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Abstract 

The aim of this thesis was to investigate how and which language strategies children used in 

their social interactions with other children and how these language strategies affected their 

peer relationships. In order to enable achievement of the aim of this thesis was the study on 

children’s interactions based on three questions that focused on children´s language strategies 

to invite, exclude or negotiate with peers during play. The study was based on the socio- 

cultural perspective, because verbal language and interaction with other children is seen as 

essential for children´s learning and development in this perspective. This study was 

implemented with participant observation as method because the children´s actions and 

interactions needed to be studied in their daily environment, which is the preschool. The 

choice of participant observation as method was made because I wanted to participate in the 

children´s interactions and be near the children in the preschool, to investigate my aim and 

create a picture of the children´s reality. These observations were carried out with field notes 

where I constantly wrote down the children´s actions and statements in running text. The 

results of the study showed that the children have a tremendous control and awareness about 

language and which language strategies to use when and how. In this preschool and in this 

group of children eight language strategies was discovered that the children used to invite, 

exclude or negotiate with peers during play. These language strategies made visible even how 

children´s peer relationships were affected in different ways, depending on whether the 

language strategy excluded, invited or was about negotiation during the interactions. 
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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur samt vilka språkstrategier barnen 

använder i sina sociala interaktioner med andra barn och hur dessa språkstrategier påverkar 

deras kamratrelationer. För att möjliggöra uppnåendet av syftet studerades barnens 

interaktioner utifrån tre frågeställningar som fokuserade på barnens språkstrategier för att 

inbjuda, utesluta eller förhandla med kamrater i lek. Undersökningen bedrevs utifrån det 

sociokulturella perspektivet, då det verbala språket och interaktion med andra barn ses som 

nödvändigt för barns lärande och utveckling inom detta perspektiv. Denna studie genomfördes 

med deltagande observation som metod då barnens handlingar och interaktioner behövde 

studeras i deras dagliga miljö, som är förskolan. Jag valde deltagande observation som metod 

eftersom jag ville delta och befinna mig nära barnen i förskolan för att undersöka och skapa 

mig en bild av barnens verklighet. Dessa observationer genomfördes med fältanteckningar där 

jag kontinuerligt skrev ner barnens handlingar och uttalande i löpande text. Resultatet visade 

att barnen har en oerhörd kontroll och medvetenhet kring språk och vilka språkstrategier som 

ska användas när och hur. På denna förskola och i denna barngrupp upptäcktes åtta 

språkstrategier som barnen använde för att inbjuda, utesluta eller förhandla med kamrater 

under lek. Dessa språkstrategier synliggjorde även hur barnens kamratrelationer påverkades 

på olika sätt, beroende på om språkstrategin uteslöt, inbjöd eller rörde sig om förhandling i 

interaktionerna. 

 

Nyckelord: Förskolebarn, språkstrategier, interaktion, kamratrelationer 

 

 

  



Innehållsförteckning 

 
 

Syfte ........................................................................................................................................ 1 
Frågeställningar ............................................................................................................................................. 1 

 

Barns kamratkulturer ............................................................................................................... 2 

Social interaktion i förskolan ..................................................................................................... 3 

Barns språk och språkstrategier ................................................................................................ 4 

 

 

Observation som metod ......................................................................................................... 12 

Etiska ställningstagande .......................................................................................................... 14 

Planering och genomförande av studie.................................................................................... 16 

 

Analys .................................................................................................................................... 19 

Resultat ................................................................................................................................. 19 
Barns språkstrategier för att inbjuda kamrater till lek ................................................................................. 19 
Barns språkstrategier för att utesluta kamrater från lek .............................................................................. 23 
Barns språkstrategier för att förhandla med kamrater under lek ................................................................ 26 

 

Diskussion och slutsatser ........................................................................................................ 30 
Slutsatser ur ett sociokulturellt perspektiv .................................................................................................. 30 
Slutsatser kring språkstrategiers påverkan på kamratrelationer ................................................................. 31 
Sammanfattande diskussion ........................................................................................................................ 33 

Kritisk granskning av det egna arbetet ..................................................................................... 34 

Vidare forskning ..................................................................................................................... 35 

 



 

1 

 

Inledning 
 

Detta examensarbete grundar sig i mitt intresse kring barns språkanvändning och 

språkutveckling från förskollärarutbildningen samt tidigare erfarenheter kring hur barn 

använder sig av språket i deras sociala interaktioner. Genom granskning av tidigare forskning 

framkom att mitt intresseområde inte är så väl undersökt. Barns språkanvändning har 

studerats i deras sociala interaktioner, men dessa forskningar rör först och främst barn som 

innehar funktionsnedsättningar eller barn som är sena i sin språkutveckling. Jag vill undersöka 

hur alla barn generellt använder sig av språkstrategier i deras interaktioner med andra barn 

under lek och grundar därmed min undersökning på detta. Jag anser att alla barn använder sig 

av språkstrategier på olika sätt och detta vill jag synliggöra samt medvetandegöra hos mig 

själv som blivande pedagog och för andra yrkesutövande inom pedagogiken.  

 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2010, s.5 ff.) står det tydligt att förskolan har som uppdrag 

att granska samt erbjuda barnen möjligheter till att utveckla kommunikativa, sociala och 

samspelande kompetenser med andra barn. I läroplanen står det att: ”Förskolläraren ska 

ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin 

språk- och kommunikationsutveckling” (Skolverket, 2010, s.11). Enligt Skolverket är det 

förskollärarens uppgift att ge barn möjligheter att utveckla sina språkliga och kommunikativa 

uttryck med bland annat ord. Förskolläraren och arbetslaget har även som uppgift att 

systematiskt och kontinuerligt följa upp, dokumentera och utvärdera förskolans verksamhet 

och dess förmåga att uppnå läroplanens mål, i områden som exempelvis kommunikation och 

samspel mellan barn (Skolverket, 2010, s.14 f.). Förskolans läroplan har fokus på barns 

språkutveckling och att förskolan som verksamhet ska utmana, stimulera och erbjuda barnen 

möjligheter till lärande och utveckling inom språk. För att kunna uppnå detta syfte anser jag 

att pedagoger även måste vara medvetna om hur barnen använder språket i olika situationer 

och hur detta påverkar deras vardag i förskolan. Därför anser jag att min undersökning är 

relevant för att synliggöra barns användning av språkstrategier och hur detta påverkar deras 

kamratrelationer, detta för att skapa en medvetenhet och kunskap om ämnet och för att skapa 

förståelse för barnens livsvärld. 

 

Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka barns språkanvändning i förskolan och hur 

barnens sociala interaktioner direkt påverkas utifrån ett fokus på kamratrelationer. Jag ska 

undersöka vilka språkstrategier barnen använder i deras samspel med andra barn samt hur 

dessa språkstrategier i sin tur påverkar deras kamratrelationer. 

Frågeställningar 

♦ Vilka språkstrategier använder barn i sociala interaktioner för att inbjuda kamrater till lek? 

♦ Vilka språkstrategier använder barn i sociala interaktioner för att utesluta kamrater från lek? 

♦Vilka språkstrategier använder barn i sociala interaktioner för att förhandla med kamrater i 

leken? 
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Forsknings- och litteraturgenomgång 
  

Examensarbetet rör sig över de olika områdena språk och kommunikation, kamratkulturer 

samt social interaktion. Följande kapitel är tänkt att ge läsaren en orientering inom litteratur 

och forskning inom de olika forskningsområdena. Detta för att ge läsaren en förförståelse till 

vad examensarbetet kommer att handla om och vilken grund examensarbetet bygger på. 

Forskningsöversikten är uppdelad i teman för att ge en tydlig bild över relevant forskning och 

litteratur samt varför jag anser att den bidrar med kunskap till mitt examensarbete. 

Barns kamratkulturer 

Barns kamratkulturer är komplexa och består av sköra förhållanden (Tellgren, 2004 s.11 ff.). I 

Britt Tellgrens avhandling, Förskolan som mötesplats- barns strategier för tillträden och ute-

slutningar i lek och samtal, undersöker hon kamratkulturer utifrån ett sociokulturellt perspek-

tiv. I hennes undersökning om hur barn samspelar med varandra i förskolan och hur de an-

vänder strategier för att skapa tillträden eller uteslutningar i lek och samtal, framkom att bar-

nen använder strategier för att möjliggöra sin delaktighet i gemensamma aktiviteter med andra 

barn. Tellgren anser att barns kamratkulturer är baserade på de interaktionsutrymmen som 

barn samspelar i, upprätthåller och försöker få tillgång till (Tellgren, 2004, s.21 ff., 63 f., 69 

ff.). Även William Corsaro, en amerikansk sociolog, (2003, s.40 f.) nämner dessa interakt-

ionsutrymmen som barnen vill skydda, inte för att vara själviska utan för att barnen vill fort-

sätta dela det de redan delar med berörda kamrater. Tellgren (2004, s.127 ff.) hävdar även att 

barn måste tillförskaffa sig nödvändiga strategier för att skapa kamratrelationer, då barnen i 

förskolan inte har de etablerade kamratrelationer som äldre barn i skolsammanhang har. Tell-

gren menar med detta att för förskolebarn är varje dag en ständig kamp där det krävs att bar-

nen hittar någon att leka med när de anländer till förskolan (Tellgren, 2004, s.131 ff.). 

 

Anne Greve (2009,s .91 ff.) hävdar det motsatta i sin artikel, Vennskap mellom de yngste 

barna i barnehagen. Utifrån Greves undersökning kring hur små barns vänskap och dessa 

relationer kan komma till uttryck, ur ett livsvärldensfenomenologiskt perspektiv, anser hon att 

kamratrelationer är betydelsefullt för alla barn och att det är en konstruktion som barnen 

skapar i tidig ålder och sedan upprätthåller i sina vardagliga interaktioner i förskolan. Greve 

menar att barn möter varandra ständigt i nya handlingar och pågående processer, antingen 

tillfälliga situationer eller situationer där barnen söker upp varandra under förskolans vardag. 

Greve anser att de förhandlingar, inbjudningar och uteslutningar som sker i barnens värld 

präglas av de rådande kamratrelationerna. Antingen så vill redan etablerade kamratkonstellat-

ioner inte släppa in någon mer i sin pågående interaktion eller så skapas det osämja inom 

dessa (Greve, 2009, s.91 ff.). Utifrån dessa två skilda sätt att se på kamratkulturer ges en 

komplex bild över hur kamratkulturer kan uppfattas och hur de påverkas genom interaktioner 

i förskolans verksamhet. Detta bidrar med kunskap kring olika perspektiv på kamratkulturer 

samt hur kamratrelationer skapas och påverkas under social interaktioner som jag kan relatera 

till i mitt examensarbete.  

Eric Lindsey (2002, s.145 ff.) beskriver i artikeln Preschool children´s friendships and peer 

acceptance: links to social competence, hur han studerat barns kamratrelationer och vilken 

betydelse dessa relationer har för barnen individuellt och för förskolans verksamhet. Resulta-
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tet visade att de flesta barn har minst en ömsesidig vän och att denna vänskap kan hålla i sig 

och vara upp till flera år. Lindsey menar att detta resultat visar på barnens förmåga i att ut-

veckla och upprätthålla långvariga relationer som de själva väljer, även långt ner i åldrarna. 

Lindsey anser att kamratrelationer är viktigt för barns utveckling och lärande, om man trivs 

och har roligt så skapas lärandetillfällen i gemensamma interaktioner. Lindsey ser dock en 

svårighet för barn att befästa och bevara kamratrelationer i förskolans institutionella verksam-

het då de flesta barngrupper aldrig är konstanta, det är åldersindelningar och omgrupperingar 

mm. Han anser därför att förskollärare och föräldrar borde lägga mer vikt på att hjälpa barnen 

att bevara sina stabila kamratrelationer (Lindsey, 2002, s.145 ff.). 

För att kunna studera förskolebarns sociala interaktioner och språkstrategier anser jag att det 

är viktigt att ha en bakgrund kring kamratrelationer och hur dessa har undersökts samt tidigare 

forskningsresultat. Dessa olika perspektiv på barns kamratrelationer ger mig kunskap och en 

bild över hur olika kamratrelationer kan te sig och uttryckas i förskolans vardag. Detta ger en 

trygghet samt en grund att stå på inför observationerna av barns språkstrategier i deras inter-

aktioner med kamrater. 

Social interaktion i förskolan 

Barns interaktioner anses ofta vara ett ämne för socialpsykologin, då det inriktar sig mot indi-

viders beteenden mot varandra och dess ömsesidiga påverkan menar Thomas Brante (2007, 

s.164 f.). Enligt hans artikel, En teori om interaktioner, ritualer och emotionell energi, består 

individer av själ, jaget, identitet och känslor och när två individer möts genom dialog, kom-

munikation och gester i situationer så skapas mentala och fysiska processer hos deltagarna på 

interaktionsnivå (Brante, 2007, s.165 ff.). Brante definierar interaktion som situationer där 

individer handlar med en ömsesidighet. Handlingar utförs i andra individers närhet och dessa 

individer handlar i sin tur utifrån samma förutsättningar. Genom undersökningar har Brante 

kommit fram till att barn interagerar hela tiden med sin omgivning, med andra individer, med 

miljön och med artefakter (föremål). Brante anser att barns interaktioner kan liknas vid ritua-

ler som återkommer. Barnen vet precis när och hur de ska agera samt vilka beteenden som 

passar in på olika platser.  

Ingrid Engdahls (2011, s.15 ff.) undersökning, Toddlers as social actors in the Swedish pre-

school, vilar på fenomenologi som är en syn på barn som sociala personer. Engdahl anser att 

barn är sociala aktörer med social kompetens som interagerar i förskolans vardag på en 

mängd olika sätt. Hon menar att barn har en förmåga till att tona in och anpassa sina beteen-

den, handlingar och uttryck efter den sociala kontext de befinner sig i. Engdahls resultat visar 

på att barn är ständigt medvetna i sina interaktioner om varandra, de iakttar, bekräftar, kom-

municerar och utbyter kunskaper med varandra (Engdahl, 2011, s.71 ff.). Engdahl menar även 

att interaktion inte behöver ske via kommunikation eller närkontakt. Ett barn som befinner sig 

i samma rum som andra barn kan interagera med de barnen, miljön och artefakter på ett sätt 

som skapar betydelse för just det barnet, utan att delta i samma lek.  

Corsaro (2005, s.133 ff., 145 f.) anser att barns förskolevardag och deras interaktioner bygger 

på att barnen delar och får kontroll över sin tillvaro. Detta är viktigt för barns produktion av 

deltagande och samspel i barngruppen. Corsaro menar att trots att barn är sociala och roas av 

att agera och skapa tillsammans så är interaktionen och att samordna lekar utmanande upp-

drag för barn. Han anser även att barns interaktionsutrymmen är värdefulla och har betydelse 

för barns tillvaro. Dessa interaktionsutrymmen vill barnen skydda och bevara från intrång från 
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andra barn som inte deltar (Corsaro, 2005, s.158 ff., 188 f.). Corsaro menar att dessa barn som 

inte tillåts delaktighet måste ta till komplexa strategier som tillåter dem att delta. Enligt denna 

komplicerade process menar Corsaro att barn måste utveckla kognitiva och kommunikativa 

strategier för att klara av förskolans vardag och för att kunna hävda sig och försvara sina rät-

tigheter.  

Detta ger mig en kunskap kring på vilka olika sätt man kan betrakta interaktion i förskolan 

och att det är en komplicerad process som behöver studeras för att man ska kunna synliggöra 

det som sker. Barns lek och kamratrelationer uttycker sig genom interaktion och kunskap om 

detta behövs för att kunna studera deras språk i dessa situationer.  

Barns språk och språkstrategier 

Språkets primära roll är att förmedla budskap och barn använder språk som verktyg för att 

förmedla sina behov, känslor, attityder och budskap till sin omvärld (Arnqvist, 1993, s.10). 

Anders Arnqvist anser att språk ingår i en kommunikationsprocess där kommunikation sker 

mellan individer. All form av kommunikation kräver en sändare (talaren) och en mottagare 

(lyssnaren). Mottagaren kodar av meddelandet och ger sedan en återkoppling i form av ver-

balt eller icke-verbalt uttryck (Arnqvist, 1993, s.10 ff.). Även Roger Säljö, Eva Riesbeck och 

Jan Wyndhamn (2003, s.219 f.) anser att språk är en mekanism som vi använder för att kom-

municera med andra människor. De anser att språket är en social konstruktion som länkar 

samman individers tänkande och känslor med sociala interaktioner. Detta visar på förhållan-

det mellan språk och kommunikation som en grund för skapande av sociala interaktioner 

(Säljö, Riesbeck och Wyndhamn, 2003, s.220 ff., 237 ff.). Barn behöver erövra språk och 

förmåga till att kommunicera för att göra sig förstådda i sin dagliga verksamhet. 

Barns talspråksutveckling är en komplex och mångfacetterad process och den domineras av 

samspelet mellan barnet och barnets miljö (Lacerda, 2012, s.11).  Forskning visar att barn 

som enbart uttalar enstaka ljud eller talspråkssekvenser som förstås av omgivning ändå erhål-

ler kontroll över det talade språket och dess funktion (Lacerda, 2012, s.11). Francisco Lacerda 

hävdar att små barns språkliga kommunikation utvecklas snabbt, men en förutsättning för 

detta är samspelet med andra aktörer. Lacerda menar även att miljön har stor betydelse för 

detta samspel och talspråkutvecklingen då språket utvecklas och anpassas till den sociala kon-

text man vistas i. För att undersöka barns språk utifrån mitt syfte måste därför undersökningen 

ske i förskolan som är barnens sociala kontext, då den möjliggör de språkstrategierna under 

interaktioner med andra barn som studien utgår ifrån.  

Arnqvist (1993, s.20 ff.) nämner en indelning av språkutveckling: fonologisk, semantisk, 

grammatisk och pragmatisk utveckling. Jag tänker inte beskriva alla dessa utan fokusera på 

två stycken som har betydelse för mitt examensarbete.  

Semantisk språkutveckling handlar om att barn inte enbart behöver lära sig ord och begrepp, 

utan att de även måste erövra förståelse för betydelsen av dessa ord och begrepp (Arnqvist, 

1993, s.45 ff.). Detta för att kunna förstå, tolka och sedan ge respons vid kommunikation med 

andra individer. 

Pragmatisk språkutveckling handlar om att barn lär sig hur man talar och hur man kommuni-

cerar med andra människor för att göra sig förstådd (Arnqvist, 1993, s.59 ff.). I denna utveckl-

ing ingår att föra dialoger, följa språkregler, lära sig turtagning, lyssna och återkoppla mm.  
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Dessa är två kategorier för språkutveckling som barnen behöver erövra för att förstå varandra 

och göra sig förstådda. I vilken grad de har erövrat detta visar i vilken grad de kan använda 

sig av språkstrategier, då det är förståelsen av ord och begrepp samt hur man använder dem 

som ligger till grund för att utveckla språkstrategier samt för att kunna ge respons på dessa 

(Arnqvist, 1993, s.64 ff.). Arnqvist (1993, s.69 ff.) anser även att barn använder språkstrate-

gier på komplexa sätt som vi vuxna inte är medvetna om. Därför anser jag att barns språkstra-

tegier behöver synliggöras och medvetandegöras hos oss vuxna för att skapa en förståelse för 

deras verbalitet i deras sociala interaktioner och i vilken grad detta påverkar deras kamratkul-

turer.  

Barns deltagande och samspel med andra barn påverkas av språket och hur det används 

(Björklund, 2008, s.46 ff.). Språket används för barns lärande och skapar en förståelse för 

helheten i barns handlingar, menar Elisabeth Björklund (2008) som har studerat små barns 

skapande av litteracitet i deras kommunikativa möten i förskolan i sin avhandling Att erövra 

litteracitet- Små barns kommunikativa möten med berättande, bilder, text och tecken i försko-

lan. Björklund anser att: ”Språket som används i händelserna som man delar med andra hjäl-

per till att markera dem, föra händelserna framåt och utveckla dem” (Björklund, 2008, s.47). 

Björklund hävdar även att den sociala kontext barnet befinner sig i påverkar deras utveckling 

och på vilket sätt de använder språket. I förskolan som social kontext måste barnen lära sig att 

uttrycka sig, göra sig förstådda samt skapa sig kontroll via språket (Björklund, 2008, s. 198, 

230 ff.). Enligt detta måste barnen skapa sig språkstrategier då de vistas i förskolans sociala 

miljö för att utmana, hävda sig och tillämpa sina rättigheter i interaktioner med andra barn. 

Corsaro (1979, s. 315-336; 2003, s. 42 ff.) har publicerat femton tillträdesstrategier som visar 

hur barn på olika sätt möjliggör tillträde för att delta i lek och interaktion med andra barn, 

verbalt eller icke- verbalt. Corsaro utgår i sin studie utifrån en socialkonstruktionistisk ut-

gångspunkt, där han hävdar att människor och institutioner konstitueras (bildas) genom inter-

aktioner i specifika kulturer och sammahang. Dessa tillträdesstrategier är tydliga och används 

av andra forskare inom området som stöd i deras undersökningar, bl.a. Tellgren (2004, s.77 

ff.) använde Corsaros strategier i hennes forskning för att analysera sina resultat kring barns 

lek och interaktioner. Tretton av dessa tillträdesstrategier är eller kan vara verbala enligt 

Corsaro (1979, s.315-336). Nedan följer en beskrivning av dessa tretton verbala tillträdesstra-

tegier: 

Att producera en variant av pågående handling: Detta innebär att barnet befinner sig i när-

heten av pågående lek och själv skapar något som liknar denna handling för att väcka intresse 

hos de andra barnen. 

Avbrytande eller störande entré: Barnet avbryter och stör handlingen som pågår för att sy-

nas och höras och på detta sätt möjliggöra en väg in till pågående lek. 

Att verbalt göra anspråk: Barnet förhandlar med säkerhet och hävdar sin rätt till att delta. 

Fråga om tillträde: Barnet är artigt och frågar om lov för att delta. 

Att fråga en deltagare: Barnet vänder sig till en särskild deltagare och frågar vad som sker 

och vad som pågår. Detta är en strategi för att vinna över någon på sin sida och på så sätt 

kunna delta. 
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Att referera till vuxnas auktoritet: Barnet träder in och förevisar de vuxnas auktoritet och 

de regler som finns att förhålla sig till på förskolan. 

Att erbjuda: Barnet ger bort/ delar med sig av artefakter till någon i pågående handling och 

kommunicerar kring dessa för att förhandla om deltagande. 

Hälsar: Barnet träder in i handlingen verbalt och hälsar på en eller flera deltagare på ett för-

givettagande sätt om att man får vara med i leken. 

Refererar till vänskap: Barnen hävdar sin rätt utifrån en kompisaspekt och sina egna rättig-

heter. 

Hjälp från icke-deltagare: Barnet ber någon annan kamrat eller vuxen om hjälp och stöd för 

att få tillträde. 

Acceptera inbjudan: Barnet väljer att acceptera en inbjudan om att få vara med från en eller 

flera deltagare. 

Föreslår andra aktiviteter: Barnet erbjuder kamrater andra aktiviteter för att skapa ett eget 

tillfälle till att avbryta pågående handling och istället skapa en som involverar detta barn. 

Att referera till individuella kännetecken: Barnen refererar till individuella kännetecken 

hos en/ flera deltagare och trycker på hur specifika personer brukar göra och förhålla sig till 

att alla får vara med.  

(Corsaro, 1979, s.315-336) 

Corsaros resultat visar att genom att använda dessa tillträdesstrategier kan barnen få positiv 

eller negativ respons om tillträde. Corsaros forskning visade att barnen först och främst valde 

att använda sig av icke-verbala strategier för att pröva möjlighet till att vara delaktig. Vid ne-

gativ respons användes verbala strategier som en säkerhetsåtgärd, då dessa har mer kraft och 

belägg för att få tillträde till lek (Corsaro, 1979, s.315-336). 

Torgeir Alvestad (2010, s.13 ff.) har också forskat kring barns lek och interaktioner för att 

upptäcka hur barn förhandlar i det sociala samspelet med varandra utifrån ett barndomspsyko-

logiskt och ett barndomssociologiskt perspektiv. Utifrån hans undersökning, Preschool relat-

ionships- young children as competent participants in negotiations, menar Alvestad att hans 

perspektiv synliggör att interaktioner och tillträdesstrategier är en del av barns barndom och 

deras utveckling och att detta måste synliggöras för att skapa en medvetenhet hos vuxna auk-

toriteter (Alvestad, 2010, s. 25 ff., 42 ff.). Alvestad anser att barns förhandlingar är ett sätt att 

överbrygga konflikter mellan individuella erfarenheter, förväntningar och uttryck. Resultaten 

från Alvestads forskning visar att barns strategier i leken är både verbala och icke-verbala. 

Han tolkar detta som att de verbala strategierna hjälper barnen att argumentera och föra fram 

åsikter för att bevisa deras rättigheter och förankra detta hos lyssnaren, detta för att komplet-

tera de icke-verbala strategierna. Alvestad anser att barn oftast kombinerar olika strategier för 

att uppnå respons efter sina önskemål. Strategierna för att förhandla, inbjuda eller utesluta 

varandra från lek samverkar. Alvestad menar därför att den icke- verbala strategin inte får lika 

stor genomslagskraft utan den verbala strategin och vice versa, därför måste språk alltid kom-

pletteras med kroppspråk för att bli tydligt (Alvestad, 2010, s.171-187, 193 ff., 203 ff.). 
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Denna forskningsöversikt skapar kunskap kring tidigare undersökningar och dess resultat 

inom området barns språk och språkstrategier. Detta ger mig något att relatera till och jämföra 

mina resultat med samt möjliggör en kritisk granskning av min egen samt andras undersök-

ningar. Då barns språkanvändning och användandet av språkstrategier anses vara kontrolle-

rade och komplexa processer krävs det mer forskning och kunskap om detta område än det 

som finns idag, anser jag. 
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Teoretiska utgångspunkter 
 

Jag har valt att utgå från det sociokulturella perspektivet i mitt examensarbete. Detta för att 

det är ett perspektiv som innehåller teorier och begrepp som kan kopplas till språk och barns 

sociala interaktioner. 

Psykologen Lev Vygotskij anses vara grundaren för det sociokulturella perspektivet och dess 

teorier (Kroksmark, 2003, s.445 ff.). Enligt Tomas Kroksmark hade Vygotskij ett stort in-

tresse för inlärning och mänskligt tänkande. Vygotskij ansåg att människan har medfödda 

förmågor och funktioner som förändras och utvecklas i sociala interaktioner med andra män-

niskor samt genom användandet av kulturella verktyg (Säljö, 2000, s.20 ff.). Roger Säljö me-

nar att dessa kulturella verktyg som vi har tillgång till, däribland språket som verktyg, an-

vänds när vi förstår vår omvärld och hjälper oss att agera i den. Säljö (2000, s.20 ff.) anser att 

utifrån en sociokulturell utgångspunkt så är fokus på hur vi lär snarare en fråga kring hur vi 

som individer tillägnar oss samt använder oss av våra kulturella verktyg för att tänka och ut-

föra praktiska handlingar, som sedan bildar en helhet med vår omgivning och kultur. Kroks-

mark (2003, s.445 ff.) hävdar också att enligt Vygotskijs teorier så befinner sig människan 

ständigt i förändring där vi har möjlighet att utveckla kunskaper och erfarenheter från andra 

människor i samspelsituationer.  

Något som är centralt inom det sociokulturella perspektivet är begreppet mediering (Smidt, 

2010, s.41 ff.). Mediering handlar om att man använder kulturella redskap, exempelvis språk, 

för att kommunicera i syfte att förstå och förklara världen och våra erfarenheter. Vygotskij 

ansåg att språket är det viktigaste av alla våra komplexa redskap. Det är via språket vi kom-

municerar och samverkar med varandra för att lyfta tankar och utbyta idéer (Smidt, 2010, s.48 

ff.). Detta blir betydelsefullt då nästan allt lärande inbegriper kommunikation och förståelsen 

av denna. Genom mediering står människor i direkt och omedelbar kontakt med omvärlden 

och tolkar dess skeenden (Säljö, 2000, s.66, 74, 80 ff.). Säljö menar att vi ständigt hanterar vår 

omvärld med hjälp av våra kulturella redskap för att frambringa sociala praktiker som skapar 

lärande. Enligt Säljö skapas ett lärande när människor tänker och handlar med hjälp av arte-

fakter och på så sätt medierar när vårt tänkande och föreställningar påverkas och växer fram 

ur vår kultur och sociala kontexter. Språket är en unik beståndsdel i mänsklig kunskapsbild-

ning då lärande skapas när vi kommunicerar kring våra erfarenheter (Säljö, 2000, s.82-97). 

Säljö menar därför att ord, begrepp och språk medierar omvärlden för oss och gör att den 

framstår som meningsfull.  

Genom att observera barns språkanvändning och språkstrategier utifrån det sociokulturella 

perspektivet tror jag att många olika aspekter kring språket kommer att synliggöras. Språk är 

makt och barn utvecklar tidigt kunskaper för att förstå, använda och leka med språket (Smidt, 

2010).  Enligt Sandra Smidt (s.87 ff.) är internalisering ett begrepp som måste förklaras för 

att förståelse för det sociokulturella perspektivet ska uppstå. Internalisering handlar om män-

niskors förmåga att minnas och reflektera över föremål som inte längre finns närvarande fy-

siskt i vår närhet. När barnen börjar minnas och internalisera så börjar även barnet kunna kon-

trollera externa processer, som innebär att barnen kan börja använda språk som kulturellt red-

skap. Smidt anser att det inte är förrän denna kontroll hos barnen har erövrats som barnen kan 

börja använda, uttrycka och förstå språket. Språk har flera funktioner och genom språklig 

framställning synliggörs hållningar och värderingar som placerar oss i en kulturell eller histo-
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risk tradition beroende på hur vi använder språket för att uppnå våra syften (Dysthe, 2003, 

s.47 ff.). Denna språkliga kontroll och språkanvändning kan studeras i barnens interaktioner 

och genom internalisering använder barnen sig av språkstrategier för att kontrollera och på-

verka de handlingar och kontexter som de befinner sig i (Dysthe, 2003).   

Det sociokulturella perspektivet fokuserar mycket på förbindelserna mellan det talade språket 

och tänkandet (Smidt, 2010, s.89 ff.). Vygotskij gjorde åtskillnad mellan det som han kallade 

pre- intellektuellt tal och pre- verbalt tänkande (Smidt, 2010, s.91 ff.). Pre- intellektuellt tal 

innebär en slags vokal aktivitet som små barn utför för att knyta social kontakt eller för att öva 

på ljuden i det språk som omger deras liv. Pre- verbalt tänkande fokuserar på vad som händer 

när andra människor styr barnets uppmärksamhet mot eller bort från något genom talat språk. 

Det pre- intellektuella talet är något som Vygotskij ansåg som primitivt och som sker naturligt 

i barnens utveckling när de tänker och handlar utan stöd av tal och språk, medan det pre- ver-

bala tänkandet handlar om att vi tänker och reflekterar innan vi använder det verbala språket 

för att uppnå ett mål. I min undersökning kan jag studera barnens språkanvändning utifrån 

Vygotskijs teori kring det pre- verbala tänkandet, då barnen måste ha kontrollen över sina 

tankar för att sedan kommunicera med de andra barnen för att uppnå sina önskemål. 

Den närmaste utvecklingszonen är ett av Vygotskijs viktigaste begrepp inom den sociokultu-

rella teorin (Smidt, 2010, s.13 f., 116 ff.). Den närmaste utvecklingszonen handlar om att 

undervisning och utveckling inte sammanfaller, undervisning är bara till nytta när den går före 

utvecklingen. Vygotskij menade att undervisning bara lyckas när barnet kan anknyta till något 

som barnet redan erfarit, tänkt på eller internaliserat, det är först då som barnet kan utveckla 

sitt tänkande (Smidt, 2010). Enligt Vygotskij befinner sig människor ständigt i utveckling och 

i varje situation skapas möjlighet för oss att ta över och ta till oss, appropiera, kunskaper från 

våra medmänniskor i samspelssituationer (Säljö, 2000, s.119 ff.). Enligt detta kan man be-

trakta människors lärande och utveckling utifrån den närmaste utvecklingszonen (Säljö, 2000, 

s.120). Enligt Säljö definierade Vygotskij den närmaste utvecklingszonen som avståndet mel-

lan vad en individ kan prestera ensam och utan stöd, från vad man kan prestera i samspel med 

kamrater. Säljö menar att inom det sociokulturella perspektivet är det inte enbart barnets upp-

visande av kompetens som är i fokus, utan potentialen för barnet att i interaktion och sama-

gerande med andra barn skapa förståelse och kunskap. I denna utvecklingszon som uppstår 

samverkar då alla aktörernas kunskap och förutsättningar och skapar således ny kunskap 

(Säljö, 2000, s.121 ff.). 

Det sociokulturella perspektivet utgår ifrån att människans lärande och utveckling sker i in-

teraktion (samspel) med andra människor. Det är i interaktionen och via vårt språk och tän-

kande som vi utvecklas individuellt och som grupp (Smidt, 2010, s.20, 39). Säljö (2000, s.20 

ff.) hävdar att kunskaper och färdigheter skapas genom insikter och handlingar inom vårt kul-

turella samhälle som vi är delaktiga i genom interaktion med andra människor. Säljö fortsätter 

med att ”Men i alla dessa processer är kommunikation/interaktion mellan människor avgö-

rande. Det är genom kommunikation som sociokulturella resurser skapas, men det är också 

genom kommunikation som de förs vidare.” (Säljö, 2000, s.22). När människor är engagerade 

i en gemensam praxis, det vill säga gemensamma verksamheter och aktiviteter, så skapas det 

nya erfarenheter och kunskaper i denna gemensamma kontext. (Smidt, 2010, s.37). Smidt 

menar att för barn i förskolan sker detta ständigt och genom interaktioner så delar och skapar 

barnen mening som utvecklar deras förståelse för omvärlden, samhället och deras medmänni-

skor. Deltagande är väsentligt för alla barn och barn behöver få vara delaktiga i kulturen och 
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aktiviteter i sin omgivning för att utveckla nya kunskaper och färdigheter (Smidt, 2010, s.40). 

Även Olga Dysthe (2003, s.41 f.) anser att enligt det sociokulturella perspektivet så betraktas 

interaktion och samarbete som helt avgörande för lärande. Hon anser att mycket fokus ligger 

hos individers förmåga att delta i sociala praktiker för att möjliggöra utveckling och lärande 

(Dysthe, 2003, s. 43 f., 46 f., 50 ff.). 

Inom ett sociokulturellt perspektiv så ses kommunikation och kunskap som socialt betydelse-

fullt och det är genom våra uppfattningar av företeelser och hur dessa språkligt kodifieras i 

kategorier som är med och skapar det som vi uppfattar som verklighet (Säljö, 2000, s.104 ff.). 

Säljö menar att denna syn på verkligheten och föreställningar kring vår kulturella värld skapas 

genom språket och byggs in i institutionella sammahang, exempelvis förskolan. Lek och in-

teraktion ger mening åt barnens vardag (Smidt, 2010, s.143 ff.). Enligt sociokulturella per-

spektivet definieras lek som något självvalt som möjliggör för barnen att följa sina egna be-

hov och intressen. Leken är djupt engagerande och uppslukande och barn kan använda fantasi 

och kreativitet, själva eller i samvaro med andra barn. Smidt menar att barn leker i alla kul-

turer och det är något som binder barnen samman. Utan gemensamma språk, erfarenheter och 

intressen kan barn ändå mötas på lika villkor och kommunicera via lek.  

Språket är en mekanism som används för att lagra kunskaper, insikter och förståelse hos indi-

vider och när händelser tolkas i språkliga termer så skapas ett lärande hos individen, men för 

detta krävs en förutsättning (Säljö, 2000, s.34 f.). Enligt Säljö är förutsättningen för att männi-

skor ska kunna ta till sig samt bevara begrepp och kunskaper att vi har de språkliga för-

mågorna till att jämföra, dela erfarenheter och ordna våra upplevelser i kategorier. Säljö me-

nar att vi genom språket har en unik förmåga till att kommunicera och interagera med andra 

individer och kan på detta sätt lära av varandra och tillägna oss ny kunskap dagligen. Säljö 

anser att kommunikation och språkanvändning är centrala delar inom det sociokulturella per-

spektivet och det är dessa som utgör en länk mellan barnet och dess omgivning. Det är genom 

språk och samtal som barn kommunicerar kring vad som händer i lekar och i interaktion för 

att skapa delaktighet i sociala kontexter (Säljö, 2000, s.34 ff.). Inom det sociokulturella per-

spektivet ligger fokus på att barn lär tillsammans när de interagerar och kommunicerar med 

varandra (Säljö, 2000, s.40 ff.). Säljö skriver om att det finns två olika socialisationer, där den 

ena är sekundär socialisation. Den sekundära socialisationen syftar till de interaktioner som 

sker i institutionella miljöer, i detta fall förskolan. I dessa kulturella kontexter är barns villkor 

för lärande annorlunda i många avseenden (Säljö, 2010, s.40 f.). Säljö menar att i denna miljö 

har inte barnen samma relationer till aktörerna (till skillnad från familjen) och lärandet och 

kunskapen är ett mål i sig som efterstävas, dokumenteras och utvärderas. Denna sekundära 

socialisation påverkar min syn på observationerna då barnens språkstrategier i deras sociala 

interaktioner ska studeras i förskolans miljö. I detta fall är det barnens kunskap som studeras, 

det vill säga hur de använder samt kontrollerar språket för att påverka de sociala interaktion-

erna med andra barn. 

En grund för att förstå lärande ur ett sociokulturellt perspektiv är språkets indelning som be-

står av tre beståndsdelar: språkets utpekande funktion, dess semantiska funktion och dess reto-

riska funktion (Säljö, 2000, s.82 ff.). Här nedan beskriver jag dessa tre indelningar: 

Språkets utpekande funktion: Språk har en utpekande funktion, som enligt Vygotskij kalla-

des för indikativ funktion (Säljö, 2000, s.83 f.). Säljö menar att med hjälp av språkliga katego-

rier kan vi peka ut och benämna saker i vår omgivning, med hjälp av kroppsspråk men fram-
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förallt det verbala uttrycket. Enligt Säljö möjliggör denna språkliga förmåga ett kraftfullt red-

skap i samspelet med omvärlden då vi kan berätta, avgränsa och förklara vad vi anser är in-

tressant och som uppmärksammas. 

Språkets semantiska funktion: Språkets semantiska funktion innebär sammanlänkningen 

och relationen som uppstår mellan språkliga uttryck och de företeelser som uttrycken refererar 

till, det vill säga språkets kraft som medierande redskap (Säljö, 2000, s.84 ff.). Säljö menar att 

inom det sociokulturella perspektivet så anses denna relation mellan det uttrycket refererar till 

och dess beteckning antas vara semantisk till sin karaktär, då språket inte bara refererar till 

föremålet i sig utan även ger föremålet mening och innebörd.  

Språkets retoriska funktion: Språket är inte bara ett sätt att referera till omvärlden utan 

språket hjälper även individer att påverka andra människors omvärldsuppfattning (Säljö, 

2000, s.88 f.). Säljö anser att vi genom språket och kommunikativa möten formar oss själva 

och andra. Enligt Säljö ska språkets retoriska funktion ses som ” […] ett levande redskap för 

att skapa mening mellan människor som agerar i och genom språket i sociala praktiker” 

(Säljö, 2000, s.89). Säljö menar att för att vi till fullo ska förstå språkets retoriska potential i 

sociala kontexter så måste man studera vad människor gör med språket i olika sociala prakti-

ker, det vill säga hur vi tar och skapar mening.   

Dessa funktioner påverkar hur jag observerar och tolkar mitt datamaterial. Barnen behöver 

olika språkliga funktioner för att kontrollera, kunna använda samt påverka med hjälp av språ-

ket i interaktioner för att fokusera sitt mål. Jag vill ta reda på hur barnen med hjälp av olika 

språkliga funktioner utesluter, inbjuder eller förhandlar med andra barn under lek genom att 

skapa mening och förståelse, argumenterar samt använder språket som maktredskap.  
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Metodologisk ansats och val av metod 

Observation som metod 

Eftersom syftet med min undersökning handlar om att upptäcka hur barns språkanvändning 

påverkar deras sociala interaktioner i lek, så innebar det att jag behövde välja en metod som 

lämpar sig för forskning där beskrivning och upptäckande av barns handlande är i fokus och 

då var valet att göra en kvalitativ undersökning givet. En kvalitativ undersökning är inriktad 

på att upptäcka egenskaper hos det man studerar, det vill säga vad som är typiskt, vad sker 

och vad skiljer det från andra företeelser (Løkken och Søbstad, 1995, s.28, 29 f.). Gunvor 

Løkken och Frode Søbstad anser att kvalitativa studier möjliggör att fenomenen studeras i sin 

rätta och naturliga miljö. Alan Bryman (2008, s.40 f.) anser att kvalitativ forskning kan upp-

fattas som en forskningsstrategi som lägger vikt vid ord och handlingar och där ett resultat 

framkommer vid analysen av dessa handlingar. Bryman menar även att inom kvalitativ forsk-

ning så råder en induktiv syn på förhållandet mellan teori och praktik, det vill säga att teorin 

samverkar och påverkar de praktiska forskningsresultaten. Även en kunskapsteoretisk stånd-

punkt ligger som grund för kvalitativ forskning och detta innebär att det finns en tyngd kring 

att skapa en förståelse utifrån den sociala verkligheten och hur deltagare i en viss miljö tolkar 

den verkligheten, hävdar (Bryman, 2008, s.340 f.). Bryman hävdar även att den ontologiska 

ståndpunkten inom kvalitativ forskning måste tas i beaktande, det vill säga att sociala egen-

skaper hos individer är resultat av ett samspel mellan dessa individer och att de är inbegripna i 

en konstruktion tillsammans. 

Inom kvalitativ forskning ryms ett flertal mycket olikartade metoder (Bryman, 2008, s.344), 

men den metod som jag valt att genomföra min undersökning med kallas deltagande observat-

ion. Deltagande observation innebär att forskaren engagerar sig och vistas i sociala kontexter 

under en viss tid för att observera och undersöka och på så sätt skapa sig en bild av den soci-

ala kultur som individer uppvisar (Bryman, 2008, s.344). Charles Westin (1978, s.28 ff.) som 

är docent inom pedagogik anser att deltagande observation ingår i en kategori som han kallar 

systematiska beteendeobservationer. Dessa observationer kännetecknas av att de är planerade, 

att de registreras på något sätt (anteckningar, inspelning, filmning mm.) samt att observation-

erna utgår ifrån ett klart uttalat mål som strävas efter att uppnås hävdar Westin. Observation 

handlar om att genomföra uppmärksamma iakttagelser för att upptäcka vad som händer i vår 

omgivning, men det är oerhört viktigt att ha ett förbestämt intresseområde menar Løkken och 

Søbstad (1995, s.36 f.). Løkken och Søbstad skriver ”Verkligheten är så mångfasetterad och 

intrycken så många att vi måste avgränsa det vi ska rikta vår uppmärksamhet mot. Det betyder 

att vi måste fokusera vissa företeelser som vi vill har mer kunskap om. Fokus är således vik-

tigt.” (Løkken och Søbstad, 1995, s.36).  

 

Jag valde att använda mig av deltagande observation eftersom jag ansåg att när jag som fors-

kare befinner mig på förskolan så är jag en deltagare i barnens vardag och för att komma nära 

de handlingar och uttalande som barnen frambringar måste jag i viss mån delta i detta sam-

spel. Jag valde därför att utgå ifrån något som Alan Bryman (2008, s.388 ff.) kallar för delta-

gare-som-observatör. Detta innebär att individerna i den sociala kontext som studeras är 

medvetna om forskaren och forskaren samspelar med individerna som befinner sig i denna 

kontext på ett aktivt eller passivt sätt (Bryman, 2008, s.391 f.).  Jag valde att använda mig av 

deltagande observation genom att passivt samspela med barnen. Denna metod passade min 

undersökning för att studera barnens språkstrategier i deras sociala interaktioner då jag kunde 
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observera barnens handlande och uttalande i nära relation till barnen men utan att påverka 

deras interaktioner. Observationerna genomfördes genom att jag som forskare befann mig i 

närheten av barnen men utan att styra, fråga eller störa barnens interaktioner. Samspelet med 

barnen synliggörs då de ställer frågor till mig, söker bekräftelse eller ber om stöd. Av respekt 

mot barnen valde jag som forskare att då bekräfta barnen som individer, svara på frågor och 

erbjuda stöd för att skapa en trygghet med mig som observatör. 

Jag har inom metoden observation valt att använda mig av fältanteckningar eller löpande pro-

tokoll som det också kan kallas, då jag vill försöka få med alla händelser och detaljer som 

visar på barnens interaktioner och språkanvändning, med fokus på språkstrategierna. Löpande 

protokoll är en sorts kontinuerlig registrering där anteckningar genomförs flytande, precis det 

som händer och sägs (Westin, 1978, s.30 ff.). Med ett enkelt och kortfattat språk försöker man 

beskriva alla viktiga skeenden med fokus och uppmärksamheten riktad mot det intresseområ-

den man har (Westin, 1978), i mitt fall språkanvändning och språkstrategier. Westin (1978, 

s.34, 46) menar att den information som införskaffas via observationer och löpande protokoll 

ger en bred och fördjupad information om forskningsområdet som ökar förståelsen och som 

bidrar i ett utbildningssyfte. Westin hävdar även att denna typ av observation lämpar sig för 

studier av förskolebarn, då den är mest användbar för att faktiskt få syn på vad som sker i bar-

nens handlingar och yttranden genom att delta och vistas i deras naturliga miljö. Løkken och 

Søbstad (1995, s.51 f.) anser att löpande protokoll är den vanligaste formen av observation 

som sker i förskolan och deras sociala kontext. Löpande protokoll innebär att observatören 

som åskådare sitter med papper och penna och antecknar kontinuerligt det som händer och 

sker i barnens vardag. Løkken och Søbstad (1995, s.53 f.) menar att grundtanken med löpande 

protokoll är att man vill hinna anteckna och få med så mycket som möjligt utifrån barns hand-

lingar och uttalanden under den tidsperiod som skeendet pågår.  

Bryman (2008, s.395 ff.) menar att det finns vissa generella principer som måste följas vid 

förandet av fältanteckningar. Dessa principer är att: noggrant skriva ner sina uttryck, genom-

föra fullständiga noteringar, skapa levande och tydliga anteckningar samt skriva ner även 

tveksamma funderingar för vidare reflektion. Bryman anser att alla dessa principer måste föl-

jas för att ge tydliga anteckningar som bidrar till förståelse för det valda intresseområdet, inga 

tveksamheter eller otydligheter kring vad man menar ska finnas under analysprocessen. Bry-

man presenterar även olika typer av fältanteckningar och två av dessa, preliminära anteck-

ningar och fullständiga fältanteckningar, avser jag att använda mig av under min undersök-

ning (Bryman, 2008, s.399 f.). De preliminära anteckningarna syftar till att kortfattat skriva 

ner noteringar på anteckningsblocket, som exempelvis citat, uttryck och handlande. De full-

ständiga fältanteckningarna handlar om att förvandla de preliminära anteckningarna till detal-

jerade anteckningar som kan tydliggöra och förklara situationerna och förenkla tolkningspro-

cessen (Bryman, 2008, s. 399 f.). Jag har valt att använda mig av dessa för att enkelt hinna 

med att skriva ner det jag observerar under samspelssituationerna i förskolan via preliminära 

anteckningar som genomförs med förkortningar, kodade ord och symboler samt nyckelord. 

Denna typ av anteckningar tror jag även bidrar med att barnen som observeras inte blir lika 

störda eller besvärade av min närvaro som de kanske skulle bli om jag märkbart, noggrant och 

detaljerat skriver ner varje ord och handling som de utför. De fullständiga fältanteckningarna 

har jag tänkt utföra varje dag efter genomförda observationer där observationerna renskrivs, 

förtydligas och förklaras samt där tankar och vidare reflektioner dokumenteras.  
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Løkken och Søbstad (1995, s.56 ff.) menar att även om anteckningarna utifrån observationer-

na ska analyseras, så startar en tolkningsprocess redan under själva observationerna när vi 

upplever med våra sinnen. Utifrån vald teori och våra erfarenheter, värderingar och kunskaper 

så påverkas vårt seende och hur vi upplever observationen. När vi observerar använder vi oss 

av våra sinnen, främst hörsel, känsel och seendet (Bjørndal, 2005, s.26 f.). Detta innebär att vi 

som forskare möter ett kaos av intryck från vår omvärld som bidrar med information (Bjørn-

dal, 2005, s. 27 ff.). Cato Bjørndal menar därför att vi behöver fokusera på olika syften och 

intresseområden under observationer och tolka dem med hjälp av valda teoretiska perspektiv. 

Bjørndal menar att det är det teoretiska perspektivet som avgör vad vi får syn på samt hur vi 

tolkar våra observationer och dess betydelse. Bjørndal (2005, s.31ff.) har en teori utifrån en 

modell kring hur vi tar in information, bearbetar den samt skapar förståelse via observationer. 

Först och främst möter vi impulser från vår omvärld som genomgår en filtreringsprocess där 

den relevanta informationen kring vårt fokusområde befästs i det sensoriska minnet (Bjørndal, 

2005, s.31). Nästa steg i processen, menar Bjørndal (2005, s.32 f.), är perceptionen där vi väl-

jer, bearbetar och befäster våra intryck till meningsfulla enheter och därigenom tolkar dessa i 

vårt korttidsminne. Det sista steget i processen är att lagra informationen i långtidsminnet 

(Bjørndal, 2005, s.33 ff.). Enligt Bjørndal skapar denna sista process permanent information 

som vi bearbetar till en förståelse av observationernas visuella föreställningar och språkliga 

uttryck. Genom att fokusera på barns användning av språkstrategier i deras sociala interakt-

ioner med observationer och tolka dessa utifrån det sociokulturella perspektivet så erövras 

kunskap som fördjupas och befästs hos mig som forskare. Enligt Bjørndal (2005, s.31 ff.) så 

styr den teori som vi betraktar händelser utifrån det vi väljer att se och vår förståelse av detta. 

Jag anser att genom observation som metod och genom det sociokulturella perspektivet kan 

information och kunskap synliggöras kring barnens språk och interaktioner i förskolans var-

dagliga kontext.  

Etiska ställningstagande 

”Forskningsetiska frågor handlar om hela forskningsprocessen, från valet av forskningsupp-

gift, urval, metod, genomförande och presentation till tillämpning av forskningens resultat.” 

(Löfdahl, 2014, s.32). Annica Löfdahl menar att som forskare så måste han/hon känna till 

forskningsetiska principer och regler som gäller vid bedrivandet av en undersökning (Löfdahl, 

2014, s.32 f.). Allmänna principer för att bedriva forskning är att studiens syfte ska vara tyd-

ligt och motiveras för att förtydliga varför forskningen bedrivs (Vetenskapsrådet, 2011, s.40 

f.). Vidare menar Vetenskapsrådet att även metod ska väljas med omsorg, den ska kunna för-

klaras och skapa en förståelse kring varför denna metod har valts och om den är etisk för-

svarsbar för att uppnå undersökningens syfte och vetenskaplig kvalité.  

För att bedriva forskning på en förskola måste man först och främst erhålla samtycke från 

förskolechef (Vetenskapsrådet, 2011, s.21 f., 44, 49 f.; Löfdahl, 2014, s.36 f., 42). Sedan ska 

personal på förskolan informeras och även personalen måste ge samtycke för att forskningen 

ska kunna bedrivas. Om undersökningen på något sätt involverar barnen som vistas på försko-

lan så måste även vårdandshavarna samtycka till att deras barn deltar i studien innan studien 

påbörjas (Vetenskapsrådet, 2011, s.43). Utifrån min undersökning som ska bedrivas med ob-

servation som metod så måste jag inhämta samtycke från vårdnadshavarna. Enligt Veten-

skapsrådet (2011, s.43 f.) så är inte samtycke från vårdnadshavarna nog, de anser även att 

forskaren ska respektera barnen och att det är etiskt riktigt att fråga barnen om de vill med-

verka i undersökningen. Jag anser att detta är självklart och att barnens rättigheter i att be-
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stämma över sig själva och sin kropp ska tas i beaktande. Jag anser även att forskaren måste 

vara uppmärksam på barnen, deras åsikter och kroppsspråk, för att upptäcka när barnen kän-

ner sig obekväma eller inte vill bli studerade, eftersom alla barn inte säger ett tydligt nej. 

Undersökningens genomförande måste planeras på sådant sätt att de personer som deltar inte 

upplever sig kränkta eller utsatta (Löfdahl, 2014, s.37). Även Annica Löfdahl menar att fors-

karen måste vara uppmärksam och observant på barnens kroppspråk, känner sig barnen obe-

hagliga till mods av att man observerar så ska observationen avbrytas.  

 

Alla deltagare (även barn) måste informeras om deras uppgift i projektet och vilka villkor som 

gäller för deras deltagande, som till exempel att det är frivilligt och att de kan dra sig ur 

närsomhelst (Vetenskapsrådet, 2011, s.43 f.). Syftet med undersökningen måste även tydligt 

presenteras samt alla inslag i undersökningen som kan påverka alla deltagarnas vilja att delta 

(Vetenskapsrådet, 2011). Martin Woodhead och Dorothy Faulkner (2008, s.10 ff.) anser att 

det är skillnad i att bedriva undersökning med barn eller på barn. Barn ska ses som aktiva och 

sociala deltagare, istället för att betraktas som objekt, och barnens perspektiv, åsikter och 

känslor ska accepteras och respekteras av oss som forskare (Woodhead och Faulkner, 2008, 

s.19 f.). Woodhead och Faulkner menar därför att man som forskare får stort ansvar genom 

undersökningar där barnens beteende och sociala samspel studeras. Barnens förståelse, in-

tresse och kommunikation måste tas i beaktande och respekteras då vi som forskare är delta-

gare i deras sociala kontext (Woodhead och Faulkner, s.20 ff., 24 ff., 33 ff.).  

I forskning råder tystnadsplikt för att skydda identiteter och bevara anonymiteten hos delta-

garna som medverkar i studien (Vetenskapsrådet, 2011, s.66 ff.). För att bevara detta anser 

Vetenskapsrådet att fältanteckningar och transkriberingar måste förvaras på säkra ställen, 

helst i låsta skåp, detta för att ingen annan ska kunna ta del av anteckningarna då deltagarna 

ska kunna vara helt anonyma. I den färdiga rapporten ska kodsystem användas där alla namn 

på deltagare, kommuner och förskolor får fiktiva namn (Vetenskapsrådet, 2011, s. 40ff., 68, 

70 f.). Enligt denna etiska princip är därför alla namn som förekommer i detta examensarbete 

fiktiva, det vill säga namnen på kommunen, förskolan och barnen. All insamlad data måste 

även raderas för att ingen annan ska kunna få tillgång till dem (Vetenskapsrådet, 2011). Även 

Löfdahl (2014, s.38) trycker på betydelsen av att radera allt insamlat material för att inga obe-

höriga ska kunna ta del av informationen eller sprida den vidare. Jag anser även att det etiskt 

riktigt att själv som forskare fundera kring hur man för fältanteckningar om deltagarna, an-

teckningarna ska inte upplevas som kränkande eller kritiska. Jag ska därför anteckna det som 

sker, alltså ren fakta, utan att värdera och kritisera individers handlande och uttalande. Detta 

för att bevara dealtagarnas individskyddskrav som innebär att alla individer som deltar i stu-

dien ska skyddas från kränkningar och skada på alla möjliga vis (Vetenskapsrådet, 2011, 

s.18).  

 

Som observatör ska man även tänka på att inte föra vidare sina observationer av barn till per-

sonalen för att bevara barnens integritet(Vetenskapsrådet, 2011, s.38), det datamaterial som 

samlas in är enbart till för min undersökning. Enligt Löfdahl (2014, s.38 ff.) ska man hänvisa 

till nyttjandekravet som innebär att det datamaterial som insamlats enbart är till som underlag 

för undersökningen och dess avrapportering. Löfdahl menar att förskollärare inte har rätt till 

att ta del av observationer som utförts på barnen på förskolan, vill de erövra samma kunskap 

får de utföra pedagogiska observationer i verksamheten.  



 

16 

 

Observation som metod används för att skapa ny kunskap och nå syftet i vissa studier, men 

denna metod måste hållas inom vissa etiska regler för att inte bryta mot forskningsetiken (Ve-

tenskapsrådet, 2011, s.42 ff.). Vetenskapsrådet anser att dessa dokumentationer alltid måste 

genomföras systematiskt med hjälp av exempelvis anteckningar och forskaren ska eftersträva 

objektivitet för att inte påverka deltagarna och dessa handlingar. Enligt denna etiska princip 

efterstävar jag i min undersökning att anteckna så detaljerat, neutralt och objektivt som möj-

ligt för att inte påverka mitt resultat. Trots detta så förmodar jag att det är en svårighet att för-

hålla sig helt objektiv och neutral till barnen som deltar i studien. Som forskare syns och 

märks man tydligt och om barnen vill kommunicera och samspela så vill jag möta dem utifrån 

deras villkor och förutsättningar. Enligt Vetenskapsrådet (2011) så ska forskaren eftersträva 

objektivitet men det är svårt att uppnå detta till fullo med tanke på erfarenheter, kunskaper 

och teorier som vi har med oss i vår ryggsäck. Detta bidrar med att forskaren aldrig kan vara 

helt objektiv, men han/hon ska sträva efter att i så lite mån som möjligt påverka, tolka eller 

förutbestämma handlingar och uttalande som barnen genomför (Vetenskapsrådet, 2011).  

Planering och genomförande av studie 

För att bedriva en undersökning och uppnå mitt syfte med detta examensarbete måste jag ha 

en förskola att genomföra mina observationer på. Jag använde mig av målstyrt urval, eller 

teoretiskt urval som det också kan kallas, som innebär att urvalet påverkas av de forsknings-

frågor som ligger som grund för underökningen (Bryman, 2008, s.394 f.). I och med att mitt 

examensarbete inriktar sig mot förskolan och barns språkliga strategier i deras sociala inter-

aktioner så valde jag att bedriva min undersökning med barn i åldrarna 3-5 år, då de barnen 

använder sig av mycket verbal kommunikation i deras lek. Valet föll på förskolan Asgård i 

Midgårds kommun. Förskolan Asgård består av tre avdelningar totalt, avdelningarna Oden, 

Tor och Balder, men undersökningen har bedrivits på en av avdelningarna  

Kontakt via telefon med förskolechefen på förskolan Asgård bidrog till muntligt samtycke för 

att bedriva min undersökning på denna förskola. Veckan därpå utförde jag ett besök på två av 

förskolans avdelningar, Oden (3- 4 år) och Tor (5 år) och informerade pedagogerna muntligt 

om mitt examensarbete, det vill säga syfte, frågeställningar, metod samt tidsperiod som 

undersökningen skulle bedrivas. Förskollärarna på avdelning Oden gav muntligt samtycke till 

att jag kunde vistas på förskolan under veckorna 16- 18 och observera barnen, avdelningen 

Tor avböjde på grund av sekretesskäl. Utifrån samtycke från avdelning Oden lämnade jag ut 

samtyckesblanketter till vårdandshavarna senare under veckan (se bilaga för samtyckesblan-

kett), eftersom jag genom observation som metod skulle studera barnen på förskolan. Under 

väntan på att samtyckesblanketter skulle återlämnas till förskolan spenderade jag min tid med 

att läsa kring observation som metod och den sociokulturella teorin för att skapa mig en trygg 

grund att bedriva min forskning utifrån. Även tidigare forskning sammanställdes och skapade 

ny kunskap. En påminnelse (genom att återigen lämna ut blanketten) till vårdnadshavarna om 

att fylla i samtyckesblanketten genomfördes även fyra dagar innan utsatt datum för inlämning.  

Løkken och Søbstad (1995, s.55 f.) menar att det är viktigt att planera kring tid och material 

innan undersökningen bedrivs samt att vara medveten om att observationer kräver energi, 

både fysiskt och mentalt. Løkken och Søbstad anser därför att det är viktigt att träna på att 

genomföra observationer samt anteckna. Bjørndal (2005, s.40 ff.) anser även han att observat-

ioner kräver materiella, fysiska och intellektuella förberedelser med beslut som är fattade in-

nan undersökningen ska genomföras. Vilket material behöver finnas med, hur genomförs stu-
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dien, vart ska jag befinna mig, avgränsa intresseområde och ska jag tolka och reflektera under 

observationerna? (Bjørndal, 2005). Utifrån detta tränade jag på att observera och föra fältan-

teckningar genom att iaktta klipp med barn som deltagare en vecka innan undersökningen 

skulle genomföras. Jag förberedde även pennor, block och möjliga förkortningar till ord och 

fraser för att vara väl förberedd.  

På avdelning Oden är 16 barn inskriva, 11 pojkar och 5 flickor. Efter inhämtande av samtycke 

från vårdnadshavarna hade jag tillstånd att observera 12 av dessa barn, 8 pojkar och 4 flickor. 

Barnen informerades muntligt om varför jag skulle befinna mig på förskolan, vad jag skulle 

göra samt att det var frivilligt att delta. Undersökningen bedrevs genom att jag förflyttade mig 

mellan de olika rum som fanns på avdelningen. Jag frågade barnen inför varje observation om 

jag fick sitta med i rummet och observera deras lek, oftast fick jag ett ja. Vissa barn verkade 

obekväma med att jag observerade deras interaktioner och en del barn flyttade sig gärna till ett 

annat rum för att fortsätta sin lek. Detta var något som jag respekterade och jag följde inte 

efter barnen eller påtvingade dem min närvaro som observatör. Observationerna genomfördes 

genom att jag satt på golvet i de olika rummen, gärna i något hörn för att inte vara i vägen 

eller störa barnens pågående lek och interaktioner. Fältanteckningar genomfördes kontinuer-

ligt med hjälp av block och penna kring barnens handlande och uttalanden. Løkken och Søb-

stad (1995, s.55 f.) menar att varje anteckning ska föregås med datum, tid, plats och namn på 

barn samt att allt som sker antecknas för att underlätta tolkningen. Løkken och Søbstad anser 

även att reflektioner och tankar ska antecknas i marginalen för att inte bli bortglömda samt att 

en renskrivning och komplettering sker efter varje dags avslutande observationer. Detta anser 

även jag är viktigt så varje fältanteckning erhölls med datum, rum, klockslag samt barnens 

namn och alla fältanteckningar renskrevs på dator och förtydligades efter varje genomförd 

observationsdag.  

Undersökningen har bedrivits under förmiddagarna i en vecka då jag vistats på förskolan och 

studerat barnens språkstrategier i deras sociala interaktioner. Observationerna har genomförts 

på förmiddagarna eftersom det är den perioden under dagen som ägnas åt ”fri lek” vilket in-

nebär att barnen får leka med vem de vill, vart de vill och hur de vill. Jag valde att studera 

barnens sociala interaktioner under den fria leken eftersom syftet med min undersökning 

grundar sig kring språkstrategier i sociala interaktioner och den fria leken möjliggör då detta.  

Reliabiliteten (tillförlitlighet) handlar om huruvida resultaten från en undersökning blir des-

amma om undersökningen skulle genomföras på nytt eller om de påverkas av slumpmässiga 

och tillfälliga betingelser (Bryman, 2008, s.49). Validitet handlar om ifall de slutsatser som 

erövrats vid en undersökning hänger ihop eller inte (Bryman, 2008, s.50 f.). Bryman hävdar 

att begreppen reliabilitet och validitet är annorlunda när de förknippas med kvalitativa forsk-

ningar som inte är mätbara på samma sätt som kvantitativa forskningar. Mätning är inte det 

främsta intresset för kvalitativa forskare och därför behöver begreppens innebörd ändras inom 

kvalitativa undersökningar (Bryman, 2008, s.351 f.). Reliabilitet ska därför inom kvalitativ 

forskning stå för i vilken utsträckning en undersökning kan upprepas. Bryman anser att en 

social miljö inte går att ”frysa” och de handlingar som utförs inom den sociala kontexten för-

ändras ständigt så för att uppnå detta krav på tillförlitlighet kan forskaren tillämpa andra stra-

tegier, som exempelvis att gå in med en liknande social roll som den första forskaren för att 

kunna jämföra de två undersökningarna. Validitetens betydelse handlar i detta fall om över-

enstämmelsen mellan forskarens observationer och teoretiska idéer (Bryman, 2008, s.351 ff.). 

Bryman menar att detta blir en styrka i kvalitativa undersökningar då forskarens närvaro och 
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delaktighet i en social kontext gör det möjligt för forskaren att upptäcka, tolka och analysera 

observationer som säkerställer en hög grad av överensstämmelsen mellan begrepp, teori och 

observation.  

 

Precis som Bryman tar upp så är det svårt att bedöma reliabilitet och validitet på kvalitativa 

undersökningar. Jag har genomfört undersökningar på samma sätt, under samma tid och an-

vänt mig av samma sociala roll som forskare. En mängd observationssekvenser har erövrats 

på detta sätt och genom analys och med hjälp av teori ska dessa observationer kategoriseras 

för att uppnå mitt syfte med undersökningen. Undersökningens reabilitet säkerställs på detta 

sätt då någon annan forskare kan utföra en liknande undersökning utifrån att tillämpa min 

planering och mitt genomförande. Dock kan observationssekvensera skiljas från varandra då 

observationer på barn i sociala kontexter påverkas av de barn som befinner sig i förskolan, 

deras handlingar och uttalande samt av hur de påverkas av forskarens närvaro. Undersökning-

ens validitet påverkas av mitt val av teori och hur jag tolkat, analyserat och dragit slutsatser 

kring mina observationer utifrån denna teori. Genom att befinna mig nära barnen i deras soci-

ala interaktioner och observera deras språkanvändning så har datamaterial insamlats. Med 

hjälp av det sociokulturella perspektivet och dess begrepp tolkas och anlyseras dessa obser-

vationer för att dra slutsatser kring barns språkstrategier i deras sociala interaktioner. Det är 

överenstämmelsen mellan resultat, teori och begrepp som här visar på validiteten, om det 

överensstämmer med teori och tidigare forskning eller om det skiljer sig markant åt.  
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Resultat och analys 

Analys 

Løkken och Søbstad (1995, s.56 ff.) menar att det finns tre olika faser inom observation som 

metod, själva observationen (med sinnena), beskrivningen av observationen (anteckningar) 

samt tolkningen av observationen (analys). Løkken och Søbstad anser att i tredje fasen (ana-

lysen) kan olika observatörer tolka en och samma observation på en mängd olika sätt. Detta, 

menar Løkken och Søbstad, beror på vilka teorier som ligger som grund för observationen 

samt vilka erfarenheter och kunskaper individen har. De menar även att tolkningar av obser-

vationer färgas av betraktarens värderingar, förutsättningar och attityder. Tolkningen handlar 

om att vi ska skapa en förståelse och försöka uppfatta det som har studerats utifrån vår be-

skrivning (Løkken och Søbstad, 1995, s.56 ff.). Løkken och Søbstad anser att för att skapa en 

förståelse för det insamlade datamaterialet måste datamaterialet analyseras och plockas isär 

till mindre delar. De menar att det är först när beskrivningen delas upp som ett förhållande 

mellan de olika delarna och en helhet skapas för det slutgiltiga resultatet.  

Jag har valt att efter hand som datamaterialet insamlats kontinuerligt analysera, koda och re-

flektera kring materialet. Detta för att underlätta processen och för att börja se samband. Jag 

har sedan efter att alla observationer samlats in valt att tematisera observationerna utifrån 

mina olika frågeställningar, det vill säga vilka observationer där förhandling, inbjudning eller 

uteslutning äger rum. Inom dessa teman har sedan kategorier skapats kring hur och vilka 

språkstrategier barnen använder i deras sociala interaktioner med andra barn under lek. Fäl-

tanteckningarna har lästs igenom om och om igen för att nya reflektioner, tolkningar och ka-

tegorier ska upptäckas och för att minska risken att missa ovärderlig information. Kategorise-

ringen som skapas används även för att säkerställa datamaterialets reliabilitet och validitet då 

jag vill ha observationer som visar på och säkerställer barns språkstrategier. Bara en observat-

ion med en specifik språkstrategi är inte tillräckligt för att ge stöd för mitt resultat, utan jag 

kategoriserar så att fler observationer samverkar och ger en bra grund och belägg för det se-

nare resultatet.  

Resultat  

Här nedan presenteras de resultat som framkommit utifrån mitt syfte och de frågeställningarna 

som denna undersökning bygger på. Resultatet är indelat i teman utifrån frågeställningarna, 

det vill säga språkstrategier för inbjudning, uteslutning och förhandling. Under dessa teman 

presenteras mitt resultat i kategorier utifrån de språkstrategierna som jag upptäckt. Resultatet 

kommer även att kopplas till litteratur och forskning som presenterats samt det sociokulturella 

perspektivet med hjälp av begrepp. Resultatet kommer även säkerställas med hjälp av några 

av observationerna som insamlats genom undersökningen. Observationerna innehåller namn 

och ålder på barnen som deltar, samt datum och klockslag för när observationen genomfördes. 

Barns språkstrategier för att inbjuda kamrater till lek 

Att skapa intresse  

En språkstrategi som barnen ofta använde sig av var att via språket söka bekräftelse och 

uppmärksamhet för att skapa intresse för sin lek hos sina kamrater. Detta utfördes genom att 

barnen befann sig i närheten av den kamrat man ville inbjuda till lek, men utan att 
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kommunicera direkt med kamraten, istället kommenterade man sitt eget handlande för att 

väcka intresse. Observationen nedan visar ett exempel på detta: 

Jakob (4:2) sitter på golvet i soffhörnan och bygger med lego samtidigt som han sneglar på 

Johan (2:7) som sitter vid ett bord och pusslar. Jakob reser sig upp med sin legoskapelse och 

går till soffan. Där placerar han legoskapelsen på soffkanten och puttar sedan till den så att 

den kanar ner i soffan. ”Nämen, titta det ramlade” säger Jakob och tittar bort mot Johan som 

fortfarande pusslar. Jakob tar upp legoskapelsen och gör samma sak igen. ”Titta då! 

uppmanar han vänd åt Johan, ”det ramlar”. Johan tittar fortfarande inte utan fokuserar helt på 

sitt pussel. Jakob går istället bort till Johan och sätter sig på stolen bredvid och frågar ”Får 

jag vara med och pussla?”. ”Ja”, svarar Johan. Jakob hjälper till en kort stund sedan säger 

han ”Nej, jag går bort till legot istället, det är mycket, mycket roligare”. Johan svarar inte. 

Jakob tar sin legoskapelse ur soffan och börjar om proceduren igen samtidigt som han 

kommenterar och gör ljud ”Ojojoj, nu gick han sönder”, ”Vilken krasch! Boom”. Han 

sneglar hela tiden bort mot Johan. Johan, som nu har pusslat färdigt, upptäcker vad Jakob gör 

och kommer bort och ställer sig vid soffan, ”Vad gör du?” frågar han. ”Jag krockar” säger 

Jakob, ”Vill du vara med?” ”Nej”, svarar Johan och går sin väg. Jakob tittar efter honom, tar 

sin legoskapelse med sig till legolådan och börjar städa och plocka ihop. 

(Observation, 15/4-14, kl. 10:16) 

Denna observation visar tydligt hur Jakob med hjälp av språket försöker fånga Johans intresse 

för leken och den handling som Jakob utför. Detta synliggörs av det verbala språket som 

kulturellt verktyg, men även via kroppsspråket. Alvestad (2010, s.171 ff., 193 ff., 203 ff.) 

hävdar att både icke- verbala och verbala strategier måste kompletteras med kroppspråk för att 

bli tydligt. Detta för att verkligen synliggöra sitt handlande och skapa ett medvetande hos den 

individ som strategin vänder sig till. Det är genom Jakobs upprepade handling och hans 

sneglande bort mot Johan som tydliggör att Jakob önskar inbjuda Johan till gemensam lek. 

Det är även Jakobs verbala uttryck och förmåga till mediering med hjälp av artefakter samt 

kroppspråk som tillslut får Johan att upptäcka hans handlande och skapa ett visst intresse. Via 

mediering använder Jakob kommunikation för att skapa mening i sitt handlande samt för att 

via tankar och sin föreställning uppnå målet om att skapa en gemensam lek med Johan. Trots 

detta så lyckas inte Jakob fånga Johans intresse till fullo och ingen gemensam lek uppstår. 

Detta till skillnad från denna observation: 

Magnus (4:1) leker i bilrummet. Han kör med en bil på bilvägen (en vit list som sitter 

fastspikad på väggen). Johan (2:7) kommer in och tittar på Magnus. Johan går bort till 

billådan, tar en bil och går sedan fram och ställer sig framför Magnus intill bilvägen. Istället 

för att köra på bilvägen tar Johan sin bil och kör på väggen. ”Jag åkte i diket” säger han. 

”Ojojoj, så det kan gå!”. Han tittar på Magnus och kör ett par gånger fram och tillbaka på 

väggen. Magnus kommer nyfiket fram. ”Det där inte diket, diket är inte på väggen” säger 

Magnus. ”Jo, nu är de det” svarar Johan och kör upp på väggen igen. Magnus kör också upp 

med sin bil på väggen, ”Nu kör jag också i diket” säger han. Pojkarna leker vidare på detta 

sätt i några minuter innan de påbörjar en ny lek tillsammans. 

(Observation, 17/4-14, kl. 9:05) 

Här skapas en gemensam lek via denna språkstrategi som sedan övergår till andra lekar där 

båda pojkarna leker samman. Dessa båda händelser visar även att denna språkstrategi kan 

möta negativ eller positiv respons beroende på mottagaren. Corsaro (1979, s.315-336) menade 

att barnen var medvetna om att responsen kunde variera och därmed prövade de först icke-

verbala strategier för tillträde och om detta inte lyckades använde barnen sig av verbala 

strategier för att ge mer tyngd åt sitt mål att delta. Detta är tvärtemot vad jag enligt denna 
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kategori upptäckt. I båda av dessa beskrivna observationer används den verbala 

kommunikationen direkt för att komplettera sitt eget handlande. I den sista beskrivna 

observationen kan man se hur Johan kommer in i bilrummet, tar en bil och genast påbörjar sin 

inbjudning till lek utan att pröva någon annan strategi för att delta. 

Brante (2007, s.165 ff.) anser att barn ofta utför handlingar i andra individers närhet som i sin 

tur utgår från samma förutsättningar. Brante menar att barn på detta sätt med hjälp av den 

sociala kontexten, individer och artefakter hela tiden interagerar med sin omgivning och att 

barnen vet precis när och hur de ska agera för att uppnå sitt mål. Detta anser jag passar in på 

denna språkstrategi. Barnen har tydliga mål och använder sig av verbal kommunikation, 

artefakter och förskolans miljö för att sträva mot detta mål och skapa interaktioner för ett 

gemensamt lärande. Sedan är det mottagaren av denna inbjudan som styr om målet uppnås 

eller inte beroende på hur intressant leken egentligen verkar. Inom det sociokulturella 

perspektivet anses interaktioner med andra människor och användandet av språk vara det som 

utvecklar varje individs tänkande (Smidt, 2010, s.20, 39). Genom att dela handlingar och 

färdigheter med andra människor skapas ny kunskap i interaktionen som utvecklar varje 

individ, självständigt och i grupp (Säljö, 2000, s.20 ff.). Denna språkstrategi synliggör hur 

gärna barnen vill dela handlingar och interaktioner med andra barn och hur de använder 

komplicerade språkstrategier för att uppnå detta mål. 

Att fråga själv eller bli tillfrågad 

Denna språkstrategi utgår ifrån att barnen med hjälp av det verbala språket direkt frågar eller 

blir tillfrågade att delta och leka med sina kamrater. Många av observationerna som 

genomfördes innehöll denna språkstrategi där barnen trevligt själva frågade om deltagande 

eller inbjöd kamrater till lek. Ett exempel på detta är observationen nedan: 

Algot (3:5) och Jakob (4:2) sitter i soffan och tittar i varsin bok. De diskuterar det som 

händer i böckerna och bläddrar fram och tillbaka. De pekar i varandras böcker och jämför 

med vad som händer i deras egen. ”Ska vi byta bok?” frågar Algot. ”Ja, det gör vi” svarar 

Jakob. De byter bok och fortsätter att bläddra. Tim (2:8) kommer och tar en bok ur bokhyllan 

och ställer sig framför pojkarna i soffan. ”Jag vill läsa med er, får jag det? frågar han. ”Ja, det 

får du” svarar Jakob, Algot nickar. Tim klättrar upp i soffan och sätter sig bredvid pojkarna 

och börjar bläddra i sin bok. 

(Observation, 16/4-14, kl. 10:20) 

Denna observation visar hur Tim med hjälp av det verbala språket som kulturellt verktyg själv 

frågar om tillträde för att få delta i den gemensamma aktiviteten. Lacerda (2012, s.11) menar 

att barns talspråkutveckling är en komplex och mångfacetterad process som domineras av 

barnens förmåga att samspela med kamrater och deras miljö i den sociala kontext barnen 

vistas i. Genom att erövra kontroll över språket utvecklas barnens språkliga kommunikation, 

men en förutsättning för detta är samspelet med andra barn menar Lacerda. Genom denna 

observation använder Tim sin språkliga kontroll då han känner av stämningen och artigt frågar 

om han får delta i pojkarnas lek. Pojkarna accepterar Tims förfrågan och erbjuder ett samspel 

som i sin tur utvecklar kommunikationsförmågan hos barnen i och med att de i den 

samspelande leken kommunicerar, kontrollerar och erövrar förståelse kring det verbala 

språket och dess användning. Nästa observation visar på hur denna språkstrategi används för 

att inbjuda till lek: 
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Anton (3:6) ligger i en docksäng och låtsas att han sover. Johan (2:7) kommer in och ställer 

sig och tittar på Anton. Anton tittar upp på Johan och säger ”Vill du också sova med mig?”. 

”Ja, var ska jag sova” säger Johan. Anton tittar sig omkring i rummet, det finns ingen mer 

docksäng. ”Vettu, vi kan åka bil istället!” säger Anton och klättrar ur sängen. ”Ja” säger 

Johan och tillsammans springer de bort till den stora lekbilen. De sätter sig i och börjar leka. 

(Observation, 15/4-14, kl. 10:42) 

Denna språkstrategi kan liknas vid Corsaros (1979, s.315-336 ) ena tillträdesstrategi där 

barnen artigt frågar om tillträde. Detta är en språkstrategi som visade sig vara vanlig i barnens 

sociala vardag. Corsaro nämner dock inte någon språkstrategi där barnen blir tillfrågade att 

delta. Detta visade mina observationer och resultat tydligt att det är väldigt vanligt 

förekommande. Dessa inbjudningar bestod inte hela tiden av korrekta frågor som till exempel 

”vill du vara med”, utan barnen blev tillfrågade genom lek och artefakter som i exemplet ovan 

där Johan tillfrågas om att delta genom att kastas direkt i leken. Corsaro (2005, s.133 ff., 145 

ff.) anser att barns interaktioner och samspel med andra barn handlar om att dela sin kontroll 

och tillvaro i förskolans vardag samt att delta i gemensamma interaktionsutrymmen. Detta är 

väldigt viktigt för barns lärande, produktion, samspel och deltagande i en barngrupp. Genom 

denna språkstrategi väljer barnen att dela sin samvaro och samspela med sina kamrater via att 

antingen acceptera inbjudan eller att själv inbjuda till lek.  

 

Arnqvist (1993, s. 10) anser att alla språkliga uttalanden ingår i en kommunikationsprocess 

där kommunikationen sker mellan individer. I denna kommunikation krävs det ett ömsesidigt 

samspel där man talar, återkopplar och ger respons menar Arnqvist. Denna språkstrategi visar 

tydligt att responsen är viktig då barnen måste återkoppla vid tillfrågandet om att delta eller 

när man accepterar ett deltagande. I den senare observationen är Johan snabb på att ge respons 

då Anton undrar om han vill vara med och leka. Denna respons uppmuntrar i sin tur Anton 

och vid upptäckandet av att det inte finns någon mer docksäng tillgänglig, är Anton snabb 

med att komma på en ny lek som innesluter Johan. Varje samspelssituation möjliggör för 

människor att dela, föra över samt ta till sig kunskap och på så sätt befinner sig människor i 

ständig utveckling (Säljö, 2000, s.119 ff.). Enligt dessa observationer erbjuds eller accepteras 

tillträde till lek och interaktion som möjliggör för barnen att appropiera kunskaper och skapa 

mening i sitt handlande, båda för sig själv och för kamrater. Denna språkstrategi möjliggör 

även för barnen att erbjudas eller acceptera tillträde till interaktion och gemensamma praxiser. 

Deltagande och en känsla av samhörighet är viktigt för barn anser Smidt (2010, s.37 ff.). Det 

är genom dessa gemensamma praxiser som barnens skapar mening i sitt handlande och delar 

erfarenheter och kunskaper. Enligt denna syn i det sociokulturella perspektivet måste barn 

inneha en förmåga att kunna delta i social samvaro med andra barn och denna språkstrategi 

möjliggör detta deltagande. 

Att erbjuda artefakter 

Att språkligt erbjuda artefakter var en språkstrategi som jag blev förvånad av att upptäcka. 

Genom forskning på barn har jag läst om hur de minsta barnen i förskolan inbjuder varandra 

till lek genom att erbjuda och dela artefakter med varandra. Jag har även genom egna 

erfarenheter sett hur små barn delar med sig av leksaker och med hjälp av sitt kroppsspråk 

inbjuder kamrater till att delta. Jag har tidigare inte varit medveten om att de äldre barnen på 

förskolan via det verbala språket också använder sig av denna strategi för att inbjuda kamrater 

till lek. Detta synliggörs via denna observation:  
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Magnus (4:1) sitter på bilmattan och leker med bilar. Han har parkerat alla bilar i en lång rad 

och varierar mellan vilka han kör med. Algot (3:5) kommer in i bilrummet. Han går fram till 

billådan, tittar ner i den och tar upp en gammal trasig bil, den enda som är kvar. Han sätter 

sig en bit från Magnus på bilmattan och kör med sin bil, samtidigt som han tittar på Magnus 

långa rad av bilar. Magnus märker att Algot tittar, han tittar själv på sin långa rad av bilar och 

tar sedan upp en svart och en röd racerbil. ”Vill du ha dessa bilarna?” frågar han Algot. ”Ja!” 

säger Algot glatt och kommer fram och hämtar dem. ”Då kan du köra med mig här på mattan 

och sedan parkerar man här (pekar på bilraden) om man ska ta en ny bil. Ok?”. säger 

Magnus. ”Ok” svarar Algot. 

(Observation, 15/4-14, kl. 08:49) 

Denna observation visar hur Magnus tonar in Algot och sedan språkligt erbjuder honom 

bilarna för att inbjuda Algot till gemensam lek. Corsaro (1979, s.315-336) har presenterat en 

tillträdesstrategi där barnen ger bort eller delar med sig av artefakter i en pågående lek för att 

förhandla om deltagande. Denna strategi kan liknas vid denna språkstrategi. Det som skiljer 

dessa båda åt är att enligt denna språkstrategi erbjuder Magnus Algot bilar för att inbjuda till 

lek utan att förhandla kring om han får vara med eller inte. 

Säljö, Riesbeck och Wyndhamn (2003, s.219 f.) anser att språket är en mekanism som vi 

använder för att kommunicera med andra människor. Denna kommunikation länkar i sin tur 

samman individers tänkande med de sociala interaktioner man deltar i menar Säljö, Riesbeck 

och Wyndhamn. Genom att inbjuda kamrater till lek via artefakter så begränsas 

kommunikationen kring det föremålet. Magnus har en tanke med att erbjuda Algot just dessa 

två bilar och väljer att via kommunikation inbjuda Algot till lek via artefakterna. Detta visar 

på hur interaktion ibland kan vara beroende av kommunikation. Kommunikationen pojkarna 

emellan erbjuder inbjudning, samspel, förhandling och acceptans. Denna språkstrategi 

möjliggör deltagande och samspel via att inbjuda via föremål och artefakter som ibland kan 

underlätta då alla barn inte rakt ut vågar fråga om deltagande. 

 

Enligt det sociokulturella perspektivet anses språket bestå av tre beståndsdelar (Säljö, 2000, 

s.82 ff.) och en av dessa synliggörs i denna språkstrategi. Barnen använder sig här av språkets 

semantiska funktion som handlar om relationen och sammanlänkningen mellan tanke, 

språkliga uttryck och det föremål som uttrycken refererar till. I denna språkstrategi använder 

Magnus språkets kraft som medierande redskap och han refererar till artefakter för att inbjuda 

Algot till interaktion. Genom denna språkliga förmåga ges artefakterna (bilarna) mening och 

innebörd och blir därmed betydelsefull för den fortsatta leken som införlivar både Algot och 

Magnus. 

Barns språkstrategier för att utesluta kamrater från lek 

Att hänvisa till personliga egenskaper och utseende och/eller val 

Denna språkstrategi var den vanligaste förekommande för att utesluta kamrater från 

interaktioner. Via att hänvisa till personliga egenskaper och utseende eller val som barnen 

genomfört stängdes möjligheten till att delta. Denna språkstrategi möjliggjorde inte någon väg 

till förhandling utan barnen stängdes ute från gemenskapen, ett exempel på detta är denna 

observation: 

Magnus (4:1) och Björn (3:8) står i ett hörn och kör med sina bilar på vägglisten. Algot (3:5) 

kommer in i rummet och går fram för att titta vad de gör. ”Du får inte vara här Algot” säger 

Magnus bestämt. ”Jo” svarar Algot. ”Nej, det får du inte alls det, för du valde att leka i 

dockvrån ensam” säger Magnus. ”Nej”, svarar Algot väldigt tyst. ”Gå härifrån för du är 
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dum!” säger Magnus och vänder ryggen åt Algot. Algot kryper in och sätter sig i skåpet där 

lådorna med bilar brukar stå. Magnus kommer efter. ”Där får du inte sitta” säger han till 

Algot. ”Jo, för de är min koja faktiskt!” skriker Algot. Magnus vänder om och går tillbaka till 

Björn. 

(Observation, 22/4-14, kl. 9:10) 

Denna observation visar hur Algot utesluts från leken via Magnus hänvisande till val och 

personliga egenskaper. Magnus nöjer sig inte heller med att Algot utesluts, utan han följer 

efter Algot för att verkligen säkerställa uteslutningen och visa på sin egen makt i att 

bestämma. Språk är makt och innehavandet av språklig kommunikation ger barnen i tidig 

ålder möjlighet till att förstå och använda sig av språket som maktredskap (Smidt, 2010, s.80 

ff.). I användandet av språket utövar Magnus denna makt och via att hänvisa till val som 

Algot gjort (enligt honom) och att Algot är dum, så utesluts Algot från leken utan att ens 

möjliggjorts deltagande. Varför Magnus använder denna språkstrategi för att utesluta Algot 

vet vi inte, men Magnus får säkerställa sin auktoritet och maktposition via att han lekte i 

rummet först. Internalisering inom det sociokulturella perspektivet innebär att via minne och 

tanke så kan externa processer kontrolleras och detta leder till att språket som kulturellt 

verktyg kan börja användas (Smidt, 2010, s.87 ff.). Magnus visar enligt denna språkstrategi 

hur barn i små åldrar lärt sig att internalisera och använda sig av språket för att kontrollera 

samt styra handlingar i önskade riktningar. Denna erövrade kontroll möjliggör för barn att 

använda, uttrycka och förstå språk. Björn deltar inte i denna uteslutning och han verkar inte 

ens märka att det pågår utan han fortsätter med sin lek, detta visar att det inte är ett 

gemensamt beslut. En annan observation som visar på uteslutning är denna observation: 

Jakob (4:2) och Algot (3:5) leker med bilar och kör på en väg som de byggt utav 

vägplattorna. Vägen har krön och dalar som de skapat med hjälp av lådor under vägplattorna. 

De brummar och gör motorljud. Anton (3:6) kommer in i rummet och tar en bil som ligger 

på golvet. Han börjar köra på vägen. ”Nej, du får inte köra där! Den går sönder!” skriker 

Algot till Anton. Anton flyttar sig och börjar köra försiktigt ute på kanten av vägen. ”Du får 

inte vara med, du är för tjock” säger Algot bestämt till Anton. ”Eller hur Jakob?”. ”Ja” svarar 

Jakob. Anton blir ledsen och går ut ur bilrummet. 

(Observation, 23/4-14, kl. 10:30) 

Observationen ovan visar på en uteslutning där Anton nekas tillträde på grund av personligt 

utseende. Denna observation visar även på hur språket som makt även är sårande när det 

används på detta sätt. Anton blir märkbart ledsen och lämnar snabbt rummet utan att försöka 

hävda sin rätt att delta. Detta visar återigen på hur denna språkstrategi stänger alla dörrar för 

förhandling. Via att hänvisa till egenskaper, utseende eller val så förstärks uteslutningen och 

det är svårt att argumentera mot detta för sin egen skull, som exemplet ovan visar. Algot anser 

att Anton är tjock och det tyckandet är svårt att försvara sig emot. I denna observation erhåller 

även Algot samtycke från Jakob vilket förstärker uteslutningen och Algots påstående.  

 

Enligt dessa observationer kan man se hur barnen på olika sätt vill skydda sina 

interaktionsutrymmen. Corsaro (2005, s.158 ff., 188 f.) menar att barn vill skydda sina 

interaktionsutrymmen då de är värdefulla och betydelsefulla för de barn som deltar. Corsaro 

menar att enligt denna instinkt om att bevara och skydda interaktionsutrymmet måste barnen 

erövra samt utveckla komplexa språkstrategier för att möjliggöra deltagande och för att kunna 

försvara sina rättigheter i förskolans vardag. Trots att barnen är duktiga på att använda språk 

och kommunicera via strategier visar denna språkstrategi att barnen även har strategier för att 
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förhindra deltagande. För att våga kommunicera och hävda sig mot denna språkstrategi krävs 

en oerhörd kunskap och säkerhet för att våga ta upp kampen, något som aldrig hände enligt 

observationerna som berörde denna språkstrategi. 

 Att neka tillträde till rum eller artefakter 

Enligt denna språkstrategi uteslöts barnen genom att nekas tillträde till rum eller artefakter. 

Observationen nedan ger ett exempel på detta:  

Tim (2:8) har precis kommit till förskolan och han kommer in i dockvrån för att leka. Där 

leker redan Signe (3:11) och Algot (3:5) med dockorna och barnvagnen. Tim tittar på Signe 

och Algot och börjar sedan krypa runt på alla fyra. Jakob (4:2) har ätit klart sin frukost och 

kommer till dockvrån. Han stannar i dörren och står och tittar in. ”Du får inte komma in” 

säger Tim, ”Jag var här först!”. ”Jo, alla får leka här inne” svarar Jakob, men står fortfarande 

kvar och tvekar i dörrhålet. ”Lyssna inte på honom. Alla får leka här inne!” säger Signe 

bestämt. ”Du kan leka med mig” fortsätter Signe. Jakob kommer in och ansluter sig till 

Algots och Signes lek. ”Men jag var ju här först” mumlar Tim och lämnar rummet. 

(Observation, 16/4-14, kl. 9:02) 

Observationen visar hur Tim utesluter Jakob genom att hävda sin egen rättighet och att han 

bestämmer om tillträde till dockvrån. Jakob tvekar och vågar inte ifrågasätta detta påstående. 

Det blir däremot Signe som via sin auktoritet, bestämdhet och hänvisning till gemensamma 

regler på förskolan som avgör att Jakob inte ska uteslutas. Tim hävdar fortfarande sin rättighet 

och lämnar besviket rummet. Om inte Signe enligt detta sätt ingripit hade denna språkstrategi 

effektivt uteslutit Jakob från att delta i rummet, som synliggjordes vid andra 

observationstillfällen. Denna språkstrategi användes flitigt och genom att neka tillträde på 

detta sätt hänvisade man till regler och egna rättigheter som försvårade deltagande. Enligt 

observationen nedan utesluts Magnus genom att Anton nekar tillträde till artefakter: 

Anton (3:6) sitter på golvet i bilrummet och leker med bilar. Magnus (4:1) kommer in i 

bilrummet. Han går bort och sätter sig på bilmattan och tar en bil som står på golvet. ”Jag 

hade den Magnus” säger Anton. ”Nej, den stod där” svarar Magnus och pekar på golvet. 

”Det vet jag väl, jag ställde den ju där!” säger Anton med höjd röst. Magnus ställer tillbaka 

bilen och tar en annan bil från golvet som står längre bort. ”Den hade jag!” skriker Anton 

och rycker bilen ur handen på Magnus. ”Å den, å den, å den...” fortsätter Anton och tar alla 

bilar han ser. Magnus sitter tyst och tittar på. Sedan säger han, ”Men vad ska jag ha då?”. 

”Ingen” svarar Anton och gömmer bilarna i sitt knä. ”Jaha, då bygger jag istället och du får 

inte vara med för du är dum” säger Magnus och går bort till bilbanan och börjar bygga.  

Anton reser sig upp och går bort till Magnus. ”Jag är inte dum, då tar jag den ifrån dig, du får 

inte ha någonting!” skriker Anton och rycker en bilbanedel ur handen på Magnus. Magnus 

reser sig upp och lämnar rummet. 

(Observation, 22/4-14, kl. 9:21) 

I denna observation lägger Anton beslag på alla artefakter för att utesluta Magnus från lek. 

Magnus gör ett försök till att hävda sig men Anton ger sig inte och Magnus får kapitulera och 

lämnar rummet. Denna observation visar även på hur språkstrategin får mer genomslagskraft 

med hjälp av kroppspråket som stöd. Alvestad (2010, s.171-187, 193 ff., 203 ff.) menar att 

kroppspråket som komplement till det verbala språket förstärker barnens handlingar och 

uttalande. Genom att rycka samt ta saker från Magnus så förstärker Anton denna verbala 

språkstrategi och minimerar Magnus möjlighet till att delta i interaktionen. Genom att skrika 
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och höja rösten förstärks Antons position som ”bestämmare” ytterligare. De flesta 

observationer där barnen höjde rösten eller skrek på sina kamrater utvecklade sig på sådant 

sätt att det barn som blev ”skriken på” gav upp och snabbt avlägsnade sig från platsen. Att 

höja rösten blev på detta sätt ett farligt vapen när det gällde för barnen att utesluta sina 

kamrater från interaktioner.  Även i denna språkstrategi synliggörs hur språket som kulturellt 

verktyg och maktredskap effektivt utesluter kamrater från interaktion med hjälp av att hänvisa 

till rum eller artefakter. Inom det sociokulturella perspektivet anses språk vara en unik 

förmåga till att kommunicera och interagera med andra individer och att denna förmåga utgör 

en länk mellan barnet och dess omgivning för att skapa lärande (Säljö, 2000, s.34 ff.). Enligt 

denna språkstrategi så synliggörs även hur kommunikation och språket istället kan utesluta 

och avgränsa barn till att delta i interaktion och möjliggöra sig lärande, som i exempelvis 

observationen ovan. På detta sätt kan språk och dess användning förstås som både positiv och 

negativ beroende på vad avsikten med dess användande är.  

Barns språkstrategier för att förhandla med kamrater under lek 

Att hota och muta 

Denna språkstrategi utgår ifrån att barn under interaktioner förhandlar med kamrater genom 

att använda sig av hot och mutor för att driva sin önskan och vilja igenom kring leken och 

dess utformning. Ett exempel på detta är denna observation: 

Signe (3:11) och Sara (4:6) leker med lego. De bygger var sitt hus och inreder det. ”Vilken 

gubbe ska du ha?” frågar Sara. ”Jag vet inte” svarar Signe, ”Jag måste bygga klart först”. 

Sara kryper bort till legohögen och börjar samla ihop gubbar i sin tröja. Hon kryper tillbaka 

till Signe, försiktigt så att inte gubbarna ska trilla ur tröjan. ”Signe, välj en” uppmanar Sara. 

Signe tar en gubbe. ”Nej, den ville ju jag ha” säger Sara, ”Ge mig den!”. ”Nej”, säger Signe, 

”Nu tog jag den”. ”Jaha, men då får jag ha alla andra gubbarna och du får inte ha någon om 

jag inte får den” säger Sara. Sara häller ut alla gubbarna på golvet och gömmer dem i en hög 

framför sig och täcker högen med armarna. ”Ok, men då får du den då” säger Signe och ger 

tillbaka gubben till Sara. Sara tar emot gubben och puttar sedan fram högen med gubbar mot 

Signe. De börjar dela upp gubbarna lika mellan sig. 

(Observation, 16/4-14, kl. 10:44) 

I denna observation använder sig Sara av hot för att erövra den önskade gubben. Detta var en 

effektiv strategi som barnen använde sig av i leksituationer. Hot om att nekas tillträde till lek 

eller artefakter och möjligheten till att bli utesluten verkade skrämma barnen. Vid denna 

strategi vann oftast det barnet som använde sig av hot som språkstrategi.  Arnqvist (1993, s.20 

ff., 45 ff., 59 ff.) anser att språkutveckling kan indelas i olika kategorier, bland annat 

semantisk och pragmatisk språkutveckling. Dessa båda innebär att barn erövrar förståelsen av 

ord och begrepp och hur dessa används för att kommunicera, tolka och ge respons i 

kommunikation med andra individer. Dessa båda måste inläras och kontrolleras för att barnen 

ska kunna förstå varandra samt för att göra sig förstådda under interaktioner, det är denna 

kunskap som möjliggör barnens användande av språkstrategier (Arnqvist, 1993, s.64 ff.). 

Arnqvist menar att detta är en komplicerad process och att barn använder språkstrategier på 

komplexa sätt. Denna språkstrategi visar hur Sara på ett uträknat och komplext sätt använder 

sig av hot för att säkerställa sin egen önskan. För att tänka och sedan använda språket på ett 

sådant medvetet sätt kräver en oerhörd kontroll och förståelse av ord, begrepp och 

språkanvändning som Sara tillämpar i denna situation. Nästa observation visar på hur denna 

språkstrategi kan användas som muta: 
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Magnus (4:1) och Algot (3:5) sitter och leker med bilar på bilmattan. ”Vi byter” säger Algot 

och pekar på en av Magnus lastbilar. ”Nej” svarar Magnus. ”Jo, för då får du ta bärgarbilen. 

Den är störst och jättebra” säger Algot. ”Ja, jag kan ta den” säger Magnus. ”Ok, och då får 

jag din lastbil” säger Algot och tar den. ”Ja”, säger Magnus. 

(Observation, 17/4-14, kl. 08:49) 

Mutor inom denna språkstrategi användes ofta för att prata ”omkull” kamrater och erbjuda 

artefakter för deras skull och på så sätt uppnå sitt eget mål. Barn förhandlar ofta i sina sociala 

interaktioner med andra barn och det är en del av deras barndom (Alvestad, 2010, s.13 ff., 25 

ff., 42 ff.). Barn använder sig av förhandlingar för att lösa konflikter, föra fram åsikter, 

argumentera samt hävda sina rättigheter för att förankra detta hos mottagaren menar Alvestad. 

I observationen ovan förhandlar Algot med Magnus på ett kontrollerat och planerat sätt. 

Algots mål är att få leka med lastbilen som Magnus har och genom att använda sig av att muta 

och övertala får han sin vilja igenom utan att en konflikt uppstår mellan pojkarna. Enligt det 

sociokulturella perspektivet anses språk ha flera funktioner menar Dysthe (2003, s.47 ff.). 

Dysthe anser att hur vi använder språket påverkar dess mening och innehåll samt hur våra 

syften uppnås. Enligt denna språkstrategi synliggörs hur barnen kontrollerar och påverkar de 

handlingar och interaktioner som de befinner sig i genom att tillämpa komplicerade 

språkstrategier. Språket som kulturellt verktyg, eller redskap som det också kan kallas, 

används enligt denna strategi på ett smidigt sätt som möjliggör barnen att nå sina mål. Utan att 

verkligen studera barnens språkstrategier och interaktioner är detta en språkstrategi som inte 

är lätt att upptäcka, då den används på ett medvetet och enkelt sätt av barnen, som i sin tur 

påverkar interaktionen och gynnar den som utövar strategin, de andra barnen märker inget.  

Att diskutera, argumentera och resonera 

Detta är en språkstrategi som barnen använde i sina förhandlingar för att diskutera, 

argumentera och resonera kring interaktionen och lekens utformning för att båda parter ska bli 

nöjda. Denna observation synliggör detta: 

Anton (3:6) och Magnus (4:1) leker och bygger med bilbanan. Magnus tar upp en brun del 

av bilbanan för att fästa den vid deras väg. ”Nej, inte den” säger Anton. ”Varför inte det?” 

undrar Magnus. ”Den är inte fin” svarar Anton. ”Neej, du har rätt den är inte fin” säger 

Magnus och lägger tillbaka biten i lådan. Anton tar en grön del och håller upp. ”Men den här 

är fin, eller hur?” frågar han. ”Ja, den var mycket bättre” säger Magnus. ”Och den här är fin, 

fortsätter Magnus och håller upp en gul del, ”Visst?”. ”Ja, den är också fin, eller hur?” svara 

Anton. 

(Observation, 22/4-14, kl. 10:03) 

Observationen här visar hur Anton och Magnus tillsammans diskuterar och argumenterar för 

sin sak för att på så sätt skapa förståelse och medhåll för sina åsikter och tankar. Språket 

används inte här som maktredskap utan som en medlare mellan tanke och handling. När 

Magnus undrar varför inte en viss bit kan används är Anton ödmjuk och förklarar varför han 

anser att det inte är passande. Detta bidrar med en förståelse hos Magnus och han får själv ta 

parti för om han håller med eller inte. Engdahl (2011, s.15 ff.) anser att barn är sociala aktörer 

som i sina interaktioner tonar in andra barn och därmed anpassar sina beteenden, handlingar 

och språkliga uttryck efter den interaktionen och den sociala kontext som barnen befinner sig 

i. Denna språkstrategi passar in med denna syn. Båda barnen är deltagare i en social 

gemenskap och anpassar sina språkliga uttryck och handlingar utifrån den andra deltagande 

parten. Anton använder inte detta tillfälle till att försöka bestämma över Magnus utan han 
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öppnar upp för en gemensam kommunikation i samförstånd. Nästa observation visar återigen 

på barnens förmåga till att diskutera, resonera och argumentera: 

Johan (2:7) och Noah (3:3) sitter och leker i leksaksbilen. Noah kör och Johan åker med. ”Vi 

åker till farmor” säger Noah. ”Ja” ropar Johan, ”och så åker vi till Elisabeth sen.” ”Ok, det 

gör vi” säger Noah. De kör en stund till. ”Kan vi inte gå och sova nu? frågar Noah. ”Ja” 

svarar Johan. De springer bort till docksängen. ”Du kan ligga här Johan” säger Noah och 

bäddar i ordning sängen med täcken och kuddar. ”Så kan jag ligga här inne” säger han och 

springer bort och kryper in i kojan (en garderob med hål i) på andra sidan rummet. ”Det här 

blir bra, va? ropar han bort till Johan. ”Mm” svarar Johan där han ligger i docksängen. ”Nu 

är det morgon, nu ska vi äta gröt!” ropar Noah inifrån garderoben. Johan kliver ur sängen 

och går bort till leksaksspisen. ”Nej, måste vi ha gröt? säger Johan till Noah. ”Soppa vill jag 

ha”. ”Ok, det var en bra idé. Vi äter soppa istället” svarar Noah. De börjar laga frukost. 

(Observation, 23/4-14, kl. 11:17) 

Denna observation visar återigen hur barnen tonar in varandra och diskuterar samt resonerar 

sig fram till gemensamma beslut. Här synliggörs återigen den pragmatiska språkutvecklingen 

som barnen erövrat (Arnqvist, 1993, s.59 ff.) som bland annat innehåller kunskap kring att 

föra dialoger, följa språkregler, turtagning, lyssna och återkoppla. I observationen ovan 

används dessa kunskaper på ett sammanhängande sätt som skapar mening och betydelse till 

barnens lek. I deras förhandling under interaktionen turas de om att bestämma, de lyssnar och 

ger respons till varandra och för en lång dialog som påverkar deras interaktion och handlande. 

Enligt denna språkstrategi och dessa förhandlingssituationer kan man förstå det som att 

barnen befinner sig i det som inom det sociokulturella perspektivet kallas för den närmaste 

utvecklingszonen (Säljö, 2000, s.120 ff.; Smidt, 2010, s.13 f., 116 ff.). Barnen i dessa 

observationer befinner sig i interaktioner i förskolans sociala kontext där förståelse och 

kunskap hos varje individ samverkar och således producerar ny kunskap och utveckling hos 

de barnen som deltar. Enligt det sociokulturella perspektivet är barns samspel med kamrater 

grunden för lärande och utveckling och utifrån denna språkstrategi stimuleras detta. Barnen 

deltar i gemensam interaktion och förhandlar kring leken och dess innehåll med hjälp av 

erfarenheter och kunskap som bidrar till en gemensam förståelse. 

Att hänvisa till rättigheter och regler 

Denna språkstrategi utgår ifrån att barnen under sina förhandlingar hänvisar till gemensamma 

regler på förskolan och ens egna rättigheter som individ. Observationen nedan visar ett sådant 

exempel på användandet av denna språkstrategi: 

Algot (3:5) och Jakob (4:2) leker i riddarrummet med borgen och riddarna. Algot ber en 

pedagog ta ner riddarhjälmen från hyllan för han vill leka med den. ”Men jag vill också ha 

den” säger Jakob när Algot fått hjälmen. ”Jag ska ha den nu, du kan få ha den efter mig” 

säger Algot. ”Ok” svarar Jakob. De leker en stund med riddarna. ”Här Jakob, nu får du ha 

den” säger Algot och tar av sig hjälmen och lämnar över den. Jakob tar på sig hjälmen. ”Sen 

är det min tur att ha den igen, och sen din och sen min och så gör vi så” säger Algot. Jakob 

har på sig hjälmen ett par minuter. ”Här Algot, nu får du tillbaka den” säger han och ger 

Algot hjälmen. ”Ja, vi turas om!” säger Algot med glatt tonfall. ”Jag vet det” svara Jakob. 

”Här måste man turas om och dela med sig så att alla får vara med och leka. Då är man en 

bra kompis, visst?” säger Algot. ”Ja, det är man” instämmer Jakob. De turas om på detta sätt 

i flera minuter. 

(Observation, 23/4-14, kl. 9:15) 
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Denna observation visar hur pojkarna turas om att dela på riddarhjälmen i sin lek. Algot 

erbjuder snabbt Jakob att han får ha hjälmen efter honom och gör upp ett schema för 

turtagning. Förhandlingen i denna observation handlar inte om lekens handling utan barnen 

förhandlar kring regler och rättigheter. Alla barn ska få vara med och leka och kommentaren 

från Algot om att man måste turas om för att vara en bra kompis handlar mer om att 

säkerställa och bevisa att de gör rätt i sin lek och förhandling. Enligt det sociokulturella 

perspektivet är det lek och interaktioner som skapar mening i barnens vardag på förskolan 

(Smidt, 2010, s.143 ff.). Leken ses som djupt engagerande och uppslukande och är något som 

binder samman barn i gemensamma handlingar där lärande och kunskapsutbyte står i fokus. 

Enligt denna språkstrategi förhandlar barnen kring hjälmen som artefakt som är ett redskap i 

deras gemensamma lek. Riddarhjälmen är ett komplement till leken som ges betydelse genom 

förhandlingen kring att man måste turas om och dela med sig av leksaker. Detta konstaterande 

av Algot förstärks av Jakobs medhåll och bidrar till en lek som båda pojkarna är nöjda och 

trivs med. Nästa observation visar på ytterligare en förhandling där denna språkstrategi 

används: 

Björn (3:8) ska ha picknick. Han har lagt ut en filt på golvet och ställer sig vid spisen för att 

laga mat. Han ställer tre tallrikar och en kopp på spisen. Tim (2:8) kommer in i rummet och 

går fram för att se vad Björn gör. ”Det här är min tallrik” säger Björn och viftar med en grön 

tallrik. Han ställer ner den på spisen igen och tar sedan en blå tallrik och en kopp och bär 

iväg dessa till filten. Under tiden tar Tim upp den gröna tallriken från spisen. ”Den är min” 

säger Tim. ”Nej, den är min!” utropar Björn och springer tillbaka till spisen. Tim lyfter 

tallriken över huvudet, utom räckhåll för Björn. ”Jag får ha den, alla får leka med 

leksakerna” säger Tim. ”Ja, men den hade jag och man får inte ta saker från andra” säger 

Björn. ”Du får ta den här om du vill vara med” fortsätter Björn och ger Tim den blåa 

tallriken. Tim byter tallrik med Björn, tar sin blåa tallrik och går och sätter sig på filten. 

(Observation, 15/4-14, kl. 11.03) 

Observationen visar hur denna språkstrategi används för att förhandla i leken. Tim vill vara 

med och utmanar Björn genom att ta hans tallrik samt hävda sin rättighet till att få vara med. 

Björn ger Tim medhåll på att alla får leka med leksakerna, men inte om någon annan har dem 

först. Genom att hänvisa till denna regel och förhållningssätt och samtidigt erbjuda Tim en 

annan tallrik för att delta, hävdar Björn sin rättighet till att styra över leken och samtidigt 

förhandla om Tims deltagande. Björklund (2008, s.46 ff.) anser att barns deltagande och 

samspel påverkas av språket och hur det används. I förskolan som social kontext måste barnen 

lära sig att uttrycka sig, skapa förståelse samt erhålla kontroll via språk (Björklund, 2008, 

s.198, 230 ff.). Enligt detta menar Björklund att barn måste erövra språkstrategier för att 

utmana, hävda sig och tillämpa sina rättigheter i interaktioner med andra barn. Denna 

språkstrategi synliggör detta från två perspektiv under förhandlingen. Tim hävdar sin rättighet 

genom att utmana Björn och Björn i sin tur hänvisar till rättigheter och gemensamma regler 

som gäller för alla barn och som inte kan kringgås. När barnen medierar och använder sig av 

språket som kulturellt verktyg i denna språkstrategi så blir deras interaktioner betydelsefulla 

och ett lärande skapas kring kommunikationen, det vill säga hur barnen förstår varandras 

intentioner och hur de förhandlar kring att hitta en lösning på problemet.  
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Diskussion  

Diskussion och slutsatser 

Slutsatser ur ett sociokulturellt perspektiv 

Undersökningens resultat, utifrån mitt syfte och mina frågeställningar, har påverkats av att 

bedriva denna studie och observera barnens sociala interaktioner ur ett sociokulturellt 

perspektiv, för att upptäcka barns språkstrategier. Inom det sociokulturella perspektivet är 

barns interaktioner och samlärande i fokus, barn behöver interagera och kommunicera med 

andra barn för att möjliggöra sig lärande och utveckling (Säljö, 2000, 20ff.; Smidt, 2010, s.20 

ff.). Språket anses vara ett av våra viktigaste kulturella verktyg (Säljö, 2000, s.20 ff.) och det 

är genom språk och kommunikation som vi skapar mening och delaktighet i sociala kontexter 

samt länkar samman omvärlden och förståelsen av denna med oss själva som individer (Säljö, 

2000, s.34 ff.). Utifrån det sociokulturella perspektivet upptäckte jag under mina 

observationer samt framförallt genom tolkning och analys av insamlat material vilka 

kunskaper och färdigheter barn egentligen innehar. De språkstrategier som presenterats i 

resultatdelen används på komplicerade och komplexa sätt för att barnens tankar kring att 

uppnå önskvärda mål skulle infrias. Genom att använda språk i sina sociala interaktioner 

styrde samt påverkade barnen leksituationernas handlingar och utförande. Denna kunskap om 

när och hur var och en av språkstrategierna skulle användas visar på en kunskap och en 

oerhörd språkkontroll när det gäller barns språkutveckling och lärande samt språkanvändning. 

Vid de observationer där språkstrategier misslyckades erövrade barnen ny kunskap kring hur 

språkstrategierna skulle användas på ett bättre sätt och de sista dagarna av undersökningens 

genomförande kunde jag märkbart se skillnad på vissa barn och hur de förbättrat sitt 

användande av språkstrategier i interaktionerna med de andra barnen på förskolan.  

 

Pre-verbalt tänkande är en av förbindelserna mellan människors tankar och verbala språk 

inom det sociokulturella perspektivet (Smidt, 2010, s.89 ff.). Detta pre-verbala tänkande 

synliggjordes i min undersökning och skapade förståelse för barns användande av 

språkstrategier. Barnen hade en oerhörd kontroll över sina tankar och reflekterade kring 

situationer innan de påbörjade kommunikation med andra barn i interaktioner för att uppnå 

sina mål. Om barnen påbörjade en språkstrategi som inte lyckades kunde de snabbt övergå till 

en annan språkstrategi som passade deras syften bättre. Detta synliggjorde att barnen hade 

tydliga mål som de strävade emot och att språkstrategier behövdes för att underlätta denna 

eftersträvan.  

 

Inom det sociokulturella perspektivet anses språkets indelning bestå av tre delar: språkets 

utpekande funktion, språkets semantiska funktion och språkets retoriska funktion (Säljö, 

2000, s.82 ff.). Dessa tre samverkade i barnens användande av språkstrategier. Barnen 

behöver olika språkliga funktioner för att erövra kontroll, kunna använda samt påverka 

interaktioner med hjälp av det verbala språket. Med hjälp av dessa olika språkliga funktioner 

uteslöt, inbjöd samt förhandlade barnen med sina kamrater under lek och skapade på så sätt 

mening och förståelse i interaktionerna. Genom att tillämpa och kontrollera dessa språkliga 

funktioner kunde barnen använda språkstrategier där de resonerade, argumenterade och 

diskuterade för att inbjuda, utesluta eller förhandla med andra barn och på detta sätt använda 
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språket som maktredskap. 

     

Slutsatser kring språkstrategiers påverkan på kamratrelationer 

Som syfte för min undersökning ville jag studera hur barnens användande av språkstrategier 

under interaktioner direkt påverkade deras kamratrelationer på förskolan. Jag märkte att min 

undersökning, på grund av den begränsade tiden, inte kunde påvisa i vilken grad 

förskolebarnens kamratrelationer påverkas av deras språkstrategier under en längre period. 

Däremot synliggjorde studien hur barnens användande av språkstrategier påverkade deras 

kamratrelationer under förskolans vardag, just där och då. Lindsey (2002, s.145 ff.) hävdar att 

barns kamratrelationer är viktiga och att barn har vänskapsförhållanden och långvariga 

relationer till sina kamrater som de upprätthåller genom vistelsen i förskolan som institution. 

Lindsey menar att detta visar hur även små barn har förmåga att utveckla och skapa 

ömsesidiga relationer till kamrater, som bidrar till lärande och utveckling i trivsamma och 

roliga samspelsituationer. Även Greve (2009, s.91 ff.) hävdar att barns kamratrelationer är 

betydelsefulla och att detta är en konstruktion som barnen tidigt skapar och sedan 

upprätthåller i förskolans sociala kontexter. I min undersökning synliggjordes att barn har 

etablerade kamratrelationer, antingen med en eller några ”bästisar” eller flyktiga 

kamratrelationer med alla barnen på avdelningen. Detta bidrog till att alla barn använde 

språkstrategier på olika sätt och till olika individer, samt att alla barn hade möjligheter till att 

inbjudas, uteslutas eller delta i förhandling i interaktioner. På denna förskoleavdelning kunde 

alla barn leka med alla, det var inga barn som hade så befästa kamratrelationer så att andra 

barn uteslöts på grund av det. Detta bidrog till att jag under mina observationer insamlade 

flera sekvenser där barnen använde språkstrategier för att inbjuda, utesluta och förhandla med 

kamrater under interaktioner och dessa observationer visade på olika 

kamratsgruppskonstellationer som gav variation och bredd till mitt resultat. 

 

I min undersökning upptäckte jag även att barn vill delta och känna samhörighet med 

kamrater och de sökte sig ofta till andra barn och pågående lekar för att få delta i interaktioner 

med andra barn. Inom det sociokulturella perspektivet är det i samspel med kamrater som 

lärande och utveckling sker och min undersökning säkerställde att barn verkligen söker sig till 

gemensamma interaktioner för att delta på ett eller annat sätt. Flera av mina observationer 

påbörjades med att barn kom in i förskolans olika rum och via språkstrategier försökte skaffa 

sig tillträde till leken som pågick, oavsett om den pågående interaktionen innefattade ett eller 

flera barn. Tellgren (2004, s.127 ff.) hävdar att barnen måste tillförskaffa sig strategier för att 

upprätthålla och skapa kamratrelationer och på så sätt kunna delta i lek. De språkstrategier 

som jag presenterat i resultatdelen hjälper barnen att upprätthålla och skapa kamratrelationer, 

utesluta och begränsa dem samt för att förhandla och förändra pågående relationer. Tellgren 

menar att barns strategier för att möjliggöra sig tillträde och skapa delaktighet i 

interaktionsutrymmen med andra barn är nödvändiga i förskolan som institution, då den är i 

pågående förändring när det gäller kultur, samhälle, barngrupper och pedagogik (Tellgren, 

2004, s.11 ff.) 

  

Utifrån språkstrategierna där barnen inbjöd eller blev inbjudna till interaktioner erövrades 

kunskap kring hur dessa språkstrategier påverkade barnens kamratrelationer. Oavsett vilken 

av språkstrategierna som användes för inbjudning så visade barnen en glädje över att delta i 

interaktioner eller genom att erhålla förfrågningar om att delta. Detta förstärkte 
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kamratrelationerna som helhet på ett positivt sätt. Den gemensamma lek som uppstod genom 

dessa språkliga strategier för inbjudning relaterade till att barnen lekte tillsammans länge. 

Leken kunde skifta när det gällde innehåll eller så bytte barnen helt aktivitet, oftast 

tillsammans som ”lekgrupp”. Dessa kamratkonstellationer kunde sedan bevaras intakta under 

hela förmiddagarna då jag befann mig på förskolan och genomförde min undersökning. På 

individuell nivå märktes det tydligt hur barnens självförtroende stärktes genom att bli 

inbjuden eller accepterad för deltagande och barnen tog därefter mer plats i leken genom att 

föreslå handlingar med mera. Detta bidrog även till att deras vilja att delta med andra barn i 

gemensamma interaktioner förstärktes och barnen inbjöd i sin tur andra barn till att delta i den 

gemensamma interaktionen.  

Språkstrategierna som barnen använde för att utesluta kamrater från interaktioner påverkade 

kamratrelationerna på ett negativ sätt. Barns kamratkulturer är komplexa och består av sköra 

förhållanden (Tellgren, 2004, s.11ff.). Tellgren anser att barn måste skaffa sig nödvändiga 

strategier samt lära sig hur man möter strategier för tillträde och uteslutning för att kunna 

skapa kamratrelationer, eftersom barnen i förskolan inte har etablerade kamratrelationer som 

äldre barn i skolsammanhang har. På grund av detta är varje dag en ständig kamp för 

förskolebarn, där det gäller att hitta någon att leka med när man anländer till förskolan menar 

Tellgren (2004, s.127 ff.). Jag anser utifrån min undersökning att barns kamratrelationer inte 

är så sköra som Tellgren påstår. De flesta barnen på förskolan hade kamratrelationer till 

varandra i olika grad, antingen starka kamratband eller mer ytliga. Detta synliggjordes i 

undersökningen då alla barn riskerade att bli uteslutna från interaktion med hjälp av någon av 

språkstrategierna för detta, det fanns inte barn som var mer utsatta än andra. 

 

Greve menar, till skillnad från Tellgren, att barn har etablerade kamratrelationer och att barnen 

ständigt genom dessa möts i nya interaktioner under förskolans vardag, antingen 

slumpmässiga eller där barnen söker upp varandra (Greve, 2009, s.91 ff.). Därmed anser 

Greve att de uteslutningar som sker i barnens interaktioner präglas av de rådande 

kamratrelationerna. Antingen vill man leka själv, vill inte ha in någon mer i leken eller så vill 

man testa sin makt och auktoritet. Detta anser jag mer stämmer in på mitt resultat utifrån min 

undersökning. Barnen använde språkstrategier för att utesluta kamrater, ibland med tanke 

bakom och ibland helt slumpmässigt. Detta synliggjordes då barnen ibland tydligt tänkte 

innan de talade, tog stöd av kamrater i sina påståenden och bytta språkstrategi för att driva 

igenom uteslutningen. Kanske de helt enkelt inte ville ha med någon mer i sin lek just då? Vid 

andra observationstillfällen började barnen utesluta varandra med hjälp av språkstrategier där 

språket som maktredskap användes och via sin auktoritet försökte barnen utesluta kamrater. 

Om det inte lyckades kunde de barnen som var inblandade i processen helt plötsligt leka 

tillsammans ändå. Detta tolkar jag som ett test för att se vad man kan driva igenom och inte.  

Kamratrelationerna påverkades negativt på detta sätt då barnen blev tydligt och märkbart 

ledsna över att bli uteslutna. De barn som blev uteslutna kunde ibland undvika det barn som 

drivit igenom uteslutningen hela förmiddagen genom att byta rum eller gå ifrån lekar med ett 

verbalt uttalande om att det barnet var ”dumt”.  

Förhandlingssituationerna och de språkstrategier som används där påverkade 

kamraterelationerna på olika sätt. Språkstrategin där barnen diskuterade, argumenterade och 

resonerade påverkade kamratrelationerna på sådant sätt att de verkade förstärkas och 

interaktionerna bevarades mer intakta när det gäller leken och dess handling. Detta verkade 

skapa en ömsesidig förståelse hos deltagarna där de var måna om varandras intressen, åsikter 
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och känslor för att skapa en gemensam mening i interaktionen. Även där barnen förhandlade 

med hjälp av att hänvisa till rättigheter och regler verkade kamratrelationerna stärkas då 

barnen synliggjorde att de var kamrater som turades om och delade med sig utifrån 

gemensamma regler och rättigheter som alla måste förhålla sig till. Hot och muta var den enda 

språkstrategin som visade på en liten märkbar skillnad. Vid mutor uppfattade ibland inte alla 

barn att de blivit ”duperade” och de fann sig i händelsens nya utveckling. Vid hot däremot 

verkade barnen ta illa vid sig och detta skapade en nedstämdhet hos barnen, fast oftast fann de 

sig i behandlingen ändå. Detta upplevde jag som att interaktionen blev mer skör, slitningar 

uppstod och det hela kunde snabbt utveckla sig till konflikter mellan berörda barn. Dessa 

olika perspektiv på språkstrategiers påverkan på kamratrelationer synliggör hur olika 

interaktionerna kan arta sig beroende på vilken strategi som används.  

Sammanfattande diskussion 

Resultaten kring vilka språkstrategier som barnen använder och hur dessa används påverkar 

de slutsatser jag upptäckt kring barns kamratrelationer och betydelsen av språkstrategier. 

Brante (2007, s.164 ff.) anser att barn hela tiden interagerar med sin omgivning med något 

som kan liknas vid återkommande ritualer, barnen vet precis var, när och hur de ska agera och 

vilka beteenden som passar in vart. Detta är en slutsats jag kan stödja i min undersökning. 

Barnen visste precis när och hur de skulle använda sig av språkstrategier och vilka 

språkstrategier som var effektiva för just det barnet eller den händelse som strategin avsåg att 

påverka. Jag har via min undersökning insett hur barnen kontrollerar och använder sig av 

språkstrategier för att uppnå sina syften och detta har skapat en medvetenhet hos mig som 

blivande pedagog. När jag själv vistats ute i verksamheten har jag i förbifarten hört barnen 

använda sig av språkstrategier (som jag insett nu efteråt) men jag har inte förstått att barnen 

faktiskt tänker utifrån ett syfte som de vill uppnå och att de medvetet använder sig av 

språkstrategier för att uppnå detta mål. Detta är en insikt som kommer att göra mig mer 

medveten om barnens kommunikation i förskolan och genom detta examensarbete hoppas jag 

att tankar och en medvetenhet även kan väckas hos andra vuxna som arbetar med barn. 

Corsaro (2005, s.158 ff., 188 ff.) menar att barns sociala samspel i interaktionsutrymmen är 

betydelsefulla för barns tillvaro och att barn måste inneha komplexa strategier för att kunna 

delta, hävda sig samt påverka handlingarna i dessa interaktionsutrymmen. Enligt detta anser 

Corsaro att barn måste utveckla kognitiva och kommunikativa strategier för att klara av 

förskolans vardag. Utifrån min undersökning har jag upptäckt att barns användande av 

språkstrategier och dess påverkan på kamratrelationer är en komplicerad process. Barnen 

behöver tillägna sig språkstrategier och förståelsen av dessa för att även kunna hantera mötet 

med språkstrategier. Trots att barnen hade en oerhörd språklig kontroll och att de visste hur de 

skulle använda sig av språkstrategier så märkte jag att barnen hade svårt att själva möta dessa 

strategier. Det var väldigt sällan ett barn kunde undkomma sitt öde när han/hon blev utsatt för 

exempelvis språkstrategier för uteslutning. De barn som var väldigt språkligt verbala och som 

förlitade sig på sin egen makt och auktoritet kunde hävda sig mot denna uteslutning, men inte 

alla barn hade denna förmåga. 

De språkstrategier som upptäckts och namngivits i min undersökning ger mig en förståelse 

kring barns interaktioner och hur de möjliggör tillträde, uteslutning och förhandling inom 

dessa. Corsaro (1979, s.315-336) anser att barn först och främst använde sig av icke-verbala 

strategier för att möjliggöra tillträde till interaktioner och först efter misslyckande 

kompletterades dessa med verbala strategier för att ge mer tyngd åt sitt önskemål om att delta. 



 

34 

 

Även Alvestad (2010, s.171-187, 193 ff., 203 ff.) anser att barn använder icke-verbala och 

verbala strategier i samverkan för att uppnå respons och att det inte går att utesluta den ena 

strategin från den andra. Detta är tvärtemot vad jag upptäckt i min undersökning. Som slutsats 

är det märkbart att barn enbart kan använda sig av verbala strategier beroende på deras syfte 

och detta utan att komplettera med andra strategier eller pröva icke-verbala strategier innan. I 

många av observationerna påbörjade barnen språkstrategier direkt för att inbjuda, utesluta 

eller förhandla med kamrater under interaktioner. Barnen verkade mycket medvetna om att de 

verbala strategierna innehar makt och därför användes dessa direkt för att barnen skulle kunna 

uppnå sina syften. 

Som avslutning inser jag att detta examensarbete och min bedrivna undersökning skapat en 

medvetenhet hos mig själv kring barns språkstrategier och hur dessa används. Jag har inte 

tidigare reflekterat kring att barn använder så komplexa strategier så det är en helt ny värld 

som har öppnats för mig. Denna nya medvetenhet och upptäckande kring språkstrategier har 

även gett mig en förståelse kring barns kamratrelationer och hur dessa påverkas. Alla barnen 

visade sig använda språkstrategier i större eller mindre grad och denna upptäckt möjliggjorde 

att resultat och slutsatser kan kopplas till mitt syfte och mina frågeställningar. 

Kritisk granskning av det egna arbetet 

Jag är överlag nöjd med min utövade undersökning och mitt examensarbete som helhet. En 

svaghet som jag upptäckt med mitt arbete är mitt resultat. Jag har erövrat en medvetenhet om 

att barn har många språkstrategier och det som presenterats i min undersökning är just de 

språkstrategier som jag upptäckt under mina observationer på just denna förskola, i denna 

barngrupp och under denna korta tidsperiod. Detta tror jag påverkar mitt resultat i och med de 

språkstrategier som getts tillkänna och detta påverkar i sin tur resultatets reliabilitet och vali-

ditet. Jag kan inte göra annat än att presentera de språkstrategierna som jag upptäckt, men 

detta begränsar även mitt resultat och mina slutsatser. Om undersökning bedrivits under 

längre tid kanske fler språkstrategier upptäckts eller så kunde jag genomfört min undersök-

ning på flera förskolor och sedan jämfört och sammanställt resultaten. Detta skulle kunna ha 

bidragit med en mer bredd kring resultat och slutsatser samt förstärkt arbetets reliabilitet och 

validitet.  

 

Om jag ska utföra något liknande arbete igen i framtiden ska jag även planera in ett möte med 

berörda vårdnadshavare, om samtycke för att studera barn krävs. I min studie lämnade jag ut 

samtyckesblanketter två gånger (den andra som påminnelse) och jag hade tur som erhöll 

många samtycken från föräldrar till att observera deras barn. Trots detta skapades en oro över 

att inte få in samtyckesblanketter och för att behöva påminna föräldrar för att få dem att lämna 

in blanketterna. Jag tror därför det hade underlättat att ha ett möte med berörda vårdnadsha-

vare där jag kunnat presentera min undersökning och dess syfte. Vårdandshavarna skulle 

därmed erbjudits möjlighet till att ställa frågor och jag kunde ha erhållit samtyckesblanketter 

som fyllts i där och då. Detta möte tror jag även skulle kunnat bidra med mer samtycken ef-

tersom vårdnadshavarna fått träffa mig innan, hört min presentation och kunnat ställa frågor.  

 

Ytterligare en svaghet kan vara studiens genomförande. Jag valde att observera barnen för att 

uppnå mitt syfte och mina frågeställningar och genomförde dessa observationer på förskolan. 

Jag tyckte att observationerna gick väldigt bra, bättre än jag hade förväntat mig. Jag samlade 

in mycket datamaterial att analysera, barnen fann sig i min närvaro och tyckte det var spän-
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nande att delta i min studie. Trots detta så märktes det ibland att min närvaro påverkade bar-

nens interaktioner och därmed mitt resultat och slutsatser. Jag erhöll till exempel inte lika 

många observationer kring språkstrategier för uteslutningar som de andra kategorierna och det 

var märkbart att barnen hindrade sig själva ibland från vissa uttalande till kamrater eller för att 

vara ”dumma” mot varandra under deras gemensamma lekar. 

 

Annars i det stora hela är jag nöjd med mitt examensarbete. Genomförandet gick bra, jag 

kände att jag valt rätt metod för att uppnå mitt syfte med undersökningen och jag erövrade ny 

kunskap via resultat och slutsatser.  

Vidare forskning 

Utifrån min undersökning har nya frågor, tankar och reflektioner väckts kring barns språkan-

vändning och språkstrategier som skulle kunna behandlas i vidare forskning. 

 

Jag är själv nyfiken på pedagogernas tankar och syn när det gäller språkstrategier. Vad vet 

pedagogerna om språkstrategier och är de medvetna om hur samt vilka språkstrategier barnen 

använder i förskolan. Detta är något som är undersökningsbart och som skulle kunna leda till 

mer kunskap om hur vuxna ser på barns språkanvändning. 

 

Även hur barn använder språkstrategier i samtal med pedagoger skulle jag vilja undersöka. 

Använder barn språkstrategier på ett sådant medvetet sätt i interaktioner med andra barn så 

måste de även vara medvetna kring hur de kan tillämpa samt vilka språkstrategier som kan 

används i samtal med pedagoger. Även hur pedagoger samtalar och använder språket i samtal 

med barn på förskolan skulle kunna studeras. 

 

Något som jag varit inne lite på i min undersökning, men som skulle kunna fördjupas och 

undersökas, är hur barns språkutveckling påverkar deras språkstrategier. Är språkstrategier 

bundna till språkutveckling och vad händer med de barn som har svårt med det verbala språ-

ket, på grund av till exempel funktionsnedsättningar eller annat modersmål. Tillämpar och 

använder de barnen språkstrategier eller får de svårigheter att hävda sig och försvara sina rät-

tigheter i förskolans sociala kontext. 
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Bilaga  Samtyckesblankett 

Till föräldrar med barn på ………förskola. Jag vill härmed be om ert samtycke för att bedriva 

mitt examensarbete inom förskollärarutbildningen här på……….förskola. Under veckorna 

16-18 kommer jag att vistas på era barns förskola för att samla in datamaterial till mitt på-

gående examensarbete. Jag har fått tillåtelse av förskolechef och pedagoger att bedriva mitt 

examensarbete här på förskolan. 

Mitt examensarbete är uppbyggt kring mitt intresse av att veta mer om barns språkanvändning 

på förskolan. Fokus ligger särskilt på hur barn använder språket i sina sociala samspel med 

andra barn för att förhandla, inbjuda eller utesluta från lek. Jag kommer därför att vistas på 

förskolan och observera samt skriftligt dokumentera barnens lek och sociala samspel för att 

undersöka mitt intresseområde och insamla datamaterial till mitt examensarbete. 

Det är frivilligt att delta i studien och inget tvång medföljer. Både barn och föräldrar kan dra 

sig ur studien när som helst utan att det medför något negativt för dem. All data som samlas in 

kommer enbart att användas i mitt examensarbete och det är enbart jag som har tillgång till 

den. All data kommer att förstöras när studien är genomförd. Alla namn på barn, lärare och 

skola kommer att bytas ut för att bevara anonymitet och tystnadsplikt. Min studie kommer 

sedan att avrapporteras som ett examensarbete vid förskollärarutbildningen vid Karlstads 

Universitet och finnas tillgänglig vid Universitetets bibliotek. 

För att genomföra denna studie behöver jag tillåtelse från er som vårdnadshavare för att ob-

servera och dokumentera förskolans verksamhet och era barn utifrån mitt intresseområde. 

Båda vårdnadshavarna måste skriva under. Vid frågor eller vidare kontakt nås jag på mo-

bilnummer: ***-******* 

Fyll i blanketten och lämna till personalen på………förskola senast 15/4-14.--------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Examensarbete om barns språkanvändning i deras sociala samspel 

Jag tillåter att mitt/mina barn deltar i observationer och dokumenteras O 

Jag vill inte att mitt/mina barn deltar i observationer eller dokumenteras O 

Barnets/barnens 

namn……………………………….………………….………………………………………

………..……… 

Vårdnadshavarnas under-

skrift…….………………………………………………………………………………………

…………………….. 

Ort och datum……………………………………………………………………………. 

Tack på förhand// Rebecca Vallander 


