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Abstract 

 

The purpose of this study is to find out how teachers out in the operations are using everyday 

situations in the hall to promote childrens language development. To investigate this purpose, this 

study will go through two issues. 1. What strategies has the pre-school teachers to take advantage of 

the talks with the children when they are in the hall? 2. What type of conversations can be seen in 

the hall? 

 

The theory underlying this study is Lev Vygotsky's theories of language development, interplay and 

interactions. The empirical data for this study was conducted through observation of educators in 

routine situations in the hall in the preeschools, in two different preeschools. The analysis of the 

data collected shows that the linguistic and communicative interaction between children and adults 

vary at different preschools. On one of the preschools that was observed, did interaction between 

adults and children largely consisted of short commands and reprimands. While observations on the 

second preeschools showed more how educators were more indicative of the kind where they used 

their own language skills to help children understand their world through the linguistic terms and 

constructing sentences.  

 

The study shows that there is an awareness of language and language in routine situations to some 

extent, but this is something you can continue to work and develop more in preschool. 
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Sammanfattning  

 

Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur pedagogerna ute i verksamheterna använder 

vardagssituationerna i tamburen för att främja barns språkutveckling. För att utreda detta syfte ställs 

två problemfrågor, 1. Vilka strategier har pedagogerna för att ta tillvara på samtalen tillsammans 

med barnen när de befinner sig i tamburen? 2. Vilken typ av samtal finns det i tamburen? 

 

De teorierna som ligger till grund i detta examensarbete är företrädesvis Lev Vygotskijs teorier om 

språkutveckling, samspel och interaktioner. Det empiriska materialet till detta examensarbete är av 

en kvalitativ art och genomfördes genom observationer av pedagoger i rutinsituationerna i 

tamburen, på två olika förskolor. Analysen av det insamlade materialet visar att den språkliga och 

kommunikativa interaktionen mellan barn och vuxna varierar på olika förskolor. På den ena 

förskolan som observerades bestod interaktionen mellan vuxen och barn till stor del av korta 

kommandon och tillrättavisningar, medan observationerna på den andra förskolan visade mer hur 

pedagogerna var mer av den vägledande sorten där de använde sina egna språkkunskaper för att 

hjälpa barnen att förstå sin omvärld genom språkliga benämningar och meningsuppbyggnader. 

Studien visar att det finns en medvetenhet kring språk och språkutveckling i rutinsituationer till viss 

del, men att detta är något man kan fortsätta att arbeta och utveckla mer i förskolans verksamhet.  

 

Nyckelord 

Förskola, Språkutveckling, Pedagog, Interaktion.  
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Inledning 

 

I vår vardag använder vi ständigt språket för att kunna kommunicera tillsammans med andra 

individer, men även för att få en förståelse för andra och den omvärld vi befinner oss i. Språket är 

ett viktigt verktyg för oss människor, mer eller mindre hela vårt samhälle är uppbyggt på att vi kan 

förstå och kommunicera med varandra genom språket. Ett utav målen i läroplanen för förskolan är 

att förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp. 

Samt att de skall utveckla deras förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar ställa frågor, 

argumentera och kommunicera med andra (Skolverket 2010).  

 

Vardagssituationer i förskolan så som till exempel av- och påklädningen i tamburen men även 

måltidssituationer skulle primärt kanske inte ses som ett tillfälle för språklig utveckling hos flertalet 

pedagoger. Detta är åtminstone den egna uppfattningen jag har fått under min verksamhetsförlagda 

utbildning. Min uppfattning är att dessa situationer ofta genomförs på rutin och att det skall gå 

snabbt och smidigt.  

 

Tanken med denna studie är att undersöka vilka strategier pedagogerna har för att ta tillvara på 

samtalen i tamburen tillsammans med barnen samt vilken typ av samtal som finns i tamburen. 

Vardagssituationerna i förskolans verksamhet består till stor del av att tillgodose barns behov så som 

exempelvis hygien, mat och utevistelse, vilket innebär att de upptar en stor del av dagen. I och med 

att de upptar så pass stor del av verksamheten bör detta även vara mycket användbara som 

pedagogiskt utvecklande tillfällen. Många av vardagssituationerna i förskolans verksamhet är 

ständigt återkommande moment, en faktor som borde ge stort utrymme för inlärning och vidare 

pedagogisk utveckling. Dessa situationer, så kallade informella lärsituationer innehåller mycket 

samspel och interaktion tillsammans med barnen byggd på en språkstimulerad karaktär. Där av 

ligger mitt intresse att studera på vilka sätt och hur pedagogerna använder rutinsituationer i 

tamburen som tillfällen för att språk och kommunikation kan stimuleras på förskolan. Tanken med 

denna studie är att undersöka hur pedagogerna använder de informella lärsituationerna för att arbeta 

för att främja barnens språkliga utveckling, trots att dessa situationer primärt inte ses som tillfällen 

att lära.  
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Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur pedagogerna ute i verksamheterna använder 

vardagssituationerna i tamburen för att främja barns språkutveckling.  

 

 

För att kunna besvara mitt syfte och få mer kunskaper kring detta har jag valt två frågeställningar; 

 

1. Vilka strategier har pedagogerna för att ta tillvara på samtalen tillsammans med barnen när de 

befinner sig i tamburen?  

2. Vilken typ av samtal finns det i tamburen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

Kunskapsöversikt/Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för en del tidigare forskning samt litteratur som berör ämnet 

i detta examensarbete.  

 

Den språkliga förmågan hos barn kan vara stor, detta trots att den språkliga medvetenheten saknas. 

Man behöver inte vara språkligt medveten för att kunna förstå vad andra talar och berättar om, 

likväl som att du själv kan tala mycket bra utan att nödvändigtvis vara språkligt medveten (A-K 

Svensson 2009).  

 

Den svenska läroplanen för förskolan 

 

Förskolan har idag ett styrdokument där det tydligt beskrivs vilka mål och riktlinjer som vi som 

pedagoger skall sträva och arbeta efter. Många av de mål och riktlinjer som finns handlar om att 

förskolan skall sträva efter att alla barn utvecklas och bli självständiga, starka individer. Detta arbete 

handlar mycket om samspel mellan pedagog och pedagog, men också mellan pedagog och barn. 

Arbetslaget har en viktig del i detta arbete och skall bland annat utmana barns nyfikenhet och 

begynnande förståelse för språk och kommunikation (Skolverket 2010).  

 

Samtal i vardagssituationerna 

Anette Emilsson lyfter i en studie (2008) att de vardagliga situationerna i förskolan ses som svagt 

klassificerade situationer som ofta saknar en pedagogisk karaktär. Hon menar att de vardagliga 

situationerna vanligtvis inte värdesätts i samma grad som den synliga pedagogiken, vilket är ett mer 

formellt målinriktat arbete medan de vardagliga rutinsituationerna är något som är ständigt 

återkommande under dagen. Detta menar Emilsson (2008) gör att pedagogerna har ett ansvar och 

måste arbeta mer för att dessa vardagliga samtal och kommunikationshandlingarna av den mer 

okonventionella karaktären, skall värderas högre än vad den gör idag.   

Enligt Rigmor Lindö är det i samspel där språk och handling har en funktion som barn utvecklar sitt 

språk. Genom att de använder språket i konkreta situationer där orden och meningarna får en faktisk 

betydelse för sammanhanget barnet befinner sig i, ges barnet en möjlighet till större utveckling 

(Lindö 2002).  

 

 Pedagogens ansvar  

 

Den språkliga receptiva perioden infaller sig vanligtvis då barn är i förskoleåldern, vilket innebär att 
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professionen hos de pedagoger som arbetar i förskolorna i Sverige, har en mycket stor och 

avgörande betydelse för barnens språkutveckling. Både vad gäller ord och begrepp men även att de 

utvecklas i att kommunicera tillsammans med andra, både barn och vuxna. Att som vuxen till 

exempel ställa relevanta stödfrågor i ett samtal tillsammans med barnet, hjälper detta barnet att 

skapa ett inre sammanhang och struktur, vilket kan resultera i att deras språk- och 

kommunikationsutveckling finner vägen framåt (Lindö 2002). Detta är även något som Emilsson 

lyfter, hon menar att i ett samtal så är delaktighet men också ett erkännande hos de övriga 

deltagarna i samtalet otroligt viktigt och nödvändigt för att kommunikationen skall utvecklas 

(2008). Det finns en förväntan men också en önskan om att både bli betrodd och förstådd av andra 

människor som man har ett samtal med, att ge sig in i ett samtal eller diskussion skulle annars tappa 

sin betydelse och vikt. Att som pedagog ha en emotionell närvaro samt att man är lyhörd och 

följsam gentemot barnet, skapar bättre förutsättningar för att kunna förbättra den kommunikativa 

men också den språkliga utvecklingen. Emilsson talar om att en avgörande roll för barnens 

meningsskapande handlar mycket om att som pedagog kunna rama in de situationer som 

kommuniceras med hjälp av språket på ett sätt där barnen kan vara delaktiga och där de får en 

förståelse för ordens betydelse (Emilsson 2008).  

 

Öppna och slutna frågor 

 

Pia Thomsen lyfter i sin bok Det berättande barnet (2012), att barn lär sig språk genom att använda 

det. Hon menar att deras kunskaper kring språket byggs upp gradvis medan de använder språk. Det 

är när vuxna använder sig av fylliga språkliga praktikformer, som ger ett understöd till barnens egna 

initiativ och utvecklingspotential som barnets språkutveckling främjas. Genom att ställa frågor där 

barnen ges möjlighet att utveckla sitt svar ökar det chansen att barnets kunskaper kring språket 

byggs upp gradvis.  Att ställa en fråga där man kan svara ja eller nej där man inte ges chansen att 

använda sina språkkunskaper blir inte särskilt utvecklande.  

 

Möten för lärande  

 

Forskaren Eva Johansson diskuterar mycket kring kommunikation i sin studieöversikt Möten för 

lärande, pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i förskolan (2003). Hon beskriver att det är 

när två, eller flera individer, utbyter erfarenheter med varandra där det finns en avsikt till att bidra 

med lärande, som det har uppstått en pedagogisk dialog. Eva Johansson talar även mycket om 

atmosfären i förskolan, något hon menar handlar om förhållningssätt, närvaro i barns livsvärldar 

samt emotionellt engagemang (Johansson 2003). I sin studie översikt lyfter hon bland annat tre 
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olika pedagogiska atmosfärer. Den samspelande, den instabila samt den kontrollerande atmosfären. 

Den samspelande atmosfären handlar om att jag som pedagog utgår från barnets erfarenheter och 

kunskaper. Som pedagog ser jag barnet som en medmännska och är mer tillåtande, medan jag som 

pedagog i den instabila atmosfären anser mig veta bättre och de val barnet får chansen att göra, 

grundar sig oftast på mig som vuxens villkor. Den kontrollerande atmosfären går ett steg längre och 

handlar om att jag som pedagog har kontrollen. Barnet begränsas från att göra olika val och enligt 

Eva Johansson handlar denna kontrollerande atmosfär även att pedagogen ser barn som irrationella 

(Johansson 2003). Dessa atmosfärer behöver nödvändigtvis inte bestå ut av en specifik atmosfär, 

utan den kan säkerligen variera. Det skall bli intressant att se om jag kan urskilja någon utav dessa 

atmosfärer i mina observationer.  
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Teoretiska perspektiv 

 
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för de teoretiska perspektiv som berör ämnet i detta 

examensarbete.  

 

Språket och dess utveckling har studerats av en mängd olika forskare genom åren som har passerat. 

I detta examensarbete ligger fokus på en utav dem, Lev Vygotskij och hans sociokulturella teorier.  

 

 

Den proximala utvecklingszonen 

 

Den proximala utvecklingszonen, även kallad den närmaste utvecklingszonen, är ett begrepp som 

handlar om det avstånd som finns mellan den nivå som barnet befinner sig vid angående den 

individuella problemlösningen, och den nivån som barnet kan nå om det får hjälp och vägledning 

från antingen en vuxen eller en kompetent jämnårig. Vygotskij hävdar att den närmaste 

utvecklingszonen är zonen där barnets själva potential att lära finns, likväl som potentialen för ny 

utveckling. De funktioner och färdigheter som barnet har sedan tidigare, men ännu inte lyckats lära 

sig ingår i denna zon, genom att använda sig av processer såsom imitation, identifikation och 

internalisering skapar detta en framtidsinriktad process – att ta steget över till nästa zon. 

Utgångspunkten för Vygotskijs teori angående den proximala utvecklingszonen handlar om att 

mänsklig aktivitet är kollektivt. Alltså att en individ alltid är en del av en gemensam aktivitet, som 

utförs i en grupp tillsammans med andra. Individen tar efter handlingar och beteenden från de andra 

individerna och utför sedan dessa på egen hand. Vygotskij menar att grunden för att klara detta 

ensam som individ är de mentala funktionerna som utvecklats under tiden som individen tagit del 

av den gemensamma aktiviteten (Askland & Sataoen,2003). ”Det ditt barn kan göra i samarbete 

idag, kan det göra ensamt imorgon” är ett klassiskt uttryck från Vygotskij (Askland & Sataoen 

2003:249). 

 

Språkets funktioner 
 

Enligt Vygotskij har språket två funktioner, dels handlar det om att språket har en innebörd för att 

kunna samordna människors sociala verksamhet, men Vygotskij hävdar även att språket är ett 

redskap för tänkandet. Han menar att det är genom tänkandet som vi formar vårt inre beteende, i 

samband med att vi som individer försöker att anpassa vårt eget beteende för andra människor, 

resulterar detta i att det inre talet hos individen får en social karaktär. Vygotskij understryker i 

mycket hög grad att de sociala erfarenheterna har mycket stor betydelse för språkutvecklingen, han 

menar på att vi som människor behöver andra individer att spegla oss i för att fortsätta utvecklas, då 

inte enbart ur ett språkligt perspektiv utan även socialt och kognitivt. Först i ett socialt sammanhang 
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är då barnets språk utvecklas genom att de kan spegla sig i andra individer för att senare införliva 

språket hos sig själv som en del av sina egna egenskaper och funktioner. När barnet antagit dessa 

egenskaper och funktioner kan det då använda språket individuellt genom egna tankar, det vill då 

säga att det blir en intrapsykisk funktion (Svensson 2009).  

 

Vygotskijs teori i fyra delar 

 

Leif Strandberg har i sin bok Vygotskij i praktiken (2006), redogjort och delat in de psykologiska 

processerna i fyra olika delar för att försöka få en klarare bild av de psykologiska teorierna och vad 

detta innebär. Som tidigare nämnt trycker Vygotskij mycket på samspelet tillsammans med andra 

individer, han menar att det är jag först lär mig tillsammans med andra, är det jag sedan kan göra 

själv. Den andra delen handlar om mediering. Alltså att man använder sig utav artefakter i olika 

typer av aktiviteter tillsammans med andra individer. Det är med hjälp av artefakter (redskap) som 

vi kan lösa problem som vi stöter på i vår omvärld, ”utan fingerräkning, ingen huvudräkning” är ett 

uttryck som stämmer väl överens med detta (Strandberg 2006:11).  

 

Den tredje delen väljer Strandberg att kalla för situerande. Han menar på att individers aktiviteter 

alltid är situerande, alltså att de äger rum i mer specifika situationer så som till exempel en specifik 

plats, ett specifikt rum eller i kulturella kontexter (2006). Det är till exempel lättare att lära sig saker 

om naturen om man befinner sig i skogen, än om man skulle infinna sig i en lägenhet i en stor stad. 

 

Den fjärde och sista delen som Strandberg lyfter handlar om det kreativa (2006). Han menar på att 

det kreativa kan överskrida redan förutbestämda och givna gränser. Han lyfter också att det finns en 

stor utvecklingspotential i människors kreativa deltagande i ett förändringsarbete. Vi människor kan 

inte bara nyttja hjälpmedel, relationer och situationer, utan vi kan även omskapa dem. Och det är 

när vi omskapar och omformar våra relationer, hjälpmedel och situationer som vi lär oss (2006).  
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METOD 

 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för valet av metod samt metodanalys. Jag kommer även att 

beskriva hur urvalet samt genomförandet utfördes, samt de etiska överväganden man bör ta hänsyn 

till vid en undersökning.   

 

Metodval 
 

Metoder är en form av redskap som jag som forskar använder, men man bör ha i åtanke att det är 

aldrig vetenskap i sig. Det man bör tänka på när man ska välja metod är framför allt vad det för 

information man söker, alltså vad är det jag är intresserad utav och vill söka mer information 

om.(Bjereld 2009). För att få svar på de frågeställningar som finns kommer undersökningen 

genomföras genom en kvalitativ metod. En kvalitativ metod handlar om att man skall få sig en 

uppfattning samt en slags förståelse (Backman 2009). När jag valde metod för min undersökning 

ville jag fokusera på hur pedagogerna uttryckte sig när de samtalade med barnen i 

vardagssituationer. Bryman beskriver man i en deltagande observation engagerar sig i en social 

miljö under en förutbestämd tid för att lyssna och observera (Bryman 2002). Att genomföra denna 

undersökning genom en deltagande observation anser jag att detta skall kunna skapa en bra bild av 

den kultur och vardag som pedagoger och barn har tillsammans på förskolorna jag observerat. Och 

på detta vis även kunna ge bra svar och kunskap vad gäller mitt syfte och frågeställningar i detta 

arbete. 

 

Urval och genomförande 

 

Jag valde att genomföra min undersökning på två olika förskolor i samma kommun. De både 

förskolorna är kommunala men tillhör två olika distrikt, vilket kan medföra att resultaten kan se 

olika ut. Undersökningen genomfördes inom en tvåveckorsperiod då det tog längre tid att få in 

samtycke från vårdnadshavare på den ena förskolan. Detta medförde även att jag endast hann göra 

en observation per förskola, något som från början var tänkt att ske vid flera tillfällen. Varje 

observation var ca 45 minuter lång och jag besökte båda förskolorna på morgonen. Jag har valt att 

kalla den ena förskolan för Förskola 1, medan den ena förskolan kallas Förskola 2.  

 

På Förskola 1 går det 24 barn på avdelningen i åldrarna 3-5 år. Här arbetar två kvinnor som 

förskollärare, en kvinna som barnskötare samt en man som även han är barnskötare.  De båda 

förskolelärarna utbildade sig under 1980- samt 1990-talet. Den ena barnskötaren är outbildad 

medan den andra utbildade sig under tidigt 1990-tal. Tre av pedagogerna har arbetat tillsammans på 

förskolan i ca 15 år.  
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På Förskola 2 går det 25 barn på avdelningen i åldrarna 3-5 år. Här arbetar en kvinnlig förskollärare 

som vid tillfället då jag utförde mina observationer var sjukskriven, samt två kvinnliga barnskötare. 

Förskolläraren har arbetat i ca 3 år som förskollärare. Den ena barnskötaren har arbetat med barn i 

30 års tid men har ingen utbildning medan den andra barnskötaren har gymnasial utbildning och har 

arbetat på förskolan i 5 år. Detta arbetslag har arbetat ca 1 år tillsammans.  

 

För att genomföra denna undersökning har jag som tidigare nämnt valt att göra observationer. 

Bryman skriver att man som forskare bör ha bestämt sig innan man genomför sin undersökning, vad 

det faktiskt är man vill undersöka närmare och utefter det begränsa sig till en viss del av 

verksamheten. Då syftet i detta arbete handlar om hur pedagogerna använder vardagssituationerna i 

tamburen för att främja barns språkutveckling, kommer alltså mitt fokus att vid mina observationer 

finnas i tamburen (Bryman 2008). För att avgränsa mig ytterligare valde jag att enbart genomföra 

mina observationer på de avdelningarna där de äldsta barnen i åldrarna 3-5 år går.  

 

Jag valde att utföra mina observationer under morgonen då jag fått information från båda 

förskolorna att de hade som rutin att barnen skulle gå ut. Jag har tidigare besökt de båda 

förskolorna, både privat men även vid olika uppgifter till min utbildning, så miljön, lokalerna och 

några från personalen var inte helt okända för mig. Det var däremot barnen, vilket var märkbart 

under observationerna.  

 

Båda mina observationer utfördes som tidigare nämnts i tamburen. Det såg mycket olika ut på de 

båda förskolorna, men jag försökte att placera mig i bakgrunden så mycket som möjligt för att inte 

störa verksamheten. Jag valde att göra så kallad tre-spalts-dokumentation när jag antecknade. Min 

tre-spalts-dokumentation bestod av tre spalter – vad säger pedagogen, vad säger barnet/barnen samt 

vad händer i situationen i samspelet tillsammans med barnet/barnen. Under observationen utgick 

jag från dessa tre spalter när jag antecknade. Jag använde mig även utav ljudupptagningar för att jag 

senare skulle kunna gå tillbaka till dessa om det var något jag kände var oklart i mina anteckningar. 

Efter jag gjort mina observationer på förskolan gick jag igenom mina anteckningar och skrev om 

med fullständiga meningar så att jag enklare skulle förstå dom senare.  

 

Metodanalys 

 

Reliabiliteten kring detta metodval skulle vid vissa tillfällen kunna leda till ett missvisande resultat. 

Det kan tänkas att både pedagoger och barn kan agera annorlunda i och med att de är medvetna om 
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att de observeras. Pedagogerna kan tänkas reflektera mer noggrant hur de uttrycker sig och hur de 

agerar, särskilt med tanke på att de tidigare blivit informerade att detta examensarbete handlar om 

pedagogernas språk i interaktion tillsammans med barnen. För att undvika att detta skulle ske 

samtalade jag med pedagogerna innan om att de skulle arbeta som vanligt, att de skulle låtsas som 

att jag inte var där, något som säkerligen är betydligt lättare sagt än gjort. Jag försökte även att 

placera mig i bakgrunden så mycket jag kunde för att verka mer osynlig.  

Validiteten i en undersökning som utförts genom observationer kan vara svår att mäta, då detta 

handlar om hur jag som observatör ser och uppfattar händelser (Bryman 2008). En styrka med detta 

metodval är däremot att jag som observatör får chansen att se och höra barnens agerande och tankar, 

även om mitt fokus ligger på pedagogerna. Vid till exempel intervjuer är det enbart pedagogernas 

tankar och åsikter som lyfts fram. En av frågeställningarna i detta examensarbete arbete är vilken 

typ av samtal det finns i tamburen. Vid observationer finns möjligheten för mig som observatör att 

se konkreta händelser och situationer, där jag kan se hur pedagoger och barn integrerar med 

varandra, något som kan ses som en styrka i metodvalet och hjälpa mig få svar på min 

frågeställning.  

 

Etiska överväganden 

 

Det finns flera viktiga aspekter och principer man bör ha med sig när man skall genomföra sin 

undersökning. Informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav är de fyra 

krav som man skall ta hänsyn till när man genomför sin studie, dessa krav kan man läsa mer om hos 

Vetenskapsrådet (2011).   

 

Mitt första steg var att ta kontakt med förskolecheferna för respektive förskola för att få deras 

godkännande. Därefter sammanställde jag ett informationsbrev som jag delade ut till pedagoger 

samt vårdnadshavare där jag förklarade undersökningens syfte samt hur observationerna skulle gå 

till. Jag var noga med att påpeka att varken kommunen, förskolans, pedagogernas eller barnens 

namn varken skulle nämnas i mina anteckningar eller i det slutgiltiga examensarbetet. Jag författade 

även ett samtyckesbrev som delades ut till både pedagoger samt vårdnadshavare där de själva fick 

fylla i om de/deras barn skulle få delta i mina observationer (Bryman 2008). Vid varje tillfälle som 

jag skulle genomföra mina observationer informerade jag deltagarna om att de när som helst under 

observationen hade rätt att avsluta sitt deltagande, detta gällde både barn och vuxna (Löfdahl 2014). 

Syftet med detta examensarbete handlar om att undersöka hur pedagogerna använder 

vardagssituationer för att främja barns språkutveckling. Alltså har jag valt att lägga fokus på att 

observera pedagogerna medan barnen mer setts som statister. Trots detta är det oerhört viktigt att jag 
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som observatör är lyhörd även för barnen, även om de inte har en aktiv roll i mina observationer är 

de fortfarande en del av dem. Vilket innebär att jag som observatör måste ha med mig min etiska 

radar och vara uppmärksam på att det kan finnas barn som inte vill vara en del av observationen, 

trots att de inte uttrycker detta verbalt. 
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Resultat och analys 

 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för hur observationerna gick till, samt en analys och resultat 

av undersökningen.  

 

 
Resultat från observationer på förskola 1 
 

Jag hade tidigare fått information av förskolans förskolechef att avdelningen jag skulle observera, 

brukar förbereda sig för att gå ut på gården runt 08.45. När jag kom till förskolan önskade 

pedagogerna att jag skulle presentera mig för barnen vem jag var och vad jag gjorde hos dem, under 

en kortare samling. Denna samling var något som de brukade ha varje morgon för att tala om vilka 

barn som skulle vara ute och vilka barn som skulle vara inne. Det var fyra pedagoger som arbetade 

den morgonen och alla fyra pedagogerna var med under samlingen. Detta gav intrycket att 

pedagogerna var måna om att skapa en trygghet för barnen, genom att alla fyra var på plats fanns 

det åtta ögon samt åtta öron som kunde ge barnen den uppmärksamhet de behövde. Under 

samlingen så berättade pedagogen som hade samlingen vilka pedagoger som skulle följa med 

utomhus och vilka som skulle vara kvar inomhus. Även detta gav intrycket av trygghet. 

 

Efter min presentation började pedagogen som höll i samlingen att ropa upp ett namn i taget för de 

barn som skulle gå ut. När jag kom ut i tamburen möttes jag av ett uppstyrt system, barnet som 

kommit ut från samlingsrummet hänvisades direkt till toaletten, för att sedan instrueras vilka 

ytterkläder som skulle användas, beroende på vädret. En pedagog placerade sig mitt i tamburen för 

att vara behjälplig och utifrån mitt perspektiv så får jag intrycket av att pedagogen har överblick 

över hela tamburen för att se om något barn behöver stöd och hjälp. Det är nu tio barn i hallen, 

varav tre st har fått på sig alla ytterkläder utom skor. En pedagog har även hunnit klä på sig 

ytterkläder och tilltalar alla tre barnen vid namn och frågar om de känner att de är redo för att sätta 

på sig sina skor, vilket de svarar att det är de. Pedagogen tar med sig de tre barnen till den mindre 

delen av hallen där skorna finns och jag hör hur pedagogen guidar dem för att få rätt sko på rätt fot. 

Pedagogen sticker in huvudet till den andre pedagogen i den större tamburen och talar om att hon 

går ut på gården tillsammans med de tre barnen och att de barnen som blir klara är välkomna ut. Ett 

barn har problem med att ta på sig sina ytterbyxor, då benen hamnar i samma byxben flertalet 

gånger. 

 

Pedagog- Hur skulle du kunna göra för att få ett ben i varje byxben? 

Barn 1 – Det går inte. Jag kan inte.  

Pedagog – Fundera lite. Hur skulle du kunna göra för att få ett ben i varje byxben? 
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Barn 2- Håll i varje ben! Sen dra i benet. Och sen det andra. 

Pedagog- Det låter som en god idé. Du och jag kan försöka tillsammans om du vill?  

 

Barnet försöker och pedagogen guidar och uppmuntrar längs hela processen. Pedagogen hjälper inte 

barnet rent fysiskt, utan använder bara sin röst och ord för att hjälpa barnet, vilket slutligen leder till 

att barnet får på sig sina ytterbyxor. Barnen som skall gå ut börjar bli klara allt eftersom och efter en 

stund är det bara pedagogen och två barn kvar i hallen. Pedagogen skall klä på sig sina egna 

ytterkläder, men väljer att rådfråga barnen om vilken ordning hon skall börja med,  

 

Pedagog – Nu är det min tur att klä på mig mina ytterkläder. Vad tycker du (nämner barnets namn) 

att jag skall börja med? 

Barn 1 – Kanske din mössa. Jag har Olof på min, titta! 

Pedagog – Jag ser att du har Olof på din mössa. Pedagogen tar på sig sin mössa. Vad skall jag 

fortsätta med tycker du? 

Barn 1 – Jackan! Och sen kan du ha dina byxor också.  

Pedagogen – Bra idé. Jag börjar med att klä på mig mina svarta vindbyxor. Därefter klär jag på 

mig min jacka. Har du (nämner barnets namn) någon idé hur jag kan stänga min dragkedja på min 

jacka? 

Barn 2 – Du bara sätter den ena sidan i den andra. Sen bara drar man upp. Plätta-lätt ju.  

Pedagog – Tack så mycket för hjälpen. Nu har jag bara skorna kvar. Jag känner mig lite osäker på 

vilken sko som skall sitta på vilken fot. 

Barn 1 – Jag vet. Den här ska vara på den foten och sen den här på den andra. 

Pedagog – Tack snälla för all hjälp när jag skulle klä på mig mina ytterkläder. Nu känner jag mig 

redo, gör ni det? 

Barn 1 och 2 – Jaaa!! 

Pedagog – Då tycker jag att vi går ut till de andra.   

 

När pedagogen och barnen är fullt klädda, meddelar pedagogen till sina kollegor som är kvar inne 

att nu är alla som skall gå ut klara och att de ses senare.  
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Resultat från observationer på förskola 2 

 

Förskola nummer 2 hade som rutin att gå ut tidigt, redan efter frukosten som var 07.30. Det var en 

liten tambur där hyllorna täckte väggarna längs båda långsidorna. Barnen hade både sina ytterkläder 

samt sina skor på deras hyllor i tamburen, vilket jag uppfattade som att det blev mycket trångt. 

Utöver detta fanns det en stor bänk mitt i hallen där barnen kunde sitta när de exempelvis skulle ta 

på sig sina skor.  

 

När jag kom till förskolan fanns det ingen personal till barnen som går på avdelningen som jag 

skulle observera. En av pedagogerna som åt frukost med barnen gav barnen instruktioner att när de 

var färdiga med sin frukost skulle de gå på toaletten och sedan klä på sig ytterkläderna. Hon sa även 

att hon eller någon annan skulle komma bort till dem sen, men att jag kanske kunde hjälpa dem om 

de behövde. Här var jag tvungen att säga stopp, och förklara att jag enbart var där för att observera 

och skall vara osynlig. Ett lätt missnöje syntes. Jag lät några av barnen gå till hallen före mig, när 

jag kommer till avdelningen leker barnen en lek som gick ut på att man skall jaga varandra. 

Ljudnivån stiger snabbt och efter en stund kommer en pedagog och avbryter leken. Hon säger åt 

dem att de ska gå på toaletten och sedan klä på sig, för att sedan gå igen. Jag placerar mig i hallen 

och snart kommer de fyra barnen som skall klä på sig för att gå ut. De är nyfikna på vad jag gör och 

på mitt anteckningsblock. Återigen har de tappas fokus på deras uppgifter, att gå på toaletten och 

klä på sig ytterkläder. Under tiden som jag sitter där i hallen så kommer det in ett barn tillsammans 

med sin vårdnadshavare, det finns fortfarande ingen pedagog i hallen och vårdnadshavaren tror först 

att jag är en vikarie. Jag förklarar vem jag är och vårdnadshavaren klär av sig sina skor för att leta 

reda på en pedagog inne på förskolan. Vårdnadshavaren kommer tillbaka ensam och säger till sitt 

barn att barnet skall gå ut och att det finns en pedagog utomhus. Två utav barnen som befinner sig i 

hallen har börjat att klä på sig sina ytterkläder, det duggregnar ute något som barnen inte reflekterat 

över och heller inte fått instruktioner om att regnkläder behövs, vilket resulterar i att de inte klär sig 

ordentligt. De andra två barnen återupptar deras lek som går ut på att jaga varandra. Efter en stund 

kommer pedagogen in igen. 

 

Pedagog – Men jag har ju sagt åt er. Hur ska det gå för er när ni börjar skolan sen när ni inte ens 

kan lyssna på mig.  

 

Pedagogen inväntar inte någon reaktion alls utan fortsätter med att fråga om de har vart på toaletten, 

två barn svarar inte på frågan, ett barn svarar ja och de fjärde svarar att de inte behöver. Pedagogen 

låter frågan vara och säger åt dem att de måste skynda sig att klä på sig. Hon får syn på de två barn 
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som är nästintill färdigklädda och suckar. 

 

Pedagog 1 - Men det regnar ute ser ni väl, det är regnkläder som gäller för allihopa. 

 

Hon börjar leta fram barnens regnkläder och upptäcker att ett barn inte har några regnbyxor. 

 

Pedagog 1 - Vi får skälla lite på mamma och pappa om att du måste ha ordentliga kläder. Du får ta 

dina täckbyxor så länge så är du varm en stund i alla fall. 

Barn 1 – Men dom blir blöta. 

Pedagog 1 – Ja men det är bättre än ingenting. Vi får hänga dom i torkskåpet sen.  

 

Hon vänder sig mot mig och förklarar att kläder är ett vanligt problem på förskolan. När de fyra 

barnen har fått sina regnkläder så lämnar pedagogen hallen igen. Barnen börjar klä på sig men är 

mest nyfikna på mig och vad jag gör. Efter ytterligare en stund så kommer det en ny pedagog, som 

dock inte är ordinarie personal utan en vikarie för dagen. Hon hälsar både på mig och barnen och 

jag uppfattar det som att hon har arbetat på avdelningen tidigare vid några tillfällen. Jag förklarar 

vem jag är och frågar om det är okej att hon är en del av observationen vilket hon säger att det är. 

Två av barnen är nästintill färdigklädda och hjälper varandra med att få över gummibanden på 

byxorna över sina gummistövlar, när de är klara frågar de pedagogen om de får gå ut.  

 

Pedagog 2 – Är det någon annan ute? 

Barn 2 – Ja, barn (nämner en kamrats namn) är ute. 

Pedagog 2 – Jaha. Men jag menar någon som är vuxen. 

Barn 4 – Vet inte. Pedagog (nämner en pedagogs namn) är sjuk. Det är därför du är här.  

Pedagog 2 – Hmm. Äsch ni är så stora så det ska nog gå bra ändå, gå ut ni så kommer vi strax. 

 

Pedagogen hjälper de två andra barnen som är kvar inne, barnen behöver dock inte klä på sig själva, 

utan pedagogen gör det åt dem. När de två barnen är klara får de gå ut själva, medan pedagogen går 

och hämtar sina egna ytterkläder för att senare göra dem sällskap ute på gården.   
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Analys 

 

Syftet i detta examensarbete är att undersöka hur pedagoger använder de vardagliga situationerna 

för att främja barns språkutveckling. Det empiriska materialet, i form av observationer av 

pedagoger, är analyserade utifrån de två frågeställningarna som är kopplade till syftet. De två 

frågeställningarna, - Vilka strategier har pedagogerna för att ta tillvara på samtalen tillsammans med 

barnen när de befinner sig i tamburen? -Vilken typ av samtal finns det i tamburen? Bearbetas och 

analyseras detta avsnitt.  

 

Det språkliga utrymmet i tamburen  

 

Detta avsnitt kommer att bearbeta och analysera det språkliga utrymmet i tamburen utifrån mina 

egna observationer av pedagogerna. Med det språkliga utrymmet menas vilket utrymme det fanns 

för pedagogerna att ta tillvara på samtalen tillsammans med barnen i tamburen. Frågeställningen – 

Vilken typ av samtal finns det i tamburen? har huvudfokus i detta avsnitt.  

 

Vardagliga samtal i tamburen 

 

De båda förskolorna som jag genomförde mina observationer på hade helt olika sätt att arbeta när 

det kom till en vardagssituation som att klä på/klä av sig ytterkläderna i tamburen. Vid förskola 1 

fanns det tydliga rutiner som barnen var väl medvetna om och kände till väl. Som observatör 

upplevde jag att detta gav möjlighet till att pedagogerna kunde samtala och föra dialoger 

tillsammans med barnen kring ämnen utöver själva rutinsituationen. Då barnen var trygga och väl 

rutinerade i vad de skulle göra och enbart behövde mindre vägledning fanns det gott om utrymme 

för samtal och dialog. Vid ett tillfälle frågade en pedagog ett barn om de hade bakat hemma dagen 

innan, då barnet hade nämnt de tidigare. Barnet svarade att de hade de gjort och berättade att de 

hade bakat kladdkaka och då behövde man ha socker och mjöl. Barnet berättar också att barnet och 

de äldre syskonet hade fått hälla i varsin gång. Pedagogen frågade om de hade fått hälla i 

ingredienserna varannan gång, ” ja, jag sa ju det, varannan gång” svarade barnet och frågade sedan 

om det var okej att gå ut. Detta är ett tydligt exempel på hur pedagogen har ett vardagligt samtal 

tillsammans med ett barn, där pedagogen lyfter ett ämne hon vet att barnet upplevt i närtid. Pia 

Thomsen lyfter i sin bok Det berättande barnet (2012), att barn lär sig språk genom att använda det. 

Hon menar att deras kunskaper kring språket byggs upp gradvis medan de använder språk. Det är 

när vuxna använder sig av fylliga språkliga praktikformer, som ger ett understöd till barnens egna 

initiativ och utvecklingspotential som barnets språkutveckling främjas. Detta exempel angående 
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samtalet om kladdkakan visar på att pedagogen försöker att använda sig utav ett fylligt språk, 

istället för att tillrättavisa barnet angående att de hällde i ingredienserna varannan gång och inte 

varsin, gjorde hon om det till en fråga.    

 

Öppna och slutna frågor 

 

Vid observationen på förskola 2 bestod de få samtalen och dialogerna mellan pedagog och barn till 

stor del av slutna frågor, alltså frågor där barnen kunde svara med ett ja eller ett nej. Svaret är inte 

fel, däremot kan det tänkas att ett ja eller nej svar, inte är särskilt språkutvecklande. Barnen gavs 

inte möjligheten till att få använda sin individuella tankeverksamhet och på så viss utveckla sina 

svar. På förskola 1 använde de sig av så kallad hur-frågor – hur skall du göra för att, - hur kan du 

hjälpa din kamrat för att. Detta gjorde att barnen fick använda sina tidigare erfarenheter och 

kunskaper som individer, som de enligt Vygotskij förmodligen fått med sig då de speglat av sig hos 

andra individer (Svensson 2009). Resultatet av detta blev inte bara att barnen kunde ge längre och 

utförligare svar. Utan att de också gavs möjlighet till att gå tillbaka till sitt individuella tänkande då 

inte enbart för att fundera kring hur de skulle lösa problemen som uppstod, utan också hur de skulle 

formulera sig för att svara på pedagogens fråga.  

 

På nästa sida har jag sammanställt två cirkeldiagram över de olika typer av samtal som jag 

observerade på de båda förskolorna. Sifferunderlaget för detta har jag sammanställt utifrån mina 

observationer samt ljudupptagningarna. På förskola ett fanns det stort utrymme för öppna frågor där 

barnet gavs möjligheten att utveckla sitt svar på pedagogens fråga. Det fanns också gott om det jag 

valt att kalla för ämnessamtal. Alltså samtal som får med ämnen så som tillexempel matematik och 

naturvetenskap. Slutna frågor och tillrättavisningar fanns det ett fåtal av, men de existerade 

fortfarande. På förskola 2 handlade samtalen mycket om tillrättavisningar och slutna frågor där 

barnet bara gavs möjligheten att svara ja eller nej, men i vissa fall inte gavs möjligheten att svara 

alls. Det jag valt att kalla för ämnessamtal syntes inte alls vid min observation. 
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Förskola 1   

Öppna frågor 55% 

Slutna frågor 10% 

Tillrättavisningar 5% 

Samtal om vardagen 23% 

"Ämnessamtal" 7% 

 

 

 

Förskola 2   

Öppna frågor 0% 

Slutna frågor 55% 

Tillrättavisningar 25% 

Samtal om vardagen 10% 

"Ämnessamtal" 10% 
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Pedagogens roll och medvetenhet 

 

Att som pedagog vara medveten om hur man använder sitt eget språk i samtal och interaktion 

tillsammans med barnen är en viktig del i barns språkliga utveckling. Här lyfts frågeställningen  

- Vilka strategier har pedagogerna för att ta tillvara på samtalen tillsammans med barnen när de 

befinner sig i tamburen? 

 

Pedagogens roll 

 

I Sverige finns det ett talesätt vi vuxna ofta använder ” Barn gör inte som vi säger, utan de gör så 

som vi gör”. Detta talesätt är något som speglar Vygotskijs grundtagande, att våra yttre interaktioner 

och samspel är källan till vårt inre tänkande (Strandberg 2006). Vid båda mina observationer hade 

barnen till huvuduppgift att klä på sig sina ytterkläder för att gå ut. Vid förskola 2 fick barnen korta 

instruktioner av en pedagog för att sedan lämnas ensam med förväntningarna att de skulle klara av 

att gå på toaletten, hitta rätt ytterkläder utefter väder för att sedan ta sig ut på gården. Resultatet 

återspeglar talesättet ”barn gör inte som vi säger...” då barnen tappade fokus på sin uppgift redan 

innan de hade tagit sig till tamburen. I och med att de under de första 20 minutrarna inte hade någon 

vuxen person som kunde guida dem blev det svårt för dem att dels behålla fokus på uppgiften, men 

klädvalet blev även fel, något som pedagogen kom och tillrättavisade dem om, för att sedan gå igen. 

 

 ”... utan de gör så som vi gör” visade sig fungera på förskola 1 där pedagogerna inte enbart var 

fysiskt närvarande i tamburen, utan de klädde på sig sina egna ytterkläder i tamburen tillsammans 

med barnen. Det uppstod till och med tillfällen då pedagogen bad om barnens råd för att kunna klä 

på sig sina ytterkläder. Här gavs barnen tillfälle att få gå tillbaka till sina tidigare interaktioner, 

samspel och erfarenheter för att sedan kunna använda sina individuella tankegångar för att kunna 

hjälpa pedagogen.  

 

Pedagogens medvetenhet 

 

Leif Strandberg (2006) berättar hur Vygotskij ständigt återkommer till det han kallar för 

utvecklingens allmänna lag. Han menar på att all utveckling uppenbarar sig två gånger. Först på en 

social nivå genom fysiska relationer och interaktioner individer emellan, för att sedan övergå till en 

individuell nivå som handlar om tankearbetet inom individen. Detta var något man kunde se tydlig 

skillnad på förskolorna emellan, särskilt då pedagogerna vid förskola 2 inte var lika fysiskt 

närvarande som vid förskola 1 då observationerna genomfördes. I och med pedagogernas frånvaro i 
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vardagssituationerna i tamburen på förskola 2, riskerar då barnen att gå miste om den första delen i 

det Vygotskij kallar för utvecklingens allmänna lag (2006). De går miste om interaktioner och 

samspel med vuxna och riskerar då att gå miste om kunskap och erfarenheter som skulle kunna 

behövas för att nå den individuella nivån.  

 

Strategier 

 

De två förskolorna jag utförde mina observationer på visade stora skillnader när det kommer till 

strategier som pedagogerna hade för att ta tillvara på samtal tillsammans med barnen i 

vardagssituationer. Vid förskola 1 syntes flera tydliga strategier, en utav dem var att pedagogerna 

var tydliga med sin information till barnen om vad som skulle ske inom de närmsta minuterna. 

Detta resulterade i ett lugn i gruppen vilket i sin tur ledde till att istället för att tillrättavisa och 

ständigt upprepa meningar som till exempel ” sätt på dig skorna nu”, fanns det utrymme för samtal 

som handlade om annat. En annan tydlig strategi som fanns på Förskola 1 var att det fanns en 

pedagog utplacerad på varje ställe där barnen skulle befinna sig. En pedagog satt kvar vid 

samlingscirkeln, en pedagog befann sig i närheten av toaletterna, en pedagog rörde sig i hallen 

medan den fjärde klädde på sig sina ytterkläder för att möta barnen utomhus. Detta resulterade i att 

var än barnen befann sig, så fanns det alltid en pedagog nära till hands, även här upplevde jag som 

observatör att detta skapade ett lugn och en trygghet i gruppen.  

 

Vid förskola 2 fanns det inte någon tydlig strategi, åtminstone inte under den stunden som jag var 

där och observerade. Det är mycket möjligt att det finns uttalade strategier, men i och med den stora 

personalbristen på avdelningen så föll dessa strategier bort. Jag upplevde det som rörigt och 

nästintill stressande, trots att det enbart befann sig fyra stycken barn som hörde till den avdelningen 

som jag observerade.  
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Diskussion 

I detta avsnitt kommer jag att diskutera resultatet utifrån min observationer. Jag kommer även att 

diskutera min egen prestation angående arbetet för detta examensarbete.  

 

Diskussion relaterat till tidigare forskning 

 

Anette Emilsson skriver att de vardagliga situationerna vanligtvis inte värdesätts i samma grad som 

den synliga, mer formellt målinriktade pedagogiken (2008), något som syntes tydligt vid en av 

observationerna som gjordes i denna studie. Observationen utfördes i tamburen när barnen skulle gå 

ut och vid en av observationerna var pedagogerna mycket sparsamt fysiskt närvarande. 

Förmodligen berodde detta på bristen på personal, man kan också anta att pedagogerna då ansåg att 

de äldre barnen på förskolan skulle klara av att ta de instruktioner som gavs för att sedan klara sig 

själva. Här fanns ingen vuxen som till exempel ställde stödfrågor i ett vanligt samtal med barnen, 

det fanns ingen vuxen som kunde hjälpa barnen att använda deras språk i en så konkret situation så 

som den i tamburen (Lindö 2002), vilket kan tolkas som att barnens möjlighet till större 

språkutveckling minskar. Rigmor Lindö menar på att det är när barn använder språket i konkreta 

situationer där ord och meningar får en faktisk betydelse för sammanhanget barnet befinner sig i, 

som barnet ges möjlighet till större utveckling (2002). Detta var något som utgjorde en tydlig 

skillnad mellan förskolorna som observerades. Som tidigare nämnts var pedagogerna mycket 

sparsamt fysiskt närvarande på en utav förskolorna, medan på den andra så fanns det fyra vuxna 

pedagoger i barnens närhet under hela processen i tamburen. Dessa pedagoger guidade barnen 

genom hela processen i tamburen, till stor del genom att använda ord och fullständiga meningar så 

att barnet fick en förståelse för den faktiska betydelsen. De använde sig även av vanliga samtal 

kring vardagen och även här var de noga med sina egna ord och meningsuppbyggnader när de 

samtalade med barnen. Denna informella lärsituation blev alltså en stund kring språkligt lärande och 

utveckling utan att barnen egentligen inte förstod det.  

 

Både Emilsson och Lindö (2008, 2002) lyfter vikten av att vuxna pedagoger är delaktiga i samtal 

med barnen. Både genom att ställa relevanta stödfrågor i ett samtal, men de lyfter även att 

delaktigheten skapar ett erkännande hos de övriga deltagarna i samtalet, vilket är både viktigt och 

nödvändigt för att kommunikationen och språket skall utvecklas framåt. Vid observationerna på 

förskola nummer 1 kunde man tydligt se att detta var något som pedagogerna ständigt hade med sig 

i deras samtal med barnen. Det var inte enbart instruktioner och tillrättavisningar som hördes i 

tamburen, utan det fanns också utrymme för samtal kring barnens omvärld utanför förskolan. 
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Pedagogerna ställde frågor kring saker de visste att barnen hade upplevt och gjort utanför förskolan, 

för att i ett senare skede ställa pedagogiska frågor i samtalet. Dessa frågor kunde till exempel handla 

om antal i olika former, frågor som resulterade i att barnet fick beskriva hur något ser ut, frågor där 

barnet fick använda sina individuella kunskaper och erfarenheter för att kunna besvara pedagogens 

fråga.  

 

Jag har tidigare skrivit om tre av de atmosfärer som Eva Johansson beskrivit i sin studieöversikt 

Möten för lärande (2003). Det jag kunde se under mina observationer var att de två förskolorna 

hade två helt olika atmosfärer i sin verksamhet. Vid observationen på Förskola 1 upplevde jag att de 

hade en mycket samspelande atmosfär. Pedagogerna var tillåtande och lät barnen få testa och 

försöka utefter deras erfarenheter och kunskaper. De såg barnen som medmänniskor och agerade 

utefter det (2003). På förskola 2 upplevde jag däremot att de hade en mer utav både den instabila 

och kontrollerande atmosfärerna. Inledningsvis gavs barnen möjlighet att själva få gå ut i hallen för 

att gå på toaletten och sedan klä på sig ytterkläderna. Detta tänker jag att det handlar om den 

instabila atmosfären, barnen får egna val men som däremot är baserade på de vuxnas villkor och 

grundande beslut. När barnen sedan, enligt de pedagoger som arbetade, inte kunde hantera denna 

frihet övergick atmosfären till den kontrollerande. Barnens val begränsades och de vuxna 

pedagogerna verkade anse att barnen var oförmögna att kunna ta det som de ansåg, de rätta besluten 

(2003).  

 

Diskussion – studiens resultat 

 

Att skriva ett examensarbete är inte ett enkelt arbete, det kräver god planering och god disciplin 

som student. Det är många delar som skall falla på plats, många nya ord och begrepp som man skall 

lära sig och förstå. Att använda sig utav en kvalitativ metod så som observationer är svårt. Risken är 

stor att man inte får ett rättvist resultat, då det dels kan vara så att pedagoger och barn agerar utefter 

vad de tror att jag som observatör vill se. Men det finns även en risk att jag som observatör tolkar 

och analyserar, i detta fall pedagogernas samtal och agerande, på ett sätt som kanske inte alls är det 

samma som pedagogens egna intentioner med samtalet. 

 

Det jag skulle kunna ha gjort var att använda mig av kompletterande intervjuer för att utöver mina 

observationer får höra pedagogernas tankar och reflektioner till de situationer som jag observerat. 

Detta hade möjligtvis kunnat ge mig som observatör en annan bild och förståelse för det jag har sett 

på förskolorna jag observerade. Utfallet hade möjligtvis även detta kunnat bli något annat. Jag 

tänker då speciellt på förskola nummer 2 som jag observerade där pedagogerna inte var särskilt 
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närvarande. Vid en kompletterande intervju finns chansen att pedagogerna på förskola nummer 2 

hade fått chansen att berätta om hur de vanligtvis arbetar kring barnens språkutveckling samt hur de 

tänker och arbetar för att språkutvecklingen i de mer informella lärsituationerna skall bli så bra som 

möjligt. Den uppfattningen som nu skapades utefter den observationen som genomfördes var att 

tanken på någon form av pedagogisk verksamhet på den här förskolan var mycket liten. Denna 

uppfattning hade möjligtvis sett annorlunda ut om jag hade gjort kompletterande intervjuer.  

 

Om jag hade fått möjligheten att göra om detta arbete hade jag förmodligen lagt mer tid på att få 

fram mer relevant och användbar litteratur och referenser kring mitt ämne. Detta hade förmodligen 

resulterat i att jag fått med mig mer kunskaper och en annan förståelse kring ämnet, innan jag 

började skriva men också innan jag gav mig ut för att genomföra mina observationer. Möjligheten 

finns att jag hade vart uppmärksam på andra saker och händelser än vad jag var nu.  

 

Jag skulle vilja fortsätta studera hur pedagoger använder de informella lärsituationerna i vardagen i 

förskolans verksamhet för att främja barns språkutveckling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

Referenser 

  

Askland, Leif och Sataoen, Svein Ole (2003), Utvecklingspsykologiska perspektiv på barns 

uppväxt. Första upplagan. Liber AB  

 

Backman, Jarl (2008). Rapporter och uppsatser. Upplaga 2 reviderade. Lund: Studentlitteratur. 

 

 

Bjereld, Ulf (2009). Varför vetenskap? Om vikten av problem och teori i forskningsprocessen. 

Upplaga 3 reviderade. Lund: Studentlitteratur. 

 

 

Bryman, Alan (2008). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. 

 

Dysthe, O, Hertzberg, F & Løkensgard Heol, T (2002). Skriva för att lära - Skrivande i högre 

utbildning. Lund: Studentlitteratur. 

Emilson, Anette (2008). Det önskvärda barnet: fostran uttryckt i vardagliga 

kommunikationshandlingar mellan lärare och barn i förskolan. Diss. (sammanfattning) Göteborg : 

Göteborgs universitet, 2008  

 

Johansson, Eva (2003). Möten för lärande- pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i 

förskolan. Stockholm: Skolverket. 

 

Lindö, Rigmor (2002). Det gränslösa språkrummet: om barns tal- och skriftspråk i didaktiskt 

perspektiv. 2., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur  

 

Löfdahl, Annica, Hjalmarsson, Maria & Franzén, Karin (red.) (2014). Förskollärarens metod och 

vetenskapsteori. Stockholm Liber 

Skolverket. (2010) Läroplan för förskolan Lpfö 98: Reviderad 2010. Stockholm: Fritze 

 

Strandberg Leif (2006) Vygotskij i praktiken – bland plugghästar och fusklappar. Nordstedts 

Akademiska förlag 

 

Svensson, Ann-Katrin (2009). Barnet, språket och miljön. Upplaga 2.1 Lund: Studentlitteratur 

 

Thomsen, Pia (2012). Det berättande barnet. Studentlitteratur AB Lund.  



29 

 

Vetenskapsrådet. (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/


30 

 

Informationsbrev angående deltagande av observationer  

 

Hej!  

Mitt namn är Jessica Eliasson, jag läser till förskollärare på Karlstads Universitet och är nu inne på 

sjätte terminen av sju. Under denna termin har vi till uppgift att skriva ett examensarbete och temat 

jag kommer att skriva kring är språk och berättande i förskolan. Jag har valt att rikta in mig på hur 

pedagoger i förskolan använder vardagssituationerna som ett lär-tillfälle för barns språkutveckling.   

Jag har fått tillåtelse av Er förskolechef att få genomföra observationer på Er förskola, främst 

riktade mot pedagogerna. Jag kommer att genomföra mina observationer vid vardagssituationerna i 

verksamheten, vilket innebär att jag kommer observera pedagogerna när de samspelar tillsammans 

med barnen när de bland annat skall klä på sig för att gå ut på gården, samt när de kommer in igen 

för att fortsätta verksamheten inomhus.   

Varken kommunens, förskolans, pedagogernas eller barnens namn kommer att nämnas vare sig i 

mina observationer och framför allt inte i mitt examensarbete. All observation kommer att ske 

genom anteckningar, alltså kommer jag inte att fotografera eller filma någonting. Varje individ som 

har en deltagande roll har rätt att avstå, men har också rätt att avbryta sin medverkan när som helst 

under tiden som undersökningen pågår. Jag kommer självklart vara lyhörd för barnens kroppsspråk, 

som även det kan vara ett sätt att visa att man inte vill delta.   

Innan jag påbörjar min undersökning behöver jag ha ett samtycke från Er pedagoger att ni vill delta 

i undersökningen. Jag vill återigen nämna att varken kommunens, förskolans, pedagogernas eller 

barnens namn kommer nämnas varken i mina observationer eller i examensarbete. Samt att varje 

individ har rätt att avbryta sin medverkan när som helst under tiden som undersökningen pågår.   

 

 

 

 

Jag samtycker till mitt deltagande i observationerna  
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Informationsbrev angående deltagande av observationer  

 

Hej!  

Mitt namn är Jessica Eliasson, jag läser till förskollärare på Karlstads Universitet och är nu inne på 

sjätte terminen av sju. Under denna termin har vi till uppgift att skriva ett examensarbete och temat 

jag kommer att skriva kring är språk och berättande i förskolan. Jag har valt att rikta in mig på hur 

pedagoger i förskolan använder vardagssituationerna som ett lär-tillfälle för barns språkutveckling.   

Jag har fått tillåtelse av Er förskolechef att få genomföra observationer på Er förskola, främst 

riktade mot pedagogerna. Jag kommer att genomföra mina observationer vid vardagssituationerna i 

verksamheten, vilket innebär att jag kommer observera pedagogerna när de samspelar tillsammans 

med barnen när de bland annat skall klä på sig för att gå ut på gården, samt när de kommer in igen 

för att fortsätta verksamheten inomhus.   

Varken kommunens, förskolans, pedagogernas eller barnens namn kommer att nämnas vare sig i 

mina observationer och framför allt inte i mitt examensarbete. All observation kommer att ske 

genom anteckningar, alltså kommer jag inte att fotografera eller filma någonting. Varje individ som 

har en deltagande roll har rätt att avstå, men har också rätt att avbryta sin medverkan när som helst 

under tiden som undersökningen pågår. Jag kommer självklart vara lyhörd för barnens kroppsspråk, 

som även det kan vara ett sätt att visa att man inte vill delta.   

Innan jag påbörjar min undersökning behöver jag ha ett samtycke från Er vårdnadshavare att ni 

tillåter att era barn observeras. Jag vill återigen nämna att varken kommunens, förskolans, 

pedagogernas eller barnens namn kommer nämnas varken i mina observationer eller i 

examensarbete. Samt att varje individ har rätt att avbryta sin medverkan när som helst under tiden 

som undersökningen pågår.   

 

 

Jag samtycker att mitt barn är deltagande i observationerna  

 


