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Barns språkutveckling, och närmare bestämt hur förskollärare och barn samtalar vid 
måltid är i fokus i följande undersökning. Studien syftar till att undersöka förskollärares 
sätt att påbörja och vidareutveckla samtal under måltider i förskolan. Samtalen 
analyseras utifrån samtalsämne och förskollärarnas sätt att använda sig av olika 
språkhandlingar (frågor, påståenden och uppmaningar). Studien genomförs med hjälp 
av observationer, bandinspelningar och kontaktscheman. Resultatet visar att 
samtalsämnena under måltiderna har betydelse för förskollärarnas delaktighet. Det visar 
också hur samtalen vidareutvecklas alternativt stannar av genom de olika 
språkhandlingar, särskilt frågor och uppmaningar som lärarna använder sig av.  
Diskussionen berör särskilt förskollärarnas användande av frågor vilka inte direkt visar 
sig vidareutveckla samtalen i någon mening. I flera fall tystar förskollärarna istället ned 
samtalen genom sina språkhandlingar. Vi berör även att barnens egna samtal i flera fall 
utvecklas utan förskollärarens delaktighet.
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The aim of this essay was to examine the way preschool teachers and children converse 
during school meals, and also the way preschool teachers start and develop 
conversations during meals. The conversations were analyzed from the topic of 
conversation and the teachers' ways of using language acts such as questions, remarks, 
exhortations. The study was based on observations, tape recording and contact 
schedule. The result shows that the topic of conversation is significant for how involved 
teachers are in conversations during meals. The result also shows how conversations 
develop or end depending on what language acts teachers use. This is particularly clear 
when using questions and exhortations. The discussion of this study is mainly about the 
fact that teachers use of questions does not seem to make conversation progress. In 
several cases, teachers' shut conversations down by using language acts. The discussion 
also shows that conversation between children can develop and progress without the 
help of teachers.
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Del 1 Bakgrund

Under denna rubrik följer en inledning till varför vi intresserat oss för studiens ämne. 
Vidare beskrivs centrala begrepp samt studiens syfte och problemställningar. Slutligen 
presenteras den teoretiska bakgrunden.

1. 1 Inledning
Ett barns dag i förskolan utgörs av många möjligheter till lärande, både planerade 
tillfällen som samlingar men även av rutinsituationer som att vila, tvätta händerna och 
äta. I förskolans verksamhet planeras innehållet med utgångspunkt i Läroplanen för 
förskolan (Lpfö 98) och vi som lärare väljer vilket innehåll vi vill lägga i förgrunden i 
olika aktiviteter. Genom att fokusera på olika saker kan ett rikt och varierat innehåll 
skapas. På samma sätt, menar vi att det kan vara betydelsefullt att reflektera över vilket 
innehåll som är i förgrunden och vilket lärande som är möjligt att utveckla i 
rutinsituationerna i förskolan.

Under vår lärarutbildning har vi tillägnat oss kunskaper kring barns språkutveckling 
och vad som är betydelsefullt för ett rikt och varierat språk samt för den fortsatta läs-
och skrivutvecklingen. Detta har gjort att vi intresserat oss för hur förskollärare 
stimulerar barns språk i förskolan. Då barnen kommer till förskolan har de olika 
erfarenheter av språk och kommunikation. Bjar & Liberg (2003) belyser att en del barn 
kommer från hem med ett stort socialt kontaktnät där samtal och diskussioner är rikligt 
förekommande och där barnen får möjlighet att delta i olika former av kommunikation. 
Andra barn växer upp i en språkfattig miljö med ett mer begränsat umgänge med 
språket. Som lärare är det viktigt att vara medveten om de individuella skillnaderna för 
att på bästa sätt främja språkutvecklingen. 

Dagens samhälle kräver att barnen får och har en god kommunikativ förmåga för att 
kunna delta i ett demokratiskt samhälle (Söderberg, 1988; Bjar & Liberg, 2003; Lpfö 
98). Vi anser att det är betydelsefullt att utveckla en god kommunikativ förmåga för att 
kunna förmedla sina åsikter, diskutera och argumentera men också för att på ett bra sätt 
samspela med andra människor och lösa konflikter. ”Vi kommunicerar med varandra 
för att skapa mening, för att göra oss förstådda och förstå andra och det liv vi lever och 
formar tillsammans” (Bjar & Liberg, 2003:18). Språket har även betydelse för 
individens möjlighet att ta till sig information och kunskap via skriftliga och muntliga 
källor samt dess möjlighet att kritiskt granska och ta ställning till dessa.  Lpfö 98 
framhåller att stor vikt skall läggas vid barns språkutveckling genom socialt samspel, 
samtal och reflektion. Kommunikationen anses här viktig för att barn ska utveckla ett 
rikt talspråk. Barn skall ges möjlighet att utveckla sitt språk genom att berätta och 
delge sina erfarenheter och intressen. Fast (2007) anser att alla barn, såväl pojkar som 
flickor, skall ges samma möjlighet att kommunicera och att de inte ska behöva kämpa 
för att någon ska lyssna på dem. 
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Vid en föreläsning av Veli Tuomela1 väcktes vårt intresse ytterligare för barns 
språkutveckling i förskolan.  Tuomela uppmärksammade oss på att begreppen 
språkutveckling och språklig medvetenhet ofta blandas ihop. Det förra handlar om att 
barnen ska tillägna sig språket och ordens betydelse medan det senare skall 
uppmärksamma barnen på delar av språket i syfte att underlätta läs- och 
skrivinlärningen. Vi har upplevt att förskolors sätt att arbeta med språkutveckling ofta 
är knutet till aktiviteter som språksamlingar. Innehållet i dessa kan exempelvis vara att 
utveckla barnens ordförråd med hjälp av språkpåsar eller att leka med språket genom 
rim och ramsor. Detta menar Tuomela, främjar barns språkliga medvetenhet. Viktigt är 
dock att barn erhåller en djupare förståelse för ordens innebörd, vilket inte enbart kan 
uppnås genom dessa samlingar. Tuomela anser istället att barns språkutveckling bäst 
främjas i rutinsituationer i barnens vardag. Även Söderbergh (1988) pekar på att 
rutinsituationer redan tidigt i barnets liv kan fungera som språkutvecklande tillfällen då 
de vuxna benämner samma saker och händelser om och om igen. Viktigt är att ge 
barnet ord för dess yttranden och handlingar som bidrar till att barnet tillägnar sig 
betydelsen av ord och begrepp. Tuomela förklarar vidare att rutinsituationerna inte 
automatiskt är språkutvecklande utan måste fyllas med språkligt in- och utflöde, det 
vill säga att barnen får tala och lyssna mycket. Det är betydelsefullt att benämna det 
som barnet gör och uppmuntra till samtal. Till skillnad från Söderbergh så menar 
Tuomela att det inte sker något nytt lärande om samtalen handlar om samma saker 
varje gång. Vi förstår det som att Tuomela betonar vikten av att höra och använda sig 
av nya ord och begrepp medan Söderberg även poängterar repetitionens betydelse och 
dess möjligheter för att barnet ska kunna tillägna sig språket.

Som lärarstudenter menar vi att barns tankar och funderingar bör tas tillvara för att de 
skall kunna vidareutveckla dessa till givande samtal. Att skapa små grupper i 
verksamheten är ett sätt att arbeta för att fler barn ska komma till tals och därigenom 
utveckla sitt språk, menar Tuomela. Under måltiderna i förskolan sitter barnen 
vanligtvis uppdelade i mindre grupper och vi ser därför denna stund som en möjlighet 
att samtala med barnen på ett naturligt och avslappnat sätt. Läraren kan då lära känna 
barnen genom att ta del av deras vardag, intressen och upplevelser och genom detta 
främja kommunikation. 

Under vår verksamhetsförlagda del av utbildningen (Vfu) har vi upptäckt att 
förskollärare uppmuntrar och vidareutvecklar det som barnen säger på olika sätt. Bland 
annat har förskollärare ställt följdfrågor till barnen och de har även använt sig av olika 
språkhandlingar för att samtalet ska kunna utvecklas. Vi har även upplevt att barnen 
samtalar olika mycket, några barn upplevs som pratsamma medan andra är mer 
tystlåtna. Lpfö 98 pekar på att flickor och pojkar ska bemötas på ett sådant sätt att 
traditionella könmönster motverkas och att alla barn erhåller lika stort utrymme i 
förskolan. Genom de kunskaper om språkutveckling som vi tillägnat oss under vår 
lärarutbildning har vi blivit intresserade av hur förskollärare samtalar med barn vid 
måltider. Det är dessa måltidssamtal som denna uppsats behandlar.

                                               
1 Tuomela, V. (081007). Att få en syl i vädret. Språkutvecklande arbetssätt i förskolan. Föreläsning: 
Högskolan i Skövde. 
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1. 1. 1 Centrala begrepp

Under denna rubrik kommer begreppen samtal och dialog samt språkhandling att 
förklaras.

1. 1. 1. 1 Samtal och dialog

I litteraturen vi använt oss av i studien förekommer ibland begreppet dialog. Enligt 
Nationalencyklopedin (NE) är dialog ett samtal där två eller flera personer deltar. 
Vidare bygger dialog enligt Söderbergh (1988) på turtagning genom att den ena parten 
exempelvis ställer en fråga eller ger en upplysning för att sedan mottaga ett svar eller 
bekräftelse. Denna definition på dialog kan enligt oss jämställas med NE´s beskrivning 
av samtal som är ett verbalt utbyte av åsikter eller information och som sker på ett 
informellt sätt. I studien har vi valt att använda oss av begreppet samtal.

1. 1. 1. 2 Språkhandlingstyper

En huvudsats kan delas in i tre grundläggande språkhandlingstyper: frågor, 
uppmaningar och påståenden (Hultman, 2003). Frågesatser delas in i öppna samt slutna 
frågor. Öppna frågor påbörjas med hjälp av ett frågeord, exempelvis: vem, vad, vilka.
Slutna frågor är istället frågor som kan besvaras med ett ja eller nej. Påståenden 
innehåller ofta upplysningar om hur något förhåller sig eller känslouttryck. 
Uppmaningar är en form av vädjan eller påstötning som ibland kan upplevas som en 
tillsägelse. I vissa fall kan det vara svårt att definitivt bestämma vilken språkhandling 
som avses eftersom sammanhanget är avgörande för satsens betydelse. Det är därför 
viktigt att skilja mellan direkta och indirekta språkhandlingar. Exempelvis kan 
frågesatsen Kan du stänga fönstret? även uppfattas som en uppmaning Stäng fönstret!
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1. 2 Syfte 
Syftet med denna undersökning är att studera barn och förskollärares samtal under 
måltider för att ta reda på hur förskollärare kan främja barns språkutveckling i dessa 
situationer.

Vi avser att besvara följande problemställningar relaterade till syftet:  

Vad handlar samtalen om och vilken betydelse har samtalsämnet för hur förskollärarna 
vidareutvecklar måltidssamtalen?

Vilken typ av språkhandlingar2 använder sig förskollärarna av och vilken effekt har 
dessa för hur samtalen utvecklas? 

Hur fördelar sig samtalsutrymmet mellan förskollärare, pojkar och flickor?

                                               
2 Med språkhandlingar menas här de tre grundläggande språkhandlingstyperna: frågor, uppmaningar och 
påståenden (Hultman, 2003).
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1. 3 Teoretisk bakgrund
Under denna rubrik kommer vi att redogöra för forskning om barns tidiga 
språkutveckling. Vi kommer också visa på den vuxnes roll som samtalspartner i 
kommunikation med barn. Studien tar sin utgångspunkt i sociokulturell teori med Lev 
Vygotsky som förgrundsgestalt och vi kommer att ställa denna teori i relation till den 
kognitiva inlärningsteorin med Piaget som främste företrädare.

1. 3. 1 Kommunikation och sociokulturell teori

För att kommunikation skall ske måste det finnas en person som förmedlar ett budskap 
till en annan person (Arnqvist, 1993). Då muntlig kommunikation sker finns också 
möjlighet att direkt få respons på det som sagts. Tough (1976) menar att det i ett samtal 
sker ett utbyte av information, och att det är betydelsefullt för barnet att ett gott 
språkligt klimat uppstår, så att barnet kan lära sig att både bli sändare och mottagare i 
ett samtal. Bjar och Liberg (2003) betonar det sociala samspelets betydelse för hur vi 
kommunicerar. Ett samtal som inbegriper samma ämne kan se olika ut beroende på 
vem vi samtalar med. Vi använder också olika strategier i samtalet beroende på dess 
ämne och mål. Enligt Lökholm & Lundgren (2006) är det vid olika sociala 
sammanhang betydelsefullt att ge samtalet tillåtelse till att innehålla stunder av tystnad, 
så att den vuxne inte bara fyller i med sina ord då svar från barn uteblir. Att själv få 
möjlighet till att reflektera och begrunda sitt svar innan det ges, ger barnet större 
trygghet och självtillit. Varje möte med en annan människa är, enligt författarna ett 
tillfälle där olika åsikter möts. För att ett samtal ska kunna uppstå och fortleva i denna 
situation måste en ömsesidighet av förtroende infinna sig mellan parterna. Det är därför 
viktigt att visa sändaren att det som sagts har tagits emot, uppmärksammats och 
förståtts.

Av ovanstående kan vi utläsa att samspel är grundläggande för kommunikation. I 
denna studie är samtal mellan förskollärare och barn centralt och vi har tagit 
utgångspunkt i sociokulturell teori som betonar det sociala samspelet mellan individer. 
Dysthe (2003) beskriver att det sociala sammanhanget inte endast påverkar barns 
lärande och utveckling utan är en förutsättning för det i ett sociokulturellt perspektiv. I 
det sociala sammanhanget är interaktionen med andra central. Dale (1998:38) har 
liknande tankar: ”Barnet skapar inte sitt språk i social isolering utan tillägnar sig de 
vuxnas språk genom att umgås med dem”. En av förgrundsgestalterna i sociokulturell 
teori är Vygotsky (1999) som anser att barn konstruerar kunskap i samtal med andra, 
medan den vuxna kan stimulera och tillföra ny kunskap, vilken relateras till barnens 
erfarenhetsvärld (Eriksen Hagtvet, 2004). I relation till Vygotsky står Piaget som 
förgrundsgestalt för ett mer kognitivt perspektiv som istället fokuserar på barns 
kognitiva utveckling i förhållande till dess mognad. Piaget menar att det finns olika 
åldersbundna stadier som varje barn uppnår vid samma ålder (Hwang & Nilsson, 
1993). Därav menar Piaget att språket är beroende av den kognitiva utvecklingen samt 
barnets mognad (Arnqvist, 1993). Vygotsky däremot menar att språket påverkar den 
kognitiva utvecklingen och att den språkliga förmågan och utvecklingen främst beror 
på en stimulerande miljö. Piaget och Vygotsky skiljer sig alltså åt i sina teorier om hur 
lärande och utveckling sker. Säljö (2007) framhåller den grundläggande skillnaden 
mellan Piaget´s kognitivt baserade teori, där barnet främst lär på egen hand, och den 
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sociokulturella teorins fokus på samspel och samtal för att lärande ska uppstå. 
Vygotsky utgår alltså från att barnet redan från mycket tidig ålder har en förmåga att 
använda ett socialiserat språk och att samtal med vuxna främjar utvecklingen i stort.

I Vygotskys teori om lärande och utveckling har den närmaste utvecklingszonen, den 
så kallade proximala zonen, en betydande roll. Dale (1998) beskriver denna zon med 
utgångspunkt i de två stadierna för barns lärande och utveckling. Den första nivån är 
det kognitiva utvecklingsläge som barnet befinner sig på. Nivån innefattar det som är 
möjligt för barnet att klara av på egen hand. Det som barnet som mest kan prestera med 
hjälp av en vuxen eller ett annat, mer kunnigt barn, beskriver Dale som den andra 
nivån. Lärandet som däremellan är möjligt att uppnå benämns som barnets närmaste 
utvecklingszon. Söderbergh (1988) belyser att den vuxna samtalspartnern är 
betydelsefull för barnets språkutveckling. Hon uttrycker att vuxna förbereder ett 
”framtida språkligt behov på ett sätt som andra barn inte kan göra” (Söderbergh, 
1988:84). Undervisningen skall alltså vara framåtsyftande och inte inrikta sig på det 
som barnet redan kan. I lärandeprocessen som sker i den närmaste utvecklingszonen är 
både barnet och pedagogen aktiva och samtalet ett väsentligt verktyg (Bråten, 1998).

Enligt Vygotsky hänger språk och tänkande oupplösligt samman men följer olika 
utvecklingskurvor. Redan tidigt i barnets liv sammanfaller språk och tänkande genom 
att barnet upptäcker att saker benämns med ett visst ord. Barnet visar då intresse för 
dessa ord vilket leder till att språk och tanke möts, vilket även utvecklar ordförrådet.
En viktig del av barns språkutveckling är det så kallade egocentriska språket, vilket är 
framträdande i både Vygotskys och Piagets tankar om språkutveckling. Piaget menar, 
enligt Vygotskij (1999) att språket har två sidor, ett egocentriskt språk som påminner 
om kommunikation men som saknar krav på en mottagande part genom att barnet inte 
väntar sig ett svar på sitt yttrande. Detta är ett språk utan funktion som inte riktar sig 
till någon annan än barnet självt. Vid ungefär sju års ålder försvinner den här typen av 
tal eftersom barnet då utvecklingsmässigt kommit till stadiet där det är i behov av den 
andra formen, det socialiserade språket. Enligt Piaget är det alltså inte förrän barnet 
uppnått en viss åldersbunden mognad som det kan använda sig av ett socialiserat språk. 
Detta språk har en kommunikativ funktion och sker genom interaktion med andra. 
Vygotsky menar dock att barnets språk redan från början är socialt och barnets 
föreställning om att någon lyssnar är avgörande. Genom olika undersökningar kom han 
fram till att förekomsten av egocentriskt tal i annat fall sjönk. Likaså ökade frekvensen 
av egocentriskt tal då barnet ställdes inför problemlösning. Vygotsky kom därför fram 
till att talet interagerar med tanken och är betydelsefullt då det hjälper barnet att lösa 
problem (Vygotskij, 1999).

Det sociokulturella perspektivet belyser att lärande inte främst sker genom processer 
hos det enskilda barnet utan sker i samspel med andra i olika sociala kontexter. 
Kommunikation och språk är en förutsättning för barnets lärande och utveckling. 
Barnet tillägnar sig kunskaper och sociala regler genom att imitera, samtala, lyssna och 
samarbeta tillsammans med andra (Dysthe, 2003).
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1. 3. 2 Förskolebarns språkutveckling

1. 3. 2. 1 Grammatisk och pragmatisk utveckling

Med utgångspunkt i den sociokulturella teorin kan vi se att samtal mellan barn och 
vuxen är betydelsefullt för barns språkutveckling. Enligt Söderbergh (1988) kan den 
vuxne uppmuntra och stödja samtal på olika sätt beroende på barnets ålder. Samtalen 
anpassas så att barnets intresse stimuleras och barnet uppmuntras till att bli delaktigt. 
Till att börja med utelämnas endast enstaka ord för att på så sätt låta barnen fylla i 
meningen. Författaren liknar det vid att låta barnen lägga dit den pusselbit som fattas.  
Strömqvist (2003) beskriver att barns tidiga kommunikation med vuxna börjar med att 
barnet återkopplar genom att exempelvis hålla med genom endast ett ord. Den vuxne 
återkopplar i sin tur eller utvidgar barnets yttranden. Den vuxna samtalsparten är viktig 
för vilka ord barn tillägnar sig (Nettelbladt, 2007).  Dock verkar barn ha tillägnat sig 
betydelser av ord och meningar före de själva har förmågan att formulera dessa 
(Eneskär, Johansson & Svensson, 1990). Då yngre barn skall uttrycka sig kan därför ett 
enstaka ord till att börja med sammanfatta en hel fras. Vad barnet ger uttryck för med 
detta enda ord kan förstås med hjälp av det sammanhang det uttalas i. Då en vuxen 
samtalar med barn spelar även satsmelodin en viktig roll för barnets förståelse. Redan 
tidigt kan barn ta hjälp av denna då de tolkar den vuxnes tal och därigenom uppfatta 
vad det rör sig om för slags språkhandling.  Så småningom börjar barnet kombinera ord 
till meningar och efterhand kan barnet själv fylla ut en påbörjad mening (Söderbergh, 
1988). 

Då barnet är tre år har det normalt sett tillägnat sig en bra grund i sitt ordförråd och 
grammatiska färdigheter och agerar mer och mer som en aktiv samtalspartner. Barnet 
kan påbörja och utveckla ett samtal och förmågan att ta en annan människas perspektiv 
i samtalet förbättras från denna ålder vilket bidrar till en bättre 
kommunikationsförmåga (Wimmer & Perner, refererad i Strömqvist, 2003). Detta 
förtydligas av Arnqvist (1993) som beskriver att barnen då lättare kan förklara på olika 
sätt då det som yttrats inte förstås av den mottagande parten. Under barns förskoletid 
inträffar en betydande utveckling av hur barn förstår och använder sig av ord och 
meningar. De bör få möjlighet att prova ordens betydelser i olika sammanhang och det 
är viktigt att som vuxen ge positiv respons då barnen använder orden rätt. Arnqvist 
beskriver att de yngre och äldre förskolebarnens förmåga att medverka i och utveckla 
samtalen skiljer sig åt. De yngre barnens medverkan består ofta i att endast besvara de 
frågor som ställs och samtalsämnena byts ofta och hastigt. De äldre barnen kan på ett 
annat sätt hjälpa till att utveckla samtalet genom att lägga till egna åsikter och 
kommentarer.

I Vygotskys proximala utvecklingszon beskrivs att både vuxna och mer kunniga barn är 
betydelsefulla i barnets lärande. Andra barn ska inte underskattas som samtalspartner 
menar Söderbergh (1988) men de kan inte anpassa sitt språk på samma sätt som en 
vuxen gör. Samtalet är ett viktigt redskap för att utvidga barnets berättande från här och 
nu till att även kunna prata om det som skett eller kommer att hända. Det är exempelvis 
av stor betydelse för att senare kunna uttrycka sig begripligt för en samtalspartner som 
inte befinner sig på samma plats eller för att uttrycka sig i skrift. Då barnen pratar med 
varandra handlar samtalen ofta om här och nu och kroppsspråket används till att göra 
sig förstådd. Författaren menar att samtal där kroppsspråk används till stor del inte är 
lika språkutvecklande eftersom barnet inte erhåller möjlighet till att ta del av alla ord.
Genom att en god språklig stimulans sker tidigt kan behovet av insatser i grundskolan 
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minska, menar Söderbergh (1988). Vidare anser Lökholm & Lundgren (2006) det 
viktigt att barnet erhåller möjlighet att samtala ofta då detta resulterar i färdighet. 

Bjar och Liberg (2003) beskriver i sin tur att barn oftare tar initiativ till samtal ju äldre 
de är. Viktigt är att barn erhåller mycket erfarenhet av kommunikation för att utveckla 
förmågan att påbörja och vidareutveckla samtal. Att imitera andra är ett sätt att 
utveckla sitt språk, menar författarna. Söderbergh (1988) förklarar vidare att det även 
kan ske genom att den vuxne ställer frågor, talar om sådant som barnet varit med om 
eller återkopplar till samtal som barnet och den vuxne tidigare har haft. På så sätt ger 
den vuxne både utmaningar och stöd åt barnets yttranden. 

1. 3. 2. 2 Förskollärarens roll som språkutvecklande samtalspartner

Eriksen, Hagtvet (2004) och Nilsson (1993) betonar vikten av att som lärare känna in
det som barn vill samtala kring. För språkutvecklingen är det betydelsefullt att ta vara 
på det, lyssna samt föra diskussionen vidare. Även Ejeman & Molloy (1997) anser att 
det är viktigt som lärare att tillvarata samtalsämnen som är intressanta för barnet, då 
samtal skapar goda relationer mellan barn och lärare. En annan viktig aspekt tas upp av 
Wahlström (2003) som menar att då förskollärarna uppmärksammar och samtalar med 
alla barn, oavsett deras personlighet och uppförande, så skapas även bättre relationer i 
gruppen. Förskollärarens intresse är därför avgörande i samtal med barn. Pape (2001) 
förklarar att barn uppmärksammar om förskollärare inte lyssnar och i förlängningen så 
minskar barnens intresse för att samtala. Viktigt att ta del av det som barn pratar om 
oavsett om detta intresserar förskollärarna eller inte. Istället för att förskollärarna anser 
att det som barnet talar om inte är bra bör förskollärarna sätta sig in i ämnet, ta del av 
barnens intressen för att kunna diskutera och utveckla samtalen men också för att kunna 
diskutera rätt och fel med dem (Pape, 2001).

Det är viktigt att förskollärarna tänker på att tala med barnet och inte till barnet, vilket 
då inte kan kallas att de kommunicerar med varandra. Ett samtal där två personer 
kommunicerar innebär att tankar och erfarenheter delas med varandra (Lökholm & 
Lundgren, 2006). Säljö (2007) hävdar även att samtalet är viktigt då det gäller 
kunskapsförmedling och inhämtande av information från andra. Enligt Dahlgren &
Gustafsson (1999) är den vuxne en viktig vägledare för barnet som utgår från barnets 
erfarenheter och visar på ny kunskap. Läraren kan upprätthålla barnets intresse genom 
frågor och återkoppling (Hwang & Nilsson, 1993). Att delta i samtal tillsammans med 
andra utvecklar således barnens samtalsförmåga och barnet får möjlighet att se sig själv 
som en tänkbar samtalspartner. Viktigt är också att barnen erhåller trygga 
samtalstillfällen där barnen vågar yttra sig kring vad och hur de tänker (Bjar och 
Liberg, 2003; Ejeman & Molloy, 1997; Nilsson, 1993). Samtal är ett samarbete, där var 
och en måste känna att de deltar och erhåller något annars riskerar samtalet att avbrytas 
(Nilsson, 1993).  

Som vi beskrivit ovan påpekar Söderbergh (1988) att barn ofta använder sig av 
kroppsspråk för att göra sig förstådda. Pape (2001) påpekar dock vikten av att den 
vuxna uttrycker sig i fullständiga meningar och beskriver saker i ord istället för att 
förmedla sig med hjälp av kroppsspråk. Detta gör att barn får större möjlighet att 
utveckla ett rikt språk. Källqvist (1980) menar att situationen kan göra så att parterna 
oftast förstår vad som menas även fast meningarna inte är fullständiga. Enligt Bae 
(Pape, 2001) finns tre viktiga punkter i samtal mellan barn och vuxna. Den vuxne skall 
inte anmärka på barnets språk då barnet berättar någonting, då detta kan leda till att 
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barnet inte uppfattar att den vuxne är intresserad av innehållet utan av formen. Vidare 
kan kunskapsrelaterade frågor göra att barnet förlorar sammanhanget i samtalet. 
Slutligen bör alla barn få uppleva att de får komma till tals men även att de får prata 
färdigt. Arnqvist (1993) belyser dock att rättelser av barnets språk kan göra att språket 
utvecklas. Vi kan alltså se betydelsen av att upprepa det barnen säger med rätt språk för 
att barnet skall kunna tillägna sig den språkligt korrekta formen, men även att det inte 
får ske på ett sådant sätt att barnet avbryter samtalet. Barn kan genom samtal med andra 
barn eller vuxna förstå att människor kan ha delade åsikter och att de då genom 
samtalet erhåller de andras syn på saken samt att de kan korrigera och kontrollera 
varandra (Tough, 1976, Säljö, 2007). Samtalet är, menar Säljö (2007), en samordnad 
utveckling där var och ens bidrag blir till en helhet, vilken har framkommit genom 
samtal och samarbete.

Wahlström (2003) beskriver det jämställdhetsprojekt som hon som förskolechef ledde 
under fyra år i Gävle. Författaren visar att det under projektet framkom att pojkar ofta 
fick tillsägelser men också att de lärde sig att inte lyssna på dessa. Vidare blev samtal 
med flickor ofta avbrutna genom att förskolläraren riktade sin uppmärksamhet mot 
pojkarna istället. Hon belyser att det i matsituationer i förskolan är lätt att både 
förskollärare och barn agerar enligt sina invanda mönster, förskolläraren håller ordning 
på pojkarna genom tillsägelser samt samtalar om känslor med flickorna. Författaren 
poängterar att förskollärarna inte skall se måltiderna som en stund då lugn och ro skall 
skapas. I förskolan är det vanligt att tystnaden under måltiden står i centrum. Det 
förtydligas av Pape (2001:106) som uttrycker att "antagligen är: "Sch var tysta!" de 
mest använda orden i arbetet med barn".  Enligt Wahlström (2003) är det även viktigt 
att inte enbart prata med några av barnen utan att se alla barn och samtala med alla. För 
förskolläraren betyder det att han eller hon får upprepa samma sak flera gånger för att 
nå alla barn. Som Tough (1976) poängterar kan förskolläraren för vissa barn vara den 
ende vuxne i barnets omkrets som främjar dess språkutveckling.    

Thomson (refererad i Fast, 2007) hänvisar till att barnet automatiskt i skolan hamnar i 
situationer där de får kämpa för att lyssna eller för att få prata. Han menar att endast 
vissa barn erhåller möjligheten att berätta om sina erfarenheter och upplevelser. 
Författaren liknar det vid att barnen har med sig ryggsäckar med olika innehåll, samt 
att endast ett fåtal får möjlighet till att delge de övriga dess innehåll. Viktigt är enligt 
Bourdieu (refererad i Fast 2007) att barnen kan vara sig själva i den språkliga situation 
som uppstår, de får då syn på varandras sätt att tänka och tala samt förstår vad som är 
bra eller mindre bra att säga i olika situationer. Fast menar även att det är viktigt att ha 
så kallade bryggor mellan barns erfarenhetsvärld och förskolan, där barns 
erfarenhetsvärld talas och diskuteras kring. Som författaren konstaterar bygger inte 
förskolan och skolan av idag på barns vardagserfarenheter. Hon pekar även på att barn 
lär sig att tala och lyssna i förskolan men att detta inte ses av förskollärarna som ett 
första steg till läsande och skrivande, vilket är synd. Fast menar att barns erfarenheter 
måste tas tillvara bättre och att barnen då troligen skulle vara mer angelägna att lära sig 
tala, läsa och skriva.

1. 3. 3 Samtalsstrategier

Svenska akademien delar upp frågetyperna mellan öppna och slutna frågor (Hultman 
2003). Lundsteen (refererad i Ejeman & Molloy, 1997) beskriver att förskollärare kan 
använda sig av dessa olika typer av frågor och hon gör också en skillnad mellan dessa 
frågor. Slutna frågor som författaren anser endast syftar till att erhålla ett rätt svar på 
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samt öppna frågor som i större utsträckning inbjuder till att utveckla och främja 
samtalen. De slutna frågorna är inte enbart negativa, menar författaren, utan en 
variation av de båda frågetyperna är att föredra. Genom att barnen får möta öppna, 
utvecklande frågor lär de sig att själva använda sig av denna frågetyp. 

Barn är duktiga på att berätta och även på att lyssna hävdar Ljungström (2000). Tough 
(1976) menar att det är viktigt att de vuxna lyssnar samt förklarar och berättar då 
barnet undrar över något. Genom att förskolläraren lyssnar på barnets berättelser och 
frågor ger läraren barnet möjlighet till självtillit och känslan av att jag kan och duger 
som jag är. Viktigt är även att barnens hur-frågor och varför-frågor besvaras av läraren 
för att på så sätt ge barnet verktyg att hantera och diskutera dessa muntligt. Varför-
frågor är för yngre barn många gånger ett försök till att erhålla förklaringar samt att 
föra samtalet vidare. På sådana frågor svarar de vuxna alltför ofta: ”Därför att det är 
så”. Det är även viktigt att läraren har kännedom kring vilken slags frågestrategi som 
varje barn är i behov av då detta varierar (Tough, 1976). Barnets upplevelse, förtroende 
av hur och vad det kan säga till förskolläraren måste byggas upp. Barnet måste känna 
att det kan bli väl emottaget av sina berättelser genom att läraren bemöter det med 
frågor som hjälper barnet att utveckla sitt språk. I samtal mellan vuxen och barn så 
lyssnar och tolkar den vuxne vad barnet säger, det uppstår ett samtal, i vilket barnets 
självkänsla stärks. Barn behöver hjälp med att jämföra detaljer, se olikheter samt erinra 
sig detaljer från tidigare erfarenheter, vilket gör att förståelsen ökar. 

Förskollärare bör som sagt använda sig av olika slags frågestrategier för att kunna 
bemöta varje barn. Hur-frågor stimulerar barnen till att undersöka samt till att berätta 
hur någonting är och hur det fungerar (Tough, 1976). Viktigt är att läraren behandlar 
barnet som en samtalspartner för att det genom aktivt deltagande får tillfälle till att 
bygga upp sin självtillit samt ett allmänt kunskapsförråd. Det är viktigt att bekräfta 
barnet då det säger något för att barnet ska vilja och våga fortsätta prata. Genom att 
förskolläraren svarar, diskuterar och ställer frågor till barnet kan barnet erinra sig mer 
kring det som diskuteras och på så sätt utvecklas kognitivt och språkligt. Då 
förskolläraren ställer frågor som erinrar barnets tankar kan det få hjälp med att se och 
förstå sina egna tankegångar (Tough, 1976). 

Riihelä (1996) anser det viktigt att barnet ses som en likvärdig samtalspartner där de 
tillsammans kan kommunicera och att barnet är benäget att erhålla svar på sina frågor 
som barnet ställer. För stora grupper kan hindra barnets benägenhet till att vilja starta 
ett samtal. Författaren hävdar även att förskollärare ibland avbryter barnet med att 
själva fylla i vad de tror att barnet ska säga samt att de även kan ställa olika slags 
motfrågor. Detta gör ibland att barnet lämnas utan ett svar på sin fråga. Det kan även 
vara svårt ibland för förskollärarna att uppfatta eller förstå barns frågor, vilka kan vara i 
både direkt och indirekt form. Detta kan betyda att ett påstående till exempel kan vara 
en inbjudan från barnet till att starta ett samtal med förskolläraren menar Riihelä, där 
barnet senare ställer ytterligare frågor, följdfrågor, kring ämnet. Det ur språklig 
synpunkt bästa för barnet är då barnets frågor erhåller gensvar från förskolläraren vilket 
möjliggör till att samtal ska kunna skapas och vidareutvecklas. Riihelä pekar även på en 
annan anledning till att barnet ibland inte får svar på sin fråga och det är att 
förskolläraren inte tycker att frågan passar i det sammanhang som för tillfället råder och 
att barnets fråga då stör förskolläraren i sin planering.
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1. 3. 4 Sammanfattning

Förskolebarns språkutveckling med utgångspunkt i den sociokulturella teorin visar på 
att samtal mellan barn och vuxen är betydelsefull för barns språkutveckling
(Söderbergh, 1988). Viktigt är även att barn får erfarenhet av kommunikation för att 
kunna utveckla sin förmåga till att påbörja och vidareutveckla samtal (Bjar och Liberg, 
2003). Det är även av stor vikt, enligt Pape (2001) att förskollärare tar vara på, deltar 
samt frågar kring barns egna erfarenheter då detta stimulerar dem till att vidareutveckla 
sina samtal. Grundläggande är även att känna in vad barnet vill tala om och som
förskollärare ta fasta på detta och på så sätt vidareutveckla samtalet.(Eriksen, Hagtvet,
2004 & Nilsson, 1993). Vygotskys proximala utvecklingszon visar på att vuxna samt 
även andra barn är viktiga för barnets språkutveckling då de hör nya ord och begrepp. 
Vid samtal får barnen ord och begrepp förklarade för sig samt att de får höra 
fullständiga meningar vilket hjälper dem att ta till sig språket (Söderbergh, 1988). Det 
är även av stor betydelse att förskollärare ser barnet som en likvärdig samtalspartner där 
förskollärare och barn tillsammans kan kommunicera. Viktigt är även att förskollärare
lyssnar på barnens berättelser samt svarar på deras frågor vilket stärker barnens 
självtillit och språkliga förmåga.(Tough, 1976, Riihelä, 1996)
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Del 2 Metod

Här nedan beskrivs valet av metod, urval samt genomförandet av studien. Vidare 
redogörs för hur vi bearbetat resultatet av observationerna, studiens trovärdighet samt 
de forskningsetiska överväganden som vi gjort.

2. 1 Metodval
Studien har genomförts med kvalitativ ansats, nämligen observation. Vid denna metod 
kan resultatet inte generaliseras på samma sätt som vid en kvantitativ studie (Stukát, 
2005). Avsikten har istället varit att ta del av hur verkligheten kan se ut samt försöka 
finna förklaringar. En kvalitativ studie är, enligt författaren, ofta mera djupgående än 
en kvantitativ. Vår avsikt med studien är inte att finna svar som är giltiga i alla 
förskolor eller för alla samtal utan mer att skapa en medvetenhet och förståelse för hur 
vi som förskollärare kan kommunicera och främja barns språkutveckling vid 
måltidssituationer. Vilka eventuella effekter det kan ha för samtalets utveckling samt 
vilka variationer som finns i förskollärarnas samtal med pojkar respektive flickor. 
Författaren beskriver att man vid kvalitativa studier strävar efter att erhålla olika 
kategorier i resultatet vilket vi har eftersträvat. Utifrån vår erfarenhet och vår teoretiska 
bakgrund studerades samtal vid måltider för att finna svar på vårt syfte. Rådata till 
studien samlades ur empirin genom observation. Vår avsikt med undersökningen var 
inte att studera förskollärares uppfattningar kring samtal utan hur de fördes i 
verkligheten. Stukát menar då att observation är en bra metod. 

2. 1. 1 Observation genom kontaktschema och bandinspelning

Observation kan användas i kvalitativa såväl som kvantitativa studier och kan vara 
direkta, indirekta och deltagande. Med deltagande observation menas att vi som 
observatörer närvarar i barnets dagliga verksamhet, i detta fall då de befinner sig på 
förskolan. Denna metod består i att det inte på förhand går att veta vad det är som 
kommer att ske men att vi som observatörer ändå har något specifikt som ska studeras, 
vilket i vårt fall var kommunikation mellan förskollärare och barn under 
måltidssituationer. Olsson och Sörensen (2007) redogör för strukturerade observationer 
som innebär att kategorier som skall observeras har förutbestämts. Vid ostrukturerade 
observationer samlas istället så mycket data in som möjligt för att sedan bearbetas för 
att finna kategorier. Vi hade innan observationerna påbörjades funderingar kring vilka 
samtalsämnen som berördes under måltiden, hur förskollärarna utvecklade samtal och 
vilka som var delaktiga i dem. Våra observationer var av ostrukturerad art eftersom vi 
inte observerade utifrån förutbestämda kategorier utan lyssnade och spelade in 
samtalen på band för att sedan kunna analysera dem tillsammans med 
kontaktschemana. Det var därför av stor vikt att använda oss av både bandinspelning 
och kontaktschema för att kunna se hur det förhöll sig i verkligheten. Vi ansåg att ett 
kontaktschema tillsammans med bandinspelning kunde komplettera varandra på ett bra 
sätt vid datainsamlingen. 
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Med ett kontaktschema kan man enligt Rubenstein Reich och Wesén (1986)  få en 
uppfattning kring gruppens verbala samspel. Kontaktscheman kan ses som en 
strukturerad observation men dessa utgjorde i detta fall endast ett komplement till 
bandinspelningarna. Då banden endast avlyssnas kan det vara svårt att uppfatta om det 
är en pojke eller flicka som talar samt avgöra vem förskolläraren riktar sig till. Därför 
ansåg vi att kontaktschemat kunde vara ett bra komplement. Vi som observatörer 
placerade oss bredvid var sitt bord vid måltiden och barnens och lärarens placering vid 
bordet ritades upp på ett A4-papper. Vid varje bord satt en förskollärare och fem till 
sex barn. På kontaktschemat markerades pojke med ett P, flicka med F och lärare med 
L.

Då någon yttrade sig markerades detta med en pil från personen som sagt något till den 
som talet riktade sig till. Om denna person svarade ritades en pil tillbaka. Om talet inte 
riktade sig till någon särskild person ritades en pil utåt. Vidare gjordes anteckningar 
om samtalsämne för att kunna sammankoppla bandinspelningen med kontaktschemat. 
Genom detta förfarande fick vi en bild av vem som förde samtal med vem och om vad. 
Kontaktschemat gav oss även information kring barnens och förskollärarnas samt 
pojkarnas och flickornas del av talutrymmet.

Rubenstein Reich och Wesén (1986) beskriver att bandinspelning är en bra metod för 
att få detaljerad och obearbetad information. Om vi endast hade antecknat för hand 
hade vi inte kunnat skriva samtalen ordagrant vilket hade kunnat påverka resultatet. Då 
samtalen spelades in på band behövde inte analysarbetet inledas omgående och banden 
kunde avlyssnas flera gånger. Tillvägagångssättet gav också möjlighet att samtidigt 
fylla i kontaktschemana under observationstillfällena. Under observationerna gjordes 
även anteckningar i de fall något ansågs nödvändigt för att kunna förstå samtalen på 
bandinspelningarna, exempelvis om något barn använde kroppsspråk på ett avgörande 
sätt. 

2. 2 Urval
Vi valde att genomföra våra observationer på en förskola som är belägen på en mindre 
ort i Västra Götalandsregionen. Valet av förskola baserade sig på att det var en 
närbelägen förskola som vi inte själva hade någon personlig relation till. Vi har inte 
själva arbetat på förskolan, genomfört Vfu eller haft egna barn placerade där. 
Rubenstein Reich & Wesén (1986)  menar att en personlig relation till förskolan kan 
påverka det som uppfattas vid observationerna. Observationerna skedde på en 
avdelning med barn i åldrarna fyra till sex år. Stukat (2005) beskriver att då endast 
några få personer observeras ger detta ett resultat som inte är av allmänt intresse. Då vi 

P                                        L                                 F
                                                                                         

                                                                                           F

F                                        F                                 F
Exempel på kontaktschema 
(efter Rubinstein Reich & 
Wesén, 1986, s. 54).
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trodde att barngruppens sammansättning vid borden kunde skapa variation i resultatet 
har måltidssamtal med fyra olika gruppsammansättningar observerats. På förskolan 
arbetade förskollärarna med barns delaktighet genom att en dukvärd valde vart barnen 
skulle sitta. På så sätt varierades gruppsammansättningarna vid varje måltid vilket 
medförde att samma grupp endast observerades en gång. Förskollärarna ändrade dock
på dukvärdens placeringar i de fall de ansåg det nödvändigt för
gruppsammansättningen men vi som observatörer har inte varit delaktiga i placeringen 
av barnen. Observationerna skedde utav oss båda två vid en frukostmåltid samt vid ett 
mellanmål under en och samma dag. Vid båda tillfällena observerade vi barn och 
förskollärare vid ett bord var för att få ett så stort urval som möjligt. Vid varje bord satt 
en förskollärare och fem eller sex barn vilka samtliga var i åldrarna fyra till sex år. 

Vid frukostmåltiden observerades två olika bord. Vid ett av borden satt en förskollärare 
och sex barn. Barngruppen bestod av tre flickor och tre pojkar. Vid det andra bordet, 
som observerades vid samma tillfälle, satt en förskollärare tillsammans med sex barn, 
en flicka och fem pojkar. Samtliga barn var i åldrarna fyra till sex år.

Under mellanmålet observerades två olika bord och vid ett av borden satt en 
förskollärare och sex barn. Denna barngrupp utgjordes av fem flickor och en pojke. 
Vid det andra bordet, som observerades vid samma tillfälle, satt en förskollärare 
tillsammans med fem barn, tre flickor och två pojkar. Samtliga barn var i åldrarna fyra 
till sex år.

2. 3 Genomförande
Vi bestämde oss för att kontakta en förskola där ingen av oss tidigare varit under vfu 
och där vi inte hade några personliga kontakter. Detta val gjorde vi för att få 
observationstillfället så neutralt som möjligt. Vi blev väl mottagna och berättade att vi 
genomförde en studie om samtal vid måltider. Vi valde att endast tala om att studien 
berörde kommunikation under måltider för att inte förskollärarna skulle bli påverkade 
av studiens syfte vid observationerna och därav kanske agera på ett annorlunda sätt. Vi 
kom överens om en dag då det passade bra för förskollärarna att vi kom. Under denna 
dag observerades en frukostmåltid och ett mellanmål. Vid de olika tillfällena tog vi 
inget på förhand bestämt bord utan vi valde istället att sätta oss vid de bord som hade 
flest barn. Gruppernas sammansättning varierade varje måltid då det var ett dukbarn
som lade ut kort på barnen som visade varje barns placering.

Vi valde att delta under samma måltidstillfällen för att kunna observera två olika bord 
samtidigt och på så sätt få större variation i urvalet. Då vi valt bord satte vi oss i nära 
anslutning men inte direkt vid bordet, för att kunna observera under tystnad och inte 
själva bli delaktiga i något samtal. Bandspelarna placerades bredvid oss som 
observatörer så att barnen inte skulle bli distraherade av dessa. Vi startade bandspelarna
och hade även ett kontaktschema där vi ritade pilar i de riktningar dialogen vände sig. 
Dessa kontaktscheman utgjordes av A4-ark där vi ritat upp borden samt därefter 
markerat ut P för pojke, F för flicka samt L för läraren. På dessa noterades även 
samtalsämnen samt annat som vi trodde kunde vara till hjälp vid analysen. Vi satt med 
under hela måltiden och när alla barn lämnat bordet stängde vi av bandspelaren och 
avslutade observationstillfället. Varje inspelningstillfälle varade i ungefär 30 minuter.
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2. 4 Bearbetning och analys
När alla observationstillfällen var genomförda började analyseringsarbetet av 
bandinspelningarna och kontaktschemana. De inspelade samtalen skrevs ut på papper 
för att de på ett mer åskådligt sätt skulle kunna bearbetas, vilket Patel & Davidson 
(2003) förespråkar. Vid en kvalitativ analys beskriver Starrin (1994) att beskaffenheten 
av ett fenomen undersöks. Författaren menar att samtliga empiriska företeelser har 
kvalitativa egenskaper som kan undersökas och delas in i kategorier. Avsikten med den 
kvalitativa analysen är att urskilja egenskaper som är okända eller inte tillräckligt 
kända till skillnad från den kvantitativa analysen där förutbestämda egenskaper är 
identifierade och analyseras med inriktning mot ett resultat som är mätbart, exempelvis 
hur ofta fenomenet förekommer. Bearbetningen av vårt material hade utgångspunkt i 
en kvalitativ analys och vi utgick från observationerna genom det empiriska material 
som samlats in genom bandinspelningar och kontaktscheman. Vi kunde av 
observationerna ta del av att förskollärarna deltog på olika sätt i barnens samtal 
beroende på vad samtalen handlade om.

Vi valde att skriva ut de inspelade samtalen från två observationstillfällen var och 
dessa utskrifter analyserade vi sedan gemensamt för att finna olika kategorier. På så
sätt identifierades olika ämnen som samtalen berörde och de som liknade varandra 
fördes ihop till samma kategori. Genom detta tillvägagångssätt kom vi fram till de 
olika samtalsämnena: måltid, kunskapsrelaterade ämnen, fantasi och barns 
erfarenheter. De olika samtalsämnena identifierades för att undersöka om dessa hade 
någon betydelse för hur förskollärarna utvecklade måltidssamtalen och på så sätt 
främjade barnens språkutveckling. Enligt Starrin kan olika strukturer urskiljas i en 
kvalitativ analys. Då vi delat upp samtalen i olika samtalsämnen undersökte vi hur 
förskollärarna vidareutvecklade dessa samtal. Vi fann då att förskollärarna använde sig 
av de olika språkhandlingarna: uppmaningar, frågor och påståenden. Inom varje 
samtalsämne delades förskollärarnas meningar in i dessa språkhandlingar. Frågorna 
delades även upp i öppna och slutna frågor. Genom denna uppdelning analyserades 
sedan hur förskollärarna använde sig av språkhandlingarna inom respektive 
samtalsämne och hur samtalet utvecklades. Det innehåll som kunde urskiljas var att 
förskollärarna främjade barnens språkutveckling på olika sätt, beroende på ämne och 
på vilket sätt förskollärarna använde sig av de olika språkhandlingarna.

Kontaktschemat jämfördes med de utskrivna samtalen för att undersöka vilka som var 
delaktiga inom respektive samtalsämne, det vill säga om det var förskollärarna, pojkar, 
eller flickor som var mest delaktiga i samtalen samt om alla hade möjlighet till 
talutrymme. Det insamlade materialet sammanställdes i resultatet utifrån de 
samtalsämnen vi funnit. Inom varje samtalsämne har vi redogjort för de olika 
språkhandlingar som används av förskollärarna och hur dessa påverkar samtalets 
utveckling. Genom citat har vi visat om det är förskolläraren, pojkar eller flickor som 
är delaktiga i samtalen, vilket vi kunde ta del av med hjälp av kontaktschemat. Då vi 
valde att använda oss av kontaktschema hade vi inte till en början genus i tankarna utan 
det var något som vi senare i analysen kunde urskilja att det fanns vissa likheter och 
skillnader gällande detta.
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2. 5 Trovärdighet
Eftersom samtalen spelats in på band och sedan skrivits ut ordagrant är trovärdigheten i 
samtalen hög. Vid några tillfällen var dock ljudnivån hög och det var i några fall svårt 
att uppfatta alla ord i alla repliker. Om någon annan genomfört studien är det möjligt 
att de tolkat resultatet på något annat sätt genom att finna andra kategorier eller tolkat 
samtalen annorlunda. Eftersom vi som observatörer sedan tidigare var okända för 
barnen och förskollärarna kan samtalen i viss mån ha påverkats av vår närvaro. Vår 
upplevelse är dock att samtalen inte påverkades nämnvärt av detta då vi placerade oss 
en bit ifrån borden. Gällande tolkningen av språkhandlingarna är vi medvetna om att 
dessa kan förstås på olika sätt då de är situationsbundna. Vi har gemensamt analyserat 
och diskuterat språkhandlingarna för att få en så noggrann tolkning som möjligt.

2. 6 Forskningsetik
Inför studien tog vi del av och följde de fyra huvudpunkterna i de forskningsetiska råd 
som Vetenskapsrådet (2002) har sammanställt. Dessa punkter är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Följande avsnitt baserar 
sig på ovanstående råd och beskriver våra forskningsetiska överväganden i studien.

Inför observationerna informerades förskollärarna om det övergripande syftet med 
studien och fick lämna sitt samtycke till deltagande i undersökningen. För att inte 
påverka resultatet av observationerna redogjordes inte i detalj för vad i 
kommunikationen vi avsåg att studera. Eftersom observationernas fokus låg på 
förskollärarnas roll i samtalen och ämnet inte bedömdes vara av känslig karaktär så 
ansågs det av förskollärarna inte nödvändigt att erhålla skriftligt samtycke från barnens 
vårdnadshavare. Konfidentialitetskravet följdes genom att vi använde oss av fiktiva 
namn på undersökningsdeltagarna för att identiteterna på så sätt inte skulle kunna 
avslöjas. I kontaktschemat antecknades endast symbol för pojke, flicka och lärare. 
Bandinspelningarna har skrivits ut ordagrant och personerna har i dessa utskrifter fått 
fiktiva namn. Enligt nyttjandekravet kommer vi endast att använda de uppgifter vi fått 
fram till vår studie, därefter kommer vi att förstöra både bandinspelningar och 
anteckningar. Förskolans storlek och läge kommer att beskrivas med hänsyn taget till 
att det inte skall kunna fastställas vilken förskola det rör sig om. 
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Del 3 Resultat

Här nedan presenteras resultatet som framkommit genom analysen där följande fyra 
samtalsämnen kunde identifieras: måltid, kunskapsrelaterande ämnen, fantasi samt 
barns erfarenheter. Vi visar på att förskollärarna till större del är delaktiga i 
samtalsämnena som berör måltid och kunskapsrelaterande ämnen. Inom varje 
samtalsämne har vi redogjort för hur förskollärarna använder sig av de olika 
språkhandlingarna för att se hur dessa påverkar samtalets utveckling. Vi visar att 
förskollärarna i stor utsträckning använder sig av slutna frågor samt att uppmaningar 
används för att dämpa ljudnivån. Slutligen följer en resultatsammanfattning där vi även 
tydliggör förskollärarnas, pojkarnas och flickornas delaktighet i samtalen genom 
resultatet från kontaktschemana.

3. 1 Måltid
Samtalen handlar dels om själva maten dels om tillbehör och handlingar kring 
måltiden. Förskollärarna och barnen samtalar exempelvis om att något barn vill ha mer 
mat, om hur många smörgåsar varje barn får äta, vilken bokstav som står på glaset, 
bordsskick, förslag på anrättande av mat, frågor om barnen vill ha mer mat eller om de 
är klara och om maten på bordet är slut. Förskollärarna försöker att hålla en låg 
ljudnivå genom att dämpa barnen då de blir för högljudda, de lär dem att sitta på sin 
plats vid borden samt att tacka för maten.

3. 1. 1 Frågor

Nedanstående exempel (1) är hämtat från ett mellanmål då ett av barnen ätit upp sin 
smörgås. Mellanmålet har nyligen börjat och förskolläraren konstaterar att barnets 
smörgås redan är slut.

    (1)  Förskollärare: Har du redan ätit upp din macka?
Sofie: Mm. 
Förskollärare: Vill du ha en till?
Sofie: Mm.

I det korta samtal som utspelar sig i exempel 1 ställer läraren två slutna frågor: har du 
redan ätit upp din macka? Samt: vill du ha en till? Frågorna, som alltså kan besvaras 
endast med ett ja eller nej, resulterar här endast i ett kort svar från barnet: mm. 
Förskolläraren utvecklar inte samtalet vidare.
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Även i följande samtal (ex 2) ställer förskolläraren slutna frågor. Barnet 
uppmärksammar förskolläraren på att mjölken är slut genom sitt kroppsspråk. 

    (2)  Förskollärare: Ännu mer?
Olivia: Jag vill också ha mer…
Stina: Ja då? jag har inte fått nånting!
Förskollärare: Har du inte fått nånting?
Stina: Nä
Förskollärare: Har du redan slut?
Olivia: Mm.

Ovanstående meningar i ex 2 är elliptiska, vilket betyder att meningarna inte är 
fullständiga (Svenska språknämnden, 1986), men att parterna ändå förstår vad som 
menas och talas kring med stöd av sammanhang och kroppsspråk. Söderberg (1988) 
och Tuomela3 menar att det är viktigt att främja språket i rutinsituationer och att inte 
hoppa över ord för att språkutveckling ska ske, vilket gör att förskolläraren är viktig 
som förebild och språkutvecklare för barnet. Förskolläraren frågar: ännu mer? istället 
för att uttala en fullständig mening och benämna det som avses: vill du ha mer mjölk?
Likaså sker i meningen har du inte fått nånting? Den slutna frågan: ännu mer leder 
dock till att flera barn utrycker att de vill ha mer mjölk. 

I den konkreta situation som samtalet utspelar sig i framgår vad frågorna riktar sig till 
men förskolläraren benämner inte med ord vad barnet menar. Samtalet förs med 
utgångspunkt i slutna frågor och barnet uppmuntras inte till delaktighet. Förskolläraren 
bekräftar barnets påstående: ja då? jag har inte fått nånting! genom att upprepa med en 
sluten fråga: har du inte fått nånting?

I några fall ledde inte de slutna frågorna till något svar från barnet. I nedanstående 
exempel (3) svarar barnet endast genom att nicka

    (3)  Förskollärare: Vill du ha kanel och socker? 
Barnet nickar.

Vi kan i ovanstående exempel (1–3) se att förskolläraren använder sig av slutna frågor 
och att samtalen inte utvecklar sig i någon större utsträckning. Endast i ett samtal 
använde sig förskolläraren av en öppen fråga: varför lånade du deras? vilket 
nedanstående exempel visar (ex 4).

    (4)  Förskollärare: Men vi hade ju hela mjölkpaketet! Varför lånade du deras?
Stina: Men jag har inte de.
Kalle: Men jag hämtar min sista macka
Förskollärare: Men vi kan öppna ett nytt. Vill du ha mer?
Fannie: Jag med.
Stina: Jag var före dig. Jag var före dig Fannie!
Förskollärare: Vad mjölk ni dricker då!

Den öppna frågan uppmanar barnet att svara med en fullständig mening men 
förskolläraren bekräftar eller vidareutvecklar inte barnets svar. Förskolläraren forsätter 
samtalet med en sluten fråga: vill du ha mer?

                                               
3 Tuomela, V. (081007). Att få en syl i vädret. Språkutvecklande arbetssätt i förskolan. Föreläsning: Högskolan i 
Skövde.
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Resultatet av observationerna visar att förskollärarna mest använder sig av slutna 
frågor i samtalen som berör ämnet måltid. 

3. 1. 2 Uppmaningar

Följande samtal (ex 4) utspelar sig vid ett av borden i slutet av måltiden och några barn 
börjar bli klara. Flickorna tittar på glasens undersida för att undersöka vilka siffror de 
har.

    (5)  Förskollärare: Är du klar?
Tove: Jag vill ha mer mjölk.
Förskollärare: Vill du ha mer mjölk? Då får du sitta på din plats.
Fannie: Se vad jag har då!
Sofie: vi vet inte vems som är vems!
Förskollärare: Nä, då får ni ta ett bara då. Vad har ni för siffror då?
Fannie: Tre och tre.
Fannie: Jag har tre och hon har tre
Förskollärare: Jaha, ni har samma siffror.
Sofie: Jag hade ingen droppe!
Förskollärare: Är du klar, Fannie? Vill du duka av? Kom hit så ska du få en fråga då.
Tove: Kom hit så ska du få en fråga då! (härmar)

I exempel 4 använder sig förskolläraren av både slutna frågor, påståenden och 
uppmaningar. Förskolläraren bekräftar barnet genom att upprepa: vill du ha mer mjölk. 
Denna bekräftelse kan ses som en sluten fråga men även som en uppmaning 
tillsammans med: då får du sitta på din plats. Detta tolkar vi som en uppmanande 
tillsägelse för att barnet skall få det som efterfrågas.

I samtalet kombinerar förskolläraren en uppmaning med en sluten fråga: nä, då får ni 
ta ett bara då. Vad har ni för siffror? Detta leder endast till en liten utveckling av 
samtalet då förskolläraren bekräftar att barnen har samma siffror i glasen. 

I några samtal ger inte barnen något svar på uppmaningarna. I nedanstående exempel 
har ett barn precis kommit och satt sig då de andra barnen redan har lämnat bordet. 
Flickan har hällt fil i sin tallrik och förskolläraren uppmanar henne att också ta flingor.

    (6)  Förskollärare: Du kan väl ta lite flingor i.

Ovanstående uppmaning (ex 6) från förskolläraren resulterade inte i något svar från 
barnet och något språkutvecklande samtal uppstod inte. 

3. 1. 3 Påståenden

Under mellanmålet konstaterar en flicka att hon ska gå: hem efter mellanmålet. En 
annan utav flickorna undrar om det är mellanmål som de äter nu, vilket förskolläraren 
bekräftar samt påstår genom att säga: det här är mellanmålet.

    (7)  Fannie: Hem efter mellanmålet.
Olivia: Är det här mellanmålet?
Stina: Är det här mellanmålet? (härmar)
Förskollärare: Det här är mellanmålet.
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Fannie: Hem!
Förskollärare: Ska du hem nu? Efter mellanmålet?
Fannie: Mmm

I detta samtal deltar förskolläraren och sätter ord på barnens kommentarer. När Fannie 
säger hem, utvecklar förskolläraren detta genom att ställa frågan om barnet skall hem 
efter mellanmålet. Hon bekräftar även för barnen att det är mellanmål som de äter. Att 
bekräfta barnets kommentarer är betydelsefullt menar Tough (1976) för att barnet ska 
känna sig trygg i samtalssituationen och våga berätta mer. Samtalet handlar om något 
som skall ske efter mellanmålet. Söderbergh (1988) framhåller att det är viktigt att 
utveckla samtal kring sådant som skall hända i framtiden vilket Fannie tog initiativ till 
i samtalet (ex 7): hem efter mellanmålet.

3. 2 Kunskapsrelaterade ämnen
Då barnen avslutar sin måltid får de varsin kunskapskontrollerande fråga för att få 
lämna bordet. Frågorna ställs vid varje måltid och berör främst matematik och 
naturorienterande ämnen. Frågorna är inte förutbestämda utan hittas på efterhand då 
något barn ätit färdigt. Genom dessa kunskapsrelaterade ämnen ställer förskolläraren 
olika frågor inom ett område där de själva har kunskap. Samtalen innehåller flera 
turtagningar mellan barn och förskollärare, där barnet endast svarar med enstaka ord. 
Vi tolkar dessa kunskapsrelaterade samtal som att förskolläraren endast önskar rätt svar 
och att syftet inte är att utveckla samtalen. 

3. 2. 1 Frågor

Barnet har avslutat sin måltid och sitter kvar vid bordet. Förskolläraren undrar om Lina 
har ätit klart och ställer därefter en kunskapsrelaterad fråga som rör ämnet matematik.  

    (8)  Förskollärare: Är du klar?
Lina: Mmm.
Förskollärare: Då kan du… nä vänta, du ska ha en fråga först. Aaa, okej. En lätt eller svår fråga? 
En svår!? Hmm, vad ska vi ta då, då? 
Lina: Neej! En lätt!
Förskollärare: Mmm, okej, jag tar en medelsvår då. Mmm. Om du har fem stycken meloner. Då 
menar jag fem stycken, fem meloner. Och sen när du går hem så tappar du två meloner. Hur 
många är det kvar då?
Lina: Tre.
Förskollärare: Ja, det var bra, då får du tacka.
Lina: Tack.
Förskollärare: Ja, var så god.

Förskolläraren ställer flera slutna frågor till Lina som hon vid ett tillfälle dessutom 
besvarar själv: en lätt eller svår fråga? en svår!? Liksom ovan i exempel 1–3 kan vi 
här se att de slutna frågorna leder till korta svar. Lina svarar: mm, tre och tack och 
läraren är den som för samtalet vidare. 

Förskolläraren ställer även en öppen fråga: vad ska vi ta då, då? Denna fråga upplever 
vi inte att förskolläraren vill ha svar på utan mer är förskollärarens egen fundering 
kring vad hon ska hitta på för fråga. Frågan leder inte heller till något svar från barnet, 
vilket stödjer vår tolkning. Lina svarar istället att hon vill ha en lätt fråga och 
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förskolläraren bekräftar och tillmötesgår till viss del Linas önskning genom att välja en 
medelsvår fråga istället.

En stund senare vid samma bord är flera barn färdiga samtidigt och förskolläraren har 
bestämt sig för att ge ytterligare en svår fråga.
    
    (9)  Förskollärare: Är du nästa? Ska du få en fråga nu då? Då får du en svår här. 

Samuel: Inte en svår, en lätt.
Förskollärare: Okej en lätt då. Du går i en affär och köper fem bananer.
Samuel: Nä, en svår.
Förskollärare: A, okej, då gör jag den svår då. Du går in i affären och köper fem bananer. När du 
går hem så äter du upp två bananer. Hur många är det kvar i påsen då?
Axel: Jag vet!
Samuel: Två.
Förskollärare: Nä, hur många köpte du?
Samuel: Två?
Förskollärare: Fem köpte du.
Samuel: Fem.
Förskollärare: Fem. Sen när du gick hem så åt du upp två bananer.
Samuel: Två.
Förskollärare: Hur många har du kvar då?
Samuel: Två.
Förskollärare: Nä, du får kolla! (visar med fingrarna).
Samuel: Tre
Förskollärare: Tre, bra då får du tacka. 
Samuel: Mmm

Ovanstående exempel (ex 9) visar på att läraren ställer slutna frågor: är du nästa? ska 
du få en fråga nu då? hur många är det kvar i påsen? Med dessa frågor söker 
förskolläraren efter rätt svar istället för att fråga barnet om hur det tänker. Med en 
öppen fråga som: hur tänkte du då? hade kanske samtalet kunnat utvecklas mer.

3. 2. 2 Uppmaningar

Det är slutet på måltiden och flera barn börjar bli färdiga samtidigt. Barnen är 
okoncentrerade, vill lämna bordet och väntar på sin fråga. Magnus har ätit klart men 
inte fått någon fråga av förskolläraren ännu. Vid bordet sitter tre flickor, två pojkar och 
en förskollärare.

   (10) Förskollärare: Fannie, Fannie, är ni klara?
Stina: Fannie är ni klara? (Härmas)
Olivia: Fannie, Fannie!
Magnus: Jag är också klar!
Förskollärare. Är du också klar?
Magnus: Nä, du får fråga.
Förskollärare: Ja, jag ska fråga… Vad ska vi fråga? Jo, jag vet! Säg… Du måste nämna, säga tre 
stycken djur som…
Magnus: Neej, inte på, inte den!
Förskollärare: … bor i skogen, tre stycken. Ssssssschh! Nej men vänta lite, ja men vänta lite, 
vänta!!! Tre stycken djur som bor i skogen, vad finns det för djur i skogen?
Magnus: Björnar…
Förskollärare: Björnar, jaa.
Magnus: Rävar
Förskollärare: Jaa, det var bra, å en till. Vad finns det mer, finns det kanske… kommer du på nån, 
finns det kanske nån insekt?
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Magnus: Vad är det?
Förskollärare: Insekt?
Fannie: Pratar ni om skog nu?
Förskollärare: Jaa, små djur…
Magnus: Myra.
Förskollärare: Aaa, va bra, då får du tacka. 

I exempel 10 finns en sluten fråga vilken vi dock tolkar som en underförstådd 
uppmaning till barnen att lugna sig: Fannie, Fannie, är ni klara? På denna fråga svarar 
inte flickorna men Magnus kommenterar att han är klar. Förskolläraren riktar då sin 
uppmärksamhet mot Magnus istället som får en fråga som gäller djur i skogen. 
Ljudnivån är hög vid bordet så förskolläraren får uppmana de andra barnen att vara 
tysta: ssssssschh! nej men vänta lite, ja men vänta lite, vänta!!! Uppmaningarna sker i 
form av tillsägelser riktade till de andra barnen så att samtalet med Magnus kan 
fortsätta. 

Flera av de kunskapsrelaterade frågorna fungerar som uppmaningar vilket vi kan se i 
exempel 10.

  (11) Frida: När kommer mamma?
Förskollärare: Hon kommer där. Du får en fråga då. Är du klar? Har du ätit upp? Nämn tre djur 
som finns i havet.
Frida: Tre..?
Förskollärare: Tre stycken.
Frida: En val.
Förskollärare: Mm, två till.
Frida: En fisk.
Förskollärare: Mm, en till.
Frida: … och en bläckfisk.
Förskollärare: Ja, vad bra. Då får du tacka.
Frida: Tack för maten.

Förskolläraren uppmanar barnet att nämna tre djur som finns i havet samt bekräftar att 
barnet uppfattat rätt antal. Efterhand uppmanar förskolläraren barnet att nämna fler 
djur: mm, två till: mm, en till.

Vidare uppmanas barnet att tacka. Samtalet visar att barnet endast svarar kortfattat, 
exempelvis: en val, en fisk. Hwang & Nilsson (1993) menar att följdfrågor och 
återkoppling är viktigt för att bevara barnens intresse. Genom följdfrågor kopplade till 
barnets svar tror vi att samtalet hade kunnat utvecklas mer. 

3. 2. 3 Påståenden

De flesta barnen är färdiga och förskolläraren har redan ställt ett par 
kunskapsrelaterande frågor när följande samtal utspelar sig (ex 11).

   (12) Förskollärare: Okej, då får du nämna ett djur som lever i havet.
Sofie: Fisk!
Förskollärare: Aa, den var bra. Fiskar finns i vattnet. Då får du tacka… 
Fannie: … och valar!

Förskolläraren kommenterar Sofies svar med ett påstående att: den var bra samt 
bekräftar att: fiskar finns i vattnet. I detta exempel (ex 12) sker det ingen utveckling av 
samtalet då barnet endast lämnar ett kort svar: fisk. Sofie verkar veta att fiskar lever i 
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havet men för de övriga barnen vid bordet kan lärarens påstående utveckla deras 
kunskap kring detta. Förskolläraren tillvaratar inte Fannies svar om att valar också 
lever i vatten (ex 12).

Vi tror att samtalet hade kunnat utvecklas mer om förskolläraren ställt ytterligare 
följdfrågor kopplat till barnens svar. Förskolläraren väljer istället att koncentrera sig på 
nästa barn som får en fråga trots att hon inte ätit färdigt. Förskolläraren inleder samtalet 
med påståendet: oj vad mycket frågor jag måste komma på (ex 13).

   (13) Förskollärare: Oj vad mycket frågor jag måste komma på…
Emma: Jag vill också ha en svår!
Förskollärare: Jag måste fundera ut nån… En svår, mm. Du har tre äpplen och tre bananer, hur 
många frukter har du? Tre äpplen och tre bananer. Hur många är det tillsammans? Hur många
frukter är det?
Emma: en, två, tre…
Förskollärare: En, två, tre bananer och sen tre äpplen. En två tre. (visar med fingrar). Hur många 
är det?
Tove: Sex!
Förskollärare: Men nu var det ju inte du som skulle svara på det, va? Hur många? Kan du räkna 
(visar på fingrarna)?
Emma: 1 2 3… 4 5 6.
Förskollärare: Det var bra, mm, och jag vet att du inte har ätit upp än. 

Samtalet innehåller flera påståenden: jag måste fundera ut nån… en svår, mm: en, två, 
tre bananer och sen tre äpplen: en två tre: det var bra, mm, och jag vet att du inte har 
ätit upp än. Dessa påståenden kombinerar förskolläraren med slutna frågor vilket 
endast resulterar i korta svar från barnet.

3. 3 Fantasi
Vid flertalet tillfällen under måltiderna fantiserar barnen. Samtalen innehåller alltifrån 
spöken till kungar och glas. Dessa samtal är av beskrivande karaktär, exempelvis hur 
något föremål eller någon person ser ut. Barnen utvecklar ofta varandras kommentarer.

3. 3. 1 Frågor

I nedanstående samtal (ex 14) fantiserar några barn tillsammans och de uppmanar 
varandra att titta upp i taket och sedan ner. Vi som observatörer får uppfattningen att 
detta är något som barnen fantiserat kring vid tidigare tillfällen. 

   (14) Emanuel: Frida…, säg titta upp i taket igen.
Frida: Titta upp i taket!
Förskollärare 1: Vill du inte ha nåt mer att äta?
Emma: Nä. 
Frida: Titta upp i taket!
Förskollärare 2: Nä hon kan inte. Vad sitter där då?

I samtalet ställer en förskollärare från ett annat bord (förskollärare 1) frågan om barnet 
vill ha något mer att äta, vilket resulterar i ett kort svar: nä. Barnet fortsätter att 
uppmana till att titta i taket och förskolläraren vid bordet (förskollärare 2) ställer en 
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öppen fråga: vad sitter där då? Ljudnivån i rummet är hög och frågan får inget svar 
trots att det är en öppen fråga.

Efter en stund försöker förskolläraren att tysta ner samtalet istället, men samtalet 
fortsätter ändå en stund senare (ex 15).

   (15) Förskollärare 2: Sssschhhh…
Förskollärare 2: Nä, ser jag ut som en tupp? När jag tittar upp?
Emanuel: Frida… du tittar uppåt!
Emanuel: Du ser ut som en bandyklubba (barnen skrattar).

I samtalet (ex 15) ställer förskolläraren två slutna frågor i rad: Nä, ser jag ut som en 
tupp? när jag tittar upp? Barnen svarar inte utan fortsätter samtala med varandra 
istället.

3. 3. 2 Uppmaningar

Barnen som tidigare uppmanade varandra att titta upp och ner (ex 14) fortsätter med 
detta en stund senare. Samtalet (ex 16) startar genom att Tove gör olika miner. Emma 
utbrister då: ett spöke!!!

   (16) Emma: Ett spöke!!!
Frida: Aaaahhhh!!!
Förskollärare: Sssssschhhhhh…
Emma: Nu ska jag göra så med mig.
Frida: Titta uppe, titta ner. Titta ner igen.
Tove: Titta uppe, det är ett spöke!
Emanuel: Aaaahhhh!!
Tove: Titta uppe, titta ner, titta uppe, titta ner. Ett spöke!
Emma: Titta ner.

Exemplet ovan (ex 16) visar liksom exempel 15 på ett fantasifullt samtal mellan barnen 
där förskolläraren endast försöker tysta ner samtalet, vilket misslyckas. Pape 
(2001:106) uttrycker att: ”antagligen är ”Sch, var tysta!” de mest använda orden i 
arbete med barn”, vilket även vår studie visar på i flera av samtalen. Barnen fantiserar i 
exempel 16 om ett spöke och de försöker att se ut som ett sådant. Detta samtal innehöll 
fantasi men också matematiska begrepp som kanske kunde ha utvecklats av 
förskolläraren om hon hade valt att delta i diskussionen. Vi anser att upp och ner är 
lägesbeskrivningar som är betydelsefulla för barnens matematikkunskaper. 

När barnen samtalar om fantasier eller egna erfarenheter deltar förskollärarna sällan, 
vilket visas i följande samtal (ex 17). Samtalet startar genom att Kalle kommenterar 
hur Samuel ser ut när han äter.

   (17) Kalle: Du ser ut som en hund. 
(Samuel ler och fortsätter äta genom att lapa som en hund)
Kalle: Jag ska visa hur du gör…
Samuel: Du ser ut som en kung!

Förskolläraren ser ut att lyssna på samtalet med deltar inte i det själv utan fortsätter 
istället att äta. Barnens korta samtal tar slut efter Samuels påstående du ser ut som en 
kung och förskolläraren försöker inte vidareutveckla samtalet. 
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Barnen har nyligen satt sig för att äta då barnen börjar samtala om en tand (ex 17).

   (18)  Sara: När tjuvarna va ute i skogen hitta dom en tand.
Kalle: Då skulle dom leta upp en eldtand…
Vera: Dinosaurietänder!!!

Ovanstående exempel visar ett samtal där barnen börjar utveckla fantasifulla tankar 
med hjälp av varandras uttalanden. I detta samtal leker barnen med språket och ett 
grundord utvecklas till nya ord med andra betydelser. Ordet tand utvecklas till eldtand 
samt dinosaurietand. 

3. 3. 3 Påståenden

I barnens samtal där de fantiserar deltar förskollärarna i liten utsträckning med 
påståenden. Barnen fantiserar om att titta upp i taket och sen ner vilket även visas i 
följande utdrag ur en dialog (ex 14).

   (19) Frida: Titta upp i taket!
Förskollärare 2: Nä hon kan inte. Vad sitter där då?

I exempel 19 ovan fortsätter samtalet kring att titta upp i taket och förskolläraren svarar 
med ett påstående: nä hon kan inte, samt med en öppen fråga försöker utvidga barnets 
berättande, vilket Söderbergh (1988) anser är viktigt för barnets språkutveckling. 
Författaren menar att förskolläraren kan utvidga barnets berättande genom att ställa 
frågor samt återkoppla till tidigare erfarenheter kring det som talas vid. I detta fall är 
det kring vad som sitter i taket: vad sitter där då? Detta utvidgande av samtalet gör att 
barnen kan få klarhet i vad de övriga barnen ser i taket och på så sätt kunna diskutera 
kring detta. Resultatet visar dock att samtalet inte vidareutvecklas.

3. 4 Barns erfarenheter
Samtalen som uppkommer inom detta ämnesområde berör leksaker som några barn har 
i sitt hem och vill berätta om, samt även kring resor och kultur. Leksaker som barnen 
berättar om är till exempel Star Wars, Bionicle och Bamse. 

3. 4. 1 Frågor

Det är frukost och ett av barnen har varit ledigt och hälsat på i sina föräldrars hemland. 
Förskolläraren försöker i nedanstående exempel påbörja ett samtal kring vad barnet 
gjort under veckan i hemlandet. 

  (20)  Förskollärare: Daniel kan inte du berätta nu då vad pappa och du gjorde hela veckan?
Daniel: Jag har glömt bort allting!
Förskollärare: Var ni på någon utflykt?
Daniel: Inget svar…
Förskollärare: Har ni varit hemma och lekt?
Daniel: Inget svar…
Ett annat barn vill nu pocka på förskollärarens uppmärksamhet…
Sebastian: Och igår…
Förskollärare: Vänta! jag pratar med Daniel.
Förskollärare: Vad sa du Daniel?
Daniel: Vi har handlat.
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Förskolläraren: Mm…
Sebastian: Jag har varit på osterian… 
Förskolläraren börjar tala med en annan lärare vid bordet bredvid och hör/märker inte att 
Sebastian har något att berätta. 

Förskolläraren börjar med att ställa tre stycken slutna frågor på rad till Daniel: Daniel 
kan inte du berätta nu då vad pappa och du gjorde hela veckan? var ni på någon 
utflykt? har ni varit hemma och lekt? Vi kan se att dessa frågor inte stimulerar till 
samtal utan barnet svarar endast med: jag har glömt bort allting! Han väljer dessutom 
att inte svara på de två följande frågorna.

När förskolläraren i slutet av försöket till att samtala ställer hon en uppmanande fråga: 
vad sa du Daniel? Vi tolkar Daniels svar som att han känner sig tvingad till att svara på 
den frågan och säger då: vi har handlat. På detta svar hade förskolläraren kunnat ställa 
öppna följdfrågor som kanske hade kunnat stimulera till språkligt utbyte. Till exempel 
hur såg det ut i affärerna i Etiopien? vad fanns det att köpa där?

Lite senare under måltiden kommer barnen själva in på samtalsämnet om Daniels 
semester på ett oväntat sätt, vilket följande citat (21) visar på.  

(21)   Gustav: Tänk om du skulle spy rakt i min tallrik, då skulle inte jag äta det!
Martin: Om vi blandar kanel med ljummen vaniljsås och glass och grädde, 
smakar det som vår pappas hår… 
Gustav: Wääääää! Äckligare än min mammas. 
Daniel: Min pappa har svart hår!
Martin: Vi har vitt hår…
Daniel: Vet du hur jag ser ut på mina ben?
Martin: Ja dom e bruna som mina ben…
Daniel: Näää…

           Daniel: Vet ni varför min pappa är så mörk?
Noel: Han kommer från ett annat land.
Sebastian: Nää, han kommer ifrån London!
Daniel: Nää... han kommer ifrån Israel, men jag tror att det är Etiopien.
Noel: Etiiiiiiiopien!!!
Martin: Där är det jättedjupt.
Daniel: Näe. I Etiopien är de mycke sand och där är det nästan alltid varmt.
Sebastian: Ja, det finns pyramider.

           Noel: Aaa, de finns pyramider där…

Ovanstående samtal mellan barnen visar på mycket kunskap och erfarenheter kring ett 
annat land än det barnet lever dagligen i. Samtalet om Daniels ursprung tar slut efter ett 
tag och förskolläraren säger ingenting om det trots att hon tidigare har frågat. I samtalet 
delger barnen varandra mycket kunskap gällande kultur, ord och begrepp som varmt, 
djupt, pyramider och mörk. Barnen använder sig av slutna frågor där barnen kan välja 
att svara ja eller nej men samtalet fortlöper ändå, vilket kan ha att göra med att 
samtalsklimatet är öppet och tryggt dem emellan. 

Kan det vara så att förskolläraren väljer att vara tyst för att låta barnen utveckla 
samtalet själva? Ett deltagande från förskollärarens sida hade kunnat göra att samtalet 
hade kunnat bli ännu mer levande och utvecklande. Frågorna hade bland annat kunnat
beröra hur en pyramid ser ut, vart de tror att Etiopien ligger, om det är långt dit, om det 
är möjligt att åka bil dit – varför går inte det, hur något är som är djupt och så vidare.
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3. 4. 2 Uppmaningar

I exempel (22) talar barnen om Bamse och Star Wars, vilket verkar vara något som 
intresserar de flesta barn vid bordet då många av dem deltar. Förskolläraren däremot 
uppmanar barnen till att vara tysta och äta sin mat. 

  (22)  Noel: Vet du vad om Bamse?! 
Sebastian: Bamse e dålig…

           Förskollärare: Nu får du äta Noel!
           Gustav: Han var en tiger, en stor!

Martin: Stor som Darth Vader!
Förskollärare: Ssschhh!
Gustav: Dom tränar ju och då ramlar han ner…
Förskollärare: Nu får du äta upp din mat!
(Pojkarna fortsätter att prata om Star Wars, vad figurerna heter och vad de gör)
Förskolläraren: Nu får ni äta!

Detta samtal innehåller matematiska begrepp som stor och ner och barnen gör även en 
jämförelse i storlek mellan tigern och Darth Vader. Barnen lyssnar på varandra och 
turtagningen i samtalet sker utan problem. 

De svarar inte på förskollärarens fyra fostrande kommentarer under detta korta samtal: 
nu får du äta Noel! ssschhh! nu får du äta upp din mat! nu får ni äta!

I detta exempel (22) visar förskollärarens uppmaningar på att barnen ändå fortsätter att 
berätta för varandra om sina upplevelser och erfarenheter kring figurerna i Star Wars. 
Vi kan också tyda resultatet på så sätt att då barnen talar om leksaker väljer 
förskollärarna att inte delta i dessa samtal, och bidrar då inte till barnens 
språkutveckling. Kan detta bero på att förskollärarna inte är insatta i dessa ämnen?

3. 4. 3 Påstående

Slutet på frukosten börjar närma sig och en pojke är klar med sin mat och kliver av sin 
stol och börjar göra armhävningar nere på golvet bredvid bordet. Förskolläraren verkar 
tillsynes inte lika intresserad av detta uppvisande som övriga bordskamrater. I 
exemplet nedan (23) får vi ta del av de olika replikerna:

   (23) Förskollärare: Vad gör du Gustav?!
Gustav: Jag tränar! 
Förskollärare: Ja det kan du göra sen, inte nu, sätt dig på stolen!
Gustav: Om man gör så här istället (pojken visar med sina armar och förklarar för de andra)
Gustav: Så ska man göra (säger han stolt)
De andra barnen nickar och tittar intresserat.
Förskolläraren säger inget mer om detta, men kort efter säger hon:
Förskollärare: Nu tror jag ni håller på med annat!
Förskollärare: Nu är det tandborstning!
Samtalet kring träning tar slut för barnen. 

I ovanstående samtal (ex 23) utvecklar inte förskolläraren dialogen kring träning utan 
påstår istället att: nu tror jag ni håller på med annat samt nu är det tandborstning.
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3. 5 Resultatsammanfattning
I resultatet framkommer att samtalen under måltiderna berör ämnena måltid, 
kunskapsrelaterande ämnen, fantasi och barns erfarenheter. I samtal som rör måltid och 
kunskapsrelaterande ämnen är förskollärarna ofta delaktiga och de använder sig då till 
stor del av slutna frågor. Dessa leder till korta svar från barnen och förskolläraren är 
ofta den som för samtalet vidare. I måltidssamtalen är förskollärarnas språk ofta 
situationsbundet, förskollärarna talar i mindre omfattning i fullständiga meningar 
jämfört med de kunskapsrelaterande ämnena och samtalen handlar om det som sker här 
och nu. Vi kan dock se att förskollärarna ger barnen större möjlighet att utveckla nya 
ord och begrepp i samtal som rör måltid och kunskapsrelaterande ämnen jämfört med 
de övriga. Förskollärarna ger även tillfälle att i viss mån träna sig i turtagning genom 
att barnen får svara på frågor. 

I samtalsämnen som berör fantasi och barns erfarenheter är förskollärarna sällan 
delaktiga. När de deltar sker det ofta genom uppmaningar om att barnen ska vara tysta 
istället för att vidareutveckla samtalen. Inom samtalsämnet barns erfarenheter deltar 
endast pojkarna i samtalen och även inom detta ämne använder sig förskollärarna av 
slutna frågor. Det som är utmärkande inom alla samtalsämnen är att förskollärarna i 
liten utsträckning använder sig av öppna frågor, vilka kan utveckla samtalen. 
Förskollärarna använder sig även till stor del av uppmaningar och tystar ned barnens 
samtal då de tenderar till att bli för högljudda. Några av de barn förskolläraren inte 
samtalar med under måltiden, bortsett från den kunskapsrelaterande frågan, är flickor.             

3. 5. 1 Genusperspektiv och kontaktschemat

Flickor pratar mycket om här och nu, situationer som rör maten, till exempel glasen (ex 
5) samt fantasier som uppkommer i stunden, exempelvis spöken (ex 16). Både pojkar 
och flickor fantiserar. Pojkarna däremot använder sig också av erfarenheter 
(upplevelser och leksaker de har hemma) och samtalar kring detta. Av kontaktschemat 
kan vi se att alla barn deltar i samtal vid måltiderna men för några flickor förekommer
samtal endast med läraren vid den kunskapsrelaterade frågan. 

En intressant iakttagelse vi gör genom kontaktschemat vid det första 
observationstillfället är att det är en flicka som inte deltar alls i samtalen. Då de övriga 
barnen vid bordet är pojkar funderar vi på om detta har betydelse för flickans 
medverkan i samtalen. Vid nästa observationstillfälle sitter en pojke ensam 
tillsammans med förskolläraren och fem flickor. Den ensamma pojken är delaktig vid 
flertalet samtal medan en annan flicka istället uteblir från konversationerna. Denna 
flicka ställer vid ett tillfälle en fråga till förskolläraren som hon inte får något svar på. 
Även denna flicka samtalar med förskolläraren endast vid den kunskapskontrollerande
frågan.
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Del 4 Diskussion

Under denna rubrik kommer vi först att resonera kring val av metod. Vidare kommer vi 
utifrån studiens syfte att diskutera resultatet i förhållande till den teoretiska 
bakgrunden. Som avslutning ges förslag på vidare forskning.

4. 1 Metoddiskussion 
Vi anser att valet att utgå från en kvalitativ ansats och använda observation för att 
samla in data har varit ett lämpligt val utifrån studiens syfte. Detta eftersom vi ville få 
en djupare förståelse för hur samtalen såg ut i verkligheten, vilka som medverkade i 
samtalen och på vilket sätt förskollärarna deltog i olika samtalsämnen. Omfattningen 
på studien och den tid som var tilldelad gjorde att vi begränsade oss till att observera 
fyra olika måltidstillfällen samt fyra olika gruppsammansättningar vid borden. Denna 
begränsning av tillfällen fick vi göra eftersom det är tidskrävande att lyssna och 
sammanställa barnens och förskollärarnas samtal. Valet att kombinera kontaktschema 
och bandinspelningar var bra eftersom det gav oss en bättre bild av deltagarnas 
medverkan än endast bandinspelningar hade gjort. Det har också varit bra att 
tillsammans kunna gå igenom och analysera utskrifterna av samtalen och 
kontaktschemana. På detta sätt har vi även kunnat få en gemensam bild av resultatet 
vilket ökar trovärdigheten. 

4. 2 Resultatdiskussion

4. 2. 1 Samtalsämnenas betydelse för hur förskollärarna utvecklar samtal

Vi kan se utifrån våra observationer att förskollärarna agerar olika beroende på vilket 
samtalsämne som tas upp. I samtal där barnen fantiserar och där barns erfarenheter 
berörs är förskollärarnas delaktighet liten. Samtalen som handlar om leksaker till 
exempel är förskollärarna inte delaktiga i, vilket är något anmärkningsvärt då detta 
berör de flesta barn och skulle kunna leda till utförliga och givande diskussioner. 
Förskollärarnas agerande kan visa barnen att deras samtalsämnen inte är viktiga, 
däremot det som förskollärarna tar upp. 

Som vi beskriver i resultatet ställs var sin kunskapskontrollerande fråga till barnen 
innan de får tacka för maten och lämna bordet. I måltidssamtalen tar dessa frågor en 
stor del av tiden vilket får oss att fundera kring om barnen söker efter att ge 
förskollärarna rätt svar även på de frågor som ställs inom andra samtalsämnen. Som 
observatörer vet vi inte vad förskollärarnas intentioner med frågorna är men utgår ifrån 
att de vill föra in ämneskunskap eller skapa en möjlighet att samtala med varje barn. I 
de här fallen ställer förskollärarna ofta slutna frågor vilka resulterar i att barnen endast 
ger ett kort svar. Att istället föra in frågorna i sitt naturliga sammanhang, det vill säga
att ställa dessa frågor utifrån det som barnen samtalar om, tror vi är mer utvecklande 
för språket. I resultatet finner vi att förskollärarna deltar mer i de kunskapsrelaterade 
ämnena och att dessa meningar i större utsträckning är fullständiga. Detta ger barnen 
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möjlighet att ta del av riktiga meningsbyggnader och lärarnas språk fungerar då som 
förebild. 

I samtalen mellan barnen ser vi många tillfällen för förskollärarna att föra in kunskap
samt att stimulera och vidareutveckla barnens språk. Viktigt är dock, som Bae 
(refererad i Pape, 2001) belyser, att inte ställa kunskapsfrågor som avbryter samtalet. 
Därför tror vi det är viktigt att ställa frågorna med utgångspunkt i det som barnet 
berättar och som författaren påpekar är det viktigt att lyssna och vara intresserad. Som 
vi tidigare nämnt visar resultatet på att barnens samtal kring leksaker inte berörs av 
förskollärarna genom varken frågor, påståenden eller uppmaningar. Vi anser liksom 
Fast (2007) att det är betydelsefullt för barns språkutveckling att få höra andras tankar 
och funderingar samt uttrycka egna tankar och föra diskussionen vidare. Då barnen 
samtalar mycket om egna intressen kan förskolläraren istället lyfta dessa vid de 
kunskapsrelaterande frågorna. Då frågorna berör barnens erfarenhetsvärld anser vi att 
barnen har större möjlighet att delta och utveckla dessa samtal, vilket även Fast
påpekar är betydelsefullt för att lära sig tala, läsa och skriva. Söderbergh (1988) 
förklarar att samtal kan utvecklas genom sådant som barnet upplevt. Istället för att ta 
vara på barnens samtalsämnen väljer förskolläraren ofta att inte delta i samtalet eller att 
försöka tysta ner det, vilket Pape (2001:106) genom sitt uttalande "antagligen är "Sch 
var tysta!" de mest använda orden i arbetet med barn" visar på. Kanske kan det vara så 
att förskollärarna inte upplever att de har kontroll på situationen eftersom barnen ofta 
blir livliga i diskussionerna samt att lärarna inte själva har erfarenhet kring det som 
barnen samtalar om. En annan anledning kan vara att förskollärarna, liksom Wahlström 
(2003) beskriver, önskar en lugn stund vid måltiden samt att de vill visa barnen på gott 
uppförande och bordsskick. 

Som förskollärare är det viktigt att veta vad det är för lärande som de önskar att barnen 
ska tillägna sig. Vi funderar kring om förskollärarna vecka för vecka kan bestämma 
vilket ämne de kunskapskontrollerande frågorna skall beröra, så att frågorna inte 
upplevs som upprepningar av barnen, tagna ur luften, vilket vi genom att ha analyserat
bandinspelningarna fick en känsla av. Frågorna borde istället anpassas efter individ och 
successivt försvåras för att varje barn som Vygotsky (1999) beskriver, skall kunna 
utvecklas inom sin proximala utvecklingszon. Om så inte sker tenderar dessa frågor att 
endast bli ett moment som ska göras och som inte leder till någon språkutveckling, 
anser vi. De kunskapskontrollerande frågorna har även fått oss att fundera kring om 
dessa kan upplevas som obehagliga utav vissa barn? Kan det vara så att de sitter tysta 
under måltiden för att de är nervösa inför vilken slags fråga de skall få innan de har rätt
till att lämna bordet? Dessa frågor anser vi då kan skapa ett tillfälle för barnet där det 
inte känner sig tryggt och på så sätt inte deltar i de övriga samtalen under måltiden utan 
istället oroar sig för den sista frågan som barnet skall klara innan det får lov att lämna 
bordet. Detta tillfälle kan då skapa en oro hos barnet vilket gör att det kanske inte på 
samma sätt är delaktig i de övriga barnens och förskollärarens samtal, samt att detta 
barn då inte blir sett av förskolläraren och självtilliten minska.

Då måltiden är ett tillfälle till socialt samspel anser vi att denna stund bör fyllas med 
trygghet och glädje, vilket enligt oss gör att barnen kan erhålla ett tryggt samtalsklimat 
där förskolläraren lyssnar och tar tillvara på barnens frågor och funderingar, vilket i sin 
tur stimulerar deras språkutveckling. Att bli sedd av förskolläraren i samtalet stärker 
barnets självförtroende samt hjälper det att ta del av den information som samtalet 
innehåller (Tough 1976). Viktigt menar vi är förskollärarens uppgift att främja barnets 
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språkutveckling, då förskolläraren kan vara den ende vuxne i barnets omkrets som gör 
detta (Tough, 1976)

4. 2. 2 Språkhandlingarnas betydelse för samtalen

Genom observationerna kan vi se att lärarna använder sig av fler slutna än öppna frågor 
oavsett samtalsämne, vilket gör att samtalen inte vidareutvecklas utan ofta är mycket 
korta. I de fall som de slutna frågorna leder till ett ja eller nej anser vi att de inte 
stimulerar barnens språk i någon särskild utsträckning. I förskolegruppen finns Daniel 
som varit på semester en vecka och förskolläraren försöker att utveckla ett samtal kring 
detta. Följande utdrag ur samtalet (ex 20) visar dock på att en sluten fråga i vissa fall 
kan leda till att barnet svarar mer än ja eller nej. 

  (20)  Förskollärare: Daniel kan inte du berätta nu då vad pappa och du gjorde hela veckan?
Daniel: Jag har glömt bort allting!

Vi anser att förskolläraren hade gett Daniel större möjlighet att utveckla sitt svar 
genom att som Tough (1976) menar bekräfta barnet genom att ställa frågor och 
vidareutveckla barnets erfarenheter kring att barnet varit bortrest med ett påstående: 
Daniel, du och pappa var ju borta hela veckan samt ställa en öppen fråga: vad gjorde 
ni på semesterresan?

Resultatet kan dock tolkas på flera sätt. Dels kan förskollärarens strategi att ställa 
slutna frågor verka negativt på samtalet, dels är det enligt Eriksen, Hagtvet (2004) och 
Nilsson (1993) viktigt att ”känna in” vad barnet vill samtala om. I den här situationen 
verkar barnet inte vilja berätta något men förskolläraren fortsätter trots det att ställa 
frågor. Samtidigt så förbiser hon ett annat barns försök till samtal genom att börja prata 
med en lärare som sitter vid ett annat bord. Samtidigt kan barnens samtal om 
semesterresan (ex 21) tolkas som att Daniel trots allt vill berätta om sin semester. Då 
kan förskollärarens frågor ses som att hon hjälper barnet igång med ett samtal som han 
sedan själv utvecklar med sina kamrater. Dock sker utvecklingen av det samtalet 
genom barnens fantasi som gör att de kommer in på kulturella skillnader och Daniels 
resa. Att förskolläraren sedan inte deltar i barnens samtal kan ha flera orsaker. Kanske 
ville hon inte riskera att avbryta samtalet eller så lyssnar hon inte aktivt på vad barnen 
samtalar om. En anledning till att förskollärarna inte deltar kan vara, som vi tidigare 
ställt oss frågande till, att lärarna inte själva har erfarenhet kring det som barnen 
samtalar om. I de fall där barnen fantiserar och blir mer högljudda ingriper ofta lärarna 
genom uppmaningar om att äta eller att vara tysta. 

Vidare anser vi likt Lökholm & Lundgren (2006) att det är viktigt att barnen får 
möjlighet till att samtala ofta då detta enligt författarna leder till lärande. Att delta 
aktivt, menar författarna, är då förskolläraren talar med och inte till barnet. Många av 
samtalen i vårt resultat handlar kring uppfostrande tilltal samt slutna frågor vilka inte 
vidareutvecklar samtalet. Viktigt för barnens språkutveckling är att tala med 
fullständiga meningar (Pape, 2001). Vid de observationer vi analyserat har det visat sig 
att förskollärarna ibland använder sig av ett situationsbundet språk, där barnen och 
förskollärarna förstår varandra utan att uttala fullständiga meningar.

Förskollärarnas uppmaningar handlade i stor utsträckning om att äta färdigt och att 
tysta ner barngruppen, som i exempel 15, 16 och 22. Wahlström (2003) beskriver att 
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pojkar ofta lär sig att ignorera dessa tillsägelser. Genom våra observationer kan vi se 
att både pojkar och flickor bortser från tillsägelserna och att de i flera fall fortsätter 
konversera ändå. Enligt oss skulle förskollärarna kunna vara mer delaktiga i samtalen 
samt vara restriktivare gällande uppmanande tillsägelser för att skapa ett tryggt 
samtalsklimat och på så sätt främja barnens språkutveckling. De uppmanande 
tillsägelserna anser vi kan uttryckas på ett trevligt sätt och de behöver inte heller 
upprepas, vilket istället kan få motsatt effekt. Vidare anser vi att det även går att 
uppmana barnet genom blickar eller kroppsrörelser, vilket gör att barnen inte behöver 
känna sig utpekade inför de övriga barnen. Att som förskollärare behandla barnen med 
respekt gentemot varandra ger både barn och förskollärare chans till ett tryggt 
språkutvecklande klimat. Förskollärarna använder sig enligt oss av många fostrande 
uppmaningar, då de överskrider gränser och anser att barnen behöver lugnas. Vi anser 
att förskollärarna istället bör använda samtalen som verktyg för att nå alla barn och 
främja deras språkutveckling.

4. 2. 3 Samtalsutrymmets fördelning 

Något vi finner intressant är att då barnen kommunicerar med varandra så utvecklar de 
samt lyssnar på varandras samtal. Söderbergh (1988) däremot anser att barn inte 
fungerar lika bra som språkutvecklande samtalsparter medan Vygotsky ser även mer 
kunniga barn som betydelsefulla i barnens lärande, vilket stöds av våra observationer. 
Arnqvist (1993) beskriver även att äldre förskolebarns förmåga att själva 
vidareutveckla samtalen med ny information är större än de yngre barnens. I de fall 
förskollärarna försöker starta ett samtal med barnen visar resultatet att förskollärarna 
oftast använder sig av slutna frågor samt uppmaningar, vilket i många fall leder till
korta samtal där läraren är den som för samtalet vidare. Det vore önskvärt att 
förskollärarna i högre grad använde sig av öppna frågor för att främja barnens 
språkutveckling samt som förskollärare fördela samtalsutrymmet mellan barnen, så att 
inte endast några av barnen tar eller får samtalsutrymme.

Tuomela4 förespråkar mindre grupper för att stimulera språket och låta fler barn 
komma till tals. Vid måltiderna på förskolan där vi genomfört observationerna sitter 
fem till sex barn vid varje bord tillsammans med en förskollärare vilket i 
sammanhanget är att betrakta som en liten grupp. Vi menar därför att läraren har god 
möjlighet att samtala aktivt med varje barn och på så vis stimulera deras 
språkutveckling i högre grad än vad som sker. Enligt Tuomela är det viktigt att 
förskolläraren samtalar med barnen kring deras vardag, intressen samt upplevelser, 
vilket stimulerar deras kommunikation. En anledning till att förskollärarna försökte 
tysta ner barnen kan vara att alla borden var placerade i samma rum vid måltiderna 
vilket gjorde att ljudnivån var relativt hög mellan barn och förskollärare. Att istället 
placera borden i olika rum så att en lugnare miljö uppstår anser vi kan öka lärarnas 
möjligheter till att utveckla barnens språk genom samtal. Det skulle även kunna skapa 
en lugnare och tryggare språklig miljö, där förskolläraren på ett helt annat sätt har 
kontroll över vilka barn som behöver mer eller mindre talutrymme. Förskolläraren får 
större möjlighet att se varje barn och var det befinner sig i sin språkliga utveckling. Det 
finns då tillfälle till att ta reda på och diskutera kring barnens intresse och erfarenheter 
(Fast, 2007, Tuomela), vilket gör att vissa barn inte behöver kämpa för att någon ska 
lyssna på dem eller ta talutrymmet för dem (Fast 2007).

                                               
4 Tuomela, V. (081007). Att få en syl i vädret. Språkutvecklande arbetssätt i förskolan. Föreläsning: 
Högskolan i Skövde.
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Vi anser inte att förskollärarna sätter samtalen i centrum utan till stor del är det 
praktiska saker runt måltiden som är i centrum. Då det är många barn som talar med 
varandra samtidigt under måltiderna kan det vara svårt för förskollärarna att registrera 
om alla barn är eller har varit aktiva eller inte i samtalen. Av kontaktschemana ser vi 
att några barn deltar mer i samtal med förskolläraren än andra barn, vilket gäller 
enskilda individer och är inte specifikt pojkar eller flickor. Kontaktschemat visar även 
på att det barn som helt uteblev från samtalen med förskolläraren och de övriga barnen 
kring måltiden var en flicka och att hon endast kom till tals vid den slutliga 
kunskapskontrollerande frågan. Det är viktigt att se och samtala med alla barn, så att de 
erhåller tillfälle att tala, lyssna samt reflektera (Lpfö 98; Wahlström, 2003). Dessa 
tillfällen ges anser vi vid måltidssituationer då förskolläraren har en mindre grupp och 
då har möjlighet att se varje barn och fördela talutrymmet mellan dem. Det är viktigt 
att se och lyssna till varje barn så att barnet erhåller god självtillit samt även vilja och 
mod till att våga fortsätta att tala. (Tough, 1976) Om förskollärare vid flertalet tillfällen 
inte ser ett eller flera barn menar vi att risken är stor att detta barn tappar sin självtillit 
och på sikt inte vågar eller vill samtala i grupp, vilket kan göra att språkutvecklingen
för detta barn samt dess sociala ställning i gruppen kan påverkas och hämmas. Bjar och 
Liberg (2003) pekar på att barn, då de kommer till förskolan, har olika mycket 
erfarenhet av kommunikation. Tough (1976) beskriver också att förskolläraren kan 
vara den enda i barnets närhet som främjar dess språkutveckling. I inledningen nämner 
vi våra funderingar kring vilket lärande som är i fokus i verksamhetens rutinsituationer. 
Utifrån observationerna anser vi inte att förskollärarna i studien fokuserar på barnens 
språkutveckling i tillräcklig grad under måltiderna utan i högre grad fokuserar på 
praktiska saker runt måltiden, barnens fostran samt att utveckla kunskaper i matematik 
och naturorienterande ämnen. Att låta barnens spontanitet gällande samtalsämne vara i 
fokus och att förskollärarna lyssnar och samtalar kring det som berör barnen ger anser 
vi ett måltidsklimat där språkutveckling främjas på bästa sätt.

4. 3 Vidare forskning
Att barn i socialt samspel erhåller möjlighet till att reflektera samt ge uttryck för sina 
åsikter är viktigt för deras tidiga språkutveckling. Vi anser därav att studien är relevant 
och av allmänt intresse då den uppmärksammar hur några förskollärare för samtal vid 
måltider. Även om studien endast avser en liten undersökningsgrupp menar vi att 
resultatet kan medföra reflektioner kring olika strategier för att utveckla samtal samt att 
samtalens innehåll och karaktär kan ha betydelse för hur samtalet utvecklas. En sådan 
kunskap är viktig för oss som framtida förskollärare. Som vidare forskning skulle det 
vara intressant att genom intervjuer och observation studera förskollärares 
uppfattningar kring samtal vid måltider för att jämföra om lärarna samtalar på det sätt 
som de tror att de gör, vilket lärande de anser är centralt under måltiden samt även hur 
de upplever dessa tillfällen. Stukát (2005) uppger att observation kan vara fördelaktigt 
för att studera om människorna agerar på det sätt som de uppger att de faktiskt gör. 
Vidare hade det varit intressant att studera likheter och skillnader i manliga och 
kvinnliga förskollärares strategier att påbörja och utveckla samtal. Ur ett 
genusperspektiv vore det intressant att undersöka mer i detalj om pojkar eller flickor 
erhåller störst talutrymme i samtalen samt om förskollärare anpassar samtalsämne efter 
kön, lärarens egna intressen och ämneskunskaper. 
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