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ABSTRAKT 

Forskning om barns språklärande visar att det är i vardagssituationer som barn har stor 

möjlighet att utveckla sitt språk och i denna studie har syftet varit att undersöka vilka 

språklärandesituationer som synliggörs i kommunikationen mellan pedagoger och barn i 

förskolans hall. Studien utgår från följande frågeställning: På vilka sätt kommunicerar 

pedagoger med barn i åldern 1-3 år vid påklädningssituationer i hallen och hur kan denna 

kommunikation bidra till språklärande? Vi har valt detta ämne då våra eftersökningar visar att 

forskningen kring språklärande i förskolans hall är begränsad. 

     Studien är genomförd på en förskola i södra Sverige och vi har använt videoinspelning 

som insamlingsmetod av materialet. Studien utgår från sociokulturellt perspektiv och vi har 

använt induktiv tematisk analys. Våra analysbegrepp är stöttning och kommunikation. Utifrån 

föreliggande studie drar vi slutsatsen att språklärande äger rum i vardagssituationer. Detta 

synliggörs i de situationer i vilka pedagoger kommunicerar med barn genom att benämna och 

upprepa ord och begrepp, ställa frågor till barnen samt ta tillvara på de samtal barnen initierar. 

Vi har observerat att stöttning, det vill säga scaffolding, förekommer när pedagogerna ställer 

frågor samt benämner och upprepar ord och begrepp. 
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1. Inledning samt beskrivning av problemområde 

Enligt läroplanen för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010 och 2016) ska barnen utveckla sitt 

ordförråd, sin begreppsuppfattning samt sitt talspråk. Barnen ska även utveckla sin förmåga 

att berätta, leka med ord, ställa frågor, argumentera, kommunicera samt uttrycka tankar 

(Skolverket, 2016). Språkforskaren Tuomela (2002) förklarar i likhet med forskarna Gjems 

(2011) samt Bond och Wasik (2009) att det är i vardagssituationer som barn har stor möjlighet 

att utveckla sitt språk. Det är i dessa situationer som barnen har störst möjlighet att 

kommunicera och det är även då som barnen har lättast för att lyssna mest effektivt på vad 

som sägs. Vidare menar språkforskaren Tuomela (2002) att det inte är vardagssituationerna i 

sig som är språkstimulerande utan dessa tillfällen blir språkutvecklande om pedagogerna tar 

tillvara på språket i dessa situationer. 

     Ett exempel på en vardagssituation där språket kan utvecklas är under påklädning i hallen. 

Skolinspektionen (2016) har genomfört en granskning om yngre barns trygghet och lärande. 

Denna granskning visar att hälften av förskolorna som medverkade inte stimulerade barns 

utveckling och lärande i hallsituationen. Granskningen visar även att det i en femtedel av 

förskolorna finns barn som inte får den tillsyn och uppmärksamhet som de behöver i 

hallsituationen (Skolinspektionen, 2016). I Skolinspektionens granskning framkommer det 

även att barnantalet i förskolan är högt samt att personaltätheten är låg. Denna granskning 

indikerar att personalbristen har lett till att det finns barn som inte får den stöttning de behöver 

i hallsituationer, vilket innebär att de går miste om språkträning. 

      Under vår verksamhetsförlagda utbildning väcktes vårt intresse för språklärande i 

förskolans vardagssituationer och eftersom det fanns bristande forskning om detta område 

valde vi således att genomföra en egen studie. Med denna studie vill vi bidra med kunskap om 

hur pedagoger och barn kommunicerar i hallsituationer och vilket språklärande som kan äga 

rum. 

2. Syfte och frågeställning 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilka språklärande situationer som synliggörs 

i kommunikationen mellan pedagoger och barn i förskolans hall. 

    Vår frågeställning är följande: På vilka sätt kommunicerar pedagoger med barn i åldern 1-3 

år vid påklädningssituationer i hallen och hur kan denna kommunikation bidra till 

språklärande? 
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3. Begreppsdefinitioner 

I denna studie har vi valt att använda analysbegreppen kommunikation och stöttning. De 

förklaras närmare i teoridelen. I arbetet förekommer även begreppen pedagog, hallsituation 

och lärande. På den för studien aktuella förskolan arbetar en barnskötare och två förskollärare 

men i studien benämns både förskollärare och barnskötare som pedagoger. Fokus i detta 

arbete ligger således inte på personalens utbildningsbakgrund eftersom det endast är 

språkhandlingarna i sig som är relevanta för studien. Begreppet hallsituation används för att 

beskriva de situationer när barn och pedagoger befinner sig i förskolans hall och ska klä på sig 

för att gå ut. Med begreppet språklärande syftar vi på det lärande som bidrar till att barnen 

utvecklar sitt språk. Ur ett sociokulturellt perspektiv definieras språklärande som den process 

i vilken barnen skapar förståelse och mening av texter, gester, symboler och språkliga 

begrepp. Detta kan ske då barn och pedagoger samspelar med varandra (Norling, 2015). 

 

4. Tidigare forskning 

4.1 Tidigare forskning om hallen i förskolan 

Våra efterforskningar visar att det finns en begränsad mängd tidigare forskning om det 

språklärande som sker i förskolans hall. Den forskning som finns handlar främst om rutiner i 

hallen samt om hur barn och pedagoger förhåller sig till dessa. Nedan följer en redogörelse för 

den forskning som finns om förskolans hall. 

     Markström (2005) har genomfört en etnografisk studie utifrån observationer och fältstudier 

och hon har använt ljud- och videoinspelning som metod. Krogstad (2006) har forskat om 

hallens funktion och beskriver i likhet med Markström (2005) hallen som en plats där på- och 

avklädningsrutiner sker när barn och pedagoger växlar mellan utomhus- och 

inomhusaktiviteter. Båda forskarna beskriver hallen som en plats där barnets privata sfär 

möter det institutionella livet. Krogstad (2006) menar att det i hallen förekommer 

vardagsrutiner men hallen kan även vara en plats för fantasi och lek. Eriksson-Bergström 

(2013) har skrivit en avhandling om relationen mellan barn och pedagoger samt förskolans 

fysiska miljö. Han menar i likhet med Krogstad (2006) att det i hallen finns tydliga rutiner 

men att ett flertal olika aktiviteter och lekar förekommer. Markström (2005) beskriver i likhet 

med Eriksson-Bergström (2013) samt Krogstad (2006) att hallen har specifika syften, 

nämligen att klä av och på sig vid övergångarna mellan utomhus- och inomhusvistelse samt 

fungera som en plats där vårdnadshavare hämtar och lämnar sina barn.  
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     Vidare menar Krogstad (2006) att det material som finns i hallen kan distrahera barnen vid 

av och påklädningssituationer. Distraktionen kan leda till att barnet börjar leka med materialet 

och när detta inträffar kan pedagogerna använda hallens material för att delta i leksituationen 

och på så sätt skapa möjligheter för kommunikation och därmed språklärande. Det är 

anmärkningsvärt att språklärande i hallsituationer inte undersökts mer eftersom forskning 

tydligt klarlagt att barn utvecklar sitt språk i vardagssituationer.  

4.2 Tidigare forskning om kommunikationens betydelse i förskolan 

Som vi tidigare skrivit finns det en begränsad mängd forskning om den kommunikation som 

sker i förskolans hall, men ett flertal forskare beskriver vikten av att förskollärare främjar 

språklärande genom att kommunicera med barn i vardagssituationer. Vi har således fördjupat 

oss i forskning om kommunikationens betydelse i förskolan och nedan följer en redogörelse 

för dessa studier. 

     Bond och Wasik (2009) har genomfört en studie utifrån ett sociokulturellt perspektiv. I 

denna studie utformade forskarna planerade kommunikationstillfällen där pedagogerna fick 

möjlighet att engagera sig i meningsfulla samtal med barnen samt aktivt lyssna på dem. Detta 

skedde genom att pedagogerna uppmuntrade barnen till att berätta om saker som intresserade 

dem. Forskarna menar att barn har störst möjlighet att utveckla sitt språk då de är delaktiga i 

konversationer med kompetenta vuxna som stöttar deras språkutveckling samt ger dem 

möjligheter att bredda sitt ordförråd, utveckla sin begreppsförståelse samt få en djupare insikt 

i språkets grammatiska uppbyggnad. Vidare menar Bond och Wasik (2009) att barnens 

möjligheter till att kommunicera med vuxna skiljer sig då barnens hemmiljöer ser olika ut och 

förskolan bör sträva efter ett utjämna dessa olikheter genom att ge samtliga barn möjlighet till 

att kommunicera med kompetenta vuxna. Denna studie genomfördes på en amerikansk 

förskola och resultatet har likheter med de slutsatser som Ahlskog-Björkman och Björklund 

(2016) redogör för i sin studie. Deras studie visar i likhet med den studie som Bond och 

Wasik (2009) genomfört att det är av stor vikt att pedagogerna under barnens förskolevistelse 

stimulerar barns verbala språk och utvecklar deras begreppsförståelse. Ahlskog-Björkman och 

Björklunds (2016) studie utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv där materialet bestod av 

djupintervjuer genomförda med sex förskollärare verksamma i Finland och Sverige. 

Forskarna undersökte vilka kommunikativa metoder förskollärarna använde i sitt pedagogiska 

arbete samt vilket syfte dessa metoder hade. Resultatet visade att de metoder lärarna använde 

var verbal kommunikation, estetiska uttrycksformer, objekt som barnen kunde sortera samt 

känslokort. Ahlskog-Björkman och Björklund (2016) betonar vikten av att förskolläraren bör 
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ta tillvara på de samtal som barnen initierar samt ställa följdfrågor till barnen för att utveckla 

deras begreppsförståelse. 

     Gjems (2011) är en norsk forskare som i likhet med Ahlskog-Björkman och Björklund 

(2016) samt Bond och Wasik (2009) menar att det är viktigt att pedagogen tar tillvara på de 

samtal barnen initierar. Gjems (2011) har genomfört en studie där 20 barn och tre lärare 

deltog. Forskarna använde videoinspelning som metod och syftet med studien var att 

undersöka hur förskollärarna agerade för att barnen skulle få möjlighet att förklara händelser 

som uppkom i vardagssituationer. Forskarna menar i likhet med Bond och Wasik (2009) att 

förskollärare bör ställa frågor till barnen för att ta reda på hur de tänker. Genom att göra det 

stöttar förskollärarna barnen till att uttrycka tankar samt utveckla förståelse och kunskap. 

Resultatet av den studie Gjems (2011) gjort visar dock att förskollärarna inte verkade särskilt 

intresserade av att utveckla de samtalsämnen som barnen initierade, utan de nöjde sig helt 

enkelt med de svar barnen gav. Både Gjems (2011) samt Bond och Wasik (2009) anser att 

förskollärarnas förmåga att kommunicera med barnen i vardagssituationer är av stor betydelse 

för att barnen ska vara aktiva och delaktiga i samtalet. Gjems (2011) menar att konversationer 

mellan barn och pedagoger sker kontinuerligt vid olika vardagssituationer och det är i dessa 

vardagssituationer som pedagogen bör ge spontana förklaringar för att utveckla barnets 

ordförråd. Norling (2015) beskriver i likhet med Gjems (2011) och Ahlskog-Björkman och 

Björklund (2016) vikten av att ta tillvara på de samtalsämnen barnen initierar. Norling (2015) 

har utgått från ett sociokulturellt perspektiv och skrivit en avhandling bestående av tre delar. 

En del handlar om förskolans sociala språkmiljö. Norling (2015) menar att förskollärarna kan 

ge barnen ökade möjligheter till kommunikation genom att själva vara delaktiga i barnens lek. 

Resultatet visar dock att pedagogernas delaktighet i barnens lek varierade samt att 

pedagogerna hade olika uppfattningar om vilka leksaker som kunde vara språkutvecklande. 

4.3 Tidigare forskning om barns språklärande 

Språkforskaren Tuomela (2002) anser i likhet med Gjems (2011) samt Bond och Wasik 

(2009) att vardagssituationerna är betydelsefulla för språklärandet. Språkforskaren Tuomela 

(2002) skriver att vardagssituationerna endast blir språkutvecklande om pedagogerna tar 

tillvara på det språklärande som förekommer i dessa situationer. Tuomela (2002) anser 

således att det är i rutiner och vardagssituationer som det språkutvecklande arbetet främst bör 

äga rum. Björklund (2008) är en forskare som i likhet med Tuomela (2002) anser att 

pedagogerna bör ta tillvara på vardagssituationer för att stimulera barns språk. Studien som 

Björklund (2008) genomfört är skriven ur ett sociokulturellt perspektiv och handlar om hur 
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pedagogerna arbetar med språklärande under högläsningssituationer på förskolan. I studien 

deltog 10-17 barn i åldern 1,5-3 år och studien pågick i 20 månader. Studien visade att 

pedagogerna relaterade läsning och text till olika händelser som skett i barnens vardag. 

Pedagogerna gjorde barnen uppmärksamma på text genom att peka på orden samt upprepa 

dem vid ett flertal tillfällen i varierade sammanhang. Personalen ljudade även ord, gjorde 

barnen uppmärksamma på likheter och skillnader mellan ljud samt repeterade vad barnen och 

de själva sagt. Den studie Björklund (2008) genomfört visar således att barns språklärande 

gynnas om pedagogerna upprepar orden. 

     Ramsden och Durkin (2012) har gjort en översikt av förskolebarns språkutveckling och de 

skriver att det är i förskoleåldern, när barn är upp till fyra år som de har störst möjlighet att 

utveckla sitt språk samt lära sig nya ord och begrepp. Forskarna Sheridan och Schuster (2001) 

menar i likhet med Ramsden och Durkin (2012) att det är i förskoleåldern som barnen har 

störst chans att utveckla sitt språk. Sheridan och Schuster (2001) skriver att det kan göras 

genom att barnen får möjlighet att öva på uttal, meningsbyggnad samt ordförråd. Sheridan och 

Schuster (2001) har genomfört en studie i vilken de undersökte den pedagogiska kvalitén på 

tio förskolor i Sverige och tio i Tyskland. Forskarna observerade bland annat hur pedagogerna 

arbetade med yngre barns språkutveckling på de förskolor som observerades. Resultatet visar 

att pedagoger på förskolorna i båda länder stöttade barnens språkutveckling genom att 

anordna en stor del planerade aktiviteter. I studien Sheridan och Schuster (2001) genomfört 

delas förskolorna som medverkat in i två kategorier, förskolor med hög kvalité och förskolor 

med låg kvalité. Vidare skriver Sheridan och Schuster (2001) att de förskolor som hade ett 

flertal återkommande rutinsituationer och ett fåtal planerade aktiviteter kategoriserades som 

förskolor av låg kvalité. Dessa resultat skiljer sig således från Tuomela (2002) som menar att 

pedagogerna bör ta tillvara på det språklärande som äger rum i de rutinsituationer som 

förekommer i vardagen på förskolan. 

     Språklärandet behöver inte alltid ske via verbal kommunikation. Johansson (2009) är 

professor i specialpedagogik och har forskat kring barns språklärande. Hon förklarar att 

tecken som stöd är ett viktigt verktyg för att utveckla barns språk och teckenspråk är även ett 

redskap som kan användas för att skapa ett rikt språk hos barnet. 

4.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Det finns en stor mängd generell forskning om yngre barns språklärande, men vi har endast 

funnit en begränsad mängd forskning om förskolans hall.  
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     Utifrån de studier Gjems (2011), Bond och Wasik (2009) samt Ahlskog-Björkman och 

Björklund (2016) genomfört framstår det som viktigt att pedagogerna stimulerar barns 

språklärande genom att fortsätta de samtal barnen initierar. Studierna visar även att barn har 

störst möjlighet att utveckla sitt språk i samtal med kompetenta vuxna. Forskarna Gjems 

(2011), Bond och Wasik (2009) samt Tuomela (2002) skriver att det är i vardagssituationer 

som pedagogen har störst möjlighet att utveckla barns språk och det är i dessa situationer som 

pedagogen bör ge spontana förklaringar för att utveckla barnets ordförråd. Forskarna Sheridan 

och Schuster (2001) skriver i motsats till ovannämnda forskare att pedagoger i förskolan 

istället bör stötta barns språkutveckling genom att anordna planerade aktiviteter. I den 

undersökning Sheridan och Schuster (2001) genomfört skrivs det även att de förskolor som 

hade ett flertal återkommande rutinsituationer och ett fåtal planerade aktiviteter 

kategoriserades som förskolor av låg kvalité. Forskarna skriver ingenting om att pedagogerna 

kan göra vardags- och rutinsituationerna mer språkutvecklande genom att ta tillvara på 

språklärandet som förekommer i dessa situationer och vi är kritiska till det faktum att 

planerade aktiviteter framstår som mer språkstimulerande, med tanke på att Sheridan och 

Schuster (2001) inte undersökt språklärandet i vardagssituationer.  Gjems (2011) samt Bond 

och Wasik (2009) menar att pedagogerna kan bidra till språklärande genom att ställa frågor 

till barnen för att ta reda på hur de tänker och genom att göra det stöttar förskollärarna barnen 

till att uttrycka tankar samt utveckla förståelse. Den studie Björklund (2008) genomfört visar 

även att det är av stor vikt att förskollärarna repeterar ord för att utveckla barns språklärande. 

Björklund (2008) skriver även i likhet med Sheridan och Schuster (2001) att det är i 

förskoleåldern som barn har störst möjlighet att utveckla sitt språk. Johansson (2009) skriver 

att tecken som stöd kan även användas för att stötta samtliga barns språklärande.  

5. Teoretisk utgångspunkt och analysbegrepp 

Denna studie tar utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet och i denna del följer en 

redogörelse för hur människan lär utifrån ett sociokulturellt perspektiv. I denna studie används 

de sociokulturella begreppen stöttning och kommunikation för att analysera materialet och 

dessa begrepp beskrivs i denna del. 

5.1 Sociokulturellt perspektiv och analysbegreppen kommunikation och stöttning 

Den ryske filosofen och psykologen Vygotskij (2001) är en av de största teoretikerna inom 

det sociokulturella perspektivet och han menar att det under barnets uppväxt skapas ett 

samband mellan språk och tänkande då dessa inte är skilda delar utan sammankopplade med 
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varandra. Tänkandet utvecklas således genom språket och social kommunikation behövs för 

att både språket och tänkandet ska kunna utvecklas.  

     De analysbegrepp som förekommer i studien är kommunikation och stöttning. Nedan följer 

en redogörelse för dessa begrepp. Säljö (2014) som vidareutvecklat den sociokulturella teorin 

förklarar att det är genom kommunikation med andra som individen blir medveten om att det 

finns ett flertal olika sätt att tänka, agera och resonera på. Enligt Säljö (2014) kan 

kommunikation mellan människor ske genom både teckensystem och verbalt språk och när 

människor kommunicerar med varandra använder de språkliga medel för att utföra 

handlingar. Kommunikation är en mänsklig aktivitet och människan föds med en vilja att 

kommunicera med andra. Kommunikation bidrar till att människan tillägnar sig nya 

färdigheter och kunskaper. 

     I denna studie analyseras hur pedagogerna kommunicerar med barnen till exempel genom 

tecken och verbal kommunikation i påklädningssituationer och hur detta kan bidra till 

språklärande som Norling (2015) definierar det, det vill säga en process där barnen skapar 

förståelse och mening av texter, gester, symboler och språkliga begrepp.  

    Stöttning är vårt andra analysbegrepp. Stöttning är ett begrepp som först togs upp av 

teoretikern Vygotskij. Vygotskij (1978) beskriver den proximala utvecklingszonen, även 

kallad ZPD, som sträckan mellan den kunskap barnet från början innehar och den kunskap 

barnet kan nå med stöttning från en mer kompetent individ. Wood, Bruner och Ross (1976) 

använder begreppet scaffolding, det engelska ordet för stöttning för att beskriva detta. 

Stöttning innebär att pedagogen stöttar barnet i sitt lärande så att hon eller han kan komma in i 

en ny lärandefas. För att denna stöttning ska ske måste läraren utgå från den individuella 

kunskapsnivå som barnet befinner sig på. 

     I analyserna i denna studie används det sociokulturella begreppet stöttning när vi 

analyserar hur pedagogerna stöttar barnens språklärande i olika situationer som uppstår under 

påklädning. Kommunikation behövs för att stöttning ska kunna äga rum, men all 

kommunikation som sker mellan barn och pedagoger innehåller inte inslag av stöttning. Med 

stöttning syftar vi på de situationer där pedagogen kommunicerar med barnet, bland annat 

genom upprepning och frågor så att barnet utvecklar sin förståelse för språkliga begrepp, 

bland annat innebörden av ord som barnet kanske inte behärskat tidigare.  

 

6. Metod, urval och genomförande 

Nedan följer en redogörelse för den metodologiska utgångspunkt studien utgår från. Vi 

redogör även för studiens urval, det praktiska genomförandet av studien, bearbetning och 
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analys, etiska ställningstaganden samt studiens tillförlitlighet. Vi använder oss av kvalitativ 

data eftersom urvalet är begränsat i föreliggande studie då endast ett fåtal barn och pedagoger 

medverkade. 

6.1 Metodologisk utgångspunkt och kvalitativ data 

Vår metodologiska utgångpunkt är mikro-etnografi. Mikro-etnografi är att forskaren genom 

delaktighet bildar sig en uppfattning om det som undersöks. Detta gör forskaren genom att 

vara delaktig och skapa sig ny kunskap om forskningsområdet. Mikro-etnografi är en mindre 

studie som bygger på ett specifikt tema. En mikro-etnografisk studie pågår under en kortare 

tidsperiod (Bryman, 2011). Alvehus (2013) menar att en mikroinriktad studie kännetecknas av 

att urvalet är begränsat. Vidare menar Bryman (2011) att en etnografisk studie bygger på att 

forskaren undersöker individer och deras kultur under en längre tidsperiod. Detta görs för att 

forskaren ska förstå de individer som undersöks. I vår studie var vi delaktiga i verksamheten 

och samlade in data under en kortare tidsperiod och utgångspunkten blev således mikro-

etnografisk. 

     Vår studie är kvalitativ och den bygger på kvalitativ data. Bryman (2011) definierar att en 

kvalitativ studie bygger på insamling av data och tolkning av den. Kvantitativ data bygger 

däremot på mätbar data, oftast bestående av siffror. Analysen av en kvalitativ studie 

genomförs utifrån forskarens tolkningar och induktion. Induktion innebär att slutsatser dras 

utifrån insamlad data och vi har således skapat teman av de mönster som framkommit 

frekvent i vårt material. Vi valde denna metod då strävansmålet med våra analyser är att få en 

djupare insikt av våra insamlade videoinspelningar. 

6.2 Urval 

Studien har genomförts på en yngrebarnsavdelning med barn i åldern 1-3 år, på en förskola i 

södra Sverige. På den berörda avdelningen fanns det 15 barn, varav 11 deltog i studien. På 

avdelningen fanns tre pedagoger. Vi har använt oss av ett bekvämlighetsurval då vi valt att 

genomföra observationerna på en yngrebarnsavdelning där pedagoger och barn känner oss 

sedan tidigare projekt. Ett bekvämlighetsurval innebär att forskaren använder sig av de 

individer som finns tillgängliga (Bryman, 2011). 

6.3 Genomförande i praktiken 

Innan studien påbörjades kontaktade vi pedagogerna på berörd avdelning och informerade 

dem om att vi skulle undersöka lärandesituationer i hallen. Därefter frågade vi om de ville 
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medverka i studien. Samtliga pedagoger gav muntligt medgivande och vi delade även ut 

samtyckesblanketter till alla barns vårdnadshavare. Vi meddelade även barnen om att vi skulle 

videofilma i hallen vid påklädningssituationerna. Vi började samla in data efter att vi fått in 

11 av 15 godkända samtyckesblanketter. De barn som till en början inte fått medgivande fick 

klä på sig ytterkläderna vid ett tidigare tillfälle och vi videofilmade således inte dessa barn. 

Under två veckors tid besökte vi förskolan vid de tillfällen då påklädningssituationerna 

pågick. Vi var delaktiga i samlingen på förskoleavdelningen en timme innan påklädningen 

påbörjades då vi strävade efter att barnen skulle känna sig trygga med vår närvaro.  

     Vi har använt oss av öppen observation som metod och vår datainsamling består av 

videoinspelningar. Alvehus (2013) beskriver öppen observation som att forskaren informerar 

de medverkade om att de blir observerade. Fördelen med öppen observation är att de etiska 

aspekterna är mer lätthanterliga än vid dold observation då de medverkande inte är medvetna 

om vad som observeras. Nackdelen med öppen observation kan vara att individerna som 

studeras agerar på ett annat sätt då de är medvetna om vad som observeras. Dock menar både 

Wehner-Godée (2010) samt Alvehus (2013) att de medverkande snabbt kan glömma bort att 

de granskas och vi anser således att videoinspelning är en trovärdig metod utifrån denna 

aspekt. Bjørndal (2005) menar att videoinspelning har flera fördelar. En av dessa fördelar är 

att observationer av pedagogiska händelser, som annars kunde förbisetts bevaras. Forskaren 

kan dessutom titta på videoinspelningen vid ett flertal tillfällen för att upptäcka något nytt. En 

nackdel med videoinspelning som metod är att kamerans vinkling och placering begränsar 

våra inspelade sekvenser vilket kan leda till att viss information negligeras då vi inte kan se 

allt som pågår i rummet där videoinspelningen pågår (Bjørndal, 2005). 

     Videoinspelning är enligt oss en lämplig metod då vi har undersökt hallsituationer som vi i 

vissa sammanhang upplever som stressiga vilket kan försvåra observationerna. Vi anser 

således att videoinspelning är en bra metod då vi kan titta på sekvenserna vid upprepade 

tillfällen för att bilda oss en uppfattning. 

     Vi har genomfört undersökningarna vid sex tillfällen under en tvåveckorsperiod. 

Materialet är inspelat med Ipads och består av sammanlagt 150 minuter. Varje 

inspelningstillfälle varade i cirka 10-15 minuter och tematiseringarna i vårt resultat består av 

de situationer som förekom mest frekvent i vårt material. Vid videoinspelningen varierade 

antalet barn beroende på hur många barn som var på förskolan vid tillfället då 

videoinspelningen ägde rum. I vår studie deltog mellan fyra till elva barn per tillfälle. 

Samtliga videoinspelningar ägde rum i hallen vid påklädningssituationer. Vi befann oss i 

hallen innan barngruppen ankom. Vid inspelningarna var vi helt tysta och befann oss i varsin 
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del av hallen, intill väggen i varsin hörna för att inte påverka barngruppen med vår närvaro. 

Vi fokuserade kameran mot varsin pedagog för att få med så mycket material som möjligt av 

den kommunikation som skedde mellan pedagoger och barn. Längden på videoinspelningarna 

varierade beroende på hur länge barngruppen befann sig i hallen.  

6.4 Bearbetning och analys 

I föreliggande studie har vi använt induktiv tematisk analys. Braun och Clarke (2006) 

förklarar att induktiv tematisk analys är en metod som används för att analysera, identifiera 

och hitta mönster i insamlad data. Denna analys är användbar för att forskaren ska kunna 

beskriva och organisera data på ett detaljerat sätt. Vidare förklarar författaren att induktiv 

tematisk analys genomförs i sex steg. I det första steget ska forskaren bekanta sig med 

materialet genom att vid upprepade tillfällen titta på videosekvenserna och anteckna de 

mönster som framkommer. I steg två väljer forskaren ut olika teman och mönster (Braun och 

Clarke, 2006). Ahrne och Svensson (2015) förklarar att forskaren kan bearbeta sitt material 

genom att ordna och kategorisera materialet för att kunna besvara de forskningsfrågor som 

ställts. I nästa steg placeras det material som är relevant in i teman. Under det fjärde steget 

granskas materialet mer noggrant utifrån de teman som bildats. I nästa steg ger forskaren 

namn till samtliga teman utifrån materialet samt utifrån forskningsfrågorna. I det sjätte steget 

väljs det ut delar ur materialet som passar under varje tema. Dessa delar ska vara väsentliga 

för litteratur samt forskningsfrågor och dessa delar bildar underlaget till forskningsrapporten 

(Braun och Clarke, 2006). 

     Vi har utgått från dessa steg när vi analyserat vårt material. Vi har efter varje tillfälle tittat 

på videoinspelningarna. Först tittade vi på videoinspelningarna några gånger utan avbrott för 

att bekanta oss med materialet. Sedan tittade vi på videoinspelningarna ytterligare några 

gånger för att se eventuella mönster. När vi tittade på vårt material skrev vi ned tiderna för de 

sekvenser vi ansåg var relevanta utifrån vårt syfte samt vår forskningsfråga. Därefter 

transkriberade vi de sekvenser vi valt ut. Vi har i dessa sekvenser sedan tittat på vilka sätt 

pedagoger kommunicerade med barn i påklädningssituationer och vi har identifierat och 

analyserat olika teman och mönster som enligt tidigare forskning kan främja språklärande. Vi 

har använt oss av analysbegreppen kommunikation och stöttning, vilka förklaras i teoridelen.  

Efter denna analys granskade vi vårt material ytterligare en gång för att försäkra oss om att 

det passade in i de teman och mönster vi sett. 

     Till en början hade vi sju olika transkriberade situationer under varje tema. Vi valde sedan 

ut de situationer som vi ansåg vara mest relevanta i relation till forskningsfrågan och den 
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litteratur som studien redovisar. Sedan gav vi samtliga teman rubriker som vi ansåg relevanta 

utifrån empirin, forskningsfrågan samt litteraturen. 

6.5 Etiska ställningstaganden 

I denna studie har vi utgått från Vetenskapsrådets fyra etiska principer. De fyra etiska 

principerna ska efterföljas både vid forskning inom samhällsvetenskap samt humaniora 

(Vetenskapsrådet, 2002). De etiska principerna är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Nedan följer en redogörelse för dessa. 

     Informationskravet beskriver vikten av att samtliga individer som medverkar i studien ska 

delges information om syftet med studien. Deltagarna ska även informeras om att det är 

frivilligt att delta samt att uppgifterna enbart används till forskning (Vetenskapsrådet, 2002). 

Vi har muntligt informerat pedagoger samt delat ut skriftlig information till vårdnadshavare. 

Innan observationen och videoinspelningen påbörjades fick barnen information om att de när 

som helst kunde avbryta sin medverkan. 

     Samtyckeskravet innebär att endast de som samtyckt får delta i studien. När barn ska delta 

i forskning behövs vårdnadshavarens samtycke (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har delat ut 

samtyckesblanketter till samtliga vårdnadshavare och inväntat svar innan vi påbörjat studien. 

     Konfidentialitetskravet innebär att ingen obehörig får tillgång till personuppgifter som kan 

identifiera någon av de medverkande. Detta krav innebär även att forskningsrapporter och 

övrigt material förvaras oåtkomligt för obehöriga samt att enskilda individer ej kan 

identifieras (Vetenskapsrådet, 2002). I vårt fall innebär det att vi använt oss av fingerade 

namn samt att vi förvarat vårt material så att obehöriga inte fått tillgång till det. 

     Nyttjandekravet innebär att det material som samlats in endast får användas för studiens 

ändamål och bör sedan destrueras (Vetenskapsrådet, 2002). Vårt material kommer endast att 

användas i denna studie.  

6.6 Studiens tillförlitlighet 

Bryman (2011) förklarar att tillförlitlighet är ett begrepp som det inom kvalitativ forskning är 

viktigt att förhålla sig till. Begreppet tillförlitlighet består av olika kriterier. Några av dessa är 

trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet. För att studien ska vara tillförlitlig bör den även 

vara transparent (Svensson & Ahrne, 2015). Vi anser att vår forskning är transparent och 

trovärdig då vi på detaljnivå beskrivit vårt genomförande så att liknande studier kan 

genomföras. Vi anser att studien är trovärdig då vi under videoinspelningarna har befunnit oss 

i bakgrunden och vi har uppfattat att barnen inte påverkats då de inte reagerat synligt på vår 
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närvaro. Vi kan dock inte vara säkra på att barnen inte påverkats då det är fullt möjligt att vår 

närvaro påverkat dem utan att vi märkt något. 

     Bryman (2011) beskriver överförbarhet som att resultatet kan tillämpas i samma kontext 

men även i andra miljöer. I denna studie strävar vi efter att resultatet ska vara överförbart då 

den kan tillämpas även i andra sammanhang, till exempel på en annan förskola. 

Bryman (2011) nämner även begreppet pålitlighet. Vi anser att denna studie är pålitlig då vi 

vid ett flertal tillfällen tillsammans granskat materialet samt transkriberat det objektivt. Vidare 

menar vi att vårt resultat är tillförlitligt då vi ett flertal gånger tittat på sekvenserna för att 

försäkra oss om att transkriberingarna är korrekta. 

6.7 Metodkritik 
 

Bryman (2011) beskriver att studiens trovärdighet är viktig inom kvalitativ forskning. Vi 

anser att studien är trovärdig då vi under videoinspelningarna befunnit oss i bakgrunden för 

att inte påverka barn och pedagoger med vår närvaro. Detta förändrar dock inte det faktum att 

pedagogerna var medvetna om att vi specifikt skulle observera språklärande vid 

påklädningssituationer i förskolans hall. Vi bad pedagogerna att agera som vanligt men vi kan 

trots detta inte vara säkra på om eller hur kameran samt vår närvaro påverkade deras 

agerande. Resultaten kunde således ha sett helt annorlunda ut om vi inte informerat 

pedagogerna om att det var just språklärande vi skulle observera. Vi ville dock ge dem denna 

information av etiska skäl då vetenskapsrådets etiska princip informationskravet fastställer att 

de medverkande i studien ska vara informerade om studiens syfte. Bjørndal (2005) skriver 

även att den forskare som granskar materialet aldrig är helt objektiv utan forskarnas förståelse 

av ämnet påverkar analyserna av videoinspelningarna. Vi hade läst in oss på tidigare 

forskning om språklärande, kommunikation och stöttning och detta kan ha lett till att vi såg 

dessa mönster i vårt material. 

 

7. Resultat 

Efter att ha analyserat materialet har vi delat in det i tre olika teman: att benämna och upprepa 

ord och begrepp, att ställa frågor till barnen samt att ta tillvara på de samtalsämnen barnen 

initierar. Samtliga teman exemplifieras med två situationer och efter varje situation följer en 

analys och en sammankoppling med tidigare forskning. Samtliga teman redovisas sedan i en 

gemensam sammanfattning av de mönster vi uppmärksammat i analysen av materialet. 



16 

 

7.1 Att benämna och upprepa ord och begrepp 

7.1.1 Situation 1 

Pedagogen Berit och Benjamin 2,5 år, befinner sig i hallen. Berit frågar Benjamin var hans 

byxor och jacka är. Benjamin pekar mot sin krok och säger: ”Där är mina byxor!” Berit säger 

till Benjamin att han ska hämta dem. Benjamin går till sitt fack och drar i byxorna som hänger 

på hans krok. Berit säger då: ”Lyft uppåt Benjamin!” Benjamin fortsätter dra i byxorna. Berit 

lyfter handen uppåt i luften samtidigt som hon säger: ”Benjamin titta här, lyft uppåt, uppåt!” 

Benjamin tittar på Berit samtidigt som han håller byxorna som fortfarande hänger på kroken 

med sin högerhand. Benjamin fortsätter hålla byxorna med sin högerhand och lyfter upp sin 

vänsterhand i luften på samma sätt som Berit precis gjorde samtidigt som han drar i byxorna. 

Berit säger: ”Lyft uppåt i byxorna, såhär” samtidigt som hon lyfter upp en overall som 

hänger på kroken bredvid. Benjamin lyfter sedan upp sina byxor så att de lossnar från kroken. 

Berit säger då: ”Bra Benjamin!” Benjamin klär på sig byxorna och börjar sedan dra i jackan 

som hänger på kroken. Samtidigt säger han flera gånger att han inte kan. Berit svarar: ”Lyft 

uppåt!” Benjamin fortsätter dra i jackan som hänger på kroken och säger: ”Nöööööhnöööööh, 

det går inte, det går inte!” Berit svarar: ”Men du måste lyfta uppåt, lyft uppåt Benjamin, titta 

såhär” samtidigt som hon tar jackan som hänger på kroken bredvid och lyfter uppåt. Berit 

håller kvar sin hand på jackan och säger: ”Titta på kroken här Benjamin, uppåt såhär med 

jackan.” Benjamin fortsätter att dra i sin jacka som hänger på kroken. Efter att Benjamin 

försökt själv en stund frågar Berit: ”Ska jag hjälpa dig?” Berit tar sin hand över Benjamins 

hand och tar ner jackan tillsammans med Benjamin samtidigt som hon säger: ”Du måste göra 

så här, lyft jackan uppåt, uppåt!” 

7.1.2 Analys 

I denna situation använder sig pedagogen Berit av upprepningar i kommunikationen med 

Benjamin, både i verbal och fysisk form, för att stötta hans språklärande. I början av 

situationen uppmanar Berit Benjamin att lyfta byxorna uppåt och det sker en upprepning då 

Berit vid ett flera gånger använder just ordet uppåt. Till en början gör hon detta verbalt genom 

att flera gånger be honom att lyfta byxorna uppåt, men Benjamin rycker i byxorna på samma 

sätt som innan och byxorna hänger fortfarande på kroken. När Berit ser detta ber hon 

Benjamin att titta på henne och hon upprepar då ordet uppåt samtidigt som hon visar hur han 

ska lyfta byxorna uppåt genom att lyfta upp handen i luften. Vid detta tillfälle använder sig 

Berit av både verbalt språk och kroppsspråk i kommunikationen med Benjamin. Benjamin får 



17 

 

inte heller denna gång loss byxorna från sin krok och då lyfter Berit upp en overall som 

hänger på kroken bredvid för att visa Benjamin hur han kan lyfta uppåt. Efter detta lyfter 

Benjamin på egen hand bort byxorna från sin egen krok. Sedan sker samma procedur, fast 

denna gång med jackan. Även denna gång använder Berit både fysisk och verbal 

kommunikation då hon säger uppåt samtidigt som hon håller i hans hand och tar ner jackan 

tillsammans med honom. I kommunikationen mellan Berit och Benjamin använder Berit både 

tecken, fysisk kontakt och verbalt språk för att stötta Benjamin genom att visa honom 

innebörden av begreppet uppåt. Hon använder således tre olika metoder för att stötta 

Benjamins språklärande. 

 

7.1.3 Situation 2        

Pedagogen Carola frågar Filip 2 år var hans mössa är samtidigt som hon klappar sig på 

huvudet. Filip går till sitt fack och hämtar mössan. Carola frågar Filip om han har någon 

jacka. Filip står tyst och tittar åt andra hållet. Carola sätter sig på huk bredvid Filip och säger: 

”Filip, titta på mig, har du någon jacka? Jacka!” samtidigt som hon drar händerna längs med 

sidan av sin kropp. Filip vänder sig mot facket och tar sin mössa, håller upp den i luften och 

säger: ”Mössan!” Carola säger: ”Ja, där var din mössa, ta på dig den först, du, ska du ha 

fleecebyxorna, för du har inga överdragsbyxor.” Filip börjar ta på sig fleecebyxorna och 

Carola frågar honom var hans fötter är. Filip fortsätter dra i byxorna och Carola pekar och 

säger: ”Där, där ser du fötterna!” Filip drar sedan upp byxorna helt. Carola säger: ”Bra, 

sådär ja, och så jackan. Jackan!” När Carola säger: ”Jackan!” drar hon återigen händerna 

längs med sidan av kroppen. Filip pekar på vantarna i hyllan och tittar på Carola. Carola säger 

sedan: ”Nej, det där är vantarna” och drar fingrarna längs med händerna. Filip säger då: 

”den” och pekar på jackan. Carola säger: ”Ja, det där är din jacka!” Filip sätter sedan på sig 

jackan. 

7.1.4 Analys 

I denna situation benämner Carola begreppet mössa verbalt samt genom att använda tecken. 

Detta sker då hon säger mössa samtidigt som hon klappar sig på huvudet. Samma procedur 

upprepas då hon benämner ordet jacka. Hon säger ordet jacka samtidigt som hon drar 

händerna längs med sidorna av kroppen. Hon använder även tecken då hon drar ena handen 

längs med andra handens fingrar samtidigt som hon verbalt benämner ordet vantar. Vi förstår 

denna situation som att Carola använder tecken i kombination med verbalt språk då hon 

strävar efter att Filip lättare ska förstå innebörden av begreppen mössa, jacka och vantar. Hon 



18 

 

upprepar även orden och gesterna ett flertal gånger. I denna situation förstår vi det som att 

Carola stöttar Filips språklärande genom att använda verbal kommunikation, tecken och 

gester upprepade gånger.  

7.2 Att ställa frågor till barnen 

7.2.1 Situation 1     

Emilio 2,5 år sitter på golvet och tar på sig sina strumpor. När strumporna är påtagna frågar 

Carola: ”Vad behöver du ta på dig nu?” Emilio svarar: ”Stona!” Carola säger med hög och 

långsam röst: ”Skorna?”  Emilio säger: ”Ja!” samtidigt som han ler och nickar. Carola säger: 

”Då kan du ta på dig dem.” Emilio börjar ta på sig skorna, men Carola avbryter honom och 

säger att det är fel fot. Emilio flyttar då över skon till den andra foten och tittar på pedagogen. 

Carola nickar och säger: ”Sådär ja.” Emilio sätter på sig skorna och säger ”Jag har knäppen 

och knyten på dom skorna!” Carola nickar och säger: ”Ja, det har du.” Carola frågar om hon 

ska hjälpa Emilio upp från golvet och Emilio nickar. Carola frågar: ”Och vad ska du ta nu 

då?” Emilio svarar: ”Halsduken och sen den!” samtidigt som han pekar på mössan. Carola 

frågar vad Emilio ska börja med och får till svar: ”Halsduken, först halsduken – lappen bak!” 

Sedan drar Emilio halsduken över huvudet. Carola svarar: ”Lappen bak ja, bra, perfekt! Och 

sen?” Emilio säger att han ska ta på sig mössan och Carola svarar: ”Mössan ja.” Emilio sätter 

mössan på huvudet och säger att han inte ser någonting. /../”Sådär, nått mer du vill ha på 

dig?” Emilio svarar att han vill ha vantar på sig. Carola säger: ”Vill du ha vantar, har du 

några med dig då? Emilio svarar att han har lila vantar. Carola säger: ”Lila vantar, ser du 

dem? Jag har inte tagit ner dem till dig.” Emilio står tyst och stilla. Carola säger till Emilio 

att hon ser dem där inne samtidigt som hon pekar mot facket. Emilio går och tar sina vantar.  

7.2.2 Analys 

 

Denna situation handlar om kommunikation där pedagogen ställer frågor och följdfrågor till 

barnet, vilket enligt forskning bidrar till att barnet kan utveckla sin begreppsförståelse. 

Carolas frågor till Emilio handlar om vad han behöver klä på sig för att kunna gå ut. Vi förstår 

denna situation som att Carola stöttar Emilios språklärande genom att ställa öppna frågor om 

vad han behöver klä på sig och på så vis får han möjlighet att benämna de plagg han ska klä 

på sig. När Carola frågar vad Emilio ska klä på sig svarar han: ”Stona.” Carola säger då med 

tydlig röst: ”Skorna?” och Emilio bekräftar henne genom att säga: ”Mm.” Vid detta tillfälle 

kan situationen förstås som att Carola stöttar Emilio då hon är medveten om vikten av att 
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benämna ordet skor för att Emilio ska få möjlighet att utveckla sitt språk genom att höra den 

korrekta benämningen av ordet utan att påpeka att han uttalat ordet fel. Hon ställer vid ett 

flertal tillfällen frågor så att Emilio på egen hand får fundera ut samt beskriva vad han 

behöver klä på sig. Vid ett tillfälle svarar Emilio att han vill ha vantar på sig. Då ställer Carola 

en följdfråga till honom om han vill ha vantar och om han har några med sig. Emilio svarar att 

han har lila vantar och vi förstår detta som att Emilio får möjlighet att reflektera kring vilken 

färg vantarna har och sedan sätta ord på sina tankar. Carola stöttar således Emilios 

språklärande genom att ställa öppna frågor där Emilio själv får tänka ut vad han skall svara. 

Hon stöttar även Emilio genom att upprepa samt benämna orden med ett korrekt uttal. 

 

7.2.3 Situation 2     

Barnen håller på att klä på sig och Linus 3 år säger: ”De här är ut och in!” och håller upp sina 

regnbyxor i luften. Berit säger: ”Jaha, vad ska vi göra då då?” Linus svarar: ”Vi kan vända 

regnbyxorna”. Berit frågar: ”Hur man gör det då?” Linus säger: ”Vi kan vända dem.” 

Samtidigt börjar han vända regnbyxorna åt rätt håll. Berit säger: ”Bra! Det där kan du ju 

Linus!” Gordana 2 år, säger: ” Hääälp, häälp!” Berit frågar: ”Du behöver hjälp?” Gordana 

håller upp sin fleecetröja i luften och säger: ”Mm.” Berit frågar: ”Vad ska jag hjälpa dig 

med?” Gordana pekar på sitt huvud och säger: ”Huvudet.” Berit säger: ”Att stoppa in 

huvudet?” Gordana säger: ”Mm.” Berit hjälper sedan Gordana och säger: ”Varsågod.” Linus 

går fram till Berit och tittar på henne. Berit frågar vad Linus behöver ha hjälp med och Linus 

svarar: ”Mina byx, regnbyxor!” Berit svarar: ”Du behöver hjälp med dina regnbyxor?” Berit 

hjälper Linus att klä på sig regnbyxorna och säger sedan: ” Linus, du saknar någonting, vad 

saknar du nu för någonting?”  Linus svarar: ”Stövel.” Berit säger: ”Stövlar ja, vart har du 

dina stövlar?” Linus säger: ”Här är dom! Mina stövlar!” Berit svarar: ”Ja det är dina 

stövlar.” 

7.2.4 Analys 

I denna situation synliggörs också hur kommunikation med frågor kan bidra med 

språklärande. När Linus håller upp sina regnbyxor i luften och säger att de är ut och in så 

ställer Berit en öppen följdfråga till honom då hon undrar vad de ska göra åt saken. Linus 

svarar att man kan vända regnbyxorna och återigen ställer Berit en följdfråga då hon undrar 

hur man kan göra det. Vi förstår detta som att Berit vill uppmana Linus till att kommunicera 

genom att sätta ord på hur situationen kan lösas. Utifrån detta anser vi att Linus får möjlighet 

att utveckla sitt språklärande. Gordana säger sedan: ”Hääälp, häälp!” Vid detta tillfälle 
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undrar Berit om Gordana behöver hjälp och samtidigt får Gordana även möjlighet att höra det 

korrekta uttalet på ordet hjälp. Berit ställer sedan en öppen följdfråga då hon undrar vad hon 

ska hjälpa Gordana med. Gordana får då möjlighet att själv förklara vad hon behöver hjälp 

med. Gordana använder vid detta tillfälle både tecken och verbalt språk då hon pekar på 

huvudet samtidigt som hon säger huvud. Berit ställer en följdfråga då hon undrar om Gordana 

behöver hjälp med att stoppa in huvudet i sin fleecetröja. Vi anser att det förekommer 

stöttande handlingar då Berit ställer öppna och slutna frågor till Gordana och Linus för att på 

så sätt utveckla deras begreppsförståelse. Tack vare pedagogens frågor får Gordana och Linus 

tänka ut svar och sedan formulera egna meningar.  

7.3 Att ta tillvara på de samtalsämnen barnen initierar 

7.3.1 Situation 1         

Linus 3 år, klär på sig sina ytterkläder och pedagogen Berit sitter bredvid honom på huk. 

Linus säger med hög röst till Berit: ”Idag har jag cyklat till förskolan!” Berit svarar honom 

direkt: ”Har du cyklat till förskolan idag?” Linus säger:”Aaa. Har du en hjälm?” Berit ler 

och svarar med ljus röst: ”Jag har också cyklat idag och jag har en hjälm på huvudet när jag 

cyklar!” Linus fortsätter att fråga: ”Har du en lila cykel?” Berit svarar: ”Nej jag har en vit 

cykel, vad har du för färg på din cykel?” Linus säger: ”Min cykel är röd.” Berit säger: ”En 

röd cykel, så bra!” Linus fortsätter att prata och säger: ”Min pappa har köpt den till mig.” 

Berit svarar: ”Vad bra, tyckte du att det var tungt att cykla idag? Det blåste ju ute.” Linus 

säger: ”Ja och regnade.” Berit svarar: ”Då får man använda sina benmuskler och trampa för 

det var tungt och tungt och tungt, så cykeln gick runt” Linus svarar: ”Ja, och min mamma 

hjälpte mig!”  Berit säger då: ”Ja, men vilken tur.” 

7.3.2 Analys 

Denna situation handlar om kommunikation och att ta tillvara på barnens språkliga initiativ 

vilket tidigare forskning visar är gynnsamt för barns språklärande. När Linus klär på sig anser 

vi att Berit tar tillvara på det samtalsämne Linus initierar. Detta gör hon genom att bekräfta 

honom med frågan om han cyklat till förskolan idag, vilket leder till att kommunikationen 

fortgår. Kommunikationen fortlöper då Berit besvarar Linus frågor då hon säger att hon har 

cyklat till förskolan samt har en hjälm och en vit cykel. Vi förstår det som att Berit tar tillvara 

på vardagssamtalet vid påklädningssituationen utan att avbryta kommunikationen även om 

huvudsyftet med situationen är att Linus ska klä på sig och gå ut. Genom detta samtal anser vi 
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att Berit ger Linus möjligheter till språklärande då hon kommunicerar med Linus om ett 

samtalsämne han visat intresse för. I denna situation samspelar Berit och Linus då de 

kommunicerar om gemensamma erfarenheter. Berit berättar vilken färg det är på hennes cykel 

och frågar Linus vilken färg det är på hans cykel samt frågar om han tyckte att det var tungt 

att cykla då det blåste utomhus denna dag. Vi förstår denna situation som att Linus under 

samtalet gör en koppling till sina egna erfarenheter då han sa att det regnade utomhus. När 

Berit säger att man får använda sina benmuskler när man cyklar förstår vi det som att Linus 

återigen gör en koppling till sina egna erfarenheter och han för samtalet framåt genom att säga 

att hans mamma hjälpte honom att cykla. Berit säger då: ”Vilken tur” men fortsätter inte 

samtalet genom att förslagsvis ställa fler följdfrågor som till exempel: ”Hur hjälpte din 

mamma dig då?” 

7.3.3 Situation 2      

Berit sitter på en bänk i hallen och Gabriel 3 år säger: ”Här är mina regnbyxor.” Berit svarar: 

”Nämen, där var ju dina regnbyxor.” Gabriel säger då: ”Min mamma har köpt mina 

regnbyxor.” Berit svarar: ”Jaha, har din mamma köpt de där regnbyxorna, va bra!” Gabriel 

säger: ”Aaaa, det är mina byxor.” Berit svarar: ”Ja det är dina byxor.” Gabriel utbrister med 

hög röst: ”Inte fågelns!” Berit svarar då: ”Nää inte fågelns. Men vem är fågeln förresten?” 

Gabriel berättar: ”När vi satt på stan, då kom fågeln och tog min chokladbolle!” Berit svarar 

då: ”Nämen vad säger du, tog fågeln din chokladbolle?” Gabriel säger: ”Jaaaa” med hög 

röst. Berit säger: ”Vilken busig fågel du mötte på stan Gabriel.” Linus 3 år vänder sig mot 

Gabriel och Berit när han frågar: ”Vad sa Gabriel?” Berit svarar: ”Ja vad sa du Gabriel? Du 

får berätta för dina kompisar.” Gabriel säger med hög röst: ”När jag var på stan så kom det 

en fågel och tog min chokladbolle!” Berit säger direkt efter: ”Ja, det var en fågel som kom 

och tog hans chokladbolle säger han!” Linus fortsätter: ”Men, men men fåglar älskar inte 

chokladbollar. Dom älskar bara bröd!” Berit svarar: ”Tycker de om bröd? Jag tror den här 

fågeln verkade tycka om hans chokladbolle.” Gabriel svarar leende: ”Fågeln älskade nog 

allt.” Berit säger: ”Det tror jag också, nu får du dra upp din dragkedja på regnjackan.” 

7.3.4 Analys  

Även i denna kommunikationssituation synliggörs hur pedagogen tar tillvara på barnens 

språkliga initiativ och uppmuntrar barnen till att berätta om saker som intresserar dem. I 

denna situation påbörjas samtalet när Berit bekräftar att Gabriel hittat sina regnbyxor. 

Samtalet fortgår när Gabriel säger att hans mamma köpt regnbyxorna och Berit fortsätter att 
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bekräfta Gabriel genom att återupprepa vad Gabriel sagt. Vi förstår första delen av samtalet 

som att Gabriel vill initiera en konversation. Han blir genast bekräftad vilket leder till att 

Gabriel för samtalet vidare genom verbala påståenden. När Gabriel med hög röst säger att det 

inte är fågelns byxor bekräftar Berit återigen Gabriel genom att svara: ”Nää, inte fågelns.” 

Direkt efter frågar hon: ”Men, vem är fågeln förresten?” Detta förstår vi som att Berit blev 

nyfiken och ville ta tillvara på det samtal Gabriel initierat. Efter att denna fråga ställts berättar 

Gabriel att en fågel tagit hans chokladboll när han och hans mamma varit på stan. Berit visar 

intresse för det som Gabriel berättar genom att på ett frågande och nyfiket sätt upprepa 

Gabriels kommentar. Sedan säger Berit att det måste varit en busig fågel Gabriel sett och då 

hör Linus detta och vill veta mer. Genom att säga detta bekräftar Berit att hon förstått Gabriels 

berättelse men hon gör även övriga kamrater uppmärksamma på berättelsen. När Linus frågar 

vad Gabriel sagt uppmuntrar Berit Gabriel att berätta historien för sina kamrater. Detta förstår 

vi som att Berit ger Gabriel möjlighet till att utveckla sitt språklärande genom att återberätta 

vad som hänt samt kommunicera med sina kamrater.  I denna situation får således Linus och 

Gabriel möjlighet att utveckla sitt språk då de kommunicerar med varandra samt med Berit. 

När Gabriel berättar för kamraterna om fågeln säger kompisen Linus att fågeln bara älskar 

bröd och Berit säger då att denna fågel verkade tycka om Gabriels chokladboll. Gabriel säger 

då att fågeln älskar allt och då avslutar Berit barnens kommunikation genom att säga att 

Gabriel ska dra upp sin regnjacka. 

7.4 Sammanfattning av resultat och analys 

Vi har analyserat samt tematiserat kommunikationen mellan pedagoger och barn vid ett antal 

påklädningssituationer i hallen. Vi har sedan undersökt huruvida dessa situationer är 

samstämmiga med tidigare forskning. Analyserna av situationerna visar att pedagogerna 

kommunicerade med barnen på ett flertal olika sätt vid påklädningssituationer. Vi har delat in 

materialet i tre olika teman, benämna och upprepa ord och begrepp, ställa frågor till barnen 

samt ta tillvara på de samtalsämnen barnen initierar. I temat att benämna och upprepa ord 

och begrepp har vi sett att det förekommit stöttande handlingar då vi uppmärksammat att 

pedagogerna stöttade barnen verbalt genom att använda sig av upprepning och benämning till 

exempel då de upprepade orden mössa, jacka och vantar. De stöttade även barnen genom att 

göra gester för dessa ord. Tidigare forskning visar att barns språkutveckling gynnas om 

pedagogen repeterar ord (Björklund, 2008). 

   I temat med rubriken att ställa frågor till barnen har vi uppmärksammat att pedagogerna 

utförde stöttande handlingar genom att till exempel fråga barnen vad de behövde klä på sig 
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när de skulle gå ut. Vikten av att pedagogen ställer följdfrågor beskrivs i avsnittet om tidigare 

forskning. Gjems (2011) samt Bond och Wasik (2009) menar att barn kan utveckla sitt språk 

om pedagogerna ställer frågor till barnen för att ta reda på hur de tänker. I det sista temat att 

ta tillvara på de samtalsämnen barnen initierar har vi sett att pedagogerna kommunicerade 

med barnen genom att ta tillvara på de samtalsämnen barnen initierade och i denna 

kommunikation uppmuntrade de även barnen till att vidareutveckla samtalsämnena. Detta 

skedde då pedagogen Berit tog tillvara på Linus språkliga initiativ och ställde följdfrågor till 

Linus så att han fick berätta om färgen på sin cykel och att han cyklat till förskolan. Detta är 

samstämmigt med tidigare forskning som visar att det är betydelsefullt att pedagogerna aktivt 

lyssnar på barnen samt engagerar sig i meningsfulla samtal med dem. Forskningen visar även 

att barn har störst möjlighet att utveckla sitt språk då kompetenta vuxna för meningsfulla 

samtal med barnen (Bond och Wasik, 2009). Det är även i vardagssituationer som pedagogen 

har störst möjlighet att utveckla barnens ordförråd genom att benämna, upprepa ord samt ge 

spontana förklaringar (Gjems, 2011). 

    

7.5 Didaktiska implikationer  

Vår förhoppning är att studiens resultat ska bidra till att pedagoger i förskolan blir mer 

medvetna om vikten av att stimulera barns språklärande i vardagssituationer, som till exempel 

vid påklädning i förskolans hall. Detta kan till exempel ske genom att benämna och upprepa 

ord och begrepp, kommunicera med hjälp av gester och tecken som stöd, ställa öppna frågor 

samt att ta tillvara på de tillfällen då barnen påbörjar ett samtal.  

8. Diskussion 

Forskning visar att barn har störst möjlighet att utveckla sitt språk i de sammanhang där 

kompetenta vuxna stöttar deras språkutveckling och tar tillvara på de samtal barnen påbörjar 

(Ahlskog-Björkman och Björklund, 2016, Bond och Wasik, 2009, Gjems, 2011 och Norling 

2015). Gjems (2011) samt Bond och Wasik (2009) menar att pedagogerna stöttar barnen 

genom att de ställer frågor till barnen för att ta reda på hur de tänker.  Resultatet av studien 

som Gjems (2011) genomfört visar dock att pedagogerna inte var särskilt intresserade av att 

utveckla de samtalsämnen som barnen initierade utan de nöjde sig med de svar barnen gav. 

Analyserna av vårt material tyder på motsatsen då pedagogerna som medverkade i vår studie 

var intresserade av de samtalsämnen barnen påbörjade. Detta märktes genom att de ställde 

följdfrågor till barnen samt uppmuntrade barnen till att delge och uttrycka sina tankar. På 

denna specifika avdelning fick barnen således möjlighet att utveckla sitt språklärande genom 
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samtal. Detta visade sig till exempel då Linus och Berit kommunicerade om att båda cyklat 

till förskolan samt då Berit, Linus och Gabriel samtalade om fågeln som tog Gabriels 

chokladboll. Vi anser dock att pedagogerna tog tillvara på pojkarnas språkliga initiativ i större 

utsträckning än flickornas då flickorna inte uppmuntrades till att berätta mer om de 

samtalsämnen de påbörjade.   

     I vårt material ser vi att gester och tecken som stöd i kombination med benämning och 

upprepning av ord bidrar till att barnen lättare verkar förstå innebörden av de ord pedagogen 

använder. Detta förekom bland annat i diskussionen mellan Carola och Filip. Carola stöttade 

Filip genom att använda sig av både benämning, upprepning samt gester och tecken som stöd. 

Hon benämnde till exempel ordet jacka flera gånger och hon frågade Filip var hans mössa var 

samtidigt som hon klappade sig på huvudet. Våra resultat är samstämmiga med Johansson 

(2009) som skriver att tecken är ett viktigt stöd för att utveckla barns språk.  

     Vår studie genomfördes endast på en förskola och det hade varit intressant att göra en mer 

omfattande studie med fler deltagande förskolor för att se om samma mönster kan observeras 

där. Vi anser att språklärande i förskolans vardagssituationer är ett viktigt område att 

undersöka för att tidigare forskning visar att det är i vardagssituationer som pedagoger har 

störst möjlighet att stimulera barns språklärande. Förskolan spelar enligt Bond och Wasik 

(2009) en mycket viktig roll i barns språklärande eftersom barns språkliga hemmiljöer ser 

olika ut. Bond och Wasik (2009) anser att förskolans uppgift är att utjämna dessa olikheter.   

8.1 Metoddiskussion 

Insamlingen av data skedde via videoinspelning med Ipads. Enligt Bjørndal (2005) kan 

videoinspelning bidra till att de som videoinspelas beter sig annorlunda då de är medvetna om 

att de dokumenteras. Vi anser dock att videoinspelningen inte någon högre grad påverkat 

deltagarna. Vi anlände till förskolan en timme innan videoinspelningen påbörjades. Syftet 

med detta var att barnen skulle känna sig bekväma med vår närvaro. Vi valde att placera oss i 

bakgrunden, i varsitt hörn, för att vår närvaro skulle ha så liten påverkan som möjligt. Vi 

uppmärksammade att barnen var medvetna om att videoinspelningen pågick men vi upplevde 

inte att de reagerade synligt på vår närvaro. Pedagogerna på avdelningen hade tidigare 

informerat oss om att barnen var vana vid videoinspelningar. 

     Enligt Bjørndal (2005) har kameravinkeln stor betydelse för vad som fångas på 

inspelningen; han menar att kameran inte fångar händelser som sker bakom den valda 

vinkeln. I denna studie valde vi således att placera oss i varsitt hörn för att kunna fånga upp 

samtliga händelser i förskolans hall utan att något skulle kunna pågå bakom kameran. 
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    I efterhand insåg vi att det varit användbart att anteckna under videoinspelningens gång 

eftersom dessa anteckningar möjligtvis hade kunnat underlätta vårt analysarbete och fungerat 

som ett hjälpmedel för att komma ihåg specifika sekvenser. Det hade dock varit svårt att 

anteckna då vi var tvungna att videoinspela på två olika platser i rummet för att fånga hela 

hallens yta.  

    Vi har använt oss av induktiv tematisk analys där syftet enligt Braun och Clarke (2006) är 

att analysera, identifiera och hitta mönster i insamlad data. Vi anser att videoinspelning är ett 

användbart verktyg då forskaren kan finna mönster genom att titta på materialet vid ett flertal 

tillfällen och sedan skapa teman utifrån dessa mönster. Det är viktigt att titta på materialet vid 

ett flertal tillfällen för att kunna se materialet utifrån olika synvinklar (Bjørndal, 2005). Vi har 

således spenderat ett flertal timmar med att analysera och transkribera vårt material då vi 

anser att det är en viktig aspekt för att öka studiens tillförlitlighet. 

 

9. Slutsats 

Syftet med vår studie var att undersöka vilka språklärande situationer som synliggörs i 

kommunikationen mellan pedagoger och barn i förskolans hall. Detta är ett angeläget ämne 

eftersom det finns få studier om detta område och eftersom tidigare forskning visar att 

kommunikation i vardagssituationer är viktig för barns språklärande. 

    Utifrån föreliggande studie drar vi slutsatsen att språklärande äger rum vid påklädning i 

förskolans hall. Detta synliggörs i de situationer i vilka pedagoger kommunicerar med barn 

genom att benämna och upprepa ord och begrepp, ställa frågor till barnen samt ta tillvara på 

de samtal barnen initierar. Vi har observerat att stöttning, det vill säga scaffolding, 

förekommer när pedagogerna ställer frågor samt benämner och upprepar ord och begrepp. 

 

10. Vidare forskning 

I denna studie har vi enbart fokuserat på kommunikationen mellan pedagoger och barn oavsett 

kön, men vi har trots detta upptäckt att det till allra största del är pojkar som i förskolans hall 

får möjlighet att vidareutveckla de samtal som de påbörjat. Vi anser att detta bör 

uppmärksammas då forskningen vi redovisat poängterar att samtliga barn i vardagssituationer 

bör få möjlighet att vidareutveckla de samtalsämnen de initierat. Enligt vår mening behövs det 

därför mer forskning om i vilken grad pedagoger tar tillvara på flickors och pojkars språkliga 

initiativ i förskolans vardagssituationer. Det vore således intressant om någon skulle 

observera vid hur många tillfällen flickor respektive pojkar får möjlighet att utveckla ett 
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samtalsämne i en vardagssituation i förskolan. Det hade även varit givande om det forskats 

kring hur pedagoger kommunicerar med pojkar och flickor. Vi undrar också om ovannämnda 

iakttagelser är generaliserbara.  

     I vårt resultat har vi även uppmärksammat att pedagogerna använder tecken och gester 

som ett komplement när de samtalar med barnen. Ett annat förslag till fortsatt forskning vore 

således att fördjupa sig i hur pedagogerna använder tecken och gester för att kommunicera 

med barnen i förskolans vardag och vilken inverkan detta har på språklärande. 

      Sammanfattningsvis anser vi att det är förvånande att det finns relativt lite forskning om 

språklärande i vardagssituationer då tidigare forskning samt vår egen studie visar att det är 

just i dessa situationer som pedagogerna har möjlighet att stimulera barns språklärande. Mer 

forskning behövs således inom detta område. 
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12. Bilagor 
 

Samtyckesblankett 

Hej! 

Vi heter Frida och Wynja och studerar till förskollärare på Högskolan i Halmstad. Vi läser 

sista terminen och skriver vårt examensarbete som handlar om vikten av att främja barns 

språkutveckling vid hallsituationer. Vi ska genomföra en studie där vi observerar barnen vid 

påklädning av ytterkläder i hallen. Vi kommer att undersöka vilket lärande som sker i hallen 

på förskolan. Vi vill därför dokumentera förskolans barn med videoinspelning. Barnen 

kommer inte att dokumenteras eller analyseras utifrån personliga- eller familjeaspekter. Det är 

endast samspelet och kommunikationen mellan barn och pedagoger som är av intresse. Under 

några dagar kommer vi att besöka er förskola i samråd med arbetande personal.  

I vår forskning följer vi strikt vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket i huvudsak 

uttrycks som individskyddskrav inom fyra områden. Dessa områden är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet uppfylls 

genom den information vi ger i detta brev, samtyckeskravet innebär att målsman till de barn 

som deltar i denna studie ger sitt skriftliga samtycke. Dessutom kommer vi vara lyhörda för 

barnens reaktioner vilket innebär att vi kommer sluta filma om ett barn visar tecken på obehag 

eller på annat vis inte verkar vilja vara med i studien. Konfidentialitetskravet innebär att vi 

som forskare kommer att behandla de uppgifter om de barn som deltar på ett sådant sätt att 

utomstående inte kan identifiera dessa barn. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som 

insamlats om barnen endast kommer användas för forskningsändamål. 

VILL DU VETA MER, KONTAKTA  

Frida Hallberg: frihal14@student.hh.se student. 

Wynja Nyberg: wynnyb14@student.hh.se student.  

Anniqa Lagergren: 035-16 76 55, anniqa.lagergren@hh.se ansvarig lärare vid Högskolan i 

Halmstad. 

Mitt barn heter: 

 

 

Vänligen kryssa i ett av alternativen och lämna in till förskolan senast onsdagen den 5/4-17. 

 

 Jag samtycker till att mitt barn deltar i studien. [  ] 

 Jag samtycker INTE till att mitt barn deltar i studien. [  ] 
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