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Sammanfattning 

Studiens ansats var att undersöka vilka strategier för förhandling och kommunikation eleverna i 
en förskoleklass uppvisade under fri lek och hur detta hängde samman med elevgruppens lokala 
kamratkultur. Syftet var att undersöka hur eleverna använde strategier för kommunikation i leken 
och om leken kan ge möjligheter för språkutvecklande arbete. Observationer av den fria leken 
gjordes med hjälp av filmkameror och stödanteckningar och transkriberades sedan för vidare 
analys. Studien utgick från ett sociokulturellt perspektiv samt Corsaros teorier om kamratkultur. 
Analysen visade att språket var ett centralt verktyg inom strategierna för kommunikation för de 
observerade eleverna att använda vid förhandling i lek. Genom och inom leken skapade de sig 
nya kunskaper om språket och det sociala samspelet. Eleverna använde sig av både det verbala 
språket och kroppsspråket i samspelet mellan varandra och uppvisade goda kommunikativa 
förmågor genom att använda dessa verktyg på olika sätt. De skapade gemensam mening om olika 
ord och begrepp och förhandlade om kamratkultur genom språket. Vi såg hur eleverna 
omformade delar av vuxenkultur för att skapa sig eget utrymme och undkomma regler och 
normer satta av vuxenvärlden. De olika strategier för kommunikation som eleverna använde sig 
av gav olika möjligheter att påverka gruppen och de normer och kunskaper som formades där.  

Nyckelord: Didaktik, förskoleklass, lek, sociokulturellt perspektiv, kamratkultur, språk 
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1. Inledning 

Under utbildningen till lärare för grundskolan har vi, Elina Hirvonen och Johanna Strömblad, 
utvecklat ett intresse för lekens betydelse för lärandet och hur den kan stärka både elevernas 
språkutveckling och deras identitet. Vi hoppas att med denna studie bidra med mer kunskap om 
vad som händer med språket i leken och mellan eleverna när de interagerar samt hur detta kan 
utveckla elevernas kunskaper och språkliga förmågor. Genom detta vill vi utveckla hur vi som 
pedagoger kan ta tillvara elevernas lekkompetenser. Detta är intressanta områden för oss som ska 
arbeta med elever under deras första år i skolan. Inom varje elevgrupp utvecklas en särskild 
kamratkultur, liksom det inom andra grupper av människor utvecklas särskilda kulturer, som 
möjliggör och begränsar de strategier som används både för kommunikation och för förhandling, 
vilket gör kamratkultur till ett intressant område att utforska när vi undersöker lek och 
interaktion. Vi ser också att vi som lärare måste vara medvetna om, och förhålla oss till, den 
lokala kamratkultur som uppstår mellan eleverna när vi planerar och genomför undervisningen 
eftersom den ständigt påverkar eleverna i skolan. 

Föreliggande studie behandlar ämnet lek och språkliga strategier för kommunikation och 
förhandling hos elever i förskoleklass. Vi har observerat och filmat elever i en förskoleklass där 
syftet var att titta på vilka strategier de använde sig av för kommunikation under fri lek och om vi 
kunde se några strategier som kunde kopplas till den lokala kamratkultur som skapats, och skapas, 
inom verksamheten. Vi valde ämnet för att det är något som vi båda finner mycket intressant. 
Språkets nödvändighet och effekt på lärande är ett ämne som ofta diskuteras i media och 
samhället idag och detta har också betonats under vår utbildning. Vi har märkt under vår 
verksamhetsförlagda utbildningstid att både språkets nödvändighet och lekens betydelse för 
lärande är aktuella frågor också i skolorna idag. Vi ville även koppla detta till lokal kamratkultur 
då vi ser att detta är en aspekt som hamnar i skymundan i debatten och under kafferastsamtalen 
som berör elevers språkliga kompetenser.  
   
Vi har valt att arbeta nära varandra med stora delar av texten men delat upp vissa områden. Elina 
har ansvarat för kapitlen Bakgrund, Tidigare forskning och delkapitlet Kamratkultur i teorikapitlet. 
Johanna har ansvarat för kapitlet Metod och delkapitlet Sociokulturellt perspektiv i teorikapitlet. 
Observationerna valde vi att göra under samma tillfälle där båda hade ansvar för att själva spela in 
och anteckna vad som hände i kommunikationen mellan eleverna. Vi valde även att transkribera 
och göra en första analys av de inspelningar vi själva hade gjort men diskutera och skriva ner 
resultaten tillsammans. De avslutande kapitlen har vi sammanställt och arbetat fram gemensamt 
eftersom vi fann stora fördelar med hur resonemang och diskussioner utvecklades när vi öppet 
samtalade om dessa samt reflekterade över formuleringar och analyser av observationerna 
tillsammans. 
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2. Bakgrund 

I dagens samhälle finns det ett stort skolnings- och kunskapsfokus som reflekteras i den politiska 
styrningen av skolornas verksamhet. Detta synliggörs i skollagen och läroplaner för förskola och 
grundskola som tydligt uttrycker vilka kunskapsmål som eleverna förväntas uppnå och vilka krav 
som ställs inom respektive verksamhet. Förskoleklassen har nu fått en egen kompletterande del i 
läroplanen för grundskolan som förtydligar arbetet i förskoleklassen (Skolverket 2016). Denna del 
kom ur tryck 8 juni 2016 och träder i kraft 1 juli 2016. Syftet med denna komplettering i Lgr 11 
(Skolverket 2011) är att ”förtydliga syftet med och det centrala innehållet i undervisningen i 
förskoleklassen samt hur undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utvecklas i riktning 
mot de kunskapskrav som senare kommer att ställas i den aktuella obligatoriska 
skolformen” (Skolverket 2016, s2). I denna text uttrycks hur elever och lärare förväntas att tidigt 
arbeta mot framtida kunskapskrav, vilket på många sätt kan tyckas rimligt och relevant, och 
skolan åläggs på sätt att tidigare anta uppgiften att forma och fostra elever så de får möjlighet att 
lära och utvecklas. 

I kontrast till detta kunskapsfokus, där tonvikten ligger på mätbara resultat, finns det en debatt 
kring vad som får stå tillbaka när undervisningsinnehållet skiftar med de trender som 
uppkommer inom området. Stadler är en av många som ger uttryck för detta. I en artikel i 
Sydsvenskan, den 6 september 2015, beskriver hon hur hon ser dessa trender som uppkommer 
kring undervisningsstoff  och att hon ser hur detta gör att leken får stå tillbaka för den mer 
faktafokuserade inlärningen, både för barn i förskolan och i grundskolan. Hon menar att det är så 
stort fokus på vuxenstyrt lärande att den viktiga leken glöms bort vilket leder till att mycket av 
elevernas spontana lärande som sker i leken riskerar att gå förlorat. Hon menar även att denna 
förändring av fokus kom med den första läroplanen för förskolan 1998, Lpfö 98, och att leken 
”sedan dess varit styvmoderligt behandlad”. Att den fria barnstyrda leken inte får ta tillräckligt 
med plats i förskolan och grundskolan visar hon tydligt genom att citera en 5-åring som hon 
intervjuat. Han beskriver att han inte hinner leka för leken snart avbryts, det är inte någon idé att 
ens börja innan de ska plocka undan. Enligt Stadler sker avbrotten i leken oftast för att det är 
dags för olika vuxenstyrda, pedagogiska, aktiviteter och att leken därför blir alltför kortvarig. 
Stadler menar att genom leken utvecklar barnen intressen och nyfikenhet som gör att de blir mer 
öppna för nya kunskaper och lärdomar, vilket underlättar lärandet i skolan. Hon avslutar artikeln 
med att skriva att denna trend som visar att leken får stå tillbaka ser ut att vända och att leken 
återigen börjar få mer plats i verksamheten. 

I grundskolans verksamhet har lek under senare tid kommit att få en allt större betydelse med 
motiveringen att elever lär sig språk och socialt samspel genom leken. Lärare använder sig alltmer 
av lek som ett pedagogiskt verktyg i grundskolan (Lindqvist 1996, s59, 61-62). Leken blir på så 
sätt ett verktyg för kunskapsutveckling. Stadler (2015) ställer sig kritisk till den här typen av 
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utnyttjande av leken för samhällsintressen och för att stärka ett lärande som är politiskt styrt. Hon 
menar att det är barnen som har intresse av leken här och nu och att när leken ses som ett verktyg 
för lärande så förlorar den sitt egenvärde.  

Även i tidningen Förskolan, den 13 april 2014, hörs en röst i debatten om lekens roll i förskolan.  
Förskollärare Eriksson skriver om lekens betydelse för barnet både språkligt och socialt. Hon 
skriver ”intentionen att barnen ska lära sig saker hindras inte av leken, utan gynnas av den. När vi 
ger utrymme för leken så ger vi också utrymme för lustfyllt lärande. I en värld av kunskapsfokus 
måste vi låta leken få ha sin fortsatta självklara plats både i förskolan och grundskolan”. Hon 
poängterar även hur leken utvecklar barnens kreativitet och problemlösningsförmåga och hur 
barn med helt olika språk kan mötas i leken och göra den meningsfull. 

Det finns fler som uttryckt sig om lek och åsikterna och lekens funktion är många. Inom det 
sociokulturella perspektivet anses barn, genom leken, bli medvetna om världen runt omkring 
dem. De skapar en medvetenhet kring sina handlingar, i leken kan de upptäcka världen och förstå 
den, leken har på så sätt många funktioner. Enligt Vygotskij och det sociokulturella perspektivet 
är leken en skapande verksamhet där alla individer oavsett ålder är kreativa aktörer (Lindqvist 
1996, s69, 70). Lindqvist (1996) presenterar olika former av lek, varav en benämns ”den fria 
leken”, ett uttryck som ofta används i den pedagogiska verksamheten i grundskolan. Den fria 
leken syftar till lek som initieras och styrs av barnen. Leken ses som barnets naturliga sätt att 
uttrycka sig och ur leken utvecklas barn på ett flertal olika sätt under förutsättning att vuxna inte 
går in och styr leken (s51-52). Det finns många olika teorier kring lek men att leken är viktig för 
barn är det många teoretiker och forskare som är ense om (Jensen 2013, s11). 

I skolans verksamhet har lek ofta setts som ett avbrott i den ordinarie verksamheten, men leken 
finns även inskriven i läroplanerna. I de nya kompletteringarna till läroplanen (Skolverket, 2016) 
för förskoleklassen finns ett centralt innehåll för undervisningen formulerat. Det centrala 
innehållet består av trettio punkter som undervisningen ska behandla, varav tre handlar om lek: 
”skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer”, ”normer och 
regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas” samt 
”initiera, organisera och delta i lekar av olika slag” (s4-5). Alltså finns det, även om det är en liten 
del av det centrala innehållet, uttryckt att en del av verksamheten ska använda leken som 
utgångspunkt. Särskilt intressant är den sista punkten där eleven själv förväntas kunna initiera, 
organisera och delta i lekar av olika slag. För att få tillfälle att träna på detta måste eleverna ges 
tillfälle att, på eget bevåg, leka. I de två andra punkterna används leken för att uppnå något annat. 
I den första används leken som ett verktyg för skapande och i den andra som ett sätt att utveckla 
ett förhållningssätt till regler och normer.  
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I en artikel i Svenska dagbladet den 18 maj 2011 beskriver Carling forskning av Löfdahl, som är 
professor i pedagogiskt arbete och aktuell svensk forskare. Carling beskriver att Löfdahl har 
studerat lek i förskolan och fann där att barns lekar ofta handlar om verkliga händelser och 
känslor. Hon intresserade sig också för hur barns kamratgrupper formas, vilka som blir insläppta 
och vilka som stängs ute. I kamratgrupperna bildas det kamratkulturer där leken till stor del 
används för att forma normer och värden. Löfdahls forskning kan på många sätt bekräftas med 
och liknas vid Corsaros (2015). Corsaro är forskare inom barndomssociologi och han har under 
många år bedrivit forskning om lek och kamratkulturer i fler olika länder och verksamheter och 
kommit fram till att barn genom leken skapar och formar lokala kamratkulturer och anpassar 
delar av vuxenkultur till dessa. Barn skapar också ett motstånd till vuxenkulturen genom 
kamratkulturen. Den lokala kamratkulturen är viktig för de barn som ingår i den och genom att 
följa barn under långa perioder, utan att agera som en typisk auktoritär vuxen, har Corsaro 
försökt få tillträde till och förståelse för hur dessa kamratkulturer formas och utvecklas. 

Mötet mellan människor i lek är på många sätt berikande för deltagarna. Språk och andra 
kunskaper kan utvecklas genom att människor leker, men leken har även ett rent 
underhållningsvärde. Detta är ett synsätt som Norling (2015) beskriver sig mött av hos aktiva 
pedagoger i sin avhandling som behandlar språkliga processer i förskolan. Under en studie 
Norling gjort i förskolans språkmiljö uttrycker många av pedagogerna att de delar synen på leken 
som en viktig social språkmiljö. Pedagogerna i studien uttryckte att barnen utvecklar förmågor i 
leken som främjar kommunikation men också utvecklar begreppsförståelse (s73-74). Alltså finns 
det både inom forskning, förskola, grundskola och inom skribenter för dagspressen tankar kring 
hur viktig leken är för barnen. Även Skolverket (2016) och våra politiker, genom utformandet av 
läroplaner, visar att leken är viktig i grundskolan.  

Vi som har författat denna uppsats anser att leken är viktig för barnen, att den har ett egenvärde 
men bör även kunna motiveras i skolan genom ett didaktisk värde, och att dessa två värden inte 
behöver innebära skilda vägar. Vi vill se hur eleverna använder leken som sin egen och hur vi som 
pedagoger kan lära oss av detta för att samtidigt arbeta mot grundskolans kunskapsmål. Hur 
förutsättningar för språkutveckling genom verbal kommunikation och social interaktion kan 
skapas inom grundskolan och hur elevernas kompetenser som utvecklas genom lek kan tas till 
vara på ett effektivt sätt är frågor som är politiskt och didaktiskt aktuella. Mot denna bakgrund 
formuleras frågan om vilka kompetenser kopplade till språkliga och sociala strategier eleverna i 
en förskoleklass uppvisar under lek och hur vi kan få syn på dessa och se hur de fungerar. 
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3. Forskningsöversikt 

Denna forskningsöversikt presenterar ett antal studier där språk, lek och kamratkultur står i 
fokus. Översikten är indelad i temaområdena Språk i skola, Språk i lek och Språk i kamratkultur. Vi 
har valt att presentera valda delar av aktuell forskning och då det språkliga forskningsområdet är 
stort har urvalet begränsats till och fokuserats på studier som passar in på vårt område väl, fokus 
ligger på språkutvecklande arbete, kamratkultur och lek. Några av de forskare som vi har funnit 
intressanta är Corsaro (2003, 2005, 2015), Evaldsson (2000, 2002), Norling (2015), Wedin (2011), 
Tjernberg (2013), Kyratzis (2004) och Skånfors (2013, 2009) samt samarbeten med andra 
forskare som nämnda forskare haft. Vi sökte efter vetenskapliga publikationer i databaser så som 
DiVA men också via Google Scholar för att vidga sökningarna till att även innefatta 
internationella publikationer. Ämnesmässigt fokuserades sökningarna på teman så som språk i 
skolan, språk i lek, lek och lärande, kamratkultur och språk samt kamratkultur i skolan. Urvalet 
för forskningsöversikten är vetenskapliga studier som gjorts inom grundskolans tidigare år, men 
då många intressanta studier är förlagda i förskolemiljö har vi även tagit med några av dessa i 
forskningsöversikten. Vi gallrade i publikationer genom att välja de som använde observationer 
och film som metod då detta stämde överens med våra forskningsmetoder. Valet att även 
innefatta studier gjorda i förskolemiljö är motiverat genom att övergången mellan förskola och 
förskoleklass är anpassad för att eleverna ska göra klivet in till skolvärlden. Detta skapar en 
undervisningsmiljö i förskoleklass som på många sätt bär spår från förskolan, därför anser vi att 
även studier gjorda i förskolemiljö ger oss viktig information om hur vi kan se på verksamheten i 
förskoleklass och vidare även i grundskolans första tre år. 

3.1 Språk i skola 

Att språket anses ha en viktig roll i skolan för lärande och kunskapsutveckling hos eleverna visar 
den offentliga debatten om skolans utformning och uppdrag. Den språkliga förmågan och 
undervisningen i svenska poängteras ofta som förutsättningar för att ge elever en bra start i livet, 
både för tillägnandet av skolans undervisningsinnehåll och för deltagande i samhällslivet. Detta 
visar sig också genom utbildningsfokus inom lärarprogrammen, innehåll i läroplaner och ett brett 
forskningsområde inom ämnet där det sociokulturella sättet att se på lärande som en kollektiv 
process ofta är i fokus (Säljö 2000, s11; Wedin 2011, s95; Kyratzis 2004, s641; Corsaro & Eder 
1990, s212; Evaldsson 2000, s30; Tjernberg 2013, s48). Det kan verka självklart att ett fungerande 
språk är nödvändigt för att elever ska kunna ta till sig grundskolans ämnesstoff  men det är också 
nödvändigt för att de ska kunna uttrycka tillägnade kunskaper för bedömning. Detta är två 
centrala delar för grundskoleutbildningen i Sverige. Hur tillägnandet av ett språk sker skiljer sig åt 
beroende på tidigare språkliga erfarenheter, i hemmet eller i förskolan, vilket gör att alla elever vid 
skolstarten befinner sig på olika nivåer i språkutvecklingen. I grundskolan möts många elever 
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med olika erfarenheter i samma utbildningsmiljö men alla elever ska ges möjlighet att utveckla 
tillräckliga kunskaper att klara sig i samhället som vuxna. 

Observationsstudier av språkundervisningen i grundskolan visar enligt Wedin (2011) att lärare 
ofta väljer att fokusera undervisningen i de lägre årskurserna på läs- och skrivutveckling. Detta 
visar att kunskap om skriftspråk och läskunnighet anses vara nödvändiga kunskaper för eleverna 
att behärska i mötet med grundskolans fortsatta utbildning. Wedin diskuterar även hur elever som 
ännu inte nått goda kunskaper i det svenska språket, innan de börjar skolan, hamnar efter både 
ämnesmässigt och språkligt då en språklig grund vid grundskolestarten är viktig för det fortsatta 
lärandet (s95, 115-116). Wedin utgår från ett sociokulturellt sätt att se på lärande där språket och 
den proximala utvecklingszonen är viktig. Alltså att undervisningen ligger på en lagom nivå för 
eleverna, inte för svår och inte för lätt, och att detta leder till kunskapsutveckling (s96). Evaldsson 
(2000) presenterar observationer som visar hur det svenska språket ses som norm, gentemot 
andra språk som eleverna bär med sig hemifrån, inom grundskolan och hur vikten av att 
behärska detta ger effekter på organisationen av undervisningen i svenska. Evaldsson visar på 
språkliga hierarkier där det svenska språket är centralt, men även inom språket finns olika grader 
av ”bra” svenska och dessa normer förmedlar lärarna på olika sätt till eleverna. I vissa fall får 
elever med svenska som andraspråk enbart använda sig av svenska i klassrummen även om 
modersmålet omtalas som en viktig resurs för utbildningen (s30-33).  

Ofta är undervisningen i skolan av mer formell karaktär, särskilt i de äldre årskurserna, och 
Evaldsson (2000) beskriver undervisningen som hon observerat som fokuserad på prestation och 
utan förankring i det verkliga, autentiska språket som eleverna använder sig av med varandra. Ett 
exempel på detta från en observationsstudie är när eleverna ombedes, av läraren, att berätta om 
vad de har gjort i helgen. När en elev sen svarar så får eleven ingen respons på innehållet i det 
berättade utan en kommentar om den språkliga förmågan eleven uppvisar vid tillfället. Evaldsson 
beskriver vidare även hur eleverna sinsemellan skämtar om svenskan och sin egen förmåga att 
använda språket när de umgås med varandra. Genom detta skämtsamma samtal om språket 
menar Evaldsson att eleverna utvecklar och utmanar det egna språket. Den här typen av språklig 
lek är dock inget som ingår i undervisningen utan uppkommer under spontana, autentiska samtal. 
Men samtalen är viktiga för elevernas språkliga förståelse och för att de ska tillägna sig språket 
och göra det till sitt eget (s32, 36). Corsaro och Eder (1990) belyser språkets roll för eleverna i 
skolan och i samspelet med varandra där, även om deras forskning fokuserar mer på 
kamratkultur. Samma gäller för Corsaro (2002), hans egen forskning pekar på att den språkliga 
förmågan är viktig för elevernas utveckling i skolan. Corsaro visar även att ett fungerande språk 
är viktigt för lärandet som sker inom kamratgruppen och för att få leken att fungera. Språket 
poängteras även av Kyratzis (2004, s626) som viktigt i skolan och för formandet av verkligheten 
och kunskaper om denna. Genom samtalet formas en gemensam mening om verkligheten 
samtidigt som eleverna utvecklar kunskaper om det som sker omkring dem. Kyrastzis formulerar 
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även hon hur samtalet mellan elever är viktigt för språkutvecklingen och den kognitiva förmågan. 
Autenticiteten i språket är alltså en faktor att ta hänsyn till för att förstå utvecklingen inom det 
språkliga området (s641). 

 
En intressant avhandling som utformats i syfte att skapa förståelse för lärares tysta kunskaper om 
läs- och skrivundervisningen, alltså kunskaper som lärare utvecklar genom undervisningen och 
sedan använder sig utan att uttrycka den, är författad av Tjernberg (2013). Tjernberg fokuserar på 
framgångsfaktorer i läs- och skrivundervisning och menar att det finns en skillnad, eller ett gap, 
mellan teori och praktik. En skillnad som hon hänvisar till är att den teori som finns att tillgå är 
mer fokuserad på delar av undervisningen medan lärarnas praktiska erfarenheter är mer 
fokuserade på undervisningen som helhet (s19). Tjernberg motiverar lärarrollen som en grund 
och nyckel till elevernas kunskapsutveckling och genom lärarens förhållningssätt skapas 
förutsättningar för undervisningens framgång (s24, 40, 52, 69). Hon utgår från ett sociokulturellt 
perspektiv där språket har en särställning som medierande verktyg och hon nämner fungerande 
samtal samt tal som grunder för skrivinlärningen. Hon argumenterar för språkets användande 
som centralt för språkutvecklingen men också för att språket mellan lärare och elev inte får ha 
alltför stora skillnader, då hon i likhet med Wedin (2011, s 96) anser att detta försvårar 
undervisningen (Tjernberg 2013, s48). Andra upptäckter av Tjernberg är de positiva effekterna av 
att läraren ser till samspelet i gruppen, gruppens utformning och kommunikationens roll för den 
kognitiva utvecklingen (s45, 55-56). Avslutningsvis presenterar Tjernberg begreppen funktionellt 
lärande och formellt lärande. Det funktionella lärandet fokuserar på kunskaper som lärs in i ett 
sammanhang där de används, där de fyller en funktion, medan det formella lärandet lyfter 
lärandet från en situation vilket leder till att lärandet inte är kopplat till ett sammanhang där det 
kan användas på ett konkret sätt. Effektiv undervisning bör ligga mellan dessa två ytterligheter, 
det ska vara funktionellt men strukturerat och planerat (s57).  

3.2 Språk i lek 

Wedin (2011, s116) pekar på bristen av språkutvecklande arbete i de observerade skolorna i form 
av konkret användande av det verbala språket. Detta kan jämföras med det ovan beskrivna som 
Tjernberg (2013) benämner som funktionellt lärande, som ett konkret användande av språket kan 
sägas vara, och hur hon beskriver användandet av språket som positivt för språkutvecklingen. 
Även Evaldsson (2000) har observerat att i elevernas samtal sinsemellan utvecklas den språkliga 
förmågan. Eleverna använder en strategi för att bearbeta språket genom att skämta om det och 
detta är något som sker under informella situationer i skolan. Det kan tolkas som att det i det 
informella, lekfulla samtalet sker något viktigt som utvecklar och utmanar elevernas språk på ett 
sätt som den formella undervisningen missar. 
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Evaldsson och Corsaro (1998) har undersökt språksocialisation genom elevers deltagande och 
produktion under lek. De ville undersöka hur elever genom lek använder sig av och utvecklar 
sociala kommunikativa färdigheter, sin egna gemensamma kultur och också får en förståelse för 
vuxenvärldens kultur. I leken finner de ett utrymme där eleverna undersöker företeelser de stött 
på eller erfarenheter de bär med sig och att språket får en central roll i detta. Språket används för 
att beskriva egna erfarenheter, argumentera för olika ståndpunkter men också för att samtala om 
gemensamma uppfattningar. Exempelvis leker barnen familj eller arbete och träder in i olika 
vuxenroller där språket används för att förhandla om de olika rollerna i leken och elevernas 
erfarenheter av dessa i verkligheten. Genom leken roar sig eleverna men de skapar också 
förståelse för omvärlden, hanterar olika problem och skapar sig en egen roll i sammanhanget 
genom att föra samtal och skapa dialoger (s377,380-381). Norling (2015) presenterar en studie 
som är gjord i förskolan som undersöker hur pedagogers förhållningssätt påverkar barnens 
möjligheter och begränsningar i leken. Norling menar att barn genom lek utvecklar den språkliga 
förmågan vilket ger barnen en god grund inför inlärningen av skriftspråket. Inom förskolans 
miljö skapar barn och elever tillsammans en kulturell miljö och de ingår i ett socialt sammanhang, 
en sociokulturell miljö. Inom förskolans miljö är leken ett viktigt redskap för utvecklandet av 
språket och det sociala samspelet men är också en arena för mötet med språket för barnen. 
Norling argumenterar för hur barn genom leken tillåts experimentera med språket och nå insikter 
och förståelse som är viktiga för den fortsatta språkutvecklingen (s23-27). Detta kan liknas med 
det skämtande Evaldsson (2000) mötte hos elever med svenska som andraspråk i sin studie. 
Genom dessa spontana språkliga lekar med ord, begrepp och språkljud tar sig elever an språket 
och testar dess möjligheter och begränsningar. Eleverna internaliserar på så sätt språket och gör 
det till sitt eget (Norling 2015, s23-27).  

Evaldsson och Corsaro (1998) identifierar olika typer av lek i sina observationer där leken får 
olika möjligheter beroende på form. Språket är ett centralt verktyg i formandet av leken och 
möjligheterna som eleverna har att påverka leken är nära sammanbundna med språkliga strategier 
och interaktion genom dessa. En form av lek som eleverna i den aktuella studien uppvisar är 
spontan fantasilek, en form av lek där allt är möjligt och som inte är bunden till någon verklig 
företeelse. Lekar som är förankrade i det verkliga och ofta i vuxenvärldens sammanhang, så som 
familjelekar, lekar med roller kopplade till arbete och samhällsinstitutioner, kallar de för 
sociodramatisk lek. Eleverna visar också ett engagemang i regelstyrda lekar, där reglerna är 
formulerade och bestämda i förväg, exempelvis att hoppa hage och spela brädspel. Dessa olika 
former av lek visar sig ha många olika konkreta funktioner så som att förhandla om makt, skapa 
status inom gruppen eller argumentera för regler och lekens utformning. Genom leken 
undersöker eleverna ständigt regler om vad som är okej, vad som inte är det i leken och det 
sociala samspelet, verbalt och fysiskt. Många av lekarna lär sig barnen genom att aktivt delta 
medan kamraterna instruerar dem om lekens regler (s383-387, 390- 394).  
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Norling (2015) beskriver studier där pedagogernas förhållningssätt till ett språkutvecklande 
arbetssätt i förskolan undersöks genom observationer, intervjuer och videoinspelningar. 
Studierna undersöker även hur detta förhållningssätt påverkar språkmiljön i förskolan. Begreppet 
språkmiljö kopplas i studien samman med begreppet emergent literacy, som berör den tidiga 
språkutvecklingen, alltså den språkutveckling som sker före skolundervisningen. Emergent 
literacy formas och skapas av och inom elevernas skilda hemmiljöer och gemensamma 
förskolemiljö (s19, 21). De olika strategier pedagogerna uppvisar i arbetet med språkutveckling 
beskrivs med tre huvudgrupper. Den första är lekstrategier där pedagogernas synsätt på leken 
beskrivs. Leken genomsyrar all verksamhet i förskolan, vilket all personal uttrycker. De flesta har 
ett liknande förhållningssätt och ser sin roll som pedagoger mer som observatörer av leken, med 
syfte att stötta barnen när det behövs. Hur och när detta stöd ska utformas och utföras är något 
som skiljer sig åt mellan individer och personalgrupper (s72, 89-90). Den andra typen av 
strategier är emotionella strategier som innefattar personalens lyhördhet för barnens erfarenheter 
och behov. Dessa strategier är en del av att skapa ett bra klimat och möta barnen på deras nivå. 
Personalen visar på hög medvetenhet kring effekten av dessa strategier (s74). Den tredje strategin 
är den kommunikativa och här möts alla delar av det multimodala språket, så som foton, bilder 
och talat språk. Även denna strategi användes på ett effektivt och medvetet sätt av personalen 
(s75). 

Det finns ett flertal olika typer av lekar och inom dessa utvecklar eleverna olika kompetenser, 
språkliga och sociala. Genom pedagogernas förhållningssätt skapas olika förutsättningar för lek 
och detta påverkar också elevernas utveckling. Genom leken kan elever testa sig fram och nå 
förståelse och insikter som inte annars är möjliga. Leken och den sociala interaktionen har även 
pekats ut som identitetsskapande och identitetsformande av Evaldsson (2002, s1-2, 7) samt 
Evaldsson och Corsaro (1998, s380-381). Genom leken och det sociala sammanhanget formas 
elevernas uppfattning om sig själva och sitt sammanhang samt vad som är möjligt för dem att 
påverka. Elevernas syn på sig själva och vilken roll de får i kamratgruppen är nära kopplat till hur 
interaktionen sker inom skolan och till synen på den egna förmågan till lärande. 

3.3 Språk i kamratkultur 

I kamratgrupper, genom social interaktion, skapar elever en identitet i förhållande till gruppen. 
Genom leken formas elevernas gemensamma kultur, en lokal kamratkultur, de tar till sig delar av 
den kultur som finns omkring dem, vuxenkulturen, och formar och anpassar den till sitt eget 
sammanhang. All kamratkultur är begränsad till den aktuella kamratgruppen, detta poängteras 
ytterligare genom att beskriva kulturen som lokal, olika forskare använder olika uttryck men de, 
kamratkultur och lokal kamratkultur, innebär dock samma sak. Genom sin egen roll i gruppen 
och synen på sig själv får eleverna olika möjligheter vad gäller makt och samspel men också 
utveckling och rolltagande. Språket har en central roll i formandet av dessa lokala mikrokulturer, 
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kamratkulturer, där det används för samtal och förhandling (Evaldsson & Corsaro 1998, s377, 
380-381, 390-394; Skånfors 2013, s9-10, 23; Kyratzis 2004, s625-640).  

Corsaro (2015) är en framstående forskare som genom långa etnografiska studier format teorier 
om kamratkultur och hur dessa kan förstås. Studierna har utförts i olika skolor i USA och Italien. 
De innefattade olika typer av elevgrupper från olika kulturer, vilket gör resultaten av forskningen 
intressanta då de visar att olika elevgrupper har liknande mönster för interaktion. Han upptäckte 
att elever använder sig av olika strategier för att forma en lokal kamratkultur i sammanhang som 
domineras av barn, exempelvis rastverksamheten i grundskolan. Ur dessa strategier utskilde han 
två teman som beskrivs som elevernas försök att ta kontroll över sina liv och deras försök att dela 
kontrollen med varandra (s15, 158, 167). Corsaro (2015) uppmärksammade även att eleverna i de 
olika skolorna använde sig av strategier för att forma och upprätthålla lokala kulturer. Dessa 
kulturer skilde sig från de kulturella sammanhang de deltog i med vuxna och formade elevernas 
interaktion och ses som ett steg i att ta kontrollen över sina egna liv.  

Vidare upptäckte Corsaro (2015) under sina observationer bland annat att eleverna sällan lekte 
helt ensamma, och även de som gjorde det ofta gjorde det i närheten av någon annan. Han såg 
också att eleverna använde sig av olika strategier för att få tillträde till redan pågående lekar. 
Effektiva strategier som ofta tycktes fungera var när elever närmade sig en lek långsamt, genom 
att först observera och sedan ta steget in i leken genom att helt enkelt börja härma leken och leka. 
Strategier som fungerade sämre var när elever gick fram till redan lekande elever och frågade rakt 
ut om de fick vara med. Detta ledde ofta till att eleven nekades tillträde till leken. Corsaro tolkar 
detta som att de elever som är aktiva i en lek vill fortsätta leken, de vill inte riskera avbrott eller 
stora förändringar. Elever som nekades tillträde gjorde inte det för att stängas ute utan för att 
värna om den kontroll de lekande eleverna redan hade. Därför fick de som visade att de kunde 
leka, genom att observera och kliva in, oftare tillträde (s53, 158). Även hans roll som forskare 
fungerade på liknade sätt i de olika skolorna, då han försökte att kliva in i gruppen som en atypisk 
vuxen, mer om detta i senare kapitel (6.2). Forskningen om barns kamratkulturer har utvecklats 
från Corsaros teorier om kamratkultur och hur denna formas genom språk och interaktion i 
sociala sammanhang till forskning om hur barn lär sig tillsammans i ämnesmässiga sammanhang 
(Skånfors 2013, s10; Corsaro & Eder 1990, s197; Corsaro 2003, s5, 138; Skånfors et al. 2009, 
s107; Kyratzis 2004, s625). 

Inom kamratgrupper formas normer och värden, dessa utgör en del av kamratkulturen och 
påverkar elevernas vardag i skolan. I Evaldsson (2002) presenteras resultat från en studie i svensk 
grundskola som undersökt hur elever och lärare uppfattar organisationen av språklig och etnisk 
mångfald. Modersmålsundervisningen är något som i sammanhanget betonas som viktigt för 
eleverna, både för deras identitet och språkutveckling. Genom dessa grupper skapas dock 
skillnader mellan eleverna som har modersmålsundervisning och elever som inte har det. Detta 
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bidrar till att det formas en kamratkultur där språket står i centrum och den etniska tillhörigheten 
blir en faktor för särskiljande. Eleverna i studien som presenteras i artikeln förhåller sig till den 
kultur och det sammanhang skolan förmedlar genom att själva skapa en gemensam kultur där 
flerspråkighet är norm och en resurs, i motsats till skolans svenska språk som norm. Genom 
detta skapas en kamratkultur och ett sammanhang där eleverna ger flerspråkighet makt och 
skolans normer omförhandlas och i viss mån ifrågasätts (s2, 7). Kamratkulturen kan på så sätt 
alltså både formas genom språket, men också påverka användandet av språket. Kyratzis (2004) 
presenterar intressanta aspekter om hur barn genom det verbala språket formar och upprätthåller 
kamratkulturer. Barnen använder sig av språket för att lösa konflikter, leka lekar och omförhandla 
vuxenkultur samtidigt som de genom detta formar den egna kulturen. Kyratzis utgångspunkt är 
att barn inte enbart är ofärdiga vuxna, de är individer med egna mål men också gemensamma mål 
inom kamratgruppen, och dessa stämmer inte alltid överens med de vuxnas mål (s625-626). 
Barnen formar på så sätt egna normer och värden inom kamratgrupperna och språket är en 
viktig del för att möjliggöra detta (s640-641). Detta överensstämmer med Skånfors (2013, s7) och 
Corsaro och Eders (1990, s200-204) beskrivningar av hur barn skapar och upprätthåller relationer 
och skapar en kamratkultur som en del av att förhålla sig till sin vardag. Skånfors (2013), som 
beskrivit sitt arbete i flera artiklar och en doktorsavhandling, poängterar även vikten av att ta 
hänsyn till kontexten där lärande sker när barns lärande står i fokus för forskning, därav 
motiveras undersökningen av kamratkulturer (s7).  

Kamratkulturer ger på så sätt särskilda förutsättningar för lärande hos eleverna och olika normer 
skapas som påverkar elevernas identitet och i förlängningen möjligheter till utbildning och 
tillägnade av undervisningen i grundskolan. Inom kamratgruppen förhandlas även kunskaper 
samt färdigheter som språkliga och sociala förmågor. Hur språk används och vilket språk som ges 
plats är aspekter som påverkas inom den lokala kamratkulturen. Grundsynen inom forskning om 
kamratkulturer är så som Kyratzis (2004) och Corsaro (2015) beskriver, att barn inte är ofärdiga 
vuxna utan människor med egna intressen och mål, och det är denna syn på barnet som även vi 
som är författare av denna uppsats har och föreliggande studie utgår ifrån. 
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4. Teoretiska perspektiv 

Denna studie undersöker samspel och interaktion genom språk under lek samt hur detta skapar 
förutsättningar och möjligheter för språkutveckling och språkanvändande. Mycket av den tidigare 
forskning vi tagit del av är förankrad inom det sociokulturella perspektivet som har den sociala 
interaktionen och språket som viktigt fokus. Teorier om kamratkultur är centrala när studier utgår 
från barnens egna sociala aktiviteter och språket är viktigt även här. Eftersom ett fungerande 
socialt samspel, med språket som ett centralt verktyg, är grunden för lärande under 
grundskoleperioden anser vi att dessa teoretiska perspektiv är lämpliga när vi vill undersöka vad 
eleverna använder sig av för sociala strategier under lek i förskoleklassen. 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Lärande är en viktig del av samhällsutvecklingen men samhällsutvecklingen påverkar även 
ständigt vad som är aktuellt att lära sig, hur detta sker och när. Även på vilket sätt lärande sker 
och hur mycket som individer förväntas lära sig, och vilka krav som sätts på utbildning, förändras 
ständigt. Genom ett sociokulturellt perspektiv kan lärande förstås som processer som ständigt 
sker inom och mellan människor. Att undvika att lära är på så sätt inte möjligt ur detta perspektiv, 
vi människor fortsätter att ständigt lära oss och utveckla våra kunskaper och blir på så vis aldrig 
fullärda (Säljö 2000, s11, 14, 47, 73). Kollektiva och individuella lärandeprocesser hör på så vis 
samman eftersom individen utvecklas i samspel med andra människor. Det sociokulturella 
perspektivet ser människors kunskaper som ett resultat av möten mellan individer i ett socialt 
samspel och mötet mellan människor blir på så sätt en viktig del av kunskapsutvecklingen (Säljö 
2010, s22: Lindberg 2013, s491). Kunskaper är något som ständigt återskapas i samhället 
samtidigt som dessa formas och påverkas av samhällets deltagare. Lärande är en del av all 
mänsklig verksamhet och ”vad individer och kollektiv tar med sig från sociala situationer och 
brukar i framtiden” (Säljö 2000, s12-13). Det sociokulturella perspektivet synliggör hur individ 
och kollektiv tillägnar sig och använder sig av de fysiska, språkliga och kognitiva resurser som är 
gemensamma och tillgängliga. Dessa resurser används för förmedling av kunskaper och 
information, det som inom detta perspektiv benämns som mediering (Säljö 2000, s17-18, 81). Vårt 
sätt att tänka, kommunicera och uppfatta verkligheten är format av sociala och kulturella 
erfarenheter och vår utveckling sker inom sociokulturella förhållanden (Säljö 2000, s35-36). 

4.1.1 Redskap och mediering 

Hos individen, i den sociala interaktionen och i den materiella omvärlden finns en mängd resurser 
som Säljö (2000) kallar för vår kultur (s29-30). Det är genom interaktion som vårt samhälle och 
vår kultur byggts upp och det är genom användandet av de olika resurser som finns både 
intellektuella och fysiska, som vi utvecklas och lär. Olika resurser, eller redskap, kan vara fysiska 
föremål som texter, miniräknare, spadar men också intellektuella resurser så som språk och 
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förmågan att kommunicera (Säljö 2000, s20-21). Språket är en av våra största och viktigaste 
resurser som ger oss möjlighet att lagra kunskaper, insikter och utveckla förståelse. Genom 
språket kan vi dela med oss av våra erfarenheter, utbyta information och kunskaper och använda 
varandras kunskaper. Vi kan även använda språket och översätta det som sägs för att utföra 
handlingar, exempelvis när vi följer givna instruktioner (Säljö 2000, s34-35). Kommunikativa 
processer är centrala ur detta perspektiv då förmågan att kommunicera blir grunden för att 
tillägna sig färdigheter och kunskaper (Säljö 2000, s37). Den föreliggande studien utgår från detta 
perspektiv i och med att observationerna kommer att ske under tiden elever interagerar med 
varandra i ett socialt samspel. Språket är en viktig faktor i det sociala samspelet mellan individerna 
och det är genom språket som nya kunskaper och färdigheter utvecklas. Språkutvecklingen ses 
som en dynamisk process och utvecklas mellan individer i olika miljöer och är något som ständigt 
pågår, både i och utanför skolan (Lindberg 2013, s491).        

Genom fysiska, intellektuella och språkliga redskap medieras alltså kunskaper och insikter om 
verkligheten. Med hjälp av dessa redskap tolkar vi den omvärld vi har omkring oss och därför är 
det viktigt att behandla också dessa redskap i undersökandet av lärandeprocesser som sker (Säljö 
2000, s81). I vår studie undersöker vi främst språket som en medierande resurs som genom 
interaktion och samspel skapar förutsättningar för individernas språkutveckling. Vygotskij 
betonar betydelsen av mediering i lärandet. Medieringen är framförallt viktig så länge individen 
inte har tillräckligt med kunskaper för att klara en uppgift självständigt utan behöver stöd från det 
sociala sammanhanget (Lindberg 2013, s492). 

4.1.2 Språk och kommunikation 

När vi talar om språk och kommunikation är det en fördel att särskilja begreppen. Säljö skiljer på 
begreppen genom att definiera språk som ett begreppsligt system och kommunikation som en 
mänsklig verksamhet och aktivitet där språket är en viktig del (Säljö 2000, s88). Språket är på så 
vis ett redskap för kommunikation (Säljö 2010, s32). 

Säljö (2000) presenterar ett tredelat sätt att se på språk och lärande ur ett sociokulturellt 
perspektiv. Den första delen är språkets utpekande funktion som innefattar begrepp och används 
för att benämna saker och företeelser i omgivningen. Den andra delen är den semiotiska och 
denna skapar ett flexibelt system som begreppen kan användas genom. Detta gör språket levande 
och dynamiskt vilket också är följden då språk används av kreativa människor. Orden blir då, 
förutom en referens till något särskilt, även bärare av mening och innebörd som är vidare. Den 
tredje delen av språket är den kommunikativa och retoriska funktionen. Denna funktion gör det 
möjligt att genom språket påverka andra människors omvärldsuppfattning. Den gör det även 
möjligt att forma oss själva och andra samt etik och moral. Språket är ett levande redskap som 
används i syfte att skapa mening mellan människor under kommunikation. Det inre språket, det 
språk vi tänker med och som varje individ är bärare av, kan uttryckas genom det verbala språket 
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men också genom exempelvis mimik, gester och bilder när vi vill kommunicera med andra i vår 
omgivning (Säljö 2000, s84-89; Säljö 2010, s33). 

4.2 Kamratkultur 

Sociokulturell teori handlar om hur människor utvecklar kunskaper genom interaktion med 
varandra, inom ett kulturellt sammanhang. Deltagande i en kultur formar både deltagarna och 
den gemensamma kulturen. På liknande sätt beskriver Corsaro (2005) barns kamratkulturer. 
Genom daglig interaktion skapar och formar barn en gemensam lokal kultur, ofta inom skolans 
sammanhang (s109). Corsaro (2015) definierar kamratkultur som ”a stable set of  activities or 
routines, artifacts, values, and concerns that children produce and share in interaction with peers” 
(s19). Kamratkulturer är alltså skapade och formade av barn i interaktion med varandra och 
påverkar deltagarnas normer och värderingar. En viktig resurs i detta är språket, som både 
fungerar som beskrivande och återskapande i kulturella sammanhang. Barn ses på så sätt som 
aktiva aktörer som påverkar sin egen situation men genom detta också samhället i stort (s3-4, 
18-19). I vår kultur ses barn ofta som ofärdiga vuxna, som ska formas för att utvecklas till dugliga 
samhällsmedborgare, sällan uppskattas barn och barndom för vad de och det är. Corsaro vill 
genom sin forskning visa hur barn skapar och formar sina världar, hur de tar makten över sitt 
sammanhang, så gott de kan, i ett samhälle där de, genom strukturell marginalisering, har mindre 

makt än vuxna. Detta gör de genom och inom kamratkulturen (s6-7, 19, 23, 25, 29, 31).  
 
Corsaro (2015) utgår från longitudinella studier inom skola och förskola, i Italien och USA. Han 
har i sitt arbete försökt få tillträde till barns lek och sociala sammanhang i de institutionella 
miljöerna, genom att agera som en atypisk vuxen, en vuxen som inte är autoritär och som enbart är 
intresserad av delta i barnens lek. Han beskriver sin roll i sammanhanget som ett ”stort barn” och 
att barnen efter en längre period accepterade honom mer och mer som en icke-vuxen (s51-53). 
Genom att delta i barnens vardagsliv fick han förståelse för och inblick i barnens kamratkulturer 
som formades och upprätthålldes inom kamratgrupperna med hjälp av olika strategier. 

4.2.1 Sekundär anpassning 

De huvudsakliga aspekter som Corsaros (2015) teorier bygger på är att barn tillsammans, genom 
olika strategier, skapar lokala kamratkulturer. Dessa strategier kan delas upp inom två teman, 
barnens försök att ta kontroll över sina liv och deras försök att dela den kontrollen med varandra 
(s152, 158, 167). Barn är, liksom alla människor, en del av vuxensamhället och får därför också ta 
del av vuxenkulturen med normer, värden och regler. När barn får tillfälle att agera inom 
sammanhang som styrs av vuxna sker bland annat något Corsaro (2015) benämner secondary 
adjustment eller, översatt till svenska, sekundär anpassning (Skånfors 2013, s10). Sekundär anpassning 
innebär att barn försöker kringgå regler satta av vuxna genom att hitta strategier som på ett eller 
annat sätt möjliggör något som barnen anser viktigt utan att direkt följa eller bryta regler. Ett 
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exempel på detta är när barn i Corsaros (2015) studie kringgår en regel som innebär att barnen 
inte får ha med sig leksaker till förskolan genom att de tar med sig små leksaker som lätt kan 
gömmas i fickan. De tar sen fram leksakerna i smyg på platser där vuxna inte direkt kan se dem 
(s42-43). Genom att använda liknande strategier försöker barnen förstå och motstå vuxenkultur 
och av vuxna satta regler. Olika strategier för att kringgå regler uppsatta av vuxna är ett sätt för 
barn att hantera vuxenvärlden, vilket visat sig i vissa fall resultera i omformandet av gemensamma 
regler så att dessa anpassas till barnens villkor (s119-122). 

4.2.2 Tolkande reproduktion 

När barn använder sig av vuxenkultur i sammanhang som domineras av barn, exempelvis inom 
olika aktiviteter i grundskolan, sker ofta något Corsaro (2015) kallar interpretive reproduction 
(s40-43) eller, på svenska, tolkande reproduktion (Skånfors 2013, s10). Tolkande reproduktion 
innebär att barnen tar till sig vuxenkultur, men tolkar den till sin egen fördel och skapar, 
reproducerar, något nytt av den, som passar in i barnens sammanhang.  Genom att förhandla och 
samtala med andra barn skapar de sig gemensamma uppfattningar om företeelser och 
erfarenheter och formar på så sätt sin egen gemensamma kultur. Den tolkade reproducerade 
kulturen kan på så sätt bära stora likheter med vuxenkulturen, men i det lokala sammanhanget är 
det barnens normer och värden som styr. Barn använder även ofta leken för att testa olika 
vuxenroller och leva sig in i vuxenvärlden med dess normer och regler. På så sätt blir leken en 
arena för tolkande reproduktion (s42-43, 167).  

4.3 Teoretiska utgångspunkter 

I vår studie kommer vi att utgå från ett sociokulturellt perspektiv samt Corsaros teorier om 
kamratkultur. Inom båda dessa teoretiska perspektiv är språket en viktig del och det är språk som 
är i fokus i studien. De begrepp vi kommer att använda oss av från det sociokulturella 
perspektivet är interaktion, verktyg, mediering, språk och kommunikation. Vi har valt att använda 
begreppet verktyg istället för redskap eller resurser men menar med detta samma sak som Säljö 
(2000) menar med dessa två andra begrepp (s29-30). Vi anser att begreppet verktyg reflekterar 
det vi menar på ett enklare sätt och att användandet av enbart ett begrepp underlättar förståelsen 
för läsaren. Med verktyg menar vi alltså fysiska föremål och intellektuella redskap som används 
för mediering av kunskaper.  

Vi kommer att undersöka hur elever i en förskoleklass använder språk som medierande verktyg 
för kommunikation under den form av lek som ofta kallas för fri lek. Under den fria leken ges 
eleverna möjlighet att själva styra över vad de vill göra men inom klassrummets ramar. I den fria 
leken möts individer med skilda språkresurser och skapar tillsammans mening och aktivitet. Hur 
denna mening och aktivitet medieras och förhandlas är något vi vill undersöka genom att 
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använda de synsätt som finns inom det sociokulturella perspektivet. Hur eleverna använder olika 
språkliga verktyg och uttryck påverkar interaktionen och hur kommunikationen mellan eleverna 
sker. Denna interaktion kan ske verbalt men också ske genom gester eller mimik, vi använder 
begreppen verbalt språk och kroppsspråk för att skilja på dessa två språktyper. 

Enligt det sociokulturella perspektivet återskapas ständigt kunskaper genom interaktion mellan 
individer och eleverna skapar i leken en kommunikation med hjälp av gemensamma språkliga 
verktyg, som i sin tur påverkas och formas av det sociala samspelet. Hur detta uttrycks under lek 
och vilka strategier eleverna visar i användandet av verktygen är något som denna studie kommer 
att undersöka genom observationer. Med strategier menar vi de olika sätt de olika verktygen 
används på av eleverna. Strategierna kan vara medvetna och omedvetna. Vi undersöker även hur 
de strategier eleverna använder fungerar i sammanhanget. 

I vår studie kommer vi även att undersöka sådant som har med kamratkultur att göra. Vår syn på 
kamratkultur överensstämmer med Corsaros och vi kommer att använda hans begrepp sekundär 
anpassning, tolkande reproduktion samt tillträde i leken (för mer om tillträde i lek, se kapitel 3.3 
Språk i kamratkultur) för att se hur detta sker inom elevgruppen genom användandet av språk. Vi 
undersöker hur språket används för att kringgå regler eller omförhandla vuxenkultur, och hur 
detta fungerar. Vi kommer även undersöka hur eleverna får tillträde till lek och vilka strategier 
som är effektiva i elevgruppen. Vi kommer i analysen att undersöka vilka normer eleverna ger 
uttryck för och hur de förhandlar i interaktion med varandra. Vi kommer även undersöka om 
eleverna värderar saker på olika sätt, om något är mer värt än något annat, exempelvis inom leken 
eller språket. Detta för att få syn på hur kamratkultur med normer och värden kan förhandlas 
inom en grupp elever i förskoleklass. 

Vi har under våra observationer valt att använda oss av Corsaros (2002) sätt att få tillträde till 
elevernas lek, eller åtminstone få tillträde att observera leken. Detta gör vi genom att, liksom 
Corsaro, inte agera som typiska vuxna utan använda oss av de strategier som Corsaro beskrivit 
som effektiva, mer om detta i metodkapitlet (6.2). 

!20



5. Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att få kunskap om hur elever i en förskoleklass använder sig av 
språk som kommunikativt verktyg för social interaktion i lek och hur detta hänger samman med 
den kamratkultur som formas i elevgruppen. 

 
De frågeställningar studien utgår ifrån och strävar efter att besvara är: 

• Hur används språk som kommunikativt verktyg av eleverna i leken? 
• Vilka strategier använder eleverna för att skapa gemensam mening i leken? 
• Vilka strategier använder eleverna för förhandling om lokal kamratkultur? 
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6. Metod 

I samtliga studier som behandlades under kapitlet Forskningsöversikt har video- och 
bandinspelningar samt observationer använts som metoder för att samla in empiri. Eftersom 
dessa studier har varit mer omfattande har inspelningarna i de flesta fall kompletterats med 
intervjuer och/ eller enkäter där både elever och personal deltagit. För att undersöka vad som 
händer i verkliga sociala miljöer används ofta etnografiska metoder. Dessa karaktäriseras av 
längre eller kortare perioder av empiriinsamling med hjälp av observationer, intervjuer och 
inspelningar. Hur empirin sedan presenteras och analyseras kan ske på olika sätt beroende på vad 
den aktuella forskaren vill visa på eller undersöka (Nylén 2005, s28-34, 43-44). Denna studie 
liknar närmast en etnografisk metod då den utgår från att forskare deltar i ett socialt 
sammanhang och observerar deltagarna. Med en renodlad etnografisk metod skulle 
observationerna ske under en längre sammanhängande tid, detta är dock inte möjligt för 
föreliggande studie då tidsutrymmet är mycket begränsat. Etnografisk metod innebär att 
forskaren kliver in i den verksamhet eller den grupp som ska observeras och där blir en del av 
sammanhanget. Genom detta försöker forskaren att bli en del av den grupp som ska observeras. 
Metoden har ofta använts i syfte att undersöka kulturer som varit främmande för forskaren och 
avskilda från forskarens egen värld (Corsaro 2003, s8; Denscombe 2016, s131). Detta är också en 
metod som har använts i nyare forskning för att synliggöra aspekter av, för forskaren, bekanta 
delar av världen, exempelvis för att synliggöra lokala kulturer i förskole- och skolmiljö och 
eftersom detta är i linje med vad vi vill göra anser vi att metoden passar väl in i vår studie. Vår 
studie är inte i närheten av omfattningen av en klassisk forskningsresa, men genom att kliva in i 
elevernas miljö hoppas vi kunna undersöka det som sker där och få förståelse för de processer 
och kulturella företeelser som synliggörs, även om vi inte har möjlighet att följa elevgruppen 
under en längre tidsperiod som hade varit önskvärt. Genom att forskaren kliver in i det 
sammanhang som ska observeras så påverkas det som sker och då också vad som upptäcks. Det 
är viktigt att i början av observationen förklara för deltagarna vad som kommer att hända och se 
om det finns några frågor, detta för att skapa ett förtroende mellan observatörer och deltagare. 
Efter tillräckligt lång tid i en och samma grupp blir forskaren en självklar del i sammanhanget 
som den deltar i (Aspers 2011, s116, 118, 120). Då vår tid i gruppen är begränsad innebär det att 
det finns mindre möjlighet att bli en del av sammanhanget. Genom att anpassa vår roll till 
situationen och vara noggrant förberedda på hur vi vill och kan uppfattas samt genom att vi 
befinner oss i en miljö som är bekant för oss, vilket gör situationen mer förutsägbar, blir vi en del 
av sammanhanget på ett smidigare sätt än om vi undersökt en obekant miljö utan förberedelse. 
Vi beskriver vår roll utförligare i kapitel 6.2 och om våra erfarenheter av miljön i 6.8. 

Vi använde oss av videoinspelning och observation som empiriinsamlingsmetod för att få in ett 
så rikt material som möjligt. Det är viktigt när observationer utförs att forskaren är öppen för det 
deltagarna i studien uttrycker, det är deltagarnas uppfattningar som måste vara utgångspunkt för 
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analysen. Om forskaren inte är öppen för det som kommer till uttryck i observationerna riskerar 
deltagarna att försummas och en felaktig bild av sammanhanget kan presenteras (Aspers 2011, 
s45-46). 

6.1 Empiriinsamling  

För att undersöka vad som händer i vardagliga sammanhang där människor begripliggör sig själva 
genom kulturella processer och interagerar genom vardagligt prat och samspel är observationer i 
den aktuella miljön en lämplig metod (Nylén 2005, s44-45). Genom att observera en grupp elever 
i klassrumsmiljö ville vi få en nyanserad bild av vilka strategier elever kan använda sig av för 
kommunikation i lek. Vi undersökte även vilka typer av lekar eleverna i den aktuella gruppen 
lekte och om vi kunde hitta spår av en lokal kamratkultur genom att undersöka deras samtal och 
interaktion. 

I den här studien har vi haft tillgång till en videokamera samt två mobiltelefoner med 
videoinspelningsfunktion. Vi valde detta för att vi då hade tillgång till en kamera som kunde 
stationeras på lämpligt ställe vilket gav en överblick över elevernas rörelse i olika delar av rummet. 
På så sätt kunde vi följa olika elevers aktiviteter utan att följa efter dem med kameran. De två 
mindre kamerorna kunde vi ta med oss när vi rörde oss i rummet och på så sätt filma mindre 
grupper av elever och de aktiviteter som skedde i dessa grupper. Eftersom vi var två observatörer 
kunde vi på så sätt befinna oss i olika lekaktiviteter under samma tid, och elever som bytte 
aktivitet kunde följas upp via den stationerade kameran och våra mobilkameror.  

Det finns risker med att använda sig av rörliga kameror exempelvis är det lättare att dra 
uppmärksamhet till sig och de som observeras kan bli hämmade framför kameran. Vi valde ändå 
att använda oss av rörliga kameror för att vi skulle kunna komma närmare eleverna och på det 
sättet också få bättre ljudupptagning, men också för att som tidigare nämnts, kunna följa olika 
grupper i leken (Heikkilä & Sahlström 2003, s37-38). Genom att använda oss av mobiltelefoner 
var de rörliga kamerorna av en sådan sort som är naturliga i vår vardag och därför lättare att 
använda utan att skapa alltför stor störning av det observerade sammanhanget. Genom att vi 
använde oss av fler än en kamera hade vi möjlighet att fånga olika aspekter av samtalet, 
exempelvis vad andra gör medan en eller fler elever pratar. Om vi endast hade använt oss av en 
kamera skulle möjligheten att följa flera samtal eller grupper av elever varit mer begränsad 
(Heikkilä & Sahlström 2003, s38). När observationer och inspelningar görs i elevers vardagliga 
miljö kan deras beteende påverkas och vissa elever kan på så sätt bli blyga, osäkra eller börja agera 
och spela framför kameran (Sharman et al. 2007, s3; Aspers 2011, s112). För att undvika detta 
kan observatören tillbringa längre tid i miljön och gruppen och på så sätt skapa en period av 
tillvänjning. Vi håller med om att detta vore det mest optimala då eleverna skulle ges möjlighet att 
vänja sig vid oss och vår utrustning, men eftersom denna studie inte sträcker sig över en så pass 
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lång tidsperiod så anser vi att detta inte är möjligt. Vi anser dock att mobiltelefoner är en så pass 
stor del av vardagen för många idag att dessa bör med rimlighet accepteras snabbare i 
elevgrupper, vilket också visade sig vara fallet under observationen. 

För att stärka upp våra videoinspelningar valde vi att under observationen även föra 
fältanteckningar. Vi började med att anteckna hur observationsmiljön såg ut för att sedan även 
anteckna under observationerna. Att anteckna hur det ser ut första gången man kommer till 
observationsplatsen är viktigt för det är då man ser mest detaljer i omgivningen. Under den första 
observationsdagen ser man mer detaljer än man kommer att göra under de resterande tillfällena 
och om man därför inte antecknar det direkt så riskerar man att missa viktiga detaljer (Aspers 
2011, s121). Genom att anteckna även det visuella och använda detta i presentationen av studien 
skapas en koppling mellan författarens upplevelser och läsarens tolkningar (Aspers 2011, s111). 
Under observationens gång skrev vi ner anteckningar, dessa anteckningar skrevs ner för att vi 
skulle minnas vad som hände. Fältanteckningar som skrivs under observationen behöver inte vara 
noggrant formulerade utan är till för att vara ett minne vid ett senare tillfälle när de ska skrivas 
rent. När fältanteckningarna ska skrivas ut är det fördelaktigt att använda sig av konventioner till 
exempel att dubbla citeringsmarkeringar betyder ordagrann citering eller att använda sig utav 
parenteser för att visa forskarens anmärkningar (Aspers 2011, s131). I vår analys använder vi oss 
av parenteser för att visa sådant som vi som observatörer anmärker, det vill säga sådant som 
eleverna inte själv uttrycker verbalt, exempelvis kroppsspråk.  

Att kunna spela in det som händer och spola tillbaka och titta på det igen gör att metoden för 
arbetet blir mer pålitlig än om vi endast skulle observera och föra fältanteckningar (Sharman et al. 
2007, s3; Aspers 2011, s111). Genom filminspelningar kan ett rikt och intressant empiriskt 
material fås fram och sådant som inte framkommer vid exempelvis intervjuer går att få syn på 
(Rugg & Petre 2007, s110). Om de observerade skulle tillfrågas om hur de interagerar och hur 
deras kamratkultur gestaltar sig i gruppen skulle svaren troligtvis inte stämma överens med det 
som faktiskt sker eftersom interaktion ofta sker direkt utan särskild eftertanke och kulturen 
formas omedvetet.  

Längden för observationerna anpassades till skolornas befintliga schema så att elevernas 
vardagsrutiner inte påverkades av vår studie. Vi eftersträvade att situationen skulle bli så naturlig 
som möjligt för dem och därför var vi noga med att undvika rutinbrott så som förändringar i 
schemalagda aktiviteter. Detta för att göra minsta möjliga påverkan på den situation och aktivitet 
som vi ville observera, alltså den schemalagda fria leken. 
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6.2 Forskarrollen 

När en forskare kliver in i en etnografisk studiemiljö behöver hen till viss del kliva ur sin vanliga 
roll och in i en annan. Detta är nödvändigt för att få tillträde till den miljö eller företeelse som 
forskaren vill undersöka och förstå. Forskaren kommer att påverkas av och påverka situationen 
som denne befinner sig i (Aspers 2011, s33). I vår studie undersökte vi barn och befann oss i 
deras miljöer, därför var det nödvändigt att vi, i förväg, tog till oss metoder som beprövats av 
forskare på området. Corsaro (2002) beskriver hur han försökt kliva in i barnens värld och genom 
att agera atypisk vuxen, samt ta till sig de strategier han sett barnen använda, få tillträde till 
barnens aktiviteter (s8). Han var avvaktande och väntade in barnens kontakt med honom och när 
de gjorde det undvek han att vara typisk vuxen genom att inte bestämma över barnen eller 
försöka styra dem. På sikt ledde detta till att han accepterades som ett ”stort barn” i barnens lekar 
(s9-15). På liknande sätt strävade vi efter att avvakta under observationerna, vi valde dock att inte 
alls delta i lekarna men inta en icke- auktoritär hållning gentemot barnen. Barnen fick veta att vi 
var intresserade av att se hur de leker, men vi tog ett steg tillbaka och observerade det som hände 
utan att värdera eller styra. Genom att observera utan att ifrågasätta eller avbryta aktiviteterna var 
vår förhoppning att barnen skulle agera så som att ingen vuxen funnits i sammanhanget, så vi 
kunde få förståelse för de processer som sker när de vuxna inte är med (Aspers 2011, s44). Detta 
var och är dock problematiskt och komplext då att vi genom att vi befann oss i rummet ändå 
utgjorde en vuxennärvaro, även om den var icke- auktoritär. Vi anser att en vuxen aldrig kan kliva 
ur sin roll som vuxen helt utan har ständigt en maktposition gentemot barn. Denna maktskillnad 
är en del av vår kultur och inget vi kan avsäga oss. Men genom att agera på ett visst sätt, här 
genom att uttrycka det verbalt men också genom hur vi agerar, var förhoppningen att till viss del 
skapa ett mer jämlikt förhållande i den här situationen. Om vi lyckats med det kan vi få syn på 
delar av barnens egna världar. Vi anser dock, i motsats till Corsaro, att vi som vuxna aldrig helt 
kan få tillgång till dessa. Detta beror på att vi behöver agera barn, vi måste anpassa oss och på så 
sätt kliva in i en roll. När vi går ut ur klassrummet så lämnar vi rollen bakom oss medan barn 
fortsätter att vara barn dygnet runt. Detta dilemma kan diskuteras vidare och är något som 
beskrivs även av Skånfors (2013) i hennes avhandling då hon tar upp frågan om hur en vuxen 
som inte ingriper i exempelvis konflikter påverkar barnens syn på vuxna (s42). När det under våra 
observationer ändå uppstod en situation som kunde innebära risk för de inblandade eleverna 
använde vi oss av en strategi som eleverna uppvisat, vi hämtade en vuxen. Genom att anpassa 
vårt agerande till strategier som vi sett som typiska hos barnen visar vi ytterligare att vi anpassat 
oss till barnen och deras kultur. 

6.3 Observationsmiljö 

Observationerna utfördes på en grundskola i ett mindre samhälle där skolan var belägen centralt i 
ett bostadsområde. Studien utfördes i delar av förskoleklassens lokaler. Eleverna i 
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observationsgruppen hade här tillgång till två rum, ett stort och ett litet. Det stora rummet var 
uppdelat på mitten med hjälp av skåp och hyllor som bildade en skiljevägg. Olika aktiviteter 
skedde på de olika sidorna av väggen, på ena sidan fanns en målarhörna med bord och stolar, på 
andra sidan fanns några leksaker i hyllorna och en lekmatta på golvet. Längst in i rummet fanns 
två stora fönster som vätte ut mot den intilliggande sjön och delar av skolgården. På motsatt sida 
av rummet fanns två dörrar varav den ena ledde ut till hallen med jackor och skor, den andra 
ledde in till det lilla rummet. I det lilla rummet fanns några dockor och dockvagnar samt ett bord 
och några stolar. På golvet fanns en matta med en hopp-hage, en sådan som brukar finnas på 
skolgårdar. Mellan det lilla och det stora rummet fanns, förutom dörren, några fönster vilket 
gjorde att vi kunde se om det fanns några elever i det lilla rummet utan att behöva gå in dit. 
Ytterligare en dörr i det stora rummet ledde in till ett annat stort rum där resten av 
förskoleklassen befann sig tillsammans med sin lärare. Till detta intilliggande stora rum kunde 
eleverna gå om de inte ville delta i observationen mer. 

6.4 Urval 

Vi valde att rikta in oss på de yngre årskurserna och då särskilt förskoleklassen då vår erfarenhet 
är att det i huvudsak är där leken används som pedagogiskt verktyg och det var i leken vi ville 
observera. Det var ett fåtal skolor som överhuvudtaget besvarade vår förfrågan som gick ut via e-
post och de som gjorde det tackade nej. Av femton tillfrågade skolor svarade endast fyra, en skola 
avböjde exempelvis då många elever hade skyddad identitet hos dem. Vi såg att detta och 
liknande anledningar gjorde det svårt för oss att få tillträde till elevgrupperna och våra 
möjligheter till urval blev starkt begränsade. Den skola som till slut tackade ja var en skola från en 
tidigare VFU-period, det vill säga det var en skola som vi tidigare haft kontakt med under 
utbildningen. Det finns dilemman med att använda sig utav e-post som strategi vid en första 
kontakt med skolor. Det kan verka smidigt att skicka ut flera liknande förfrågningar på en gång 
och på så sätt nå ut till många snabbt. Men det blir lätt så att lärare inte svarar på grund av 
tidsbrist, att då vänta för länge på att svaren ska dyka upp innebär brist på tid för resten av 
studien. Ett annat dilemma med e-post kan vara att de som läser det inte förstår vad som menas 
och därför inte svarar för att de inte vet vad de svarar på, därför är det viktigt att man skriver 
tydligt men kortfattat och förklarar vad det är som ska studeras och vad det är lärarna ställer upp 
på. En strategi som visat sig vara mer effektiv är att ringa lärare eller besöka den tänkta skolan 
och fråga om de är villiga att ställa upp i studien. På så sätt kan frågor från lärarna besvaras 
omgående, de som ställer upp kan förmedla kontaktuppgifter och den som utför studien slipper 
riskera att hamna i tidsbrist för resten av arbetet som i sig är tidskrävande. Den skola som deltog i 
vår studie kontaktades via e-post men att vi redan var bekanta för dem påverkade troligtvis deras 
positiva respons.  
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Den observerade elevgruppen kom att bestå av ett antal elever på en skola där rektorn var 
engagerad och intresserad och de elever som deltog var de vars vårdnadshavare givit medgivande. 
I de rum vi filmade vistades mellan åtta och elva elever som ingick i studien. De elever från 
förskoleklassen som inte deltog i studien befann sig i rummet intill med sin lärare. Eleverna i den 
observerade gruppen kunde lämna rummet när de ville, på så vis påverkade elevernas val av lek 
och rum även vår observation. Vi valde att avgränsa oss till lek som skedde inomhus, detta för att 
det skulle bli svårt att filma eleverna i en utomhusmiljö i och med att de där har en större yta att 
leka på. En annan anledning är att om vi skulle filmat utomhus så riskerar även andra barn och 
vuxna att bli inspelade och eftersom vi inte hade samlat in något medgivande från dessa så hade 
det kunnat skapa vissa etiska svårigheter. Vi valde att observera och filma under den tid som 
eleverna hade schemalagd fri lek, alltså en aktivitet som eleverna var vana och bekanta med. Vi 
besökte skolan vid två tillfällen, under 40 minuter, detta för att det var dessa tider vi fick tillgång 
till av personalen i gruppen. Eleverna hade många aktiviteter och våra besök berörde bara en 
särskild del av dessa och tiden blev därför begränsad. Detta är självklart problematiskt i 
etnografiska studier då det är önskvärt att kunna följa gruppen under en längre tid. Vi valde ändå 
att ta de tillfällen som erbjöds och göra det mesta av dessa. Detta gjorde vi genom att vi 
bestämde oss för att inte filma i närheten av varandra, utan vi närmade oss olika elevgrupper i 
rummet. Eftersom det stora rummet där vi observerade var avdelat med hyllor så blev det en 
naturlig uppdelning av eleverna i mindre grupper där de ägnade sig åt olika aktiviteter, samma 
gällde för eleverna som valde att leka i det lilla rummet. I och med att vi var två observatörer som 
filmade så fick vi möjlighet att följa olika elevgrupper på närmare håll när de ägnade sig åt skilda 
aktiviteter. Genom detta så fick vi ihop ett rikare material än om vi skulle ha observerat samma 
elever båda två. Med detta menar vi att genom att göra på detta sätt fick vi under en 40-minuters 
period ihop två olika observationer, alltså fyra observationer på två tillfällen. Den kamera som 
gav en överblick över det stora rummet gav oss även en bild av hur eleverna rörde sig mellan 
olika grupper och aktiviteter, vilket gav ytterligare en bild av det som skedde i rummen. 

6.5 Analysmetod  

Det inspelade materialet har transkriberats och de dialoger eleverna för har citerats för att sedan 
kunna analyseras. Eleverna har numrerats i transkriptionerna och de har samma nummer genom 
hela analysen, detta för att ge en sammanhängande bild av elevernas interaktion med varandra. 
Eleverna är numrerade från 1-11 för att anonymisera dem. De i studien presenterade citaten ingår 
i olika exempel som har numrerats för att underlätta en diskussion. I dialogerna har vi inom 
parentes beskrivit händelser som är relevanta för att få en förståelse för elevernas aktiviteter, 
exempelvis elevernas kroppsspråk eller agerande. När vi presenterar citaten i analysen börjar vi 
med att kort kommentera citatet och beskriva vad som sker samt ge en beskrivning av kontexten, 
detta för att ge läsaren en förförståelse av sammanhanget, för att sedan presentera citaten som är 
exempel på dialoger. Efter citaten gör vi sedan vår analys av situationen.   
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Det insamlade materialet har efter transkription kategoriserats för att ge en bild av vilka strategier 
som förekommer under den observerade lekstunden med fokus på sådant som stämmer överens 
med studiens syfte. Kategorierna skapades för att underlätta genomgången av transkriptionerna 
och sortera de strategier som eleverna visade sig använda inom dessa. Vi använder de 
övergripande kategorierna som teman och vi undersöker vilka strategier eleverna använder inom 
dessa teman med syfte att ge en tydlig presentation av vår analys och våra resultat.  

Kategorierna som ligger till grund för vår analys och som analysen utgår ifrån är Strategier för 
användandet av språk som kommunikativt verktyg, Strategier för förhandling om gemensam mening och 
Strategier för förhandling om den gemensamma kulturen. Dessa kategorier är skapade i enlighet med 
studiens syfte som är att få kunskap om hur elever i en förskoleklass använder sig av språket som 
kommunikativt verktyg för social interaktion i lek och hur detta hänger samman med den 
kamratkultur som formas i elevgruppen och frågeställningarna som är: Hur används språk som 
kommunikativt verktyg av eleverna i leken? Vilka strategier använder eleverna för att skapa 
gemensam mening i leken? Vilka strategier använder eleverna för förhandling om lokal 

kamratkultur?  
 
Sorteringen av det transkriberade materialet gjordes efter de kategorier som ligger till grund för 
vår analys och under dessa kategorier analyseras vilka strategier och vilka verktyg eleverna 
använder i kommunikation och förhandling mellan varandra. Eleverna förhandlar och 
kommunicerar med varandra genom att använda olika verktyg, både intellektuella och fysiska. I 
denna studie ligger fokus på språkliga verktyg och hur eleverna ger uttryck för att använda dessa 
kallar vi för strategier för kommunikation. Verktygen medierar kunskaper via kommunikation i ett 
socialt samspel. Vi skiljer på verktyg och strategier genom att strategier är på vilket sätt verktygen 
används, medan verktygen är exempelvis språk, hot eller regler. De olika verktygen kan beroende 
på strategi användas enskilt eller tillsammans, de tillgängliga verktygen bygger på så sätt upp de 
möjliga strategierna. Exempelvis kan språk och hot kombineras som den kommunikativa 
strategin verbalt hot. Med hjälp av fysiska, intellektuella och språkliga verktyg tolkar vi 
tillsammans och individuellt den omvärld vi har omkring oss (Säljö 2000, s81). Det här sker inom 
elevgrupperna och genom dessa gemensamma tolkningar skapas kamratkulturer där 
gemensamma språk, normer och regler skapas och förhandlas. 

Efter sorteringen av materialet analyserade och undersökte vi det inom dessa kategorier och 
använde oss av begrepp som vi har behandlat under teorikapitlet så som verktyg, mediering, 
interaktion, språk, kommunikation, tolkande reproduktion, sekundär anpassning, tillträde och 
kamratkultur för att undersöka vad som händer i leken. Med verktyg behandlas framförallt 
intellektuella verktyg så som språket och förmågan att kommunicera. Mediering innebär här att 
kunskap förs över mellan elever och olika verktyg, det vill säga att genom olika verktyg medieras 
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kunskaper. Med interaktion menas all typ av socialt samspel mellan eleverna både språkligt och 
kroppsligt. Språk och kommunikation ses här som två skilda begrepp där språket, både det 
verbala och kroppsliga, är något som används inom kommunikationen. Dessa begrepp är centrala 
för det sociokulturella perspektivet, vilket också är ett av de perspektiv som används i denna 
studie. Kamratkultur är den gemensamma kultur som formas och skapas inom enskilda 
elevgrupper och språket har en viktig roll i dessa processer. Dessa påverkar de normer och 
värden som elevgruppen på olika sätt förhåller sig till. Vi undersöker dialogerna för att få syn på 
sådant som har med den lokala kamratkulturen att göra, exempelvis hur elever söker tillträde till 
lekar, reproducerar vuxenkultur eller om eleverna använder strategier för att kringgå regler satta 
av vuxna, alltså sekundär anpassning. 

Det är endast de mest relevanta delarna, alltså de delar som svarar mot studiens syfte, av det 
transkriberade materialet som presenteras. Detta för att stärka studiens validitet, det vill säga att vi 
undersöker det vi utger oss för att göra, och genom detta strävar vi efter att kunna förklara och 
ge tydliga exempel för att få med det som är mest relevant för den här studien. De exempel som 
ges motsvarar de mest typiska strategier med representativa verktyg som eleverna ger uttryck för 
och använder sig av under observationerna. Vi presenterar de delar av det transkriberade 
materialet som visar exempel på sådant som kan beskrivas med hjälp av det sociokulturella 
perspektivet och teorin om kamratkultur samt de begrepp vi valt.     

6.6 Reliabilitet och validitet  

Två centrala aspekter som ofta diskuteras i samband med forskningsstudier är validitet och 
reliabilitet. Reliabilitet innebär metodens tillförlitlighet i relation till forskningsfrågorna. Det vill 
säga om vi undersöker det vi utger oss för att undersöka. Studien utgår från idén att barn i leken 
använder olika strategier för kommunikation, däribland språket, och att olika underkategorier till 
lek kan urskönjas. Genom att vi är två personer som analyserar den empiri som samlats in under 
observationerna stärks reliabiliteten då de resultat och slutsatser som dras noggrant formuleras 
och diskuteras gemensamt (Denscombe 2016, s411). Vi anser även att genom att filma och 
observera i elevernas vanliga miljö under deras schemalagda lek att reliabiliteten stärks då det är 
den vardagliga aktiviteten som vi vill studera. Validitet innebär metodens giltighet, det vill säga 
huruvida samma resultat kan uppnås vid ett annat tillfälle genom samma metod.  Studien baseras 
på ett empiriskt material från en mindre elevgrupp och vid endast två skilda tillfällen vilket inte 
gör det troligt att exakt samma resultat kan uppnås vid ett annat tillfälle. Eftersom vår 
observation sker i en och samma elevgrupp och vid ett fåtal tillfällen kan inga generaliseringar 
eller allmängiltiga utsagor göras, men vi ser att den insamlade empirin ger oss underlag att 
undersöka de frågor studien utgår ifrån (Bryman 2012, s.47-49). Vi anser dock att generaliseringar 
inte är nödvändiga för att belysa de aspekter vi vill studera då vi undersöker hur vi i just denna 
elevgrupp kan se de strategier eleverna använder sig av. Dessa strategier skiljer sig troligtvis 
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mellan olika elevgrupper men även i en studie där fler grupper studeras skulle alltså resultaten 
kunna skilja sig åt väsentligt. Vissa forskare inom den kvalitativa forskningen anser att syftet inte 
är att generalisera utan att de specifika situationerna är värdefulla var för sig (Denscombe 2016, 
s412).  

Inom den etnografiska metoden finns två olika synsätt på behovet av att kunna generalisera 
resultaten. Det första synsättet är att en etnografisk undersökning har som syfte att detaljerat 
undersöka olika företeelser och i och med det så är det inte nödvändigt att kunna generalisera 
resultaten som studien visar: ”Varje etnografisk beskrivning betraktas som en fristående 
’engångsföreteelse’ som ska bedömas utifrån framställningens djup och utifrån beskrivningens 
komplexitet” (Denscombe 2016, s134). Det andra synsättet är att en etnografisk studie ska 
genomföras på ett så välgjort sätt att det går att generalisera olika teorier. I mitten av dessa två 
synsätt finns en pragmatisk uppfattning som innebär att man kan göra både och. Det vill säga att 
man både kan göra detaljerade undersökningar och undersökningar där det går att generalisera 
det resultat man får fram (Denscombe 2016, s135). Vår syn på detta gällande vår studie är att det 
inte är nödvändigt att göra vida generaliseringar utan att syftet är att göra en så detaljerad studie 
av den studerade situationen som möjligt samt generalisera med fokus på de teorier vi utgår ifrån. 
Vi vill alltså undersöka situationen till viss del så som den är men också till viss del genom att 
anlägga ett teoretiskt perspektiv på det vi ser.         

6.7 Forskningsetiska principer  

För att uppfylla god forskningsetik enligt vetenskapsrådets forskningsetiska principer bör 
deltagare informeras om vad de förväntas göra och under vilka villkor som deltagandet sker. 
Villkoren är att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst under studiens gång. 
Deltagare ska även informeras om vem som står bakom studien, syftet med studien samt vilken 
institution som står bakom forskningen. Annan information som ska delges är hur det insamlade 
materialet kommer att användas och att inga uppgifter om deltagare kommer att sparas eller 
publiceras (Vetenskapsrådet, s7). Vidare ska samtycke för deltagande ges av uppgiftslämnare eller, 
om denna är under femton år, av förälder/ vårdnadshavare för aktivt deltagande i undersökning 
(s9). Alla uppgifter om deltagare samt material ska förvaras och hanteras på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kan ta del av dessa. Deltagare ska inte kunna identifieras i det publicerade 
materialet och detaljer om deltagare i det publicerade materialet skall enbart inkluderas där det 
tillför värdefull och nödvändig kunskap till studien, dessa detaljer ska dock vara av sådan karaktär 
att individer inte kan identifieras (s12-13).  

Inför vår studie informerades deltagare och vårdnadshavare genom ett informationsbrev, se 
bilaga 1. I brevet beskrev vi vår undersökning som den var tänkt från början och hur den skulle 
genomföras samt deltagarnas rättigheter. Rubriken till informationsbrevet ”Information om en 
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studie av hur elever med olika modersmål kommunicerar under lek” visar tydligt hur vår 
utgångspunkt i början såg ut. Vi ville undersöka hur elever som inte har ett fungerande 
gemensamt språk möjliggör interaktion och formar kamratkultur genom leken. Detta diskuteras 
vidare i nästföljande rubrik, då detta är ett dilemma som många studenter står inför i arbetet med 
kortare studier där fokus för studien ändras, men det empiriska materialet kvarstår och är 
relevant. Vidare informerade vi även om vad vi förväntade oss av deltagarna och att deltagandet 
skulle godkännas genom underskrift av ett medgivande från vårdnadshavare, se bilaga 2. Inför 
observationen informerades deltagarna muntligt om vilka vi var och vad vi förväntade oss av 
dem samt hur datainsamlingen skulle ske. Eleverna informerades även om att de, om de ville 
avbryta sitt deltagande, kunde meddela oss eller lämna rummet där observationen gjordes utan 
vidare förklaring. Deras vanliga klasslärare befann sig i ett intilliggande klassrum med elever som 
inte deltog i studien alls. I de presenterade resultaten är alla deltagare anonymiserade och inget 
insamlat material kommer att sparas efter avslutad studie. 

6.8 Förändring av studiens fokus 

När en studie inleds och ett problem har formulerats skapar sig forskaren en överblick av 
sammanhanget, läser in sig på tidigare forskning och olika teorier om det som ska undersökas. 
Dessa delar är aktuella i kvalitativt forskningsarbete och är underlag för den fortsatta studien, 
oberoende av vilka metoder som sedan väljs inför empiriinsamlingen. När forskaren sedan tar ett 
kliv ut i verkligheten kan en förstudie göras som påverkar hur det fortsatta forskningsarbetet 
läggs upp (Aspers 2011, s15-17). Inför vår studie gjordes ingen förstudie, vilket i efterhand kan 
ses som ett misstag, då en sådan hade kunnat ge oss en fingervisning om vilka möjligheter till att 
undersöka det vi ville undersöka fanns. Om forskaren beger sig ut för att undersöka en 
verksamhet i en miljö som denne själv är obekant med är en förstudie även ett tillfälle för 
forskaren att få syn på områden som är obekanta för denne och på så sätt kan forskaren 
förbereda sig bättre inför kommande möten (Aspers 2011, s119-120). Vår studie utfördes i, för 
oss, en bekant miljö. Vi har båda erfarenhet av grundskolans struktur och hur arbetet i en 
förskoleklass fortskrider. Vi har kunskaper om vilken verksamhet som bedrivs och hur den 
utformas i de flesta skolor, eftersom dessa följer skollagar, läroplaner och föreskrifter från 
Skolverket. En förstudie skulle för oss mer handlat om hur just den elevgrupp vi mötte såg ut. 
Eftersom vi var tydliga med vad vi ville undersöka så hade den besvarande skolan möjliggjort en 
observationsgrupp som stämde överens med vår ursprungliga utgångspunkt, att undersöka hur 
elever med olika modersmål kommunicerar i lek och hur interaktion möjliggörs. Den grupp vi 
mötte stämde på så sätt in på detta, eleverna hade skilda modersmål. Under insamlingen av 
empirin insåg vi dock ett dilemma, eleverna använde sig enbart av svenska i klassrummet, de hade 
ett fungerande gemensamt språk. Därför fick vi ändra fokus från språket som det centrala till en 
mer allmän fråga om hur språket används för kommunikation. Kamratkulturen som uppvisades i 
sammanhanget och tecken på hur detta formas var något som blev mer synligt och framträdande 
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i empirin. På så sätt förändrades studiens fokus, men grunden i empirin om språk, lek och 
kamratkultur är den samma, därför ansåg vi att studien kunde fortskrida med samma underlag 
men med aningen skiftat fokus. 
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7. Analys och resultat 

Här presenteras analys och resultat av denna observationsstudie. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattande presentation som tar upp de mest centrala analysresultaten. Vi utgår från det 
sociokulturella perspektivet och teorin om kamratkultur när vi analyserar våra data. De begrepp 
vi använder i analysen av materialet är verktyg, mediering, interaktion, språk och kommunikation, 
från det sociokulturella perspektivet, samt kamratkultur, sekundär anpassning, tolkande 
reproduktion och tillträde från Corsaros teori om kamratkultur. Analysen kommer att presenteras 
inom de kategorier som skapats för att sortera materialet efter vilka strategier som eleverna visar 
att de använder sig av i leken. Detta finns även beskrivet under metodavsnittet och kategorierna 
är Strategier för användandet av språk som kommunikativt verktyg, Strategier för förhandling om gemensam 
mening och Strategier för förhandling om den gemensamma kulturen. Inom dessa kategorier ingår eleverna 
i någon form av social interaktion där strategierna används då de samspelar med sina 
klasskamrater under lek. 

Vi presenterar i detta kapitel först övergripande varje kategori under respektive rubrik och vilket 
fokus vi har valt. Inom varje kategori presenteras sedan det vi har hittat som utmärkande 
strategier och verktyg som eleverna använder sig av och verkar tillsynes bekanta med då de 
använder sig av dessa på ett naturligt sätt. Dessa strategier beskrivs och exemplifieras samt 
analyseras för att få fram vad som sker i den sociala interaktionen. Citat från dialoger har indrag 
för att dessa tydligt ska särskiljas från resten av texten. 

7.1 Strategier för användandet av språk som kommunikativt verktyg 

Genom att använda språket kan vi förmedla kunskaper, erfarenheter och information, detta kan 
ske genom verbalt eller kroppsligt språk men också genom skrift eller teckenspråk (Säljö 2000, 
s34-35; Säljö 2010, s32). Det finns många olika sätt att kommunicera genom språket på, och i 
denna del undersöker vi vilka olika strategier för användandet av språk som eleverna uppvisar när 
de vill kommunicera något.  

Under våra observationer visade eleverna upp många olika sätt att kommunicera genom språket 
på. Här har vi valt ut typiska exempel på olika strategier för kommunikation, för att under de två 
följande rubrikerna visa sådant som vi kopplar till förhandling om gemensam mening inom 
språket och förhandling om kamratkultur. Exemplen i de två efterföljande rubrikerna visar även 
upp strategier för kommunikation, men vi har valt att lägga fokus på dessa under denna rubrik 
och hoppas att vi, genom tydliga exempel, visa även de strategier som används i övriga exempel. 
Eleverna i den observerade förskoleklassen visade sig vara vana att kombinera verbalt och fysiskt 
språk. De visade även att de läste av varandras språk snabbt och de visade sällan upp tecken på 
att missuppfatta varandra. Eleverna kunde ibland ta en paus för att fundera men vi såg inga 
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konflikter som uppstod på grund av feltolkande av det som kommunicerades när verbalt språk 
och kroppsspråk kombinerades. 

Exempel 1: 
En grupp elever sitter i en avskild del av rummet. De sitter runt ett lågt bord med vaxduk. 
Eleverna har på sig förkläden och har tagit fram vattenfärger, papper, penslar och koppar med 
vatten. Precis innan eleverna ska börja måla så upptäcker Elev 9 att det saknas en grön färg och 
även en pensel till den färgen. Eleverna är noga med att lägga upp rätt antal penslar så att det 
finns en pensel för varje färg att måla med. 
  

Elev 9: Vi har ingen grön!! 
Elev 5: Va!! Har vi ingen grön? 
Elev 3 springer bort till färgerna för att hämta en grön samtidigt som hen upprepar färgen 
grön för sig själv. 
Elev 3: Grön, grön, grön... 
När Elev 3 når färgerna upptäcker elev 9 att det behövs en till pensel också. 
Elev 9: En till pensel! 
Elev 3: Åh! En till pensel! 

Elev 3 återvänder sedan till bordet med färg och pensel och eleverna sätter igång att måla. 

I exemplet visar eleverna hur det verbala språket ständigt används för att kommunicera. Det 
verbala språket används flitigt och ofta i dialog mellan eleverna för att utbyta information om 
olika saker, i detta fall information om vad som behövdes vid bordet för att påbörja målandet. Vi 
ser även hur Elev 3 använder det verbala språket för att kommunicera sitt uppdrag, att hämta 
färgen grön, genom att upprepa detta för sig själv på vägen. Det kan även vara en typ av 
minnesstrategi som eleven använder för sin egen del. Det tydligaste är hur eleven genom att bege 
sig mot färgerna och upprepa målet för förflyttningen (genom att säga ”grön”) kommunicerar till 
Elev 9 och 5 att hen är på väg att hämta färgen, detta behöver på så sätt inte kommuniceras 
explicit. Genom att, under den observerade perioden, röra sig i rummet och använda hela 
kroppen uttrycker eleverna ofta sina intentioner, vad de är på väg att göra. De är uppenbart vana 
vid att tolka den här typen av rörelser, eller kroppsliga uttryck, då de inte ifrågasätts. Detta skulle i 
exemplet ovan kunnat ske genom att Elev 9 uppmanat Elev 3 verbalt att hämta färg, men detta 
var alltså inte nödvändigt. Deras ständiga kommunikation om vad de gör kan också ses som en 
strategi att involvera andra eller ett uttryck för det inre språket som ofta uttrycks högt hos yngre 
barn. 

Ett intellektuellt verktyg som eleverna använder sig av för att få sin vilja igenom i förhandling 
med varandra är olika typer av hot. Att använda sig av hot är ett sätt att visa att man menar allvar 
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och att man har en typ av makt. Hot kommuniceras alltid med hjälp av något annat verktyg så 
som kroppsspråk eller verbalt språk. På så sätt skapas olika kommunikativa strategier för hot som 
ger olika effekt i olika sammanhang. Vissa strategier kombinerar olika verktyg medan andra 
strategier innebär att eleven använder exempelvis enbart kroppsspråk. 

Exempel 2:  
Två grupper av elever som leker i närheten av varandra. Elev 7 och 8 leker med små föremål av 
gummi och kastar dessa mot en vägg så de studsar iväg. Vi ser att Elev 10 tar ett föremål som 
Elev 7 kastat iväg. Elev 10 är egentligen aktiv i en annan lek som sker strax intill området där 
Elev 7 och 8 leker. När Elev 7 inte får tillbaka föremålet när hen ber om det hotar hen med att 
blanda in en auktoritär person, läraren.  

Elev 7: Ge mig den! (Pratar med hög, bestämd röst samtidigt som hen håller fram handen 
mot Elev 10, men Elev 10 håller kvar föremålet i sin hand och ger inga tecken på att vilja 
ge ifrån sig den.) 
Elev 7: Jag kommer att gå och säga till fröken på riktigt. (Eleven gör det inte, utan går ett 
steg mot Elev 10. Elev 7 går fram ytterligare så eleverna står precis intill varandra, då ger 
Elev 10 tillbaka föremålet utan ett ord.) 

Situationen med hotet leder till att Elev 7 får sin vilja igenom och alltså tillbaka föremålet. Den 
andra eleven anpassar sig utan att Elev 7 behöver säga till läraren. I och med att Elev 7 inte går 
och säger till direkt utan inväntar effekten av hotet visar det att hot om auktoritär inblandning 
förväntas vara en effektiv strategi, eftersom hotet inte genast måste verkställas. Det kan även vara 
så att eleven egentligen inte tänkte hämta läraren utan möjligtvis endast ville visa att hen menade 
allvar med det hen sa och visa att hotet inte var en del av leken utan ett riktigt hot som kunde 
leda till verkliga konsekvenser. Detta, med att hota med att blanda in vuxna, är en tydlig och 
vanligt förekommande situation under våra observationer, när elever använder sig av hot för att 
lösa konflikter. Ofta inväntar eleven en reaktion av motparten som för att se om hotet ger effekt, 
vilket det oftast gör och eleverna kan avsluta förhandlingen inom elevgruppen. Eleverna 
använder sig här av verbalt språk och kroppsspråk för att kommunicera med varandra, men en 
särskild form av språk, nämligen hot. Kroppsspråket är hotfullt då Elev 7 går rakt mot den andra 
eleven och talar högt och tydligt, något som vi under vår observation inte ser Elev 7 göra i någon 
annan situation. Förutom kraften i det verbala språket så förmedlar Elev 7 ett hot i form av 
autoritär inblandning. Dessa två språkliga strategier kommunicerar tillsammans en stark vilja att få 
tillbaka föremålet. Den auktoritära makten hos läraren utnyttjas av eleverna när de använder 
läraren som hot. Under leken använder sig eleverna även av enbart fysiska hot, utan att 
kombinera det med det verbala språket. Dessa tillfällen är dock mer sällsynta och förekommer 
enbart vid ett fåtal tillfällen vid våra observationer. Vi anser ändå att dessa är intressanta och 
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värda att nämnas, då dess episoder tyder på en icke verbal språklig kommunikation som är 
intressant att undersöka närmre. 

 
Exempel 3:  
Elev 2, 10 och 11 leker dagis tillsammans då Elev 7 och 8 närmar sig dem och försöker ta sig in i 
leken. Vi som observerar upplever att de stör leken för ursprungsgruppen, då de inte anpassar sig 
till den lek som redan pågick, utan intar helt andra roller som någon typ av inkräktare på dagis. Vi 
uppfattar även att eleverna i ursprungsgruppen, de som lekte dagis först, blir irriterade på de 
andra två. Det kan vara så att de två eleverna som stör vill vara med i leken men inte vet på vilket 
sätt de ska ta sig in i den. Detta är en typ av tillträdesstrategi som eleverna använder sig av, att gå 
in i leken med egna roller som inte tidigare fanns i ursprungsleken. Eleverna gör detta utan att 
anpassa sig till leken ”dagis” och utan att prata med eleverna i ursprungsgruppen. De använder 
sig av strategier som kan uppfattas som uppenbart provocerande som exempelvis att ta föremål 
från dagiset för att få tillträde till leken. I sin strategi för att få bort Elev 7 och 8, alltså neka dessa 
två elever tillträde, använder sig Elev 10 och 11 av fysiska hot genom att använda kroppsspråket 
men också förstärka detta genom att använda föremål som finns i rummet. Elev 10 befinner sig 
bakom en tygskärm som sitter på en träram när Elev 7 och 8 hoppar mot hen och skriker ”ja”, 
”wi” och liknande. Elev 10 hugger med en penna i luften över skärmen som för att jaga bort de 
två andra. Elev 7 och 8 skrattar och fnittrar. Plötsligt avbryts elev 10 av att Elev 2 visar upp ett 
papper. De skrattar och vänder sig åt ett annat håll varvid Elev 11 tar över bortschasandet av elev 
7 och 8 med två saxar istället. Vi kan se på ursprungsgruppens kroppsspråk att de inte uppskattar 
inkräktarna och att detta inte var tanken med deras lek från början, men ingen av dem uttrycker 
detta eller försöker avbryta leken mer än genom fysiska hot. 

 
När eleverna använder sig av fysiska hot som verktyg på det här sättet verkar strategin inte 
fungera lika effektivt som strategin att hota med att blanda in lärare. Detta kan bero på 
uppfattningen om vilka konsekvenser hotet kan leda till. I det här exemplet är det inte rimligt att 
att elev 10 och 11 kommer att med flit skada de andra två. Detta gör att elev 7 och 8 uppfattar de 
fysiska hoten som tomma hot, och kanske till och med som en del av leken, vilket kommuniceras 
genom att eleverna skrattar och fnittrar när de utsätts för hoten. Eventuellt uppfattar eleverna 
också hoten som en del av leken och en strategi för att förhandla om lekens regler inom leken, 
alltså hur leken skulle utformas.  

Under våra observationer används det verbala språket flitigt av eleverna för att kommunicera 
leken mellan elever, men också för att förhandla om regler och kommunicera information. 
Eleverna använder det verbala språket för att kommunicera vad de gör, vad de tänker göra, vilka 
regler de förhåller sig till och personliga erfarenheter från andra sammanhang. Genom att lyssna 
på elevernas samtal får vi veta mycket om deras intentioner, funderingar och frågor som de bär 
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på. Vi får också syn på hur de förhåller sig till olika regler i olika sammanhang eller hur de hjälper 
varandra genom att dela med sig av tidigare erfarenheter. 

Exempel 4: 
Två elever befinner sig i det lilla rummet som angränsar till det stora. På golvet finns en matta 
med mönstret av en ”hopphage”. Det är enbart Elev 2 som hoppar hage medan Elev 3 tittar på. I 
rummet finns även dockor och dockvagnar, en hylla och ett bord men några tillhörande stolar, 
men eleverna har fokus på mattan på golvet. 

Elev 2: Åtta. Hoppa, hopp, hopp, hopp, hopp, oj. Fanns en sån här ute. Men inte med 
matta. Fanns det den här ute som nån har ritat (pratar om hagen). 
Elev 3: Det är (säger ett namn) som har ritat det. 
Elev 2: (Kastar en plastsked mot en ruta men missar) Me, ne, den landa där. (Flyttar skeden 
till trean, sen tvåan) Jag gjorde fel. 
Elev 2: (Eleven hoppar på ett ben och hamnar utanför rutorna) Me dumma. (Eleven börjar 
om från början igen.) 
Elev 2: Vad ska jag kasta nu då? (Eleven ser sig om i rummet och tar upp ett litet föremål 
som hen kastar iväg.) Den. Nä den landa däär. 
Elev 3: Va? 
Elev 2: Sex. Den landa på sex. En, två, tre, fyr, fem, sex. 
Elev 3: Me va, de där vart sex! Du får börja om! 
Elev 2: Nä. Får gå tillbaks, ta den. Oppa! (Elev 2 fortsätter att hoppa men tappar balansen 
och ramlar.) 
Elev 3: Oj! 
Sedan skrattar de båda. Efter en stund fortsätter Elev 2 att hoppa hage. 
Elev 2: Det här vart dit. Det här kommer va jättelätt för kolla hur det här kommer bli. 
Hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp o så tie, sex. ÅH! Jag sa sex till den där! (Pekar på 
nian som är uppochner för eleven.) 

Elev 2 kommunicerar hur hen tänkt göra genom att exempelvis säga ”för kolla hur det här 
kommer bli”. Hen visar hur hen förhåller sig till regler genom att protestera och svara ”Nä. Får 
gå tillbaks.” när Elev 3 påpekar att hen får börja om. Hen uttrycker även hur hen upplever sin 
egen prestation genom att säga att det kommer vara ”jättelätt” för hen. Elev 2 funderar även på 
en hage som finns på gården och skillnaden mellan den där inne och den där ute. Eleven 
uttrycker även hur hen hoppar genom att vid varje hopp säga ”hopp”, en typ av inre språk som 
förmedlas till eleven själv och den andra eleven. Eleven reflekterar även över sina egna misstag 
och uttrycker dessa högt när hen säger ”Jag gjorde fel.”. Elev 3 lyssnar mest på vad Elev 2 säger 
men påpekar för Elev 2 när hen inte följer de vanliga reglerna för hoppa hage.  
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Eleverna visar även hur de tillsammans löser problem och använder språket för att mediera 
kunskaper och erfarenheter mellan varandra. 

Exempel 5:  
Två elever, Elev 10 och 11, försöker ta tejp från en tejphållare. De klipper med hjälp av en sax 
istället för att riva av på den lilla vassa delen på hållaren. Elev 10 har svårigheter att få av tejpen 
med saxen, tejpen fastnar om och om igen på saxen och fingrarna vilket gör att det blir trassel. 

Elev 11: Nä, det är för du har den där saxen, man måste ha den här, och gör så långt in 
ända tills det tar stopp. (Elev 11 visar Elev 10 hur hen menar. Elev 10 håller sen i tejpen 
och Elev 11 klipper med sax.)  
Elev 11: Så, nu klipper vi tillsammans. Håll i! 

I exempel 5 ser vi hur 11 använder språkliga strategier för att kommunicera tidigare erfarenheter 
och kunskaper till Elev 10. Genom att uttrycket ”man måste ha den här” kan vi tolka det som att 
eleven vet vad hen pratar om, hen har varit med förut. Det kan självklart vara så att eleven bara 
gissar, men uttrycket visar dock viss bakomliggande kunskap om tejp och saxar. Genom att Elev 
11 kommunicerar sin strategi till Elev 10 lyckas de få tejp som inte trasslar, genom språket lyckas 
de alltså att, tillsammans lösa ett problem. På det här sättet ser vi att eleverna ständigt använder 
språkliga strategier för att dela kunskaper och erfarenheter med varandra, ofta genom att visa för 
och sedan härma varandra. 

7.2 Strategier för förhandling om gemensam mening 

Språk och kommunikation är två skilda saker men de är beroende av varandra för interaktionen 
mellan människor. Språket är ett redskap för kommunikation och förhandling och för att skapa 
mening mellan människor (Säljö 2010, s32). Genom att använda språket som verktyg skapas 
möjligheter för kommunikation och för att forma gemensam mening kring uttryck och begrepp i 
språket. Genom detta utvecklas och förstärks möjligheterna för kommunikation då det 
gemensamma meningsskapandet ger ett gemensamt språk. Eleverna använder språket både som 
redskap för att kommunicera under observationerna men också för att bilda en gemensam 
mening om själva språket och de ord som används. Eleverna använder sig av språket som redskap 
för att skapa mening mellan varandra inom gruppen och för att förhandla om olika roller, och 
vad dessa innebär, i leken. Även det inre språket kommer till uttryck i detta, det som eleverna 
tänker syns dels i vad de verbalt säger men även i deras gester och rörelser, vilket redan även 
visats i tidigare exempel. 

Exempel 6: 
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Fyra elever, Elev 2, 3, 10 och 11, befinner sig i det stora rummet. De rör sig mellan rummets 
olika delar medan de samtalar om leken. De leker att de är olika frukter och djur. Beroende på 
vad de är låter och rör de sig på olika sätt, de ålar, kryper, går på knä och hoppar. De använder 
både kroppsspråk och verbalt språk. 

Elev 3: Okej, oj oj, jag är en banan! (Eleven står upp och visar med kroppen hur en banan 
är formad). 
Elev 10: Vet ni? Jag är en kackerlacka. (Elev hukar sig och rör sig hoppandes eller 
halvkrypandes.) 
Elev 2: En banan kan inte stå. (Elev 3 ser fundersam ut och lägger sig sedan på golvet.) 
Elev 10: Jag kan klättra också! (Eleven klättrar upp på en liten hylla.) 
Elev 3: Oj oj kan den klättra. (Reser sig upp från golvet igen.) 
Kackerlackan (Elev 10) hoppar ner från hyllan.  
Elev 3: Ta henne, hon smakar jordgubbar! (Ropar detta till Elev 10 och syftar på Elev 2.) 
Elev 2: Jag är en jordgubb. 
Elev 3: Bananer kan inte klättra. (Pratar antagligen för sig själv men Elev 2 reagerar.) 
Elev 2: Men jag är en jordgubb.  
Elev 3: Då kan jag va en citron.  
Elev 3: Oj oj, nu kommer den äta upp jordgubbar! (Pratar om Elev 10, kackerlackan.) 
Kackerlackan (Elev 10) kommer farandes mot Elev 2 och låtsas äta upp denna. 
Elev 2: Jag är uppäten!   

Genom de språk som eleverna använder medieras kunskaper och erfarenheter om olika begrepp, 
i det här fallet medieras kunskaper om banan, citron, jordgubbar och kackerlackor. Dessa är inte 
faktakunskaper utan elevernas personliga kunskaper som är baserade på deras tidigare 
erfarenheter. Eleverna använder språket som verktyg i sin strategi för att dela med sig av den 
kunskap de själva har och genom detta skapa gemensam mening genom förhandling om de olika 
begreppen. Vi tolkar det som att eleverna hjälper varandra att förstå olika aspekter av frukt, bär 
och djur och på det sättet medierar de kunskaper inom gruppen med språket som verktyg. De 
diskuterar möjligheterna som finns att uttrycka hur det är att vara exempelvis banan rent fysiskt 
med kroppsspråket medan de använder det verbala språket till att förhandla om vilka regler som 
leken förhåller sig till. Det är exempelvis möjligt för en banan att krypa men inte klättra. Eleverna 
kopplar även tydligt in sina egna konkreta erfarenheter så som hur olika frukter och bär smakar i 
leken. Vi ser det som att eleverna genom detta förhandlar om gemensam mening då de skapar sig 
en uppfattning inom gruppen om de olika begrepp som tas upp. I den fortsatta dialogen mellan 
eleverna uttrycker Elev 10 sig besitta kunskaper om kackerlackor. Genom att använda språket 
som verktyg kan eleverna skapa sig en gemensam mening om vad kackerlackor är och hur 
eleverna kan agera som kackerlackor i leken. 
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Elev 10: Du vet att jag har blivit en kackerlacka? 
Elev 2: Kackerlacka? (Går fram på knä till Elev 10 och ger hen en hård klapp på kinden) 
Elev 10: Ja. 
Elev 2: Kom! (Vänder sig om och går iväg) 
Elev 10: Jag e en kackelacka. En kackelacka! Ska jag berätta vad det e? (Följer efter Elev 2) 

Elev 10 och 2 skapar här gemensam mening kring ordet kackerlacka, baserad på Elev 10s 
kunskaper om kackerlackor. Eleven fortsätter dialogen genom att beskriva att kackerlackor kan 
hoppa och är av stål. Detta visar att eleverna utgår från högst personliga erfarenheter när de 
beskriver kunskaper om olika ting. Kackerlackor är något som kan finns i den här leken och agera 
på det sätt som Elev 10 visar. Genom att använda verbalt och kroppsligt språk förmedlar Elev 10 
olika egenskaper kackerlackor kan ha som skiljer sig från exempelvis banan genom att bananer 
inte kan klättra men det kan kackerlackor. De förhandlar även om sina roller i leken och vem som 
har möjlighet att agera vad i gruppen genom att hävda vad de är verbalt och visa det genom 
kroppsspråk, på så sätt lever de sig in i rollerna som olika djur och vi kan se att de tänker efter när 
de kliver ur en karaktär och in i en annan.  

Elev 11: Det är jag som är orm. Nä, du e mask! Ssssssss.. (Krälar på golvet med armarna 
utsträckta framför sig.) 
Elev 3: Jag e mask. (Lägger sig ner på golvet och ålar fram.) 
Elev 2: Det var jag som var mask! (Sätter sig upp och tittar på Elev 3.) 
Elev 3: Du e snigel! (Fortsätter åla.) 
Elev 2: Om du e mask e jag en kanin. (Reser sig på knä och ser fundersam ut.) 
Elev 3: Ja. (Fortsätter åla.) 
Elev 2: Okej, en kanin.. (Lägger huvudet på sned och ser ut att fundera lite mer innan hen 
går i väg på knä och viftar med fingrarna vid huvudet som om de var öron.) 

 
Genom att leka olika saker så som både djur och frukter förhandlar eleverna om vilka möjligheter 
de har att röra sig i rummet beroende på de egenskaper som de ser som typiska för den roll de 
intar eller tilldelas. Genom detta argumenterar de för och medierar kunskaper om de olika 
begreppen. De skapar gemensamma formuleringar kring kunskaper om de olika frukter och djur 
som tar plats i leken. Verktygen kroppsspråk och verbalt språk används på så sätt för att skapa 
gemensam mening i leken, hur de kan röra sig, låta och se ut. Denna mening är kopplad både till 
de verkliga företeelserna som frukt och djur men också mening kring vilka egenskaper de har i 
leken. De förhandlar också om vem som har möjlighet att tilldela eller inta roller och alltså sin 
egen plats inom kamratkulturen. De verktyg eleverna använder i strategierna för att formulera 
och undersöka de olika begreppen, alltså kunskaper om frukterna och djuren, är det verbala 
språket och kroppsspråket. 
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Många av eleverna som vi observerat använder sig av verbal argumentation med det verbala 
språket som ett centralt verktyg för att komma fram till ett gemensamt beslut i gruppen. 
Gemensamma beslut kan röra formuleringen kring gemensam mening. Argumentation är något 
som många elever möter tidigt i livet, både i hemmet och i skolan och ett viktigt intellektuellt 
verktyg i det sociala samspelet. De två exemplen nedan visar olika situationer under 
observationerna där eleverna använder sig av olika strategier med argumentation för att skapa sig 
gemensam mening om färger.     

Exempel 7:  
En grupp elever (Elev 1, 3 och 4) sitter vid ett av målarborden i det stora rummet, de plockar 
fram och organiserar färger och penslar på bordet inför målning. 

  
Elev 3: Har vi blå? 
Elev 1: Ja vi har blå, fast ljusblå. 
Elev 3: Då behöver vi en mörkblå. 
Elev 4: Vi har bara ljusblå inte mörkblå.  

Exempel 8:  
Elev 4 och 5 har suttit tysta en stund och målat vid ett av målarborden när Elev 4 tittar upp på 
färgerna. 

Elev 4: Finns det två svarta?!  
Elev 5: Nej  
Elev 4: Jo, titta båda är svarta. (Eleven lägger därefter båda penslarna vid den svarta 
färgen.)  

Exempel 7 visar hur eleverna uttrycker sina argument verbalt genom att använda språket. I det 
exemplet argumenterar Elev 1 och 3 om huruvida de har blå vilket leder till att de börjar samtala 
om olika nyanser av blå. Elev 4 sammanfattar genom att formulera vad de andra två kommer 
fram till. Genom att elev 1 påpekar att blå kan betyda flera olika nyanser av blå förklarar hen sin 
uppfattning av färgen för de andra och tillsammans skapar de ett mer nyanserat språk där olika 
begrepp formas genom interaktion och kunskaperna om färgernas nyanser medieras genom 
dialogen. Elev 4 bidrar till detta genom att formulera ett sammanfattande påstående om de 
kunskaper och gemensamma meningen kring färger som förhandlas i samtalet. I det sista 
exemplet, exempel 8, förstärker elev 4 sitt verbala argument om antalet svarta genom att konkret 
visa det för elev 5. Elev 4 använder på så sätt både det verbala språket och föremål som finns för 
att mediera kunskaper till elev 5, på så sätt kan de skapa en gemensam syn på färgen svart. 
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7.3 Strategier för förhandling om den gemensamma kulturen 

I elevgrupper skapas en gemensam kamratkultur som förhandlas inom varje enskild grupp och 
som skapar förutsättningar för hur gruppen fungerar men också hur olika individer uppfattar sig 
själva inom gruppen. Kamratkulturen formas av de elever som ingår i gruppen och dessa tar till 
sig och anpassar kultur som finns omkring dem, i vuxenvärlden och samhället i stort. Detta sker 
omedvetet, liksom kultur i vuxenvärlden för det mesta gör. Genom förhandling skapas normer 
om vad som är möjligt att påverka och vilka värden som är viktiga för eleverna. Det verktyg vi 
funnit som mest centralt i förhandling och formande av kulturen är språket. Språket används 
både kroppsligt och verbalt för att forma strategier för förhandling. När elever tar till sig delar av 
vuxenkulturen men anpassar den till sin egen situation sker tolkande reproduktion, eleverna 
tolkar något och reproducerar en anpassad form av det kulturella värdet eller, i vissa fall, 
föremålet. Mobiltelefoner har en stark roll i vuxenkulturen och samhället är anpassat och format 
efter detta. Dessa reflekteras i elevernas kamratkulturer, så också i den här förskoleklassen. 

Exempel 9: 
Elev 3 och 2 leker med dockor i det lilla rummet. Under tiden de leker uppstår en dialog om 
mobiltelefoner och hur dessa kan förstås och användas av eleverna. 

Elev 3: Jag har en mobil. Fast jag vill inte ha några spel, det är tråkigt. (Säger detta med en 
mycket bestämd röst.) 
Elev 2: Bara barnkanal. 
Elev 3: Ja. Jag ladda upp ett till spel, men då skulle man bara rösta på nånting. Man skulle 
rösta på (hörs inte då elev 2 avbryter). 
Elev 2: Men du ska ladda spel! 
Elev 3: Men jag vill inte ha spel. Det är tråkigt. 
Elev 2: Vill du inte ha (säger något svårtytt)? 
Elev 3: Jo. Men det kostar ju pengar! (Detta uttalas med eftertryck och betoning på pengar.) 

Dialogen visar tolkande reproduktion och hur eleverna förhandlar om vad som är viktigt med 
mobiltelefoner. Mobiltelefonen är en del av vuxenkulturen men eleverna tar till sig den och 
formar användandet av den till sina egna syften, spel och Barnkanalen. Båda eleverna har egen 
mobiltelefon och tycker det är viktigt att ha det, men de har olika idéer om vad mobiltelefonen 
ska användas till. De håller dock gemensamt med om att ett särskilt spel är något som de båda vill 
ha, detta har alltså ett gemensamt kulturellt värde. Kommentaren ”men det kostar ju pengar!” 
visar att eleven ser begränsningar i vad som är möjligt för hen att påverka när det kommer till 
mobilanvändandet. Pengar är en del av vuxenvärlden som eleverna inte har möjlighet att i någon 
utsträckning själva styra över. På så sätt är det vissa delar av vuxenvärlden som eleverna måste 
anpassa sig till i formandet av sin egen mobilanvändarkultur. Eleverna hävdar även sina egna 
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kunskaper inom området ”mobil” i fortsättningen av samtalet i exempel 9, vilket visar att både 
föremålen och kunskaper om dessa är viktiga i formandet av den gemensamma kulturen.  

Elev 2: Jag vet. Jag vet allting från mobil. 
Elev 3: Det vet jag också. (Säger något mer tyst.) 
Elev 2: Det är en sak. Det är en sak. Och det är inte skriva. 

Att kunna allt på mobilen är något viktigt, men Elev 2 erkänner att hen inte bemästrar alla delar 
ännu, det är en liten detalj, nämligen att skriva, som hen inte riktigt kan än. På så sätt kan eleverna 
tolka och reproducera mobilanvändandet till sina egna värden. I kamratkulturen är det viktigare 
att kunna ladda ner och använda olika spel och appar än att kunna skriva på mobilen. Eleverna 
tar in delar av vuxenvärlden i formandet av sin gemensamma kamratkultur, och även om inga 
telefoner är närvarande så är det ett viktigt ämne för eleverna, det märks i samtalet genom 
betoningar och genom att de hävdar sina egna kunskaper. Att skriftspråket är en liten detalj som 
inte riktigt tar samma plats som kunskapen om själva mobiltelefonen och appar är inget som 
kommenteras ytterligare eller påverkar elevernas syn på förmågan att hantera mobiltelefoner. 
Genom dialogen medierar de kunskaper om mobiltelefoner och deras funktioner mellan sig och 
skapar även ny kunskap om mobiltelefoner. Elev 3 hävdar först bestämt att spel på 
mobiltelefoner är tråkiga och något hen inte önskar, men när Elev 2 tar upp ett exempel på spel 
så omvärderar Elev 3 sin inställning, spelet är viktigt i kamratkulturen och därför viktigt för 
eleven. Vi tolkar att eleverna på det här sättet formar och förhandlar, men också upprätthåller, 
den gemensamma kulturen. 

När elever får tillfälle att leka utan översyn av vuxna omförhandlas regler, och eleverna kan göra 
sekundära anpassningar för att kringgå reglerna för att göra motstånd. I alla klassrum finns vissa 
regler som är satta av vuxna, andra är satta av eleverna och en del är förhandlade och satta 
gemensamt av vuxna och elever tillsammans. För att regler ska kunna användas måste dessa 
kommuniceras och förstås av alla inblandade, annars är de svåra att förhålla sig till. 

 
De mest utmärkande strategier som eleverna i denna observation uppvisar vid förhandling om 
regler är att hänvisa med hjälp av det verbala språket till gemensamma regler som upplevs som 
allmängiltiga. Dessa formuleras ofta verbalt som ”man får..” eller ”man får inte..” Eleverna väljer 
även att genom verbalt språk uttrycka vissa regler vilket gör att vi uppfattar dessa som viktiga för 
dem medan andra regler inte nämns alls i samtalet och dessa upplevs då av oss som mindre 
viktiga, eller som regler som är under förhandling, 

Exempel 10: 
Fyra elever befinner sig i det stora rummet, Elev 2, 6, 10 och 11. Elev 11 står på en liten hylla för 
att nå upp till några papper som ligger på ett högt skåp. Papprena är små reklamlappar med 
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reklam och pris på olika saker. Hyllan är ostadig och skåpet, som stå mitt i rummet, sitter inte fast 
någonstans. När eleven klättrar ser vi som observerar att skåpet gungar lite. Observatör 1 närmar 
sig gruppen. 

Observatör 1: Hyllan sitter inte fast här. (Pekar på skåpet.) Låt de vara kvar däruppe. 
Elev 11: Nä vi får ta! (Eleven pratar bestämt medan hen fortsätter att ta ner papper.) 
Elev 2: Ja! (Eleven står på golvet nedanför Elev 11 och tar emot papper.) 
Observatör 1: Fast den här hyllan sitter inte fast här. (Sätter en hand på skåpet för att visa 
att den vinglar.) 
Elev 6: Ja men vi får ta sånna här. (Håller upp pappren.) 
Elev 11: (Tar ner ännu fler papper.) Här har ni!!  
Elev 6: Jippii! (Tar emot en hel hög med papper från Elev 11.) 
Eleverna börjar dela upp papprena mellan sig och sprida ut dem på golvet. Elev 11 
kommer ner och sätter sig i en soffa med ett stort papper.) 
Elev 11: Jag vill ha mera sånna! Vet du hur många vi har? Vi har tusen! (Vänder sig till 
Observatör 1.) 

Eleverna delar papprena i bitar, de är perforerade och när en elev listat ut hur det fungerar så 
hjälps de åt att dela papprena med hjälp av perforeringen. Elev 10 klättrar upp och börjar slänga 
ner mer papper, sedan klättrar Elev 2 upp när Elev 10 hoppat ner men ingen tar ner fler papper. 
Observatör 2 har under tiden gått och frågat personalen och kommer med beskedet att eleverna 
inte får klättra själva, men de får ta pappren. 

Eleverna får alltså ta papper, vilket stämmer med vad de säger till observatörerna men de får inte 
klättra på hyllan själva, vilket de inte kommenterar. Detta visar tydligt hur eleverna försöker 
kringgå regeln att de inte får klättra genom att hävda det de får göra. I dialogen hävdar eleverna 
sin rätt genom att uttrycka det verbalt genom att säga ”Nä, vi får ta!” och fysiskt genom att ta 
dem. De använder sig av verbalt språk och fysiskt kroppsspråk som verktyg i sin strategi i 
förhandling om regeln om hur de får ta papper. De visar alltså genom detta att de anser att regeln 
om att de inte får klättra kringgås genom att hävda vad de faktiskt får. Eleverna använder sig av 
hänvisning till regeln att de får ta papper som en strategi för att motivera regelbrottet att klättra 
på hyllan. Genom denna tolkning kan vi se hur eleverna på detta sätt omförhandlar reglerna för 
att anpassa dessa till gruppens behov, i det här fallet till behovet av fler papper. 

När eleverna fick leka fritt så bildades grupper av elever som sinsemellan deltog i olika lekar. 
Under vissa lekepisoder visade eleverna tecken på goda strategier för att få tillträde i leken, de 
observerade först och deltog sedan i leken genom att härma eller likna de som redan lekte, dessa 
inträden fungerade väl under leken i exempel 6 och 11, men också när elevgrupper satt och 
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målade. Vid några tillfällen visade eleverna upp mindre lyckade strategier för tillträde i pågående 
lek. 

Exempel 11: 
Eleverna 2, 10 och 11 leker dagis. Det är samma elever som tidigare också lekt dagis, det verkar 
vara en lek som de upprepar, åtminstone under den period vi observerar dem. De leker i det stora 
rummet och har byggt ett dagis bakom tygskärmen som finns där, i närheten av soffan. 

Elev 11: Nu ska vi sova. Alla. 
Elev 10: Ja det är sovdax. (Samlar ihop leksaker som de lekt med på dagiset.) 
Elev 11: Nu sover vi. Nu stänger vi. (Drar för tyget på skärmen. Sedan klättrar de ut från 
dagis mot soffan. Elev 2 kryper på knä hela vägen till soffan.) 
Elev 2: Jag sover i din knä. (Kryper upp och lägger huvudet i knät på Elev 10 som satt sig i 
soffan.) 
Medan de är borta skyndar sig Elev 7 och 8 att krypa in på dagis. 
Elev 8: Nu e de vi som eee!! 
Elev: 7: Nu är det vi som e flöknar! 
Elev 2: Nää! Nä! NÄ!! (Elev 11 och 10 springer tillbaka till dagiset.) 

Det är samma elever som i exempel 3 försöker ta sig in i leken om dagis. I exemplet ovan 
använder de en strategi som innebär att de tar över delar av den pågående leken. Genom att säga 
att de nu är fröknar så uttrycker de att de tagit över vissa roller som redan var satta. Elev 2, 10 
och 11 vill skydda sin pågående lek och skyndar sig att protestera när de andra två tränger sig på. 
Corsaros (2015) teorier visar att barn vill skydda sin lek och dela den med dem som redan är med 
i leken, eller barn som visar att de kan ta sig in i leken utan att störa den och förändra den (s 53). 

7.4 Sammanfattning av analys och resultat 

 7.4.1 Hur används språk som kommunikativt verktyg av eleverna i leken? 

Under våra observationer har vi sett att elever använder sig av flera olika språkliga verktyg och 
kombinationer av språkliga verktyg för att kommunicera under lek. Vi har sett att olika strategier 
används för att uppnå olika saker. De olika former av lek som vi observerat har exempelvis varit 
fantasilekar, rollekar med inspiration från vuxenvärlden och regelstyrda lekar så som ”hoppa 
hage”. Det verbala och kroppsliga språket är verktyg som vi ser som centrala för kommunikation 
under observationerna och något som eleverna ofta använder sig av. Dessa verktyg används flitigt 
för att förhandla och kommunicera inom leken och vi ser att det är genom dessa verktyg som 
leken möjliggörs. Genom språk för eleverna resonemang om det som sker och argumenterar för 
olika ståndpunkter eller möjligheter. Framförallt i fantasi och rollekar används språk flitigt och 
med stor variation. När eleverna förhandlar om leken skapas ett samspel som gör alla elever till 
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deltagare och ur detta växer leken med dess regler fram. Vi menar att genom att använda 
språkliga verktyg kan eleverna skapa och forma leken samtidigt som de kan kommunicera med 
varandra och på så sätt skapa och forma nya kunskaper med leken som utgångspunkt. Eleverna 
ger under observationerna uttryck för att de använder leken som ett tillfälle där de har möjlighet 
att bearbeta händelser i livet. De visar hur de använder leken som en aktivitet där de kan testa 
olika sociala regler och undersöka det som sker just nu i leken. Vi ser även att eleverna använder 
sig av tidigare erfarenheter och kunskaper som de delar med sig av till varandra. De hjälps åt att 
lösa problem genom att använda det verbala språket men också genom att konkret visa varandra 
olika sätt att gå till väga för att lösa problem. 

För att styra upp leken och lösa konflikter använder eleverna sig ofta av regler eller hot. Detta 
sker genom att använda språk som verktyg för argumentation eller olika typer av hot så som 
verbala hot, verbala hot med koppling till auktoritet eller fysiska hot. Dessa hot har olika effekt 
beroende på vilken strategi eleverna använder. Regler och hot kommuniceras och förhandlas 
genom verbalt språk och kroppsspråk samt genom olika kombinationer av dessa. När eleverna 
använder sig av verbala eller fysiska hot som verktyg i strategin för att kommunicera sina 
önskemål i leken påverkas strategins effekt och funktion av vilken typ av hot som formuleras och 
hur. När eleverna hotar med att blanda in vuxna så fungerar hotet och eleven får sin vilja igenom 
även om hotet inte förverkligas. När eleverna använder sig av fysiska hot så tappar hoten kraft då 
de andra eleverna inte verkar uppfatta dessa hot som allvar. De hotade eleverna visar även tecken 
på detta genom att använda kroppsspråk och skratta eller fnissa åt hoten.  

Strategier för kommunikation används i alla typer av lek och interaktion under observationerna 
men med olika intensitet i de olika formerna av lek. I vissa former av lek verkar det verbala 
språket vara en viktig del av själva leken medan den i andra delar fungerar som ett stöd i 
exempelvis utformandet av regler. I vissa lekar använder eleverna även olika former av ljud i 
kombination med kroppsspråk för att kommunicera i leken. Det verbala språk som används i 
leken under observationerna är svenska, vi vet dock att vissa elever har andra språkkunskaper då 
de har andra modersmål än svenska, men dessa kommer inte till uttryck under de tillfällen vi 
besöker gruppen. 

 7.4.2 Vilka strategier använder eleverna för att skapa gemensam mening i leken? 

Genom att använda verbalt och kroppsligt språk som uttryckssätt kommunicerar eleverna på ett 
effektivt sätt med varandra. Språk används på flera olika sätt under observationen och på så vis 
skapas olika strategier. En strategi som eleverna använder sig av för att skapa gemensam mening 
är att uttrycka något med verbalt språk som sedan förstärks med kroppsspråket. Eleverna leker 
olika saker medan de förhandlar om dem. På så sätt ser vi hur de uttrycker sin uppfattning om 
ord och begrepp både verbalt och fysiskt på samma gång. Eleverna är snabba med att uppfatta 
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varandras språk och kommenterar detta genom att förmedla mer kunskaper eller bidra med 
information.  

Eleverna visar hur de kan, genom att berätta och argumentera, visa sina kunskaper för varandra 
och på så sätt tillsammans forma en gemensam utgångspunkt, eller mening, i ett visst 
sammanhang. De använder abstrakta och konkreta metoder för att mediera kunskaper. Att 
berätta eller samtala är abstrakt, men genom detta utbyts information om företeelser eller 
föremål. De visar även konkret för varandra genom att förstärka med kroppsspråk eller visa med 
olika föremål.  

7.4.3 Vilka strategier använder eleverna för förhandling om lokal kamratkultur? 

Eleverna använder sig ofta av regler, men på olika sätt. I vissa fall hävdar de gemensamma regler 
som viktiga medan i andra situationer verkar de använda sig av regler formade inom 
kamratgruppen. Dessa egna regler har ofta en koppling till de gemensamma reglerna men med 
viss anpassning. Omformulering av regler och anpassning av dessa till rådande kamratkultur, 
sekundär anpassning, sker under observationerna inte genom livliga diskussioner utan sker 
genom tysta överenskommelser eller kortare argumentationer. Dessa strategier i förhandlingen 
om regler tycks effektiva och välfungerande. 

 
Vilka strategier som är möjliga och effektiva är beroende av kamratkulturen i den aktuella 
gruppen. Samtidigt formas gruppen av de olika strategier som används och de regler som skapas. 
Att vissa verktyg används mer och vissa strategier får större respons skapar ett sammanhang där 
vissa strategier blir norm, dessa blir alltså även mer effektiva. Ett exempel på detta är att hänvisa 
till vuxenvärldens normer, vilket är effektivt i den observerade gruppen, alltså blir vuxenvärldens 
normer och regler naturliga delar även i den fria leken. Fysiska hot ger ingen större effekt i 
gruppen, vilket gör att dessa inte blir normativa. I observationerna ser vi hur eleverna förhåller 
sig till två världar, kamratvärlden och vuxenvärlden. När de förflyttar sig mellan dessa innebär det 
att olika regler blir mer eller mindre viktiga. När eleverna hotar med att hämta en vuxen ändras 
reglerna i leken direkt och samma sak gäller när vuxna kliver in och meddelar vilka regler som 
gruppen förväntas förhålla sig till, som i exemplet där eleverna klättrar på en hylla för att komma 
åt papper, exempel 11. När eleverna enbart förhåller sig till reglerna i den gemensamma 
kamratgruppen blir gränserna för vad som tillåts mer flytande och reglerna mer förhandlingsbara, 
det sker sekundära anpassningar av reglerna. 

Vi ser även hur eleverna använder sig av tolkande reproduktion i förhandlingen om vuxenkultur, 
de tar till sig, tolkar och omformar det som finns omkring dem, till något som bär värde för dem 
som elever i förskoleklass. Dessa värden medieras inom gruppen genom språkliga strategier men 
också genom handlingar så som i leken med reklamlapparna i exempel 10. Det är reklamlappar 
som är en del av vuxenvärlden, men som i elevernas lek bär ett värde genom antal, inte genom 
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vad det står på dem eller vad de var tänkta till från början. Eleverna testar även olika strategier för 
att få tillträda lekar, exempelvis genom att träda in med nya roller eller överta andras roller. Vid 
vissa leksituationer kliver elever in och ur lekar genom att anpassa sig och förhålla sig till leken 
genom att härma de andra som leker. Så sker när eleverna leker djur och frukter i exempel 6. Elev 
10 kliver i början av exemplet in i leken genom att anta rollen som en kackerlacka och sedan 
flyter leken på liksom dialogen. 
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8. Diskussion 

I detta kapitel diskuterar vi de resultat som vi fått fram genom analysen gentemot tidigare 
forskning och våra teoretiska utgångspunkter. Dessa diskussioner presenteras var för sig under 
skilda rubriker.  

8.1 Diskussion gentemot tidigare forskning 

Den fria leken i den observerade förskoleklassen är en planerad pedagogisk aktivitet men den är 
inte formell som undervisningen i stort i skolan, därför får eleverna tillfälle att använda sig av ett 
autentiskt språk under leken, vilket gör leken till en funktionell del av den pedagogiska 
verksamheten. Detta skiljer sig ifrån det Evaldsson (2000) observerat i sin studie där eleverna inte 
gavs utrymme i klassrummet att fritt använda sig av språket (s36). Även Wedin (2011) beskriver 
avsaknaden av ett konkret användande av språket i skolan och att alla elever skulle ha nytta av 
mer sådana språkutvecklande aktiviteter (s116). Vi ser i vår studie att eleverna spontant använder 
språk i leken på olika språkutvecklande sätt och att leken därför fungerar som en effektiv arena 
för elevernas språkutveckling. Detta sker genom dialoger som i exempel 6 och 7 där ord och 
begrepp men också färger diskuteras och förhandlas. Mycket av den presenterade tidigare 
forskningen poängterar vikten av att eleverna utvecklar ett fungerande språk för skolgången. 
Tjernberg (2013, s48) kopplar det fungerande samtalet till skrivinlärningen, men poängterar även 
att en fungerande grupp är viktig. Språk har en viktig roll i formandet av kamratkulturer och 
formandet av gemensam mening, vilket vi också ser i vår studie. Eleverna använder flera 
kommunikativa strategier, ofta i kombination med varandra så som i exempel 1 där eleverna 
uttrycker något genom rörelse och verbalt språk samtidigt. 

 
Genom leken ser vi även hur eleverna skapar gemensam mening kring begrepp och ord när de 
tillsammans samtalar genom både det verbala och det fysiska språket. Enligt Norling (2015) 
fungerar leken språkutvecklande då den ger barn tillfälle att experimentera och testa språkliga 
gränser och på så sätt internalisera språket och göra det till sitt eget (s23-27). Våra resultat pekar 
mot att eleverna i förskoleklassen aktivt testar språket och olika begrepp i leken samtidigt som de 
formar gemensamma uppfattningar kring företeelser och ord, vilket vi ser när de leker olika djur 
och frukter. Norling (2015) beskriver även begreppet emergent literacy som en del av den tidiga 
språkutvecklingen som fungerar som en grund inför läs- och skrivinlärningen (s19, 21). Vi ser 
leken där språket fungerar som verktyg som ett tillfälle för eleverna att skapa en gemensam 
emergent literacy- erfarenhet som stärker alla elevers språk, oavsett tidigare erfarenheter eller 
erfarenheter hemifrån.  

 
I våra resultat ser vi att i den fria leken deltar eleverna i olika former av lek. De olika lekformerna 
stämmer överens med de former av lek som Evaldsson och Corsaro (1998) beskriver sig ha sett 
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under sina observationer. Dessa lekar är fantasilek, familjelekar, sociodramatisk lek och 
regelstyrda lekar. De visar även hur eleverna använder sig av leken för att undersöka vad som är 
okej och vad som inte är det både verbalt och fysiskt i det sociala sammanhanget (s383- 387). 
Även detta stämmer överens med resultaten av vår studie där eleverna testar olika strategier och 
vissa fungerar bättre än andra vilket vi tolkar är anledningen till att de används flitigare av 
eleverna. Vi ser även att vissa elever leker dagis, vilket vi kopplar samman med erfarenheter som 
de nyligen gjort och den övergång till skolvärlden som de gör i förskoleklass. Vi ser även under 
samma dagislek hur eleverna testar olika strategier för hur tillträde i leken kan ske. En del 
strategier fungerar medan andra inte gör det och genom detta skapar sig eleverna erfarenheter 
och kunskaper om socialt samspel som är nödvändiga för deras fortsatta skolgång. 

 
I våra resultat ser vi tydliga exempel på hur elevernas kultur formas av vuxenvärldens kultur, 
exempelvis genom dialogen om mobiltelefoner i exempel 9. Genom detta tar de in delar av den 
kultur med tillhörande föremål som finns omkring men formar samtidigt en egen kultur. Detta 
sker tillsynes omedvetet av eleverna, även om eleverna är aktiva i sitt omskapande av vuxenkultur. 
Barn är inte enbart människor som ska bli vuxna, de är egna individer med intressen och behov. 
Deras intressen stämmer inte alltid överens med de som vuxna har, vilket leder till att de tolkar 
omvärlden till sin fördel, och använder resurser på det sätt som är mest lämpat för dem. Detta 
kan sägas för vuxna med. Vi, i likhet med forskare som Corsaro och Kyratzis, ser det som något 
mänskligt, något som alla människor gör. Andra upptäckter kring kulturskapandet är hur eleverna 
formar roller kring makt och samspel. Detta synliggörs i exempel 3 där eleven använder hot för 
att få makt över situationen och exempel 6 där eleverna intar roller i samspel med varandra. Vi ser 
likheter mellan våra resultat och det Corsaro och Evaldsson (1998) beskriver angående 
identitetsutveckling, tillhörighet i gruppen och formandet av en egen kultur som delar av det 
sociala samspelet i kamratgrupper. Vid längre observationer skulle dessa aspekter kunna 
analyseras mer djupgående. Corsaro och Evaldsson beskriver också hur elevernas tolkningar av 
vuxenkultur påverkar den egna kulturen och också hur grupptillhörigheten skapar och formar 
makt och samspel mellan eleverna (s377, 380-381, 390-394).  

Våra resultat visar att eleverna använder sig av flera olika strategier för kommunikation i leken.  
Detta sker genom olika kombinationer av kroppsspråk och verbalt språk. Vi ser att hur de olika 
strategierna används är delvis individuellt men det finns vissa typiska strategier som exempelvis 
att förstärka det verbala språket med kroppsspråket. Evaldsson och Corsaro (1998) beskriver 
leken som en arena för utvecklandet av sociala kommunikativa färdigheter, gemensam kultur och 
förståelse för omvärlden samtidigt som de skapar tillfälle att bearbeta erfarenheter och skapa sig 
en egen roll i sammanhanget (s377). Vi ser alltså i vår studie tecken på att leken har liknande 
funktioner även i den här förskoleklassen som exempelvis när eleverna leker dagis, där eleverna 
både bearbetar erfarenheter som att gå på dagis och övar det sociala samspelet när de testar olika 
strategier för delaktighet i lek. 
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Resultaten av vår analys visar att språk har en central roll i elevernas lek och kommunikation och 
verksamheten i skolan. Den språkliga normen i den observerade förskoleklassen tycks vara att i 
klassrummet används svenska, då vi inte uppfattade att eleverna använde sig av andra språk. I 
Evaldssons (2000) studie påvisades en liknande språklig hierarki där det svenska språket var det 
som användes i klassrummen och uppmuntrades av lärarna (s30- 33). I vår studie fanns ingen 
lärare närvarande i det klassrum där observationerna gjordes, ändå kunde vi se liknande språkliga 
normer, dessa kan ses som ett uttryck för den lokala kamratkulturen. 

8.2 Diskussion gentemot våra teoretiska utgångspunkter 

Under våra observationer har vi sett hur eleverna använder sig av olika strategier för att 
tillsammans skapa sig erfarenheter och kunskaper av olika slag. En strategi för detta är dialoger 
där inslag av argumentation finns. En annan strategi är att genom verbalt och kroppsligt språk 
förmedla kunskaper om företeelser, så som när en elev visar hur att klippa tejp går till. De 
använder sig av olika verktyg så som språk, hot och regler för att få det sociala samspelet att 
fungera. Detta har vi visat genom att anlägga ett sociokulturellt perspektiv där kunskaper ses som 
ett resultat av möten mellan individer under interaktion och socialt samspel (Säljö 2000, s22; 
Lindberg 2013, s491). Genom det sociokulturella perspektivet kan man undersöka hur kollektiv 
och individer tillägnar sig och använder sig av olika verktyg (Säljö 2000, s17-18), detta är det vi 
synliggjort i vår studie, hur elever i en förskoleklass använder sig av olika språkliga verktyg i 
leksammanhang. Det vi sett är att eleverna formar olika strategier för användandet av verktygen 
och testar dessa under lekfulla former. Användandet av regler är något som vi också ser mycket 
av under studien, eleverna har ett stort fokus på att forma och följa regler inom de olika 
lekformerna. Eleverna använder kommunikativa verktyg för att mediera information, 

erfarenheter och kunskaper, men också för att återskapa och utveckla dessa. 
 
I studien ser vi hur eleverna aktivt testar ord och begrepp samtidigt som de för en dialog med 
varandra. De skapar sig uppfattningar om färger, djur och frukter. Språket används för att 
kommunicera och samspela och det är tydligt hur eleverna aktivt använder sig av språket i leken 
för att få leken att fungera. Genom språket och det sociala samspelet utvecklar eleverna nya 
kunskaper och färdigheter. De använder även språket som medierande verktyg för att dela med 
sig av sina egna erfarenheter. Språket är ett viktigt verktyg och genom detta medieras både nya 
kunskaper om språket och andra kunskaper som är viktiga för eleverna i skolan (Säljö 2000, s81). 
Hur detta går till har vi försökt att visa genom konkreta exempel i vår analys och de resultat vi har 
fått fram och behandlat. Genom våra resultat drar vi slutsatserna att språk, både det verbala och 
kroppsliga, är viktiga kommunikativa verktyg för eleverna och genom leken får de utrymme att 
testa olika strategier för användandet av dessa. Vi tror att det är viktigt att detta utrymme ges till 
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elever i alla de lägre årskurserna då det är av stor betydelse för att stärka både språkutvecklingen 
och identitetsutvecklingen.  

Kamratkulturteorier synliggör hur elevgrupper formar en gemensam lokal kultur genom att ta till 
sig och anpassa kultur som finns omkring dem. Genom att använda oss av kamratkulturteorier 
har vi visat hur eleverna under våra observationer uppvisade tolkande reproduktion genom att ta 
till sig och anpassa mobilanvändande till sin egen fördel, se exempel 9 där två elever samtal om 
mobiltelefonens funktioner. Den tolkande reproduktionen av vuxenkultur sker vid fler tillfällen 
vid observationerna. Ett exempel är hur eleverna använder vattenfärger och skapar på olika sätt 
egna strategier för att använda dessa, eller när de leker med reklamlapparna tillsammans. De visar 
även sekundär anpassning, alltså hur de anpassar regler till rådande situation, när de kringgår 
regeln om att klättra på skåpen då de tar papprena i exempel 10. Det stämmer att de får ta 
pappren, med vilket de rättfärdigar regelbrottet. Vi ser även hur språket är en viktig del i 
elevernas dagliga samspel och tolkande. Corsaro (2015) presenterar olika strategier för tillträde i 
lekar, där han studerat olika leksituationer och funnit att eleverna vill skydda sin lek och dela den 
med dem som redan är aktiva i den (s158). Under våra observationer ser vi strategier som inte 
fungerar i exempel 3 och 11, eleverna som kliver in och tar över roller eller intar roller som inte 
passar in i den pågående leken, som monster på dagis. Eleverna anpassar inte sina roller till den 
pågående leken eller försöker få tillträde muntligt, om detta sker medvetet eller inte går det inte 
att uttala något om, men vi kan tydligt se att dessa strategier inte fungerar. Detta stämmer överens 
med Corsaros forskningsresultat som visat elever som kan anpassa sig till pågående lek får 
tillträde medan elever som inte uppvisar denna förmåga för de andra barnen nekas tillträde. 

Vi ser i vår analys att den fria leken fungerar som en autentisk, funktionell pedagogisk lärsituation 
i förskoleklassen. Viktiga kunskaper formar och förmedlas i leken och sociala kompetenser 
utvecklas, så som att hjälpas åt och dela med sig vid problemlösning eller i samtalet som leder till 
formulerandet av gemensam mening. Kunskaperna och kompetenserna som uppstår i leken är 
viktiga för den fortsatta skolgången, men också för eleverna i det dagliga sociala livet. Leken bär 
på så vis med sig viktiga delar som eleverna har nytta av här och nu, men också i framtiden.  
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9. Avslut 

Studiens ansats var att undersöka hur elever i en förskoleklass använde sig av olika strategier för 
kommunikation och förhandling under lek samt hur lokal kamratkultur kan kopplas till detta. Vi 
valde att göra detta under den fria leken som är en form av schemalagd lekaktivitet i 
förskoleklassernas verksamhet. Vi har stött på olika perspektiv inom det språkutvecklande 
arbetsområdet både i den offentliga debatten och under vår utbildning, med den gemensamma 
synen att språket är viktigt för allt lärande, och att elever lär sig saker under leken som inte går att 
lära sig på andra sätt. Synen inom skolan och läroplanen är att elever ska ges möjlighet att 
utvecklas och bli goda samhällsmedborgare, medan forskningen kring kamratkulturer betonar 
elevens liv här och nu som viktigt. I bakgrundskapitlet framkom två synsätt på leken, som nyttig 
för språkutvecklingen, som en resurs för den fortsatta skolgången och det sociala livet samt 
synsättet att leken är viktig för barnen här och nu, just som den sker. Vi anser att dessa två synsätt 
inte är oförenliga. I vår studie framkommer att eleverna flitigt använder sig av språket under lek 
och att språkliga strategier utgör grunden för lek samtidigt som leken ger möjligheter för eleverna 
att bearbeta erfarenheter och roa sig samt utveckla sina sociala och språkliga färdigheter. 

9.1 Pedagogiska konsekvenser  

För oss som blivande lärare innebär studien och dess resultat att vi har nått djupare insikt om hur 
leken kan användas och motiveras som en pedagogisk och didaktisk resurs. Som lärare är det 
alltid viktigt att se sin egen roll i det pedagogiska sammanhanget men också se till hur eleverna 
kan använda varandra för att utvecklas. Genom leken och det sociala samspelet utvecklar eleverna 
kunskaper tillsammans och här kan det vara viktigt att som lärare våga ta ett steg tillbaka och se 
hur eleverna själva interagerar. Detta innebär att eleverna får mer utrymme att själva samspela 
och samtidigt skapas ett forum för det autentiska språket. Vi anser även att genom att ta ett steg 
tillbaka kan vi som lärare få syn på vad som är viktigt för eleverna, vad de har för intresse och 
funderingar men också vad som är viktigt för dem här och nu samt hur deras språkliga kunskaper 
ser ut för tillfället. På så ätt kan vi utveckla vår styrda undervisning så den blir mer funktionell 
och autentisk, vilket vi tror kan ge goda resultat på sikt, både kunskapsmässigt och socialt för 
eleverna. 

 
Att språkutveckling sker genom daglig social interaktion är en viktig aspekt att beakta i 
planerandet och organisationen av undervisningen. Eleverna behöver få utrymme att på egna 
villkor använda och undersöka språket inom skolans verksamhet. Det gäller för alla de språk som 
eleverna bär med sig till skolan. Alla språkliga kunskaper, verbala som kroppsliga, behöver tas 
tillvara så att skolan kan leva upp till de förväntningar som finns i samhället på skolan som en 
verksamhet där individer ges möjlighet att utvecklas och bli självständiga demokratiska 
medborgare.  
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Under observationerna såg vi hur eleverna har tillgång till något som kan ses som två världar, en 
värld där vuxna spelar en stor roll i formandet av regler och normer och en där eleverna är de 
som skapar och formar reglerna och normerna. Som lärare kan vi aldrig få direkt tillgång till 
denna elevvärld eftersom vi genom vår närvaro påverkar elevgruppen, även då vi inte gör det 
medvetet. Vi anser att skolan behöver vara flexibel inför den kamratkultur som uppkommer i 
elevgrupperna. Genom att som lärare vara lyhörda för vilka normer och regler som finns i 
kamratgruppen kan vi bemöta eleverna på ett bättre sätt då vi kan visa förståelse för deras 
situation. Vi kan också ta upp dessa normer och regler till diskussion och därmed påverka 
kamratkulturen så att alla elever ges lika villkor att delta i skolans verksamhet. Vi hoppas även att 
detta kan leda till en fungerande dialog mellan vuxna och barn i skolan så alla känner sig delaktiga 
i formandet av de regler som skolan förväntar sig att alla ska följa. Vi önskar även att 
synliggörandet av kamratkulturer kan leda till insikter om elevernas liv här och nu och att detta 
värdesätts liksom vuxnas liv här och nu. 

9.2 Vidare forskning  

Inom området med språkutvecklande arbete har det skett mycket forskning, det samma gäller 
forskning om lek och socialt samspel. Mycket av den forskning som behandlar lek har gjorts 
inom förskolans verksamhet och vi skulle vilja se undersökningar som behandlar leken i 
grundskolans lägre årskurser och hur detta kan användas inom den pedagogiska verksamheten. 
Eftersom gruppen med elever som har andra modersmål än svenska eller svenska som 
andraspråk växer i den svenska grundskolan så vore det även intressant att se större studier kring 
hur dessa elever utvecklar språket genom social interaktion i skolan, genom lek och socialt 
samspel. Det vore även intressant att undersöka hur vi kan autentisera och funktionalisera 
undervisningen ytterligare då vi ser hur eleverna lättare och med större intresse tar till sig dessa 
former av undervisning. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev 

Till vårdnadshavare för elev på X skola  

Information om en studie av hur elever med olika modersmål 
kommunicerar under lek 

Vi är två lärarstudenter som går sista terminen på lärarprogrammet och har påbörjat ett 
examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 
universitet. 

Syftet med studien är att undersöka vilka strategier barn använder under lek och hur dessa kan 
användas som stöd för det språkutvecklande arbetet.  

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att observera ditt/ert barn under två tillfällen i 
skolan. Vi kommer att samla in data genom att filma och observera elevernas lek utan att 
medverka på annat sätt och utan att påverka barnets vanliga aktiviteter.  

Datainsamlingen kommer att ske under april månad. Insamlade data kommer att analyseras 
under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen 
obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien 
kommer alla personuppgifter vara borttagna och eleverna kommer inte att kunna identifieras. 
Materialet kommer inte att användas för annat än forskning och presentationer av studiens 
resultat.  

Är du/ni positiv/a till att ditt/ert barn deltar i denna studie? Prata med ditt/ert barn om detta 
och fråga om barnet är villigt att delta. Om du/ni är positiv/a till deltagande undertecknas den 
medföljande blanketten om medgivande. Om du/ni har ytterligare frågor angående studien går 
det bra att kontakta oss (se nedan för kontaktuppgifter). Efter att vi har mottagit alla 
medgivanden kommer vi att bestämma dagar för datainsamling. 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 
datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

Uppsala 1 april 2016 

Johanna Strömblad   
jost0075@student.uu.se 

Elina Hirvonen 
elhi1904@student.uu.se 
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Bilaga 2. Medgivandeblankett 

Till vårdnadshavare för elev i X skola 
Medgivande till deltagande i en studie. Lämnas in till lärare 7/4.  

Studien, som kommer att handla om hur elever med olika modersmål kommunicerar under 
lek, kommer att utföras inom ramen för ett examensarbete. Studien utförs av Johanna 
Strömblad och Elina Hirvonen som går sista terminen på lärarprogrammet, Institutionen för 
pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie.  

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn kommer att 
filmas och observeras i sin skolmiljö. Jag har förklarat för mitt barn vad studien innebär och 
jag har uppfattat mitt barn har förstått detta och vill delta i studien. 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att mitt barns medverkan är 
frivillig och när som helst kan avbrytas, både av mig och av mitt barn. Jag vet att jag kan 
begära att forskning inte utförs på insamlade data där mitt barn deltar, även efter att 
datainsamlingen har genomförts.  

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras och används på 
ett sådant sätt att deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för 
forskning och forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra 
ändamål. 

Barnets namn: ……………………………………………. Födelsedatum: …………………… 

1. Förälders/Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 

Adress: …………………………………………………………………………….. 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

2. Förälders/Vårdnadshavares namn: ………………………………………………. 

Adress: ……………………………………………………………………………… 

Telefon: ……………………………………………………………………………… 

....................................................................... 
Ort och datum    

....................................................................... ................................................................ 
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Underskrift vårdnadshavare 1  Underskrift vårdnadshavare 2 

....................................................................... 
Barnets underskrift (om möjligt)
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