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Abstract 

I Sveriges förskolor genomsyras verksamheten av olika moment som skall planeras och 

genomföras. Vi har identifierat ett förhållningssätt där pedagoger anser att barns 

språkutveckling är något som kommer av sig själv. Om tankarna går kring att det är en 

utveckling som kommer av sig själv är det intressant att studera språkutvecklingen i en 

återkommande aktivitet som samlingen. Syftet med denna studie är att ur ett sociokulturellt 

perspektiv undersöka samlingen som språkutvecklande praktik och ge ett kunskapsbidrag i 

utveckling av arbetet med språkutveckling i förskolans verksamhet. För att undersöka detta 

problem har följande forskningsfrågor formulerats: Vilka språkliga handlingar uttrycker barn i 

samlingen? Vad kännetecknar de språkliga handlingar och interaktioner som kommer till 

uttryck i samlingen mellan barn och mellan barn-pedagog? Studien tar sin ansats i det 

sociokulturella perspektivet; begrepp som berörs i studien är scaffolding, handling och 

delaktighet. För att få en förståelse för resultatet har dessa begrepp varit i fokus i analysarbetet. 

Studien har en kvalitativ inriktning, där vi har varit icke deltagande observatörer av samlingen 

som språkutvecklande praktik. I vårt analysarbete har en interaktionsanalys använts, detta har 

gjort det möjligt för oss som forskare att studera och analysera interaktionen mellan alla 

deltagare i kontexten. Resultatet av studien visar att samlingen som språkutvecklande praktik 

kännetecknas av stöttande och ickestöttande handlingar och att barnens språkliga handlingar 

flertalet gånger framgår genom rörelser, samt att barns handlingsutrymme och delaktighet 

begränsas av aktiviteten eller pedagogens förhållningssätt. Slutsatsen är att samlingen kan 

fungera som en språkutvecklande praktik men att pedagogers förhållningssätt är avgörande. 

 

Nyckelord: sociokulturellt perspektiv, scaffolding, handling, delaktighet, interaktionsanalys, 

samling, barns språkutveckling.  



 
 

Förord 

 

Då var det dags att sammanfatta 3,5 års studier i ett slutligt examensarbete. Tack vare vårt 

goda samarbete har vi tillsammans lyckats genomföra det på ett framgångsrikt sätt. Vi vill 

rikta ett stort tack till våra handledare Anniqa Lagergren och Annette Johnsson som har varit 

till stor hjälp under processens gång genom såväl konstruktiv kritik och inspiration. Vi vill 

även rikta ett stort tack till deltagarna i studien och våra medstudenter inom 

handledningsgruppen.  

Under processens gång har vi använt oss av Google Dokument, detta har gjort att vi kunnat 

skriva i texten samtidigt. Genom reflektion med varandra har samtliga delar i examensarbetet 

skrivits fram gemensamt. Vi är båda två nöjda och stolta över det som vi har åstadkommit. Vi 

vill också tacka familjemedlemmar och vänner som haft förståelse för vår frånvaro samt för 

att de läst vår text och gett oss feedback. 

 

Trevlig läsning! 

 

Ulrika och Sandra 
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1. Inledning 

I dagens moderna svenska samhälle ses förskolan som en av de största och viktigaste 

institutionerna, vår uppfattning är att merparten av alla barn upp till sex år spenderar sina dagar 

där. Förskolans verksamhet omfattar en mängd olika moment och det som intresserar oss är 

arbetet med barns språkutveckling. Genom våra erfarenheter och dialog med verksamma 

pedagoger har vi förstått att det upplevs tidskrävande att arbeta aktivt med barns 

språkutveckling. Forskarna Colwell, Memmott & Meeker-Miller (2013) anser sig vara 

medvetna om att barnen spenderar mycket tid på förskolan och menar att det är pedagogernas 

förhållningssätt och den fysiska miljön som har den största betydelsen för språkutveckling. 

Båda faktorer ökar till exempel kommunikationsmöjligheterna i en barngrupp för att främja 

samspelet mellan barnen. Det ska också tilläggas att en inbjudande miljö har en stor inverkan 

på både barn och pedagoger. Då barn som har det svårt med språk och kommunikation kan 

enligt Hamerslag (2013) få positiva förutsättningar för inlärning, men också inspiration och 

ideér från pedagogerna. Fortsättningsvis beskriver Skolverket (2016) att varje barn skall ges 

möjlighet att utveckla sin förmåga att läsa, skriva och kommunicera där pedagogen har ansvaret 

för stöttning, barn skall alltså ges goda förutsättningar för språkutveckling. En studie av 

Whorrall & Cabell (2015) visar att barns språkutveckling i tidig ålder är avgörande för deras 

framtida läs- och skrivförståelse. I likhet menar Bergöö & Jönsson (2012) att barn kommer till 

skolans värld med olika grader av kunskap och att de är i behov av ett rikt språk. Vidare 

poängterar Kultti (2014) pedagogens roll och konstaterar att det i en verksamhet bör läggas 

mycket vikt vid kommunikation och påstår att det är en avgörande kunskap att kunna studera 

barns handlingar och som pedagog kunna ta till oss vad barnen är intresserade av och vad vi 

kan samtala om i förskolan. Som vi ser det, så är det förskolans uppdrag att föra ett aktivt arbete 

med barns språkutveckling. Pedagogernas roll är något Hildén (2014) också vill synliggöra, 

hon menar att pedagoger i förskolans värld behöver ha kunskap om olika variationer av barns 

kommunikation för att kunna uppmärksamma och bidra till delaktighet i barngruppen. 

Forskaren fortsätter med att alla barn ska erbjudas möjligheter och variation av språkutveckling, 

där pedagogerna ska stötta och ta till sig varje barns intresse för språket. 

 

Vi har vid upprepade gånger genom dialog med verksamma pedagoger upplevt att barns 

språkutveckling är något som anses av pedagogerna komma av sig själv, genom alla de andra 

moment som förskolan består utav. Vid våra tidigare besök på förskolor har det genom 
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observationer framkommit att barnen har viljan att utveckla sitt språk, vilket till exempel visats 

genom att barnen velat utforska bokstäver och ord vid boksamtal eller samtal barnen emellan. 

Med utgångspunkt från detta har vi även intresserat oss för det specifika momentet samlingar i 

verksamheten. Samling i förskolan avser ett moment där barngruppen samlas tillsammans med 

en eller flera pedagoger för att genomföra en aktivitet med gemensamt fokus. 

 

1.1  Problemformulering 

Ovannämnda författare argumenterar för de fördelar som skapas för barn vid arbete med 

språkutveckling från tidig ålder. Olika kommunikationsvägar krävs för att hålla barns 

nyfikenhet uppe. Kommunikation på olika vis är en förutsättning för att vi människor skall 

kunna samspela med omvärlden och genom våra erfarenheter upplever vi ett förhållningssätt 

om att barns språkutveckling är något som kommer av sig själv. Vi förstår det som att barn 

överges i den språkliga kontexten genom att ett aktivt arbete med språkutveckling inte sker. 

Detta ligger till grund för ett nytt ämne för forskning, vad händer om något så återkommande 

som samlingen i förskolan undersöks som en språkutvecklande praktik? Föreliggande studie 

kommer därför att ta utgångspunkt i detta ämne och undersöka samlingen som 

språkutvecklande praktik. 

 

1.2  Syfte 

Syftet med föreliggande studie att ur ett sociokulturellt perspektiv undersöka samlingen som 

språkutvecklande praktik och ge ett kunskapsbidrag i utveckling av arbetet med 

språkutveckling i förskolans verksamhet. För att undersöka detta syfte har följande 

forskningsfrågor formulerats. 

 

Forskningsfrågor 

 Vilka språkliga handlingar uttrycker barn i samlingen? 

 Vad kännetecknar de språkliga handlingar och interaktioner som kommer till uttryck i 

samlingen mellan barn och mellan barn-pedagog? 

 

2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogörs för den tidigare forskning som vi valt ut som relevant för föreliggande 

studie. Vi har valt att kategorisera den tidigare forskningen i tre teman. Dessa är följande: synen 

på samlingar i förskolan, barns språkutveckling och pedagogers främjande av språkutveckling. 
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2.1 Synen på samlingar i förskolan 

Samlingar är ett centralt inslag i merparten av de förskoleverksamheter som finns ute i landet 

och har länge varit. Just samlingens roll har länge varit ett omdiskuterat ämne men forskningen 

är desto tunnare. Diskussionerna går till exempel kring vem samlingarna är till för och om alla 

barn måste vara med. För det mesta inleds samlingar av en pedagog och infaller omkring samma 

tidpunkt och vid samma plats varje dag. Forskaren Rubinstein Reich (1993) nämner att det är 

upp till pedagogerna om det ska förekomma samlingar eller inte i förskolans verksamhet, men 

forskaren menar själv att det är positivt då barnen kan få bekräftat sin jag -och 

identitetsutveckling. Rubenstein Reich (1993) menar också att samlingen är av ett förberedande 

syfte då det uppkommer “lektioner” vid högre ålder. Hon menar i sin avhandling att samlingar 

i förskolan är en pedagogisk aktivitet där alla deltagare sitter tillsammans med ett gemensamt 

fokus och hon menar vidare att samling som aktivitet är ett viktigt inslag i verksamheten då det 

skapas en möjlighet för kommunikation och samspel mellan alla deltagare. En förutsättning är 

dock att pedagogen på ett strukturerat tillvägagångssätt fångar barnens intresse och 

uppmärksamhet, annars ses samlingen som ett slags tvång som kan begränsa barnen. 

Rubenstein Reich (1993) tycker det är viktigt att variera samlingarna, där de inte alltid ska utgå 

från liknande saker, hon ger tips på att sångsamlingar och bokläsning kan förgylla deras intresse 

för främjandet av till exempel språk -och begreppsutveckling, vilket kan vara språkliga 

handlingar där ord och rörelser som vid aktiviteter kan vara av stor vikt och som mynnar ut i 

ett lärande. Liknande version tar Davidsson (2002) upp i sin studie att det är viktigt att alla 

barnen ska ha en rolig stund när de är i samlingen, den behöver inte vara strukturerad utan kan 

bidra med god gruppkänsla. Hon fortsätter med att pedagogerna ska ha ett öga för ett lärande 

av barn i alla åldrar och kunna bidra med rätt kunskapsnivå. Forskaren Wenger (2009) nämner 

också som föregående författare att kunskap framkommer genom barn som kan utforska saker 

tillsammans och resultera i förändring, det vill säga via olika kommunikationsmöjligheter, 

såsom ord och rörelser. Forskaren betonar barnet som en social deltagare, som en 

meningsskapande person som har viljan att kommunicera. Det framträder också att samlingar 

bidrar med gemenskap, där barnen får en öppen möjlighet till att kommunicera med andra, bidra 

och ta till sig olika handlingar som kan främja framtida lärande. Resultatet ur forskningen säger 

att barnen får olika tillgångar till delaktighet i samlingen, beroende på deras kapacitet till 

inlärning och skapad identitet i barngruppen. 
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2.2 Barns språkutveckling 

Tidigare forskning belyser vikten av förskolans verksamhet som ett viktigt redskap för barns 

språkutveckling. McGregor, Rohlfing & Marschner (2009) undersöker i sin studie effekterna 

av att använda rörelser vid kommunikation, rörelserna kopplades till verbala ord. Resultatet av 

studien visar att det finns fördelar med att använda rörelser som symboliskt stöd och barnen 

visade ett långsiktigt lärande i ordkunskap. Forskarna har som slutsats att detta symboliska stöd 

är en bra strategi för att främja barns kommunikation och deras utveckling. Även Colwell, 

Memmott & Meeker-Miller (2013) undersöker i sin studie effekterna av att använda gester och 

tecken som kommunikation men i relation till musik. Detta för att främja kommunikation 

mellan yngre barn, musik och teckenspråk har använts som stöd vid praktiska aktiviteter i 

verksamheten. Resultatet av studien visade att barnens gester, tecken och även enstaka ord 

ökade. Forskarna menar att resultatet visar att det skulle kunna utvecklas en förbättrad 

kommunikation och ett bättre samspel mellan barnen om musik och teckenspråk används aktivt 

i en barngrupp. 

 

På liknande sätt utvärderar Kapalková, Polišenská & Süssová (2015) i sin studie gester och 

bilder som stöd, samt vad dessa stöd främjar för effekter på verbal kommunikation hos yngre 

barn. Gester och bilder visades tillsammans med ett verbalt ord. Resultatet av studien visade en 

nedgång av produktion av nya verbala ord när tiden fortlöpte. Men forskarna vill poängtera att 

barnen lärde sig i snitt sju av tio nya ord, vilket i sin tur tyder på ett långsiktigt lärande. 

Forskarna drar också slutsatsen att gester och bilder är ett bra stöd för yngre barn vid inlärning 

av nya ord och att det främjar kulturen och samspelet mellan barnen. 

Ett annat fokus inom barns språkutveckling har Engdahl (2011) i sin studie där hon fokuserar 

på hur yngre barn interagerar och kommunicerar med varandra. Interaktionen och kulturen som 

delas mellan individer studeras, barn ses som sociala aktörer och att kunskap erövras genom 

samspel. Resultatet av studien visar att barnens lek framför allt byggde på icke-verbal 

kommunikation, de använde sig av till exempel gester och kroppsspråk för att kommunicera. 

Författaren drar slutsatsen att yngre barn bör ses som sociala personer och att den fria leken i 

förskolan är en viktig kommunikationsmöjlighet men också att barn skall ges möjlighet till 

aktörskap och delaktighet i aktiviteter.  

 

Till skillnad från tidigare studier menar Sutterberg (2008) att dramatisering är en bra strategi 

att applicera för att främja barns språkutveckling. Författaren menar att antingen genom verbal 
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kommunikation, rörelser eller känslor kan barnen uttrycka sig och att variationen bidrar till 

barns delaktighet. Forskaren Hamerslag (2013) lyfter att miljön har stor påverkan på barns 

språkutveckling och inlärning. Båda forskarna menar att det är i miljön språket tar avstamp och 

att en verksamhet bör innehålla lämpliga objekt och aktiviteter för att barn skall ta till sig 

strategier och därmed utvecklas.  

 

2.3 Pedagogers främjande av barns språkutveckling 

En pedagogs förhållningssätt och barnsyn är avgörande för hur en förskoleverksamhet fungerar. 

Genom att ta vara på tillfällen då det ges möjlighet till spontana samtal visar pedagogen för 

barnen att det de säger och uttrycker är viktigt. Whorrall & Cabell (2015) lyfter i sin studie att 

tidigare forskning visar att pedagoger har bristande möjligheter i att engagera barn till 

kommunikativa samtal och att det behövs en förändring i sådana verksamheter. I deras studie 

har de undersökt olika strategier för att stödja yngre barns verbala språkutveckling, forskarna 

menar att denna utveckling är avgörande för barns framtida förmåga att till exempel läsa. Dessa 

strategier är hur en pedagog kan ställa öppna frågor under ett samtal med barn och hur man som 

pedagog identifierar barnens intressen. Resultatet av studien visar att om ovan nämnda 

strategier används aktivt av pedagoger faller det sig mer naturligt för barnen att kommunicera 

verbalt och samtal flyter på. Till skillnad från föregående studie fokuserar Thuresson (2013) på 

barns kommunikation genom bilder och kroppsspråk, hon menar att detta är ett sätt för barn att 

samspela med sin omvärld. Individens meningsskapande i förskolan undersöks och på vilket 

sätt bilder och kroppsspråk ses som resurser i en förskoleverksamhet. Det sociala samspelet och 

kommunikationen mellan människor betraktas och huruvida pedagoger värdesätter detta. 

Resultatet visar att bilder främjar barns meningsskapande, barnen använder bilder som stöd på 

ett lekfullt sätt och bilderna kopplas ihop med andra sammanhang i verksamheten. Vidare visar 

resultatet även att barnens kroppsspråk används i deras meningsskapande genom till exempel 

pekande gester för att göra sin röst hörd. 

 

Att utvidga forskningen kring bilder och tecken i relation till barns språkutveckling undersöker 

Björklund (2008) i sin avhandling att det finns goda skäl till. Hon menar att de yngre barnen 

möter detta tidigt i livet och att forskning kring alternativa kommunikationsmöjligheter är 

bristande. Forskaren menar vidare att erövrandet av denna utveckling inte sker i enskilda 

handlingar utan genom samspel med omvärlden. Med omvärld menar hon andra barn, 

pedagoger och den kultur där barnen befinner sig, att det är där de skaffar sig erfarenheter. 
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Studien påvisar att barn ges möjlighet att pröva olika medel i sitt erövrande samt hur 

pedagogerna skapar möjligheter för barnen vilket forskaren anser vara en fundamental del.   

Även Creel (2013) menar att det är framgångsrikt i en verksamhet att pedagoger använder 

strategier för att främja barns språkutveckling. Forskaren menar att det är lättare för barn att 

förstå när pedagoger varierar och tar till olika utformningar samt uttryck för ord och meningar. 

Det som vidare går att uttyda i Creels (2013) studie är en negativ aspekt kopplat till pedagogens 

bristande kunskapssida som kan sätta stopp för barns språkutveckling, vilket forskaren anser 

bör tas i beaktande. 

 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

I de olika studiernas resultat förekommer en gemensam nämnare, att pedagogers roll och 

förhållningssätt har en avgörande betydelse för barns språkutveckling. I resultaten av den 

tidigare forskningen synliggörs en viss problematik som handlar om att pedagoger i vissa fall 

har svårt att ge barnen möjlighet till språkutveckling i förskolans verksamhet och huruvida de 

olika kommunikationsmöjligheter kan appliceras i verksamheten på ett hållbart sätt. Ur tidigare 

forskning har det framkommit att forskarna ser på samlingar ur olika perspektiv i förskolans 

verksamhet, där bland annat Rubenstein Reich (1993) och Davidsson (2002) fokuserar på 

variationen på pedagogernas förhållningssätt, där studierna presenterar möjligheterna till 

främjandet av barnens inlärning och intresse. I ovan nämnda studier visar det sig att barn som 

inte utmärker sig i samlingen i regel inte får den uppmärksamhet eller stöttning som behövs för 

att vara en del av gruppen. Rubenstein Reich (1993) behandlar variationen i samlingarna och 

menar på att det behövs ett utvecklande arbete från pedagogerna för att kunna skapa ett intresse 

hos barnen. Studien lyfter att böcker och sång är en väsentlig del i samlingen och där studien 

påvisar att samlingen inte ska anses vara ett tvång, utan en lärorik gemenskap såsom “lektioner” 

för högre ålder. Pedagoger har i sin roll, vilket studien påvisar, möjlighet att skapa ett positivt 

lärande för barn genom att deras olika kommunikativa sinnen aktiveras samt att de ges en arena 

för att utvecklas och lära tillsammans. Rubenstein Reich (1993) framför i sin studie att den 

verbala kommunikationen är något som vi beaktat tas för givet. Whorrall & Cabell (2015) och 

Thuresson (2013) påvisar i sina studier kommunikation via icke-verbala möjligheter, där ibland 

kroppsspråk och bilder som kan bygga upp ett intresse för de yngre barnen. Björklund (2008) 

framför i sin studie om pedagogers medvetenhet om de yngre barnens “frånvaro” i samlingen 

och menar på att lärandet sker i gemenskap, där Björklunds studie påvisar att pedagogernas roll 

i samlingen är att kunna skapa kommunikationsmöjligheter för alla. I Creels (2013) studie 
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framförs det att samlingen är något som kan varieras för att öppna barnens intresse och påvisar 

att kunskapen om variation i samlingen är något som bör tas i beaktande för att kunna skapa en 

samling där språkutveckling sätts i fokus. Forskarna Colwell, Memmott & Meeker-Miller 

(2013) kom förslagsvis med att musik är en bra komplettering till språkutveckling och främjar 

barnens ordförråd. 

Vad som inte framkommer i de olika studierna är hur pedagogerna ska gå tillväga i samlingar, 

det vill säga inkludering av alla barn och huruvida det enskilda barnet kommer till tals. Barnen 

bör ha möjligheten att bli erbjudas alternativ kommunikation i förskolan och pedagoger bör ha 

viljan att lära ut pedagogiska kunskaper i verksamheten som ska resultera i nyfikenhet för 

fortsatt lärande. Variationen av kommunikativa stöd i verksamheten skapar ökade möjligheter 

för barn att lära och utvecklas. Att använda flera sinnen och sin kropp som kommunikation 

förespråkas i princip alla studier.  

3. Teoretisk utgångspunkt 

I detta avsnitt redogörs för studiens teoretiska utgångspunkt och analytiska verktyg. 

Inledningsvis beskrivs denna studies perspektiv på lärande och utveckling. Vidare redogörs 

betydelsen av de analytiska verktygen: handling, stöttning och delaktighet vilka ligger till grund 

för hur vi studerar samt analyserar det vi observerar. Då förskolan är en social arena förstår vi 

det som att lärande och utveckling i denna språkliga kontext inte kan ses som något enskilt utan 

att det sker i samspel mellan individer. 

3.1 Det sociokulturella perspektivet 

Vygotskij (2001) menar att det sociokulturella perspektivet handlar om att individers lärande 

sker genom att interagera med den rådande miljön samt genom att kommunicera med andra 

individer. Genom omgivande miljöer, kulturer och individer erbjuds vi olika typer av 

livsvillkor, dessa påverkar vårt tänkande. Inom den sociokulturella teorin läggs det även vikt 

på att individer kan nå högre i sin utveckling när individen är en del av en grupp och samarbetar 

med andra individer.  

 

Enligt Vygotskij (2001) är språket ett redskap för att kommunicera med andra människor och 

en grundläggande del för att kunna utveckla tänkandet. Då Vygotskij menar att lärandet sker 

genom att kommunicera med andra människor kan språkutveckling ske i samspel med andra. 

Detta skulle då innebära att det krävs att barn socialiserar och kommunicerar med andra barn 

och vuxna, genom till exempel verbal kommunikation eller kroppsspråk, för att utveckla ett 
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språk. Säljö (2010) menar även han att språkutveckling startar mellan människor innan den 

enskilda individen utvecklar sitt individuella språk. Då vuxna kan förmedla kunskap på ett 

högre plan än barn, innebär det att vuxna människor har stor betydelse för barns 

språkutveckling. Vuxna bör fokusera på barnets framtida utveckling och lärande och utmana 

med det som är obekant.  

 

Vygotskij (2001) menar vidare att det sociokulturella perspektivet betonar vikten av en 

pedagogs roll när det kommer till att inspirera barn utifrån deras aktuella nivå, men också att 

som pedagog utmana barnens lärande i mer strukturerade situationer, något vi i föreliggande 

studie kopplar till samlingar i förskolan. 

 

3.2 Handling 

Barns lärande och utveckling menar Säljö (2010) är en konsekvens av individens egna 

handlingar. Vidare menar Säljö (2010) att vi människor använder de kunskaper och redskap vi 

erövrat i sociala handlingar för att utvecklas vidare. Inom perspektivet beskriver Vygotskij 

(2001) språkhandling som ett avgörande redskap för individens utveckling. Individer kan 

genom dessa handlingar orientera sig i omvärlden och uttrycka sitt eget jag. Vidare menar 

Wertsch (1998) att en handling kan vara å ena sidan extern och å andra sidan intern. Detta 

menar han leder till att en analys av en handling inte bör begränsas av individualism. Likaså 

menar Wertsch (1998) att handlingar bör ses som en händelse i kontexten och inte som en 

separat process som sker avskilt. Individers ord menar Vygotskij (2001) är ett exempel på en 

språkhandling som kan tolkas av andra och blir till mening.  

 

Handlingar i föreliggande studie syftar på språkliga handlingar, vidare menas såväl icke-verbala 

handlingar som kroppsspråk och rörelser, som verbala handlingar då menat det som uttrycks 

muntligt. Utifrån våra forskningsfrågor är begreppet en röd tråd genom vårt arbete, där vi 

undersökt språkliga handlingar som utförts och vad språkliga handlingar har för innebörd 

mellan barn och mellan barn-pedagog. Det har lagts stor vikt vid begreppet för att kunna besvara 

våra forskningsfrågor eftersom vi som forskare ville uppmärksamma betydelsen av barnens 

uttrycksformer, då vi upplever ett forskningsglapp där det främst har fokuserats på den verbala 

kommunikationen. Genom videoinspelning har vi kunnat granska hur samtliga barn uttryckt sig 

via språkliga handlingar, hur till exempel barn har uttryckt sig via rörelser gentemot pedagoger. 
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3.3 Scaffolding 

Begreppet menar Wood, Bruner & Ross (1976) har betydelsen stöttning genom samspel. 

Pedagoger i förskolans verksamhet har möjlighet att vägleda barn i olika situationer och det är 

viktigt att varje barns stöttas utifrån dess individuella nivå. I relation till utveckling beskriver 

Wood, Bruner & Ross (1976) begreppet i dessa sammanhang som en slags stödprocess där 

pedagoger stöttar barn i en process mot en självständig och tänkande individ. 

 

I föreliggande studie benämner vi begreppet scaffolding med ordet stöttning för att få förståelse 

för om och hur pedagogerna stöttar barnen och vilka konsekvenser detta har för barns 

språkutveckling, såsom detta kan observeras i givna situationer. Den stöttning som undersöks 

är den som kan ske i de språkliga handlingarna i samlingen, där pedagoger kan vara behjälpliga 

med till exempel förtydligande ord, frågor och teckenspråk. 

 

3.4 Delaktighet 

Inom det sociokulturella perspektivet talas det ofta om delaktighet. Vygotskij (2001) menar att 

barn måste känna att de är med och aktiva i en gemenskap för att ett lärande skall ske, 

delaktighet innefattar rätten att experimentera och undersöka. Han menar vidare att genom en 

demokratisk kontext tillåts barn vara delaktiga i aktiviteter som de ännu inte behärskar, då 

utvecklas de och lär sig nya saker.  

 

I föreliggande studie använder vi delaktighet för att få förståelse för karaktären av relationerna 

mellan barn samt mellan barn och pedagog. Vi undersöker hur barns delaktighet syns och tas 

tillvara i samlingar på förskolan och vad det har för betydelse för lärande och språkutveckling, 

utifrån att tidigare forskning tyder på att delaktighet främjar inlärningsförmåga hos barn.  

Delaktighet kan observeras genom hur språkliga handlingar uppmärksammas och bemöts 

verbalt och i kroppsspråk eller hur barn bjuds in till delaktighet, till exempel via ögonkontakt. 

 

4. Metodologisk utgångspunkt 

I detta avsnitt beskrivs hur den föreliggande studien har genomförts samt vilka resonemang 

metodologin grundats på. Inledningsvis redogörs för grundläggande ställningstaganden för 

studien. Vidare följer en beskrivning av hur genomförandet har gått till, hur insamlingen av 

studiens material har gjorts, hur materialet har bearbetats samt en redogörelse för vår 
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analysmetod som har genomförts med bruk av interaktionsanalys. I den sista delen beskrivs 

studiens etiska ställningstaganden samt dess trovärdighet. 

4.1 Urval 

Vi har i vår studie utgått från ett målinriktat urval av förskola. Bryman (2011) menar att 

målinriktat urval är det mest vanligt förekommande kopplat till kvalitativ forskning. Denna 

urvalsmetod innebär att vi som forskare strategiskt valt ut förskolor och deltagare utifrån 

studiens syfte och mål. I vår studie har vi studerat två avdelningar på två förskolor i södra 

Sverige, som vi har tidigare erfarenheter av. På förskoleavdelningarna går 22 barn, mellan ett 

till tre år gamla, med fyra verksamma pedagoger respektive 24 barn, mellan ett till sex år gamla, 

med fem verksamma pedagoger. 

 

4.2 Metodval 
 

4.2.1 Kvalitativ studie 

Föreliggande studie har genomförts med en kvalitativ ansats. Kvalitativ metod beskriver 

Bryman (2011) som ett sätt för forskarna att få en djupare förståelse kring syfte och 

forskningsfrågor. Syftet med föreliggande studie är att ur ett sociokulturellt perspektiv 

undersöka samlingen som språkutvecklande praktik. Kvalitativ metod är främst inriktat på ord 

och fokus är på förståelse istället för förklaring och därför ansåg vi den metoden som mest 

lämpad för vår studie.  

 

4.3 Genomförande 

Vi kontaktade två förskolor som vi sedan tidigare har erfarenhet av. Vi informerade vilka vi var 

och tanken med vårt examensarbete. Vi bestämde en dag då vi besökte förskolorna och 

samtalade med de verksamma pedagogerna samt utforskade hur miljön i deras verksamhet såg 

ut. Under detta besök fick pedagogerna ta del av vår samtyckesblankett och de fick i uppdrag 

att lämna ut dessa till barnens vårdnadshavare. Vi bestämde tillsammans med pedagogerna tid 

och plats när observationerna skulle utföras.  

 

Vid fyra tillfällen har vi utfört observationer och videoinspelningar av samlingar på de aktuella 

förskolorna. Samlingarna som observerades pågick mellan 15-30 minuter.  
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4.3.1 Observationer och dokumentationer 

Under observationerna valde vi att anta roller som icke deltagande observatörer. Författaren 

Bryman (2011) menar att icke deltagande observatörer befinner sig utanför de studerade 

situationerna för att på så sätt inte påverka barnen. Vi ansåg denna form av observation som 

mest givande för vår studie då vi ville kunna studera pedagogerna och barnens beteende på 

förskolan. Vi är dock medvetna om att vår närvaro kan ha haft påverkan på resultatet. Vid våra 

observationer har vi valt att använda oss utav metoderna videoupptagning och fältanteckningar.  

 

Vår avsikt med valet av videoupptagning var att kunna granska och transkribera materialet i 

form av en interaktionsanalys efter tillfället på förskolan, fördelen är att kunna se iakttagelser 

som vi missat i stunden. Å andra sidan finns det en risk vid videoupptagning att barnen påverkas 

av kamerans närvaro, något vi har tagit i beaktande. Författaren Eidevald (2015) menar att 

observation genom videoupptagning används ofta vid analys av till exempel tyst 

kommunikation och interaktion av människor. Han fortsätter med att under videoupptagningens 

gång är det lämpligt att anteckna tankar och funderingar som uppkommer eftersom det förenklar 

det transkriberade materialet och kommande videoupptagningar. Ett problem Eidevald (2015) 

menar att vi kan stöta på under transkriberingen är att vi beskriver saker som inte är relevant 

för vår studie, det vill säga egna värderingar av observationerna. Detta har vi tagit i beaktande 

och sorterat bort. Våra observationer genom fältanteckningar var i form av ostrukturerad 

loggbok. Vid fältanteckningar poängterar Bryman (2011) att det bör antecknas detaljerat för att 

sedan kopplas ihop med forskarnas reflektioner. Vidare menar Bjørndal (2005) att 

videoupptagning och fältanteckningar vid forskning är ett bra komplement till varandra. Vi 

tolkade att dessa dokumentationsverktyg var gynnsamma för vår studie. 

 

4.4 Databearbetning 
 

Empirin som vi samlat in bestod totalt av fyra dokument med fältanteckningar och 85 minuters 

videoupptagning. Vi började vår bearbetning genom att på varsitt håll sortera vårt insamlade 

material och söka efter mönster. Därefter jämförde vi vår bearbetning och organiserade det 

insamlade materialet i preliminära teman. Det organiserade materialet transkriberades och 

sorterades utifrån deltagarnas verbala handlingar samt deras icke-verbala handlingar. Forskare 

som använder sig av kvalitativ metod redogör för detaljer i omgivningen för att skapa förståelse 

för det kontextuella sociala beteendet (Bryman, 2011). När transkriberingsarbetet genomfördes 
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var vi som forskare därför noga med att skriva fram detaljer om kontextens utformande samt 

kring deltagarnas olika handlingar och uttryck.  

 

4.5 Analysmetod 

I detta avsnitt redogörs för den analysmetod vi använt oss utav. De analytiska begrepp kopplat 

till sociokulturell teori som vi använt oss utav är handling, scaffolding och delaktighet. Dessa 

begrepp har hjälpt oss att analysera det empiriska materialet och finna svar på våra 

forskningsfrågor. Forskningsfrågorna inriktas på språkliga handlingar, där valet av handling 

som begrepp hjälpt oss se vilka språkliga handlingar barnen påvisar. Forskningsfrågorna 

inriktas vidare på vad de språkliga handlingarna kännetecknas av samt vad som kännetecknar 

interaktioner som kommer till uttryck i samlingen. Valet av begreppet scaffolding har hjälp oss 

se och analysera om pedagogernas handlingar är stöttande eller icke-stöttande gentemot barnen 

och deras språkutveckling. Utifrån begreppet delaktighet har vi letat efter hur delaktigheten ser 

ut mellan samlingens deltagare och hur den eventuella delaktigheten tas tillvara på av 

pedagogerna.  

 
 

4.5.1 Induktiv metodansats 

Vi har i vår studie utgått från en induktiv strategi när vi har analyserat vår empiri. Att utgå från 

en induktiv strategi var relevant för föreliggande studie då sambandet mellan teori och data 

ansågs av stor vikt och Bryman (2011) menar att en induktiv strategi allt som oftast förknippas 

med ett kvalitativt synsätt. En induktiv undersökning innebär att forskarna redogör för 

konsekvenser av resultaten i relation till den bakomliggande teorin för undersökningen, att 

resultaten återkopplas till studiens valda teori samt de forskningsresultat som nämns inom 

området (Bryman, 2011).    

 

5.4.2 Interaktionsanalys 

När vi har analyserat vårt material har vi använt oss utav interaktionsanalys vilket Jordan och 

Henderson (1995) beskriver som en metod för att undersöka och analysera människors 

interaktion där verbal, icke-verbal interaktion samt användandet av olika föremål ingår. Vidare 

betonar Jordan och Henderson (1995) vikten av videoupptagning som ett effektfullt verktyg för 

att dokumentera, då det gör att man som forskare kan återgå till filmerna om och om igen för 

att försöka förstå den faktiska interaktionen som pågår. Dock hävdar författarna att 
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videomaterialet inte alltid kan urskilja vissa detaljrika sekvenser och därför är det även 

nödvändigt att använda sig av fältanteckningar som komplement (Jordan och Henderson, 1995). 

Författaren Lindgren (2012) menar å andra sidan att observatörer måste ta i beaktande att 

videoupptagning aldrig ger en sann bild av verkligheten. Vi har haft detta i åtanke vid 

analysprocessen och varit medvetna om att det som videoupptagningen visar är 

situationsrelaterat. Med stöd från Jordan och Henderson (1995) menar vi att interaktionsanalys 

var passande för denna studie då vårt huvudsakliga fokus var att undersöka samlingen som 

språkutvecklande praktik. Genom att ställa frågor till materialet utifrån vårt syfte kring 

samlingen som språkutvecklande praktik har vi fått fram våra mönster. 

4.6 Etiska ställningstaganden 

Inför vår studie tog vi de forskningsetiska principer som finns inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning enligt Vetenskapsrådet (2002) i beaktande. Det finns fyra 

huvudprinciper att följa. Vi kommer nedan att redogöra för dessa principer samt hur vi gick 

tillväga för att uppfylla dem. 

 

Informationskravet: innebär att forskare skall informera deltagarna om studiens syfte och 

frivilligt deltagande. Detta uppfylldes genom ett informationsbrev/samtyckesblankett som 

skickades ut till barnens vårdnadshavare samt till verksamma pedagoger (se bilaga 1). 

 

Samtyckeskravet: innebär att deltagarna själva får ta beslut om de vill medverka i studien och 

deltagarna är då medvetna om att de när som helst får avbryta sin medverkan. Detta uppfylldes 

genom att de verksamma pedagogerna och barnens vårdnadshavare gav sitt skriftliga samtycke.  

 

Konfidentialitetskravet: innebär att alla deltagare och berörda garanteras anonymitet både vad 

gäller namn, arbetsplats och att tystnadsplikten råder. Detta uppfylldes genom att vi som 

forskare kom att behandla de uppgifter om pedagoger och barn som deltagit i studien på ett 

sådant sätt att utomstående inte kan identifiera varken barn eller aktuell förskola. Vi försäkrade 

oss om att deltagarna var medvetna om att allt insamlat material skulle behandlas under 

sekretess och att alla namn i studien är fiktiva.  

 

Nyttjandekravet: innebär att allt insamlat, material inte får användas i annat syfte än det som är 

tänkt, samt att det inte får lånas ut till annan forskning. Detta uppfylldes genom att vi som 
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forskare kom att förvara det insamlade materialet på ett sådant sätt att det inte nyttjades vidare. 

 

4.7  Trovärdighet 

Trovärdighet av kvalitativ forskning menar Svensson & Ahrne (2015) bygger på tre punkter, 

dessa är följande; transparens, triangulering och återkoppling till fältet. En studies transparens 

menar författarna handlar om möjligheterna till att diskutera och kritisera den aktuella texten. I 

vår studie har vi under flera avsnitt valt att vara kritiska, dels mot andras forskning och mot vår 

egen och de olika val vi gjort. Genom att vi detaljerat beskrivit vårt tillvägagångssätt i studien 

finns möjligheten att diskutera den. Vidare menar författarna att en studies triangulering handlar 

om att kombinera flera olika metoder, typer av data och teoretiska perspektiv. Genom att utföra 

en studie på detta sätt ses resultatet som mer objektivt och som en sann beskrivning. I vår studie 

har vi valt att använda oss utav två dokumentationsverktyg vilket leder till två olika typer av 

data. Genom att transkribera och kombinera dessa visar det på en trovärdig studie. Författarna 

belyser också vikten av att återkoppla till fältet. Med detta menar de att återkoppla till de 

individer som studerats och låter dem ge sin synpunkt på resultaten av studien. Efter att vi 

sammanställt våra resultat har dessa visats för de pedagoger som deltagit i studien, syftet med 

detta var att säkerställa att resultatet enligt dem var verklighetstroget. 

 

5. Resultat och Analys 

Detta avsnitt består av våra observationer och analyser av dessa utifrån de begrepp och 

analysverktyg som tidigare redogjorts för. I resultatet har vi identifierat språkliga handlingar 

från barn och pedagogers tillämpning av tecken som stöd i samlingar. Inför varje utdrag 

redogörs en kort bakgrund för händelsen. Efter varje utdrag görs en analys av det som sker och 

resultatavsnittet avslutas med en sammanfattning av analyserna. I utdragen nedan använder vi 

oss av fiktiva namn både för barn och pedagoger.   

 

5.1 Barns språkliga handlingar som uttrycks genom rörelser 

I detta avsnitt kommer vi att lyfta tre exempel på situationer som visar vilka språkliga 

handlingar barn uttrycker i samlingen och där vi kommer att sätta fingret på vad som 

kännetecknas för just språkliga handlingar. 
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Exempel 1 

Pedagogerna Anna och Lisa har samlat barnen i en kombinerad sång- och fruktsamling, det är 

inte förutbestämt vilka sånger de ska sjunga. Pedagogerna och barnen sitter i en ring på golvet. 

 

Pedagogen Anna frågar ett av barnen, Alex, vilken sång han vill sjunga under samlingen. Alex 

svarar: “Bussen”. Pedagogen Anna förtydligar och säger: “Jaaa, hjulen på bussen!”. När 

Pelle hör förtydligandet av namnet på sången börjar han göra rörelser. Pedagogen Anna sätter 

sig tillrätta, harklar sig och börjar sedan spela sången på gitarren. Merparten av barnen börjar 

sjunga tillsammans med pedagogen Anna men Liam och Ida sitter tysta och studerar sina 

kamrater. Pedagogen Lisa börjar dela den frukt som ligger i skålen samtidigt som hon sjunger 

tillsammans med de andra. Pelle fortsätter göra rörelserna till sången och Anki hänger på. De 

två barnen snurrar med armarna och deras rörelser ökar under tidens gång. Så småningom 

börjar även Alex att göra rörelser samtidigt som han sjunger, han ler mot Liam och Ida men 

de fortsätter att sitta tysta och stilla.  

 

Situationen utspelar sig i samlingen där rörelser till musik är i fokus. Pedagogen Anna börjar 

med att ta fram gitarren och frågar Alex vilken sång han vill sjunga. Detta kan ses som att 

pedagogen vill bjuda in Alex i samlingen och vara delaktig i situationen som snart kommer att 

börja. Utefter Alex språkliga handling svarar han “Bussen” och pedagogen förtydligar hans 

svar, detta kan ses som att hon begränsar honom. Det kan förstås som att Alex kan ha känt sig 

utpekad bland de andra barnen och inte våga svara hela sång-titeln. Det kan å andra sidan också 

vara en stöttande handling från pedagogen för att övriga barn ska förstå. Då Pelle lyssnat på 

vad som skulle ske, visar han med språkliga handlingar hur han vevar med armarna och det kan 

förstås som att han kopplar rörelserna till låten som kommer att spelas. Det kan ses som att 

Pelle har av erfarenhet av att kunna rörelserna sedan tidigare och ur denna situation ha 

möjligheten till att lära någon annan liknande rörelser. Låten börjar spelas och barnen som är 

aktiva börjar sjunga och göra rörelser, vilket kan förstås som att barnen uppmärksammat vad 

Pelle gjorde och att barnen stöttar varandra genom att göra rörelserna. Liam och Ida sitter på 

golvet och observerar vad som sker, vilket kan ses som att de tittar på de språkliga handlingarna 

som hänger ihop med varandra, det vill säga rörelserna och musiken. Vad som också kan ses är 

att ingen av pedagogerna stöttar Liam och Ida i deras intresse för vad som sker, men det kan å 

andra sidan ses som att pedagogerna vill att barnen ska lära av varandra. Pedagogen Lisa börjar 

att dela ut frukt, vilket kan ses som distraherande under sångens gång och en anledning till att 
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Liam och Ida inte visar någon språklig handling. Pelle tar för sig och fortsätter göra rörelserna, 

vilket kan ses som att han vill erbjuda Anki och Alex stöttning att hänga på och det kan ses som 

att barnen har anammat vad som sker och härmar Pelle genom att göra liknande rörelser. Å 

andra sidan så hade Alex hört låten sedan innan, men tog inte för sig att göra rörelserna förrän 

hans kompisar började. Det kan höra till att Alex varit rädd för att göra fel, men genom stöttning 

av Pelle och Anki så blev det bekräftat att Alex visste vad som försiggick. 

 

Exempel 2  

Pedagogen Matilda har samlat barnen i en sångsamling, hon har planerat att de ska sjunga 

sången “Huvud, axlar, knä och tå”. Pedagogen och barnen sitter i en ring på golvet.  

 

Pedagogen Matilda säger “Nu ska vi sjunga en sång som ni allihop känner igen och det är - 

huvud, axlar, knä och tå. Först ska jag visa rörelserna som hör till sången och sedan sjunger 

vi”. Pedagogen Matilda visar rörelserna för barnen och pekar på varje kroppsdel för sig 

samtidigt som hon benämner dem. Därefter frågar hon barnen om de är redo och räknar 

sedan till tre och börjar sjunga sången med tillhörande rörelser. Barnen i samlingen sjunger 

med och gör mer eller mindre rörelserna till sången. Mia reser sig upp och börjar göra 

rörelserna ståendes, hon utbrister “Titta, jag når mina tår lättare nu!”. En efter en reser sig 

barnen och gör på samma sätt som Mia. Kajsa som suttit ner lite i bakgrunden och gjort 

enstaka rörelser reser sig också upp och börjar plötsligt att göra rörelserna fullt ut.  

 

Situationen tar plats i det lilla rummet där pedagogen Matilda har planerat att utföra sången 

“huvud, axlar, knä och tå”. Språkliga handlingar såsom sång och rörelser presenterar 

pedagogen för barnen innan sången tar sin början. Både pedagogen och barnen sitter på golvet, 

vilket kan förstås som att samtliga är på samma nivå och bidrar till en god gruppkänsla. Genom 

att pedagogen nämner vad som ska ske introducerar hon språkliga handlingar för barnen, vilket 

kan ses som att barnen ska få en förståelse för vad de ska göra. Det kan ses som att pedagogen 

begränsar barnen i att utöva sina rörelser då barnen sitter ner och inte får stå upp för att få större 

möjlighet till att nå kroppsdelarna. Det kan å andra sidan ses som att pedagogen vill stötta 

barnen i att komma ihåg hur rörelserna och sången hänger ihop, men också att begränsa barnen 

för att de ska kunna få möjligheten till att komma ihåg från föregående gång. Å andra sidan kan 

det förstås som positivt att pedagogen visar rörelserna och skapar stöttning genom att hon pekar 

på varje kroppsdel för att barnen ska få en förståelse och bli påmind om hur sången utspelar sig. 
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Det kan också ses som att barnen lär sig kroppsdelarna för att kunna ha användning av detta i 

övrigt lärande och att pedagogen haft en baktanke med att använda sig av sång för ett lättare 

lärande. Pedagogen konstaterar därefter att sången ska börja och samtliga barn är med på 

noterna om vad som ska göras. Mia reser sig upp från den sittande barngruppen och inbjuder 

gruppen till att observera henne och tar till sig uppmärksamhet genom språkliga handlingar 

“Titta, jag når mina tår lättare nu!”. Detta kan förstås som att hon har övat på att nå sina tår 

eftersom hon har erfarenhet av sången sedan tidigare och vill visa övriga barn hur duktig hon 

är och att hon vill ha uppmärksamhet för vad hon gör. Å andra sidan kan det ses som att hon 

visar ett annat alternativ till att nå sina tår, vilket nästan alla barn vill dela med henne genom 

att härma och vara delaktiga i hennes dans. Kajsa som suttit på golvet under processen, vågar 

sig upp och börja härma Mia. Det kan förstås som att Kajsa känner tillit till Mia och haft 

möjlighet till att lära sig “huvud, axlar, knä och tå” tillsammans. Det kan också ses som att 

Kajsa sett att de andra barnen ställt sig upp och vill inte sitta själv på golvet, där hon inte hade 

känt sig delaktig. 

 

Exempel 3 

Pedagogen Peter har samlat barnen i en samling för att läsa högt ur boken “Bockarna Bruse”. 

Pedagogen och barnen sitter i en ring på golvet. 

 

Barnen sitter runt honom och han håller boken framför sig för att de ska kunna se bilderna. 

Pedagogen börjar läsa boken och när han kommer till ett stycke som nämner den stora bocken 

Bruse utbrister Fia “Wow, vad stor han måste vara!”. Pedagogen Peter säger “Om ni skulle 

göra er så stora ni bara kan, hur hade ni gjort då?”. Fia reser sig upp och sträcker på hela 

kroppen och säger “Nu är jag jättestor!”. Fler barn börjar resa sig upp och visa hur stora de 

kan bli. Filip säger plötsligt “Nu vill visa hur liten jag kan bli, som den lilla bocken Bruse”. 

Han lägger sig ner på knä och lutar kroppen fram och kurar ihop sig likt en sten. Pedagogen 

Peter säger “Ska vi läsa om sagan så kan ni göra era storleks rörelser under tiden som jag 

läser om de olika bockarna?”.  

 

Situationen kan ses utifrån att pedagogen Peter har samlat barnen i en ring och att han håller 

boken framför sig för att barnen ska kunna se bilder. Det kan förstås som att han vill skapa en 

interaktion mellan sig själv och barnen då han befinner sig på samma nivå som dem. Det kan 

också ses som att han vill skapa en interaktion mellan barnen och boken, samt att han stöttar 
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barnen genom att möjliggöra för deras delaktighet i samlingen. Den stöttande handlingen 

kännetecknas av att han öppnar upp sagan för dem och erbjuder ett handlingsutrymme. När 

pedagogen Peter läser boken och kommer till ett stycke som nämner den stora bocken bruse 

säger Fia “Wow, vad stor han måste vara!”. Det kan ses som att Fia använder en språklig 

handling genom verbal kommunikation för att göra sig hörd och interagera med både boken 

och pedagogen Peter. Då pedagogen tar ansats i Fias påstående och frågar barnen hur de skulle 

kunna göra sig stora, kan det ses som att han bekräftar Fias språkliga handling och bjuder in 

barnen till ett nytt slags handlingsutrymme. Fia reser sig upp och visar med sin kropp hur hon 

gör sig stor, vilket kan ses som att hon känner sig delaktig i samlingen. Det kan å andra sidan 

också ses som att hon vill visa för de andra individerna och lära dem hur man kan använda sin 

kropp. Då de andra barnen reser sig upp kan de ses som att de härmar Fias handlingar, det kan 

å andra sidan förstås som att de har tidigare kunskaper kring att använda sina kroppar och 

uttrycker deras erövrade kunskaper. Då Filip säger “Nu vill visa hur liten jag kan bli, som den 

lilla bocken Bruse”, kan det ses som att han använder en språklig handling som kännetecknas 

av att han verbalt uttrycker sig. Vidare kan det ses som att han känner sig delaktig i samlingen, 

det kännetecknas av att han tar över handlingsutrymmet. Då Filips språkliga handling leder till 

att han visar hur han gör sig liten, kan det ses som att han har tidigare kunskaper kring att 

använda sin kropp som uttrycksmedel. Genom att pedagogen Peter säger “Ska vi läsa om sagan 

så kan ni göra era storleks rörelser under tiden som jag läser om de olika bockarna?”, kan det 

ses som att han begränsar barnen. Detta kännetecknas av att han stoppar upp deras pågående 

handlingsutrymme och delaktighet i samlingen. Å andra sidan berättar han att han kan läsa 

sagan från början och att barnen kan göra rörelserna under tiden som han läser, det kan förstås 

som att han bekräftar deras handlingar och vill skapa en högre grad av interaktion mellan sagan 

och barnen. Detta kännetecknas av att han uppmärksammat barnens språkliga handlingar och 

rörelser och erbjuder barnen att utveckla deras intresse.  

 

5.2 Pedagogerna tillämpar tecken som stöd 

I detta avsnitt kommer vi att lyfta tre exempel på situationer där pedagoger tillämpar tecken 

som stöd i samlingar. 
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Exempel 4 

Pedagogerna Lisa och Anna har samlat barnen i en fruktsamling. Pedagogerna och barnen sitter 

i en ring på golvet. 

 

Pedagogen Lisa frågar Liam “Är du sugen på frukt?” och håller sin hand vid skålen. Liam 

pekar på frukterna i skålen. Pedagogen Lisa säger: “Vill du ha banan?”. Liam svarar inte utan 

fortsätter titta på frukterna i skålen. Detta uppmärksammar inte pedagogen Lisa utan hon riktar 

sin uppmärksamhet mot pedagogen Anna. Pedagogen Lisa tecknar banan med sina händer 

samtidigt som hon tittar på pedagogen Anna som i sin tur också tecknar samma sak. Isak 

uppmärksammar vad pedagogerna gör och tecknar banan. Han frågar sedan “Hur gör man 

äpple?”. Pedagogen Anna visar tecknet för äpple med sina händer och Isak gör likadant. 

Pedagogen Lisa vänder sin kropp mot Liam och frågar igen “Vilken frukt vill du ha?”. Liam 

tecknar äpple med sina händer och tar sedan ett äpple ur skålen.  

 

Då pedagogen Lisa frågar Liam om han är sugen på frukt, kan det ses som att det sker en 

turordning i gruppen. Alla barn erbjuds inte att från början ta en frukt men å andra sidan är 

turordning inget som verbalt förmedlas till barnen utan det kan ses som att de förväntas förstå 

att de ska vänta på sin tur. Då Liam ska besvara frågan pekar han på alla frukterna i skålen, det 

kan ses som en språkhandling där han försöker göra sin röst hörd. Att han pekar på alla frukterna 

kan ses som att han inte vet vilken frukt han vill ha utan endast att han vill ha en frukt, det kan 

å andra sidan ses som att han vet vilken frukt han vill ha men att skålen är placerad för långt 

bort från honom. Då pedagogen Lisa säger “Vill du ha banan?” kan det ses som att hon 

begränsar Liams handlingsutrymme. Detta kännetecknas genom att hon antingen handlar av 

tidigare erfarenhet av vad Liam brukar vilja ha för frukt eller att hon tycker sig se vilken frukt 

han pekar på. Liam kommunicerar inte verbalt men han fortsätter titta på frukterna, detta kan 

ses som att han inte känner sig delaktighet i beslutet att han ska få en banan. Liams kroppsspråk 

och tysta kommunikation är inget som uppmärksammas av pedagogen. Detta kännetecknas av 

att pedagogen Lisa flyttar sitt fokus mot pedagogen Anna. Då pedagogen Lisa börjar teckna 

banan med sina händer kan det ses som en stöttande handling. Denna stöttande handling 

kännetecknas av tecken som stöd. Pedagogen Anna utför en likadan handling genom att även 

hon tecknar banan med sina händer, det kan ses som en bekräftning riktad mot pedagogen Lisa, 

men det kan också ses som upprepning riktad mot barnen. Isak som tidigare inte tagit del av 
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handlingsutrymmet i samlingen ser vad pedagogerna gör och tecknar även han banan. Det kan 

förstås som att det här sker en möjlighet till språkutveckling och att Isak anammar detta, å andra 

sidan kan det ses som att Isak haft kunskap om tecken sedan tidigare och genom igenkännande 

blir han nyfiken. Isak frågar “Hur gör man äpple?”, det kan ses som att han är intresserad och 

vill erövra ny kunskap. Pedagogen Anna visar tecknet för äpple och Isak gör likadant. Det kan 

ses som att pedagogen Anna uppmärksammar Isaks intresse och ses som en stöttande handling 

som kännetecknas av att hon tillgodoser hans intresse. Pedagogen Lisa vänder tillbaka sitt fokus 

mot Liam och frågar Vilken frukt vill du ha?”, det kan ses som att hon är frustrerad över att han 

inte tagit en frukt, det kan å andra sidan ses som att hon erbjuder honom handlingsutrymmet. 

Då Liam tecknar äpple med sina händer och tar ett äpple kan det ses som en språkhandling som 

kännetecknas av tecken som stöd som han nyss erövrat, det kan också ses som att han haft 

kunskap om tecken sedan tidigare och genom igenkännande från kontexten tecknar han med 

sina händer.   

 

Exempel 5 

Pedagogen Lena har samling tillsammans med en grupp barn, tanken är att de skall samtala 

kring färger för att sedan förflytta sig och måla med vattenfärger. Pedagogen och barnen sitter 

i en ring på golvet.  

 

Pedagogen Lena säger “Idag tänkte jag att vi skulle måla med vattenfärg, innan vi börjar måla 

ska vi titta lite på de olika färger som vi ska använda. Jag har bestämt att vi ska använda oss 

av gul, grön, röd och blå färg”. Pedagogen lägger fram fyra papper i mitten av samlingen och 

varje papper är målat med en av färgerna hon nyss nämnde. Pedagogen säger “Vet alla vilken 

färg som är vilken?”. Barnen nickar. Pedagogen tar upp pappret närmast sig som är rött och 

säger “Istället för att säga att detta pappret har röd färg kan man använda sina händer och 

göra ett tecken”. Hon lägger ner pappret i sitt knä och tecknar rött med sina händer, barnen 

gör likadant. Tim säger “Fröken, hur gör man grönt? Det är min favoritfärg”. Pedagogen tar 

upp det gröna pappret och tecknar färgen grönt.  

 

Situationen kan förstås utifrån att barnen har samlats i en kontext där samlingen utformats av 

pedagogen Lena för att utveckla barnens språk. Pedagogens tanke är att samlingen skall vara 

ett startskott till en målarstund för barnen. Detta förstår vi utifrån att pedagogen berättar för 

barnen vad som komma skall genom att säga “Idag tänkte jag att vi skulle måla med vattenfärg, 
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innan vi börjar måla ska vi titta lite på de olika färger som vi ska använda”. Genom att 

pedagogen placerat sig på samma nivå som barnen i samlingen, sittandes på golvet, kan det ses 

som att hon vill jämna ut skillnaden mellan henne och barnen. Då pedagogen säger “Jag har 

bestämt att vi ska använda oss av gul, grön, röd och blå färg”, kan det ses som en begränsande 

handling som kännetecknas av att hon har förutbestämt vilka färger barnen skall få använda sig 

av och inte gjort de delaktiga i beslutet, men å andra sidan kan det ses som en stöttande handling 

då hon vägleder barnen och att begränsningen handlar om att barnen successivt ska utveckla 

kunskap kring färger. När pedagogen lägger fram de fyra papprena med färger kan det ses som 

att hon vill förtydliga för barnen vilka färger det handlar om och som stöd till sin verbala 

kommunikation som hon använts genom att benämna färgerna. Då pedagogen säger “Vet alla 

vilken färg som är vilken?”, kan det ses som att hon förhör barnen om deras tidigare kunskaper, 

det kan å andra sidan ses som att hon vill försäkra sig om att alla barnen är med och att hon vill 

möjliggöra för deras delaktighet i samlingen. Barnen använder sitt kroppsspråk för att besvara 

frågan och nickar, detta kan förstås som att deras tidigare kunskaper gör att de vet vilka färger 

som ligger på golvet eller som att de bekräftar pedagogens fråga då de individuellt inte vill 

utmärka sig i samlingen och att de vill ingå i en kommunikation. Pedagogen fortsätter att leda 

samlingen genom att hon väljer vilken färg och vilket papper som de skall starta med och tar 

det som ligger närmast sig själv. Då pedagogen säger “Istället för att säga att detta pappret har 

röd färg”, kan det ses som att hon återigen återkopplar för barnen vilken färg som i kontexten 

är aktuell och att hon vill främja deras språk genom upprepning. När pedagogen fortsätter 

samtala genom att säga “kan man använda sina händer och göra ett tecken”, kan det ses som 

att hon vill förbereda barnen för vad som ska komma. Då pedagogen använder ordet tecken 

utan någon större förklaring om vad ett tecken är, kan det förstås som att hon tror sig veta att 

barnen är bekanta med tecken sedan tidigare, å andra sidan kan det vara så att hon har resonerat 

med sig själv och kommit fram till att det kan bli för mycket ny kunskap på samma gång. Att 

pedagogen sedan lägger ner pappret i sitt knä kan det ses som att hon vill förtydliga för barnen 

att tecken innebär att man använder sina händer, något som hon genom verbal kommunikation 

påtalade tidigare. Då pedagogen använder sina händer och tecknar rött visar hon för barnen hur 

man gör och samtliga barn reagerar med att göra likadant. Detta kännetecknas som stöttande 

handlingar med hjälp av tecken som stöd. Barnens agerande kan ses som att de härmar 

pedagogens handling eller förstås som att de har tidigare kunskap kring användandet av tecken 

då de direkt utför likadan kommunikation. När Tim säger “Fröken, hur gör man grönt? Det är 

min favoritfärg”, kan det ses som att Tim har fångats av nyfikenhet i den språkliga kontexten 

och att han är ivrig att erövra ny kunskap. Å andra sidan kan det ses som att pedagogens tidigare 
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handling att själv välja färg begränsat Tim då han nu associerar till sina egna intressen. Då 

pedagogen väljer att ta upp det gröna pappret och sedan teckna färgen grön med sina händer 

kan det förstås som att hon stöttar Tim i hans språklärande.  

 

Exempel 6 

Pedagogen Linus samlar ihop barngruppen i en sångsamling innan lunch. Pedagogen och 

barnen sitter i en ring på golvet.  

 

Pedagogen Linus säger ”Kommer ni ihåg Babblarnas matramsa som vi sa innan maten förra 

veckan?”. Daniel utbrister “Jaaaa, de var hungriga och ville äta!”. Pedagogen Daniel säger 

“Ja precis. Idag tänkte jag att vi skulle lära oss några tecken till ramsan, men först säger vi 

ramsan en gång tillsammans”. Pedagogen räknar till tre, börjar ramsan och barnen stämmer 

in “Att leka och ha kul, hela dagen. Gör så att det kurrar i Babblarnas magar. Glad och mätt, 

vill vi alla bli. Ät av maten och få ny energi. Varsågoda!”. Pedagogen Linus och barnen har 

nu fått sällskap av pedagogen Li, hon säger “Nu ska vi försöka göra några tecken med våra 

händer som hör ihop med Babblarnas matramsa. Jag och Linus visar för er så kan ni hänga 

på!”. Pedagogerna börjar ramsan på nytt och visar tillhörande tecken för till exempel glad, 

mätt och varsågoda. De upprepar ramsan några gånger och under tiden börjar barnen en efter 

en att delta i rörelserna. 

 

Pedagogens val att samla barnen i en samling innan lunch kan ses som att han vill begränsa 

barnens handlingsutrymme. Å andra sidan säger han ”Kommer ni ihåg Babblarnas matramsa 

som vi sa innan maten förra veckan?”, genom att han använder ordet matramsa kan barnen 

associeras detta med att de själva snart ska äta mat och kontexten blir tydlig för barnen. När 

pedagogen kopplar den rådande samlingen till en samling de haft förra veckan kan det ses som 

att han vill förhöra barnen om deras tidigare kunskap, det kan å andra sidan förstås som att han 

utför en stöttande handling genom att hjälpa barnen återkoppla till en tidigare kontext. Då 

Daniel säger “Jaaaa, de var hungriga och ville äta!”, bekräftar han pedagogens fråga och visar 

att han är intresserad. Pedagogen Linus bekräftar Daniel genom att säga “Ja precis”. När 

pedagogen sedan fortsätter med att säga “Idag tänkte jag att vi skulle lära oss några tecken till 

ramsan, men först säger vi ramsan en gång tillsammans”, kan det ses som att han vill främja 

barnens språkutveckling och applicera tecken i en kontext som barnen känner igen sedan 

tidigare. Genom att han berättar att de först skall säga ramsan en gång tillsammans kan det 

förstås som att han vill stötta barnen och att upprepningen från förra veckan kan öka barnens 
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delaktighet i samlingen. Pedagogen Linus och barnen säger ramsan tillsammans och det kan 

ses som att det är barnens delaktighet som just där genomsyrar samlingen. När ramsan är färdig 

har samlingen fått en ny deltagare, pedagogen Li. Hon säger “Nu ska vi försöka göra några 

tecken med våra händer som hör ihop med Babblarnas matramsa. Jag och Linus visar för er 

så kan ni hänga på när ni vill!”. När Li kliver in i samlingen återkopplar hon till den rådande 

kontexten som barnen befinner sig i och hon påtalar en stöttande handling som kännetecknas 

av tecken som stöd. Detta förstås utifrån att hon berättar att hon och pedagogen Linus skall visa 

tecknen för barnen så kan de hänga på. Då pedagogerna upprepade gånger säger ramsan med 

tillhörande tecken kan det ses som en strategi för språkutveckling. Genom att de berättat för 

barnen att de kan hänga på när de vill kan det ses som att de möjliggör för barnens delaktighet 

på deras egna villkor. Då barnen en efter en stämmer in i ramsan och gör tecken kan det ses 

som att de härmar pedagogerna. 

 

5.3 Sammanfattning av resultat och analys 

Sammanfattningsvis visar resultaten av studien att pedagogers stöttande av barns 

språkutveckling är viktig men skiftande. Det är viktigt på grund av att barnens 

handlingsutrymme och delaktighet i samlingen är beroende av pedagogernas förhållningssätt 

och agerande. Det blir tydligt att graden av barns delaktighet i samlingar är varierande och 

ibland näst intill obefintlig för vissa individer. Pedagogernas handlingar varierar mellan att vara 

stöttande och begränsande. De stöttande handlingarna kännetecknas av upprepning, 

förtydligande av ord och tecken som stöd. De begränsande handlingarna kännetecknas av 

ouppmärksamhet. Det blir också tydligt att pedagoger medvetet eller omedvetet stannar upp vid 

de individer som är verbalt aktiva och interagerar genom ett tydligt tillvägagångssätt. I detta 

fall observerar vi att de som inte är verbalt aktiva är de yngre barnen och det framgår att de inte 

ges möjligheten till att bidra med någon form av språkhandling. De språkliga handlingar som 

barnen visar under samlingen är flertalet gånger rörelser i form av handrörelser, där de till 

exempel vill ha något. Barnens språkliga handlingar uttrycks även genom kroppsspråk, där de 

vrider sig fram och tillbaka för att de troligtvis inte är intresserade av vad som pågår. Detta 

anser vi vara ett uttryck för att visa att de vill vara delaktiga och att någon bör uppmärksamma 

deras rörelser. Vad som också uppmärksammas av oss är att vi tydligt ser barnens rörelser till 

och mot varandra som en ytterligare språklig handling. Det blir tydligt att barnen söker 

interaktion till andra barn och till pedagogerna. Detta kännetecknas av riktningen av deras 

rörelser, att de vill visa och uttrycka sig i samspel.  
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6. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras och problematiseras inledningsvis studiens resultat i relation till 

studiens syfte, forskningsfrågor, tidigare forskning, samt den valda teoretiska utgångspunkten. 

I avsnittet har diskussionen delats in i två delar, resultatdiskussion samt metoddiskussion. 

Resultatdiskussionen utgår från liknande teman som uppkommit i resultatet och diskuteras i 

relation till tidigare forskning. Därefter fortsätter avsnittet med metoddiskussionen, där 

metodval och studiens tillvägagångssätt kommer att kritiskt diskuteras. 

6.1 Resultatdiskussion 
 

6.1.1 Barns språkliga handlingar som uttrycks genom rörelser 

Inom ramen av sociokulturellt perspektiv menar Vygotskij (2001) att det handlar om att 

individers lärande sker genom att interagera med den rådande miljön samt genom att 

kommunicera med andra individer. I tidigare forskning finns resultat som visar att verbal 

kommunikation kopplat till kroppsspråk och rörelser är framgångsrikt för barns 

språkutveckling (McGregor, Rohlfing & Marschner, 2009; Colwell, Memmott & Meeker-

Miller, 2013). Vidare menar forskningen att det skulle kunna utvecklas en förbättrad 

kommunikation och ett bättre samspel mellan barnen om musik och teckenspråk används aktivt 

i en barngrupp. I föreliggande studie finns resultat som visar att barn använder sig av olika 

språkliga handlingar för att få sin röst hörd, dessa handlingar framgår många gånger av rörelser. 

Det syns även att barnen använder språkliga handlingar riktade mot andra individer för att få 

kontakt och kommunicera med andra. Wertsch (1998) menar att språkliga handlingar skall ses 

som en händelse i kontexten och inte som något som sker separat utanför. I vår analys av 

språkliga handlingar framkommer det till exempel att barnen pekar, tittar på andra individer, 

svarar på tilltal och använder rörelser som stöd till verbal kommunikation. Utvecklings 

skillnaden mellan barnen tycks inte vara ett hinder för de själva men upplevs mer problematiskt 

hos pedagogerna som merparten av situationerna riktar sina egna handlingar mot de barn som 

är verbalt aktiva.  

 

6.1.2 Pedagogerna tillämpar tecken som stöd 

Inom ramen i sociokulturell teori har pedagogen en stöttande roll, att vara en vägledare för 

barnen i språket, visa olika kommunikationsmöjligheter och stötta dem på vägen till en 

utveckling (Vygotskij, 2001). I tidigare forskning finns resultat som visar att interaktion och 

stöttning från pedagoger är av stor betydelse för barns språkutveckling (Björklund, 2008; Creel, 
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2013). Ytterligare forskning belyser vikten av att pedagoger funderar kring sitt förhållningssätt 

och har strategier för att stötta barns språkutveckling (Whorrall & Cabell, 2015). I föreliggande 

studie finns resultat som visar stöttande av pedagoger, vilket kännetecknas av att de tillämpar 

tecken som stöd i samlingar. Vygotskij (2001) betonar pedagogers roll till att inspirera och 

utmana barnen utifrån deras aktuella nivå, i såväl ostrukturerade som strukturerade situationer. 

Det framkommer i resultatet av föreliggande studie att pedagoger främst stöttar de barn som 

använder verbal kommunikation och som har en mer framträdande roll i samlingen. Vygotskij 

(2001) betonar vidare att barn behöver få känna sig som en del i en gemenskap och att de erbjuds 

en aktiv roll för att ett lärande skall ske. I vår analys av pedagogers stöttning framkommer det 

att pedagogerna använder sig av slutna frågor med ett fåtal antal svarsalternativ, det blir tydligt 

att avsikten är att barnen skall ha lättare att besvara frågorna och att det skall gå snabbare. 

Vidare framkommer det i analysen att pedagogerna både omedvetet och medvetet riktar sina 

handlingar mot de barn som är aktiva i sin kommunikation. Vårt synsätt kännetecknas av att 

pedagoger bör ha mer erfarenhet och kunskap för att rikta sina handlingar åt varje barn i 

samlingen. Vi har en viss förståelse för att handlingar riktar sig mot de verbala barnen, vilket 

vi kan tolka som en bekvämlighet hos pedagogerna. 

 

I analyserna blir det tydligt att pedagogernas stöttning inte riktar sig mot att skapa interaktion 

och kommunikation mellan barnen. I föreliggande studie visar resultatet att barnen använde sig 

av kroppsspråk och gester för att kommunicera, vilket vi som forskare observerade under 

videoinspelning, men som inte togs i beaktande av pedagogerna. Det blev tydligt att största 

delen av samlingen fokuserades på barn med verbal talförmåga. Det hade varit av intresse att 

observera hur pedagogerna bidragit med ytterligare stöttning för ett lärande via språkliga 

handlingar och delaktighet. Thuresson (2013) påvisar pedagogernas stöttning av barns 

kommunikation där barnen i hennes studie använde sig av kroppsspråk och gester genom att till 

exempel peka på sig själva eller olika saker i miljön för att göra sin röst hörd. Resultatet i 

författarens studie var att pedagoger måste värdesätta barnens samspel och kommunikation.  

 

I föreliggande studie har det varit problematiskt att identifiera barnens egna vilja till att delta 

och vara aktiva i samlingen. Då analyserna visar att pedagogerna inte använder sig av stöttning 

för att möjliggöra alla barns delaktighet kan resultatet visa att kontexten samlingar ställer krav 

på pedagogers sätt att rikta sin stöttning och att de behöver uttrycka sig varierat. Barnens 

handlingsutrymme och delaktighet begränsas ofta av aktiviteten eller pedagogens 

förhållningssätt.  
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6.2 Metoddiskussion 

Valet utav observation som metod togs eftersom vi ville få en förtydligad bild utav barnens 

lärande och utveckling som sker i den språkliga kontexten. Användandet utav kvalitativ studie 

menar Ahrne och Svensson (2013) gör det enklare för forskare att skildra den sociala interaktion 

som sker i kontexten. Något som dock bör tas upp i diskussion är den problematik som uppstod 

vid våra observationer av samlingen. Det var inte okomplicerat för oss som forskare att ha rollen 

som icke deltagande observatörer. Då barngruppen var av ringa mängd och pedagogerna vid 

varje observation var två stycken resulterade det i att vi var fyra vuxna vid tillfällena, något som 

utmärker sig från barnens naturliga vardag på förskolan och i dessa kontexter. En orsak till den 

ringa mängden av barn vid samlingarna var på grund utav att vi inte hade fått in 

samtyckesblanketter gällande alla barn på avdelningarna. Därav valde vi i samråd med 

pedagogerna att urskilja dessa barn för att minska på bortfall av videoupptagningar. Vi förstår 

det utifrån Eidevald (2015) att videoupptagning var ett bra val för vår studie som menar att 

observation genom videoupptagning är en framgångsrik metod för att studera kommunikation 

och interaktion mellan människor.  

 

Då vi i vår studie valt ett målinriktat urval och gjort ett strategiskt val utav förskolor och 

deltagare utifrån studiens syfte och mål, fick vi tillräckligt med intressant och relevant empiri 

för vår studie. Då vissa av barnen kände till oss sedan tidigare och då vi befann oss på förskolan 

vid upprepade tillfällen upplevde vi inte vår närvaro som onaturligt då barnen kommunicerade 

och interagerade med oss under övrig tid vi befann oss på förskolorna.  

 

Då vi har utfört vår kvalitativa studie under fyra dagar innebär det att vårt resultat inte går att 

generalisera. Detta är dock inte något som vi har strävat efter, vi har istället strävat efter att 

åstadkomma ett kunskapsbidrag för pedagoger. Som forskare har vi två studenter fördelat 

arbetet jämnt då vi tillsammans sökt relevant material, detta material har vi sedan analyserat på 

varsitt håll för att sedan gemensamt analysera de väsentliga delarna vi valt att bifoga till studien. 

Angående tidigare forskning, teorier och metod har vi tillsammans suttit och formulerat 

avsnitten. 

 



28 
 

7. Slutsats 

I föreliggande studie har vi fått syn på olika situationer i kontexten samlingar som 

språkutvecklande praktik som varit mer eller mindre främjande för barns språkutveckling. 

Barnens språkliga handlingar i samlingen uttrycks oftast genom rörelser gentemot aktiviteten i 

sig eller mot andra barn och deltagande pedagoger. Barnens språkliga handlingar uttrycks 

främst gånger med hjälp av deras kroppar, antingen som stöd till verbal kommunikation eller 

som ensamt uttrycksmedel. Pedagogernas handlingar kännetecknas som stöttande respektive 

begränsande. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vårt resultat och analys visar att 

samlingen kan fungera som en språkutvecklande praktik och att pedagogers förhållningssätt är 

avgörande. Utifrån vårt resultat och analys visar det sig att det är av stor vikt att pedagoger 

kritiskt och noggrant reflekterar över sitt förhållningssätt samt uppbyggnaden av samlingar, 

detta för att kunna stötta varje enskilt barn i deras utveckling, men också för att inte bryta den 

pågående inlärningen som sker via leken. För att kunna stötta varje barn på främsta sätt menar 

vi att pedagoger bör utgå från barnens intresse, ställa öppna frågor, möjliggöra för allas 

delaktighet och använda verbal kommunikation kopplat till olika kommunikationsmedel bland 

annat vid tillfällen där vi som pedagoger kan få möjlighet att vara med i den fria leken. Utifrån 

detta kan vi förstå det som att pedagoger bör använda sig av de tre stegen observation, reflektion 

och analys för att utveckla verksamheten som språkutvecklande för varje barn.  

 

8. Didaktiska implikationer och vidare forskning 

I denna studie har vi kunnat synliggöra hur en statisk aktivitet i förskolan, samlingen, är som 

språkutvecklande praktik. I studien har vi observerat och analyserat olika situationer som 

utspelat sig i samlingar, det vi saknar i vår studie är pedagogernas tankar och reflektioner kring 

det som utspelar sig i situationerna. För vidare forskning inom området är vi därav av den 

meningen att det vore intressant med en kvalitativ intervjustudie angående pedagogers 

uppfattning om deras pedagogiska förhållningssätt gentemot barns språkutveckling och 

språkliga handlingar i relation till de yngsta barnen.  

 

Vi hoppas att det som vi har kommit fram till i vår studie kan ge inspiration till andra för fortsatt 

forskning inom området. Vi önskar likaså att studien resulterar i ett kunskapsbidrag och en 

fördjupad förståelse angående positiva effekter av att arbeta aktivt med språkutveckling i 

förskolan. Med det menar vi att pedagoger arbetar vidare så att ett bredare kunskapsområde 

skapas för de yngre barnen genom att uppmärksamma deras handlingar, såsom handrörelser, 
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kroppsspråk och tecken. Vi vill tro att detta examensarbete inspirerar pedagoger till att 

reflektera kring sitt eget pedagogiska förhållningssätt för att ge barn den största möjligheten till 

att utveckla ett rikt språk.  
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Våra namn är Ulrika Södergren och Sandra Nordbeck och studerar sista terminen till 

förskollärare vid Halmstad högskola, vilket innebär att vi är mitt uppe i examensarbetet som 

vi gärna vill dela med oss av till er. 

Det har legat vid stort intresse för oss att arbeta med språkutveckling bland barnen, där vi 

kommer genomföra en studie i era barns verksamhet här på Solstrålen 1 från och med vecka 

15 och några veckor framåt. Verksamheten kommer att analyseras från ett helhetsperspektiv 

och inte utifrån individnivå, det vill säga att vi kommer att observera språkutveckling i stort.  

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 studieger 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 att användas för forskningsändamål. 
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