid 

observationen blev partiellt deltagande. Detta skedde då barnen ibland kom fram och pratade 

och frågade vad jag gjorde, eller vid vissa tillfällen satt med mig under en längre tid och 

samtalade med mig. Vid observationerna var jag ibland deltagande i lekar eller aktiviteter med 

barnen, men ofta kom en pedagog och bad barnet följa med och börja en annan aktivitet eller 

att hen ”tog över” min roll i leken eller aktiviteten så att jag skulle få möjlighet att dokumentera.  

 

5.4 Tid och plats 

Tid för observationerna bestämdes efter vad som passade studien och förskolan. Vid samtalet 

med pedagogen på förskolan framkom det att barnen vid två tillfällen under dagen hade tid för 

egeninitierade aktiviteter, antingen på förmiddagen i cirka en timma eller på eftermiddagen i 

cirka två och en halv timmar. Jag bestämde att observera under tidsperioden under 

eftermiddagarna, eftersom jag var osäker på om en timma skulle räcka till att samla in den data 
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jag behövde. Även pedagogen föreslog detta vilket påverkade mitt val av vilken tid 

observationen skulle genomföras på. Valet av dagar var upp till mig att välja och jag valde att 

göra tre stycken observationer, vid tre sammanhängande dagar.   

Platsen föll sig naturligt på förskolan, inomhus på avdelningarna samt förskolans torg eller 

ateljé, utifrån studiens syfte.    

5.5 Etik 

Under studiens gång har Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer beaktats, vilka kallas 

informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet, och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002).   

För att förhålla mig till informationskravet blev barnen, vårdnadshavarna och pedagogerna 

informerade om forskningsuppgiftens syfte. Vårdnadshavarna blev informerade i 

informationsbrevet där de fick ge sitt samtycke till sina barns deltagande, pedagogerna blev 

informerade dels på telefon, men även på plats innan observationerna startade. Barnen blev 

informerade utav pedagogerna innan jag kom om varför jag var där och vad jag skulle göra, 

och även under observationernas gång när de undrade vad jag gjorde. Det gjordes även klart för 

samtliga parter att deras deltagande var frivilligt, och att de hade rätten att avbryta sitt 

deltagande när de ville. För att informanterna skulle få informationen om samtycke skickades 

samtyckesbrevet till vårdnadshavarna i god tid innan observationen. På samtyckesbrevet kunde 

vårdnadshavarna kryssa i de olika delar utav observationen de godkände att deras barn deltog 

i. Dessa olika delar var:  

1. Bli observerad utav studentforskaren under när han/hon deltar i ordinarie förskoleaktiviteter. 

2. Interagerar med studentforskaren i vardagliga förskoleaktiviteter. 

3. Samtalar med studentforskaren i informella individuella intervjuer. 

4. Samtalar med studentforskaren i informella gruppintervjuer. 

Samtyckeskravet innebär att vårdnadshavarna måste ge sitt samtycke till observationerna. 

Genom att avidentifiera förskola, pedagoger och barn har konfidentialitetskravet tagits i 

beaktning. Enligt konfidentialitetskravet ska personuppgifter förvaras på ett säkert sätt, så att 

obehöriga inte kan ta del utav informationen. All empiri kommer efter studiens godkännande 

raderas. Genom att delge vårdnadshavare att empirin endast skulle användas enligt 
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överenskommelse i samtyckesbrevet som signerats, togs nyttjandekravet i beaktning 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

5.7 Tillförlitlighet  

För att empirin som samlats in ska vara pålitligt har jag använt mig utav Brymans (2012) fyra 

delkriterier. Dessa är pålitlighet, trovärdighet, överförbarhet och en möjlighet att styrka och 

konfirmera.  

Under studiens gång har urval, metodval och analysmetod hafts i åtanke. Genom dessa 

överväganden och genom att ta del av metodlitteratur, samt genom en strävan efter en god etik 

i processen har jag försökt att skapa ett trovärdigt resultat utifrån den empirin som samlats in. 

För att skapa en överförbarhet och pålitlighet i studien har jag försökt redogöra fullständigt och 

detaljerat för alla forskningens faser, och det har funnits en strävan att kunna skriva så pass 

utförligt att någon annan ska kunna följa studiens metod och använda densamma. Eftersom 

arbetet skrivits på egen hand har det inte funnits möjlighet till kontinuerlig diskussion av 

empirin, vilket tillförde svårigheter med att veta om personliga värderingar har påverkat 

studiens slutsats. Däremot har jag försökt att tolka empirin på olika sätt, och genom detta har 

jag försökt skapa möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011).   

 

5.8 Bearbetning och analys 

Efter varje observationstillfälle gjordes en direkt sammanfattning av det jag hade sett, och 

tankar som inte hunnits med att skrivas ner under observationerna skrevs ner. Dessa tillfällen 

skedde inom en timme efter att observationerna avslutats, för att ha en så verklighetstrogen 

minnesbild som möjligt. När samtliga observationer var gjorda satte jag mig ner för att bearbeta 

materialet. Till att börja med läste jag igenom fältanteckningarna och de direkta 

sammanfattningarna utan att kommentera eller markera, vilket beskrivs som en viktig del i 

sorteringsarbetet (Rennstam & Wästerfors, 2015). Därefter analyserades materialet med 

inspiration ur en tematisk analys, där jag sorterade materialet utifrån studiens två 

frågeställningar.  Teman går att finna genom att uppmärksamma sådant som återkommer i olika 
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tillfällen, eller sådant som sticker ut (Löfgren, 2014: Rennstam & Wästerfors, 2015).  I resultatet 

sökte jag efter situationer som kunde kopplas till studiens två frågeställningar; Hur lyssnar 

pedagogerna in barnen i deras egeninitierade aktiviteter? och Hur initierar pedagogerna verbala 

samtal i barns egeninitierade aktiviteter? Vid bearbetningen av resultatet valde jag att skriva 

ner olika situationer på post it lappar i olika färger, där varje färg symboliserade en fråga. 

Reduceringsarbetet handlar om att välja ut och välja bort saker från empirin, men samtidigt 

presentera en rättvis bild (Rennstam  & Wästerfors,  2015).  
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6. Resultat 

Det här kapitlet inleds med hur pedagogerna initierar samtal med barnen med utgångspunkt i 

deras egeninitierade aktiviteter. Därefter följer hur pedagoger lyssnar in barnen med 

utgångspunkt i deras egeninitierade aktiviteter.  

 

6.1 Pedagogernas samtal med barnen kring deras egeninitierade 

aktiviteter  

I hemvrån leker ett barn affär och vid ett bord i rummet intill sitter några barn och pärlar. 

Pedagogen går och sätter sig vid barnen som pärlar och säger ”Vad fint det blir, gör du ett 

armband?”, samtidigt som hon sneglar på barnet som ensamt leker i hemvrån. Barnet som sitter 

bredvid pedagogen och pärlar svarar med ett kort ja, och sedan sitter de tysta under en längre 

stund. Efter en tids tystnad frågar ett barn om det finns några mer glittriga pärlor. Pedagogen svarar 

att hon inte vet, men att hon kan hjälpa hen att leta. Pedagogen hjälper barnet att leta samtidigt 

och lägger pärlorna hon hittar i en burk framför barnet. Efter att pedagogen hjälpt barnet reser hon 

sig för att gå, stannar vid barnet som leker i hemvrån och frågar om inte hen också vill pärla 

tillsammans med de andra barnen. Barnet skakar på huvudet och pedagogen lämnar rummet. 

I exemplet ovan gör pedagogen valet att gå förbi barnet som leker själv för att sätta sig ner hos 

barnen vid bordet. När pedagogen hade satt sig ner, öppnade hon samtalet med att ge barnen en 

komplimang angående deras pärlande, en mening som inte öppnade upp för ett samtal mellan 

barnen och pedagogen. Hon följde sedan upp barnen med en stängd fråga, om barnen pärlade 

armband, vilket inte heller gav barnen möjlighet att tänka efter och formulera sig så att andra 

kunde förstå deras tankar och idéer (Gjems, 2018). Under resterande tid som pedagogen satt 

med barnen vid bordet utbyttes en mening, vilket initierades utav barnet som frågade om hjälp 

att hitta glittriga pärlor. Pedagogen hjälpte till att leta efter pärlorna, och lämnade sedan barnen 

ensamma i rummet igen. Vid just denna aktiviteten, där barnen skapar och inte leker, kan det 

vara svårt att få igång ett samtal där barnen ges möjlighet att utveckla sina språkliga erfarenheter 

genom att berätta, förklara, förhandla och argumentera för sina idéer (Gjems, 2018). Enligt Sif 

Karrebaek (2010) krävs det olika språkbruk beroende på vilken aktivitet barnen håller på med, 

där hon tar upp bordaktiviteter som spela spel eller måla som mindre språkstimulerande än 

rollekar där barnen behöver samtala för att komma fram till gemensamma lekregler. Hade 

pedagogen istället slagit sig ner hos barnet som lekte i hemvrån, hade det kanske funnits 

större/godare/bättre möjligheter för språkutvecklande samtal, eftersom det är speciellt i rollekar 
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och låtsatslekar när barnen ges möjlighet till att använda sin fantasi som bidrar till 

språkutvecklande samtal (Gjems, 2018). 

Vid ett annat tillfälle sitter fem barn i ateljén och målar vid två olika bord, och vid varje bord 

sitter en pedagog. Jag kommer in när ett barn berättar för barnen/pedagogen vad hen målar. 

”Jag målar ett flygplan!” säger ett utav barnen. Pedagogen som satt vid samma bord frågar barnet 

om hen någon gång åkt flygplan, och två utav tre barn som sitter vid bordet svarar nej, och en 

svarar inte alls. Ett utav barnen säger att hen en gång har varit i en stor maskin, samtidigt som hen 

tittar på pedagogen. Pedagogen möter inte barnets blick utan kollar runt på barnens teckningar. 

Pedagogen lyfter blicken och frågar barnen vart flygplanet är på väg, men inget utav barnen svarar. 

Efter en liten stunds tystnad upprepar pedagogen frågan, men även denna gången får pedagogen 

inget svar på frågan. Då böjer sig pedagogen över ett barns teckning och frågar barnet ”jaha, blir 

det ett grått flygplan?”. ”Ja, det är väl alla?” svarar barnet som målar flygplanet. ”Nej, jag har varit 

i ett flygplan som var blått och rött en gång” svarar pedagogen. Barnet svarar inte på pedagogens 

konstaterande, och fortsätter måla. Då börjar pedagogen prata med en annan pedagog som sitter 

vid det andra bordet istället, och barnen börjar prata med varandra istället. 

Även i denna situationen ställer pedagogen stängda frågor, som inte leder till att ett ömsesidigt 

samtal utvecklas. Vid ett tillfälle, när pedagogen säger ”jaha, blir det ett grått flygplan?” ställer 

pedagogen en fråga som pedagogen redan vet svaret på, och vid två tillfällen ställer pedagogen 

frågor som barnen inte svarar på, där pedagogen antingen ställer frågan en gång till, eller 

avslutar samtalet med barnen och börjar pratat med en annan pedagog istället. Dessa frågor och 

uttalanden från pedagogens sida fångar inte barnens intresse, och istället för att ställa nya frågor 

så slutar pedagogen att försöka initiera samtal med barnen. Detta kan man även se i nästa 

exempel, där pedagogen försöker att initiera samtal med barnen genom att ställa det jag kallar 

vuxenfrågor, det vill säga frågor som inte är intressanta för barnen eller bidragande i aktiviteten 

eller leken. Likt exemplet ovan där barnen inte svarar på frågor som inte intresserar dem, gör 

barnen i nästa exempel likadant. 

En lek där barnen leker Daidalos, ett tv-program de sett hemma. Leken har pågått ett tag, där 

pedagogen har övervakat leken och ibland blivit ombedd att hjälpa till att flytta rekvisita. Efter en 

stund där pedagogen har samtalat med bland annat vårdnadshavare och en annan pedagog i 

dörröppningen mellan rummet där barnen leker och hallen, kliver pedagogen tillbaka in i rummet. 

Hon slår sig ner i soffan, och tittar på barnen när de leker. Efter någon minut frågar pedagogen ett 

utav barnen vem hen är i leken, men får inget svar. Pedagogen frågar då ett annat barn om hen är 

Daidalos, men barnet är mitt uppe i leken och svarar inte heller pedagogen. Pedagogen slutar då 

att ställa frågor och går tillbaka till att observera leken i tystnad.  
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Pedagogen i detta exempel fick inte sina vuxenfrågor besvarade utav barnen, antagligen för att 

de var mitt uppe i sin lek och frågorna varken intresserade barnen eller bidrog till deras lek. I 

ett annat exempel, bygger två barn med brädor bredvid varandra. Pedagogen försöker påbörja 

ett samtal med ett utav barnen, där pedagogen blandar stängda och öppna frågor i samtalet med 

barnet. 

Pedagogen slår sig ner bredvid barnen och frågar om hon ska hjälpa dem att flytta isär så att de 

inte bygger på varandra. Ett utav barnen nickar och pedagogen hjälper till att flytta klossarna åt 

sidan. Pedagogen slår sig ner bredvid barnen och frågar vad de bygger för något. Barnet som ville 

ha hjälp att flytta sitt bygge säger att hen bygger en Labodanbana. Pedagogen tittar frågande på 

barnet, och säger ”Förlåt jag hörde inte riktigt, vad bygger du för något?” Barnet svarar återigen 

att hen bygger en Labodanbana, och ett barn vid bordet bredvid svarar att hen ska åka till Liseberg 

med sin mormor och morfar på sommaren. Pedagogen ler då mot barnet som sitter vid bordet, och 

sedan ler hon mot barnet som bygger. Pedagogen fortsätter sedan och frågar barnet om hens 

bergodalbana ska heta någonting. Barnet stannar upp och funderar en stund, innan hen svarar att 

den ska heta Hulken. ”Varför ska den heta Hulken?” frågar pedagogen. Barnet berättar att 

bergodalbanan ska vara grön och att man måste vara modig som Hulken för att våga åka den. 

Pedagogen nickar och frågar hur det kommer att kännas när man åker Hulken, och barnet säger 

att det kommer att kännas så här, samtidigt som barnet sträcker upp armarna och skriker och 

skrattar. Pedagogen säger att hon gärna vill åka Hulken, men att hon är lite rädd för bergodalbanor. 

Hon berättar att hon ibland mår illa och blir rädd när hon ska åka bergodalbanor, och undrar om 

barnet ibland känner så. Barnet skakar snabbt på huvudet och säger att hen aldrig är rädd när hen 

ska åka bergodalbanor. Pedagogen påbörjar en mening, men blir avbruten utav telefonen som 

ringer och reser sig från golvet för att svara. 

I detta exempel kunde man se att pedagogen öppnade samtalet med stängda frågor, som när hen 

frågade om de behövde hjälp att flytta isär sina byggen och vad barnet byggde för något. 

Pedagogen fortsatte med att ställa en vuxenfråga, när hon frågade barnet vad bergodalbana 

skulle heta. Detta skulle kunna ses som både en öppen och en stängd fråga, då det fanns en risk 

att frågan inte skulle intressera barnet eller bidra till att barnet använde sin fantasi, och att barnet 

då hade valt att inte svara på frågan. I detta fallet stannade barnet upp och funderade, vilket då 

gör att man kan se både den frågan och frågan därpå som både öppna frågor, men även 

vuxenfrågor. Barnet ges här möjlighet att använda sin fantasi och sina tidigare erfarenheter för 

att besvara pedagogens frågor.  
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Sammanfattning 

I samtliga exempel ser man hur pedagoger på olika sätt initierar samtal med barnen. Vid flera 

tillfällen öppnar pedagogerna samtal med stängda frågor, något som Gjems (2018) beskriver 

som bra vid inledningen utav språkliga samspel, i synnerhet med oerfarna eller blyga 

språkbrukare, men även med andra barn. Detta för att stängda frågor kan upplevas som 

”ofarliga”, och ett tryggt sätt för barn att interagera med vuxna på. Den trygghet som skapats 

för barnet genom de stängda frågorna, kan ge barnet modet att våga svara på öppna frågor som 

kan ske senare i samtalet. Däremot poängteras vikten av att frågorna efterhand blir öppna, för 

att uppmuntra barn till att formulera ett mer egenkomponerat svar, och därmed ges möjlighet 

till att berätta, förklara, förhandla och argumentera för sina idéer (Gjems, 2018). Vad som sker 

i några utav samtalen är att dessa öppna frågor inte ställs utav pedagogerna, vilket leder till att 

samtalen inte utvecklas, utan snarare dör ut och försvinner.  

 

6.3 Hur pedagoger lyssnar in barnen i deras egeninitierade 

aktiviteter 

 

”Jag målar ett flygplan!” säger ett utav barnen. Pedagogen som satt vid samma bord frågar barnet 

om hen någon gång åkt flygplan, och två utav tre barn som sitter vid bordet svarar nej, och en 

svarar inte alls. Ett utav barnen säger att hen en gång har varit i en stor maskin, samtidigt som hen 

tittar på pedagogen. Pedagogen möter inte barnets blick utan kollar runt om på barnens teckningar. 

Pedagogen lyfter blicken och frågar barnen vart flygplanet är på väg, men inget utav barnen svarar. 

Efter en liten stunds tystnad upprepar pedagogen frågan, men även denna gång får pedagogen 

inget svar på frågan. Då böjer sig pedagogen över ett barns teckning och frågar pedagogen ”jaha, 

blir det ett grått flygplan?”. ”Ja, det är väl alla?” svarar barnet som målar flygplanet. ”Nej, jag har 

varit i ett flygplan som var blått och rött en gång” svarar pedagogen. Barnet svarar inte på 

pedagogens konstaterande, och fortsätter måla. Då börjar pedagogen prata med pedagogen som 

sitter vid det andra bordet istället, och barnen börjar prata med varandra istället. 

Denna situationen, som även togs upp som exempel i föregående tema, visar på hur pedagogen 

lyssnar in barnen i deras egeninitierade aktiviteter. Vid tillfället när barnen svarar på frågan om 

de någon gång åkt flygplan, svarar ett barn att hen har varit i en stor maskin. Pedagogen visar 

varken med kroppsspråket eller det verbala språket att hon har hört eller intresserat sig för vad 
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barnet har sagt, eller vad barnet menar med det hen sa. Även i nästkommande exempel, visar 

pedagogen hur hen lyssnar in barnen i deras egeninitierade aktiviteter.  

På golvet leker fyra barn Daidalos, och i soffan sitter två pedagoger och samtalar med varandra 

om vad de ska göra i helgen. Vid ett tillfälle kommer ett barn upp och sätter sig bredvid en utav 

pedagogerna, som har ryggen vänd mot barnet. Pedagogen vänder på sig och tittar på barnet, och 

frågar ”vad det är?”. Barnet svarar inte, och vänder efter en liten stund bort blicken ifrån 

pedagogen. Pedagogen vänder då tillbaka på sig så att hon återigen sitter med ryggen mot barnet, 

och återgår till samtalet med den andra pedagogen. Efter en stund hoppar barnet ner igen, och 

fortsätter att leka Daidalos med de andra barnen, och pedagogerna fortsätter att prata med varandra 

om vem som ska fixa mellanmålet idag. 

I detta exemplet satt en utav pedagogerna själv först, och observerade barnen i deras lek innan 

den andra pedagogen kom och de började prata med varandra. Under tiden barnen lekte var 

pedagogerna fysiskt närvarande, men de var intresserade i samtalet de hade med varandra och 

iakttog inte barnens lek. När barnet hoppar upp i soffan avbryter pedagogen sitt samtal med den 

andra pedagogen, och frågar vad det är. När barnet inte svarar på frågan ställer pedagogen inte 

en ny fråga, eller på annat sätt intresserar sig för varför barnet kom upp och satte sig i soffan 

istället för att leka tillsammans med de andra barnen. När barnet väl bryter ögonkontakten, 

försöker pedagogen inte att återuppta kontakten med barnet utan återgår istället till sitt samtal 

med den andra pedagogen. Tidigare i samma lek kan man se hur pedagogen lyssnar in barnen. 

Fem barn leker Daidalos, och de bygger en labyrint tillsammans med en utav pedagogerna. Några 

utav barnen hjälper till att bygga labyrinten, medan några leker och springer omkring. ”Nu sprutar 

jag slime på dig!” skriker ett barn och riktar sitt vapen mot ett utav barnen. Det barnet som fick 

slime på sig svarar att ”Nu skjuter jag bajsslime på dig!” och barnet som får bajsslime på sig 

springer och sätter sig bakom labyrinten. Barnet råkar stöta till labyrinten och några kuddar välter, 

varpå pedagogen säger ”Nu får ni faktiskt vara lite lugna! Ni vet att vi inte springer inomhus och 

att vi bara pratar om bajs på toaletten.” Pedagogen bygger upp labyrinten igen, och barnen som 

sköt slime på varandra tittar på varandra innan de springer iväg till ett annat rum och fortsätter sin 

lek där.  

Här är barnen inne i sin lek och har sina roller, och pedagogen är inte deltagande i leken men 

hjälper till att fixa rekvisitan till leken. Pedagogen försökte att istället för att delta i leken att 

reglera barnen, att inte springa och att inte prata om bajs. Barnen valde då att istället för att lyda 

pedagogen, bytte de rum för att kunna fortsätta sin lek utan att bli tillsagda.  
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Vid ett annat tillfälle, när ett barn lekte tillsammans med en pedagog i hemvrån, är det exempel 

på hur man kan lyssna in barnen på olika sätt i leken. 

På golvet sitter ett barn och en pedagog och leker med dockhuset. Barnet har en docka som är 

mamma och pedagogen har en docka som är barnet. Barnet berättar för pedagogen vad hon ska 

göra med sin docka, exempelvis: ”Nu ska du sova”, ”Nu ska du vara arg på mig” eller ”Nu ska du 

klappa hunden”. Pedagogen följer barnets instruktioner och lever sig in i sin roll och i leken. Ibland 

ställer pedagogen följdfrågor på barnets direktiv, så som ”Varför är jag arg på dig?” eller ”Hur 

ska jag göra för att vi ska bli sams igen?”. Barnet funderar på sina svar och ibland uppstår en 

dialog om de olika direktiven barnet ger till pedagogen. Leken pågår och barnet styr samtalen i 

leken, men pedagogen är delaktig och kommer med frågor och synpunkter i leken. Efter cirka sju 

minuters lekande kommer en annan pedagog in i rummet och ställer sig vid skrivbordet. 

Pedagogen på golvet reser sig då och berättar för barnet att hon måste gå på rast nu, innan hon går 

iväg till den andra pedagogen. De står vid skrivbordet och pratar tillsammans i ett par minuter 

innan pedagogen går iväg på sin rast, och barnet sitter kvar på golvet och leker ensam med 

dockorna innan den nya pedagogen kommer och sätter sig hos hen. Den nya pedagogen frågar vad 

barnet leker, och barnet svarar att hen leker mamma, pappa, barn med dockorna. Barnet sträcker 

fram en docka till pedagogen, och leken fortsätter på samma sätt som det gjorde tidigare, då barnet 

ger direktiven och pedagogen lyder dem.  

Här pågår en lek mellan barnet och pedagogen, där det sker en explicit metakommunikation, 

det vill säga den verbala konstruktionen utav leken (Kleeman, 2017). Barnet och pedagogen i 

exemplet ovan planerade och kommenterade varje enskilt steg i leken, och tillsammans 

konstruerade de leken verbalt. Barnet ger direktiv till pedagogen, och pedagogen följer 

direktiven och ställer frågor på det barnet har sagt. Frågorna som pedagogen ställer är öppna 

frågor, vilket leder till att barnet måste använda sin fantasi och tänka, vilket enligt Gjems (2018) 

synsätt leder till språkutveckling.  

 

Sammanfattning 

I dessa exempel kan vi se hur pedagogerna på olika vis lyssnar in barnen i deras egeninitierade 

aktiviteter. Vid flera tillfällen kan man se hur pedagogerna inte riktigt lyssnar eller ser vad 

barnen gör, vilket gör att deras samtal ofta består av stängda frågor eller direktiv. Däremot visar 

det sista exemplet på det motsatta, när pedagogen lyssnar in barnet i leken och samtalet, och i 

sin tur deltar i leken på barnets, och lekens, premisser. Explicit metakommunikation är en bra 

arena för att utveckla språkliga erfarenheter så som decentrering, bakgrundskunskap och 

handlingsbeskrivning (Kleeman, 2017). 
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7. Diskussion  

I detta kapitel diskuteras studiens resultat, följt av en metoddiskussion och slutligen kommer 

förslag på vidare forskning. Syftet med studien är att bidra med kunskap kring huruvida 

pedagogerna möjliggör för språkligt samspel mellan barn och vuxna i barns egeninitierade 

aktiviteter inomhus.  

7.1 Resultatdiskussion 

Studiens resultat visar på att pedagogers engagemang att tillföra en rik språkmiljö i barns 

egeninitierade lekar inomhus lämnar utrymme för förbättring. Som tidigare nämnts är 

pedagogerna enligt läroplanen för förskolan skyldiga att se till att barnen i förskolan möter 

vuxna som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet samt barngruppen 

(Skolverket, 2018), men detta var inte alltid fallet. Vad som upptäcktes var att de gånger 

pedagogerna försökte initiera samtala med barnen använde de sig nästan exklusivt utav slutna 

frågor, som i stor utsträckning inte bidrar till språkutveckling hos barnen. Dock beskriver Gjems 

(2018) att ibland, särskilt med yngre barn, men även med mer tystlåtna eller blyga barn, kan 

slutna frågor behövas för att ge barnet en bra inledning i samtalet. Det är därför oklart om 

pedagogerna vid samtal med barnen gjorde ett medvetet val att öppna konversationer med 

slutna frågor. Det skedde vid upprepade tillfällen att pedagogerna fortsatte ställa stängda frågor 

genom hela samtalet, vilket vid flera tillfällen ledde till att det sällan uppstod en dialog mellan 

dem och barnen. Vid ett flertal tillfällen slutade pedagogerna att ställa frågor till barnen, efter 

att deras slutna frågor inte genererat ett samtal mellan dem och barnen. Däremot, i exemplet 

med bergodalbanan, utvecklades pedagogens stängda öppningsfråga till ett samtal mellan 

barnet och pedagogen. Här ges barnet möjlighet att utveckla sina tankar, erfarenheter och 

fantasier genom både det verbala språket och kroppsspråket. Barnet visar med sin kropp hur 

hen tycker att det känns att åka bergodalbana, och pedagogen fyller i med hur hon känner när 

hon åker bergodalbana, med hjälp utav det verbala språket.  

En möjlig tolkning är att pedagogernas engagemang i samtalen med barnen under de 

observerade tillfällena var bristfälligt, samt deras inlyssnande utav barnen i deras aktiviteter. 

Detta behöver inte nödvändigtvis bero på bristande engagemang hos pedagogerna, men en brist 

på kunskap om hur man bör samtala med barn. Lindö (2002) och Arnqvist (1993) poängterar 

båda att det är pedagogerna som bär ansvaret för att dialogen utvecklas, eftersom det är de som 

är de mest erfarna samtalsparterna i samtal mellan barn och pedagog. Vid exemplen när barnen 
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satt och målade och pärlade, ställde pedagogerna frågor eller konstateranden som de redan 

visste svaret på, och/eller som var ointressant för barnen i deras skapande. Pedagogerna visade 

då att det inte är barnens skapande de är intresserade av, men att de pratade bara för pratandets 

skull. Detta kan man även se i exemplet när barnen leker Daidalos, och pedagogen frågar vem 

som är vem i leken upprepade gånger utan få svar.  

Resultatet visar däremot på att pedagogerna delvis använder sig utav expansivt språk när de 

talar med barnen. Likt Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen, där tanken är att 

gå in och ge barnen tillräckligt med utmaning och stöttning för att utvecklas, kan man även 

förstå begreppet expansivt språk. Med expansivt språk menas att pedagogen ska prata med 

tillräckligt komplext språk, och i tillräckligt långa bisatser, istället för att använda korta, 

förenklade meningar (Doverborg m.fl., 2013). Ofta använde pedagogerna sig inte utav deiktiskt 

språk, det vill säga ord som den, där, han, hon och så vidare, utan benämnde ord med deras 

rätta namn (Doverborg m.fl., 2013). Att benämna saker med dess riktiga namn, samt att använda 

sig utav fulla beskrivningar och synonymer, vidgar barns språkförråd (Tuomela, 2001). En del 

av det expansiva språket handlar om att pedagogen ska prata med tillräckligt komplext språk 

och i tillräckligt långa bisatser, vilket pedagogerna inte alltid gjorde. Ofta var pedagogernas 

meningar korta och de använde sig utav relativt enkla ord. Fredriksson (2012) menar att 

pedagoger ofta tror att de talar med fler och svårare ord och meningar än vad de gör, då de 

försöker göra sig förstådda hos barnen.  

 

7.2 Metoddiskussion 

Studiens empiri samlades in genom öppna observationer, där önskan var att få ta del av hur 

förskollärare tillförde språkstimulans i barns självvalda aktiviteter på nära håll. I och med att 

jag hade en tidigare relation med pedagogerna på avdelningen hoppades jag att det skulle bidra 

till att pedagogerna skulle känna sig bekväma med mig under observationerna och kunna agera 

som de brukar. Jag tror inte att jag hade kunnat få samma resultat om observationerna gjorts på 

andra förskolor och med andra pedagoger som jag inte hade en tidigare relation tillsammans 

med, då vi inte hade kunnat känna samma trygghet och tillit till varandra. Problematiskt vid alla 

typer utav öppna observationer är att en så kallad forskareffekt kan uppstå, där objektet man 

observerar beter sig annorlunda när de vet om att det observeras, och varför de observeras 

(Lalander, 2015). Det finns en stor risk att detta skedde vid observationerna, att pedagogerna 
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försökte delta språkligt i barnens lek på ett sätt som de kanske inte vanligtvis gör. Vid många 

situationer kändes samtalen från pedagogernas sida framtvingad, eftersom de visste att det var 

språket jag observerade och att de kanske kände sig pressade att delta språkligt i samtliga 

situationer. Trots att jag både vid första samtalet med pedagogerna och innan observationerna 

började påpekade att jag ville att de skulle låtsas som att jag inte var där och arbeta precis som 

de i vanliga fall gjorde, kan deras arbetssätt blivit påverkat av min närvaro. Vid observationerna 

valdes spaltobservation som metod, något som jag i efterhand kan känna var för svårt att som 

ensam person använda som enda insamlingsmetod utav data. Vid tillfällen kände jag att jag inte 

tid att skriva ner allting, vilket kan göra att viktig information inte uppfattades utav mig. Jag 

tror att om jag använt mig utav ljudupptagning tillsammans med spaltdokumentationerna hade 

jag kunnat ta tillvara på fler situationer. En annan aspekt som kan ha bidragit till att viktiga 

moment missades utav mig under observationerna var att jag, ofrivilligt blev partiellt 

deltagande, något som jag visste kunde hända. Som observatör i förskolan är jag en gäst i 

barnens arena, i deras aktiviteter och deras lekar. Jag ville kunna möta barnens nyfikenhet och 

frågor, när de kom fram och frågade saker om det jag hade dokumenterat eller bad mig titta på 

när de gjorde olika saker. Därför skiftade min observation mellan passiv och deltagande, vilket 

gjorde att observationen blev partiellt deltagande (Lalander, 2015).  

Studiens teoretiska utgångspunkt var det sociokulturella perspektivet. Teorin har känts 

användbar för studien då perspektivets grundtanke handlar om att barn behöver sociala 

interaktioner för att utvecklas språkligt hör ihop med studiens syfte.   

 

7.3 Vidare forskning 

Genom studien ville jag bidra med kunskap kring huruvida pedagogerna möjliggör för språkligt 

samspel mellan barn och vuxna i den fria leken inomhus. Vidare hade det varit intressant att 

fortsätta studien med intervjuer med pedagogerna som deltog i studien för att se om deras bild 

av sig själva stämde överens med den som jag fick fram ur observationerna. Att tillsammans 

sitta och diskutera resultatet kan ge båda parterna bättre och djupare förståelse för resultatet. 

Vidare skulle det även vara intressant att observera olika förskolor samt fler gånger. Studien 

hade kunnat få ett annat resultat om jag hade gjort fler än tre observationer på förskolan, men 

även om jag hade gjort fler observationer på andra förskolor där jag inte hade en tidigare relation 

till pedagogerna. 
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9. Bilagor 

SAMTYCKE TILL OBSERVATION 

Jennifer Eriksson genomför en studie i kursen Examensarbete inom ramen för förskollärarprogrammet 

vid Jönköping University. Övergripande fokus i studien är att undersöka pedagogiska och didaktiska 

frågor rörande förskolans policy och praktik. Mer specifikt handlar denna studie om hur 

förskolepedagogerna tillför en rik språkmiljö för barnen i den fria leken. Observationen kommer 

ENDAST att genomföras med anteckningar, ditt barn kommer inte vara med på bild, film eller 

ljudupptagning. 

Jennifer Eriksson genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap om förskolan och dess 

verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom utbildning och undervisning; 

och (c) fullgöra kraven för att få bli examinerad från förskollärarprogrammet på Högskolan för Lärande 

och Kommunikation vid Jönköping University.  

Om du accepterar att ditt barn får delta i denna studie kommer ditt barn att bli involverad i en eller flera 

av följande forskningsaktiviteter i förskolans lokaler: 

 

 ____ Bli observerad av studentforskaren när han/hon deltar i ordinarie förskoleaktiviteter. 

 ____ Interagerar med studentforskaren i vardagliga förskoleaktiviteter. 

 ____Samtalar med studentforskaren i informella individuella intervjuer.  

____ Samtalar med studentforskaren i informella gruppintervjuer. 

 

All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att ditt barn inte kan bli 

identifierat. Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert sätt som förhindrar 

att det försvinner t ex genom stöld.  

Du har din fulla rätt att avbryta ditt barns deltagande och därmed ta tillbaka samtycke när som helst och 

av vilken orsak som helst.  

Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen kontakta 

kursansvarig Ann Ludvigsson (ann.ludvigsson@ju.se) eller examinator Monica Nilsson 

(monica.nilsson@ju.se). 

 Om du accepterar att ditt barn får delta, vänligen skriv under nedan.  Vänligen lämna in intyget till 

förskolan senast Torsdag 31/5. 

Vårdnadshavares kontaktinformation, telefon och/eller email (frivilligt):_______________________ 

________________________________  

Datum 
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 ________________________________  

Underårig deltagares namn 

 

 ________________________________________  ______________________________ 

Förälder/Vårdnadshavares namnförtydligande  Förälder/vårdnadshavares signatur  

 

________________________________   ________________________________ 

Studentens signatur    Studentens namnförtydligande 

 

 


