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Jag vill här tacka alla barn och fröknar på avdelningen Fjärilen på 
Smörblommans förskola i Halmstad, samt dagmammorna Kerstin, 
Mona, Nettan och Pernilla med barn i Lidköping för deras 
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1. Inledning 
 

Den här uppsatsen behandlar barns språkliga utveckling i åldrarna fyra till fem år. Uppsatsens 
fokus ligger på ordförrådet hos de deltagande barnen och hur det ser ut i fråga om ordval.  
 

De barn som har medverkat i undersökningen går på dagis alternativt hos dagmamma. Valet av 
två olika barnomsorgsmodeller beror på att syftet med uppsatsen, att undersöka hur barnets 
utveckling av ordförrådet ser ut, beroende på dess vardagliga miljö, ska kunna uppnås. Uppsatsen 
har även en språksociologisk vinkling, då barnen har observerats i sin respektive grupp, om barn 
tar för sig mer, är mer högljudda, etc. om de går i en större grupp (det vill säga på dagis), eller 
vice versa. Den aktuella åldern på barnen i undersökningen är 4-5 år, eftersom de vid den här 
åldern har utvecklat sitt språk såpass mycket att de kan hålla en relativt lång konversation med 
andra barn och även vuxna. De har även utvecklat en förmåga att anpassa sitt språk efter 
samtalspartnen (Svensson 1998:80). Barnets ordval kan alltså skilja sig något, beroende på om de 
pratar med en vuxen eller med ett annat barn. 
 

1.1 Bakgrund 
 

Om man som barn (eller vuxen) är en del i en mindre grupp är det lättare att bli sedd, eller att få 
övrig uppmärksamhet. Mindre grupper kan även resultera i att barnet känner sig mindre stressat, 
vilket i sin tur kan betyda att barnet känner sig tryggare. Trygghet hjälper även till med 
självförtroendet, och med ett större självförtroende vågar individen testa sina idéer och så vidare.  
 

Jag har själv erfarenhet av den här kedjegången från gymnasiets språkkurser. Under första året 
gick jag i en större klass om 35 elever. Den stora klassen medförde att inte alla kände sig manade 
att räcka upp handen och svara på frågor eller var bekväma med att tala ett annat språk inför 
resten av klassen. Året därpå blev det dock bättre. Efter att vi hade valt inriktning på 
utbildningen, blev klasserna mindre och vi var runt 20 elever.  Detta resulterade också i att det 
blev lättare, inte bara under språklektionerna, utan även i andra kurser, eftersom läraren såg oss 
på ett helt annat sätt och fick även tid till att prata med oss en och en. Jag vill i den här uppsatsen 
undersöka om detta även påverkar barnets utveckling av ordförrådet. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Uppsatsens syfte är att undersöka om barn som går på dagis (en större grupp) utvecklar sitt 
ordförråd på ett annorlunda sätt än barn som går hos en dagmamma (en mindre grupp). 
Hypotesen är att barn på dagis använder sig mer av ”vågade” och / eller ”fula” ord än de barn 
som går hos dagmamman, eftersom dagisgruppen är större och barnen eventuellt känner ett visst 
behov av att hävda sig i gruppen. Min hypotes bygger på tanken att barn i den större gruppen 
känner att det är svårare att göra sig hörd och uppmärksammad än barn i den mindre gruppen. 
Detta tror jag kan leda till att barnen i den stora gruppen, och då främst pojkarna, använder sig av 
språket på olika sätt för att få uppmärksamhet från fröknarna genom att till exempel svära eller 
använda sig av ett vad allmänheten skulle kalla ”fult” språk (slang, svordomar, samt eventuellt 
ord med sexuell anspelning).  
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Uppsatsen undersöker huruvida miljön spelar en så stor roll som vissa språkteorier hävdar, eller 
om Chomskys teori om den generativa grammatiken, som återigen blir alltmer populär, har ett 
större inflytande på språkutvecklingen. Mer om dessa teorier i nästa kapitel.  
 

Uppsatsen har även en något språksociologisk inriktning, då barnen uppträdande i de olika 
grupperna observeras, utifrån bland annat kön. 
 

Uppsatsens frågeställningar är följande: 
 

• Finns det någon skillnad i ordförrådets utvecklingen hos dagbarn jämfört med dagisbarn? 
Vilken i så fall? 
• Finns det någon skillnad i barnens ordval? Finare/fulare språk? 
• Finns språkliga skillnader mellan dagmammegrupperna? 
 

Här ska även poängteras att uppsatsen inte vill peka ut eventuellt ”fult” språk som felaktigt, utan 
endast som ett av många sätt att uttrycka sig. 
 

 
1.3 Material och metod 
 
Forskningen inom språkutvecklingen är relativt stor, och det finns många skrivnakällor inom 
området. Några av de  böcker som har användts mest i uppsatsen är Barnet, språket och miljön av 
Ann-Katrin Svensson , Barns språkutveckling av Anders Arnqvist samt även Språkinlärning hos 
barn av Gisela Håkansson. Författarna är på ett eller annat sätt verksamma  inom området för 
språk eller pedagogik och därför anses passande för den här uppsatsen. 
 
En undersökning ska även genomföras bland barn i en dagisgrupp samt hos fyra dagmammor 
med grupper. Jag har valt att undersöka fyra dagmammegrupper för att få en bättre överblick över 
den lilla gruppens ordförrådsutveckling. Jag ska endast besöka en dagisgrupp eftersom denna är 
större, och för att ge en bild av två olika miljöer. Undersökningen kommer att gå till på så sätt att 
jag, med den vuxnes hjälp, kommer att välja ut fyra barn från de olika grupperna som ska spelas 
in (det innebär att ett barn från varje dagmammegrupp kommer att spelas in) under en halv dag 
(en förmiddag, alternativt eftermiddag). Jag ska följa barnet och spelar in det talade språket på ett 
så naturligt sätt som möjligt. Jag kommer dock inte bara att analysera det inspelade barnet, utan 
även övriga barn som det leker och pratar med, för att se hur det aktuella barnet beter sig med 
andra. Jag kommer även att se om det är någon skillnad i barnets tal då det pratar med andra barn, 
jämfört med när det pratar med en vuxen. 
 

Vad man bör ha i åtanke vid sådana här undersökningar är att barnets språk inte kommer att vara 
helt naturligt, då jag, en för dem okänd person, och en diktafon kommer att vara närvarande. Jag 
tror dock att barnens språk kommer att bli alltmer naturligt allteftersom tiden går, då de kommer 
att lära känna mig mer och mer. 
 

De hjälpmedel som ska användas i undersökningen kommer att vara dels skrivna källor, dels 
inspelningar av barnen, gjorda med en diktafon (Sony ICD-BX800).  
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1.4 Vad säger läroplanen? 
 

För all pedagogisk verksamhet i Sverige finns en läroplan, i vilken de mål och riktlinjer som den 
aktuella verksamheten ska sträva efter framgår. År 1998 kom en sådan läroplan också för 
förskolan (den kommer i följande text att hänvisas till som LPFÖ98 och finns att ladda ned i sin 
helhet på www.skolverket.se). Den aktuella läroplanen gäller både för dagis och den pedagogiska 
omsorgen (det vill säga dagmammor) och trycker, bland annat, på vikten av fröknarnas 
stimulering av barnens språkutveckling.  
 

Nedan följer några sådana utdrag ur läroplanen. 
 

 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom 
språk och identitetsutveckling. Förskolan skall lägga 
stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling 
och uppmuntra och ta till vara barnets nyfi kenhet 
och intresse för den skriftspråkliga världen.  
s. 6 i LPFÖ98 
 

Vidare står det att 
 

[f]örskolan skall sträva efter att varje barn  
 * utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin 
förmåga 
att kommunicera med andra och att uttrycka tankar,  
 * utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin 
förmåga 
att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för 
förståelsen 
av symboler samt deras kommunikativa funktioner  
s. 9 LPFÖ98 
 

samt att 
 

[a]rbetslaget skall ansvara för att arbetet i barngruppen 
genomförs så att barnen 
– får stöd och stimulans i sin språk- och 
kommunikationsutveckling, 
s. 10 LPFÖ98 
 

 

En del av den här uppsatsen går ut på att undersöka vad den aktuella förskolan / pedagogiska 
omsorgen gör för att stimulera barnens lust till språket och den personliga språkutvecklingen. 
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2. Tre teorier om språkutveckling 
 
Den språkliga utveckling som barn går igenom är otroligt fascinerande. På bara några år lär sig 
det lilla barnet att kommunicera med omgivningen, och det mer eller mindre felfritt. Den första 
kontakten, som av vissa även ses som ett begynnande stadium i språkutvecklingen, sker redan i 
den sjätte graviditetsmånaden. Vid den tiden kan det lilla barnet känna igen språkrytmen och 
intonationen i modersmålet. Det är även inställt på att kommunicera från födseln och är lyhört för 
språket i sin omgivning. Vid ett års ålder börjar spädbarnets jollrande tydligt övergå till 
ordliknande läten, vilka sedan utvecklas ytterligare, tills barnet vid fyra, fem års ålder kan föra en 
relativt klar konversation med utomstående (det vill säga personer som inte ingår i familjen eller 
känner barnet) människor (Svensson 1998:71ff). Språket fortsätter att utvecklas även in i tonåren 
och vidare i vuxenlivet, allteftersom personen hamnar i nya situationer och miljöer samt träffar 
nya människor (Svensson 1998:66f). 
 

Hur kommer det sig då att ett barn kan utvecklas så mycket på det språkliga planet under en så 
kort tid? I stort skulle man kunna säga att det finns två sidor inom språkforskningen. Den ena 
trycker starkt på hur det genetiska påverkar utvecklingen (en så kallad inomspråklig påverkan), 
medan den andra koncentrerar sig mer på miljön och hur barnets omgivning påverkar (den så 
kallade utomspråkliga påverkan). Det finns många olika teorier även på dessa sidor, och långt 
ifrån alla är eniga om vad som har den största påverkan. 
 

Jag ska ta upp tre teorier från de olika sidorna och förklara dessa kort. De jag kommer att ta upp 
är Chomskys teori om en generativ grammatik, den kognitiva inlärningsteorin, framlagd av 
Piaget och Vygotskys interaktionism. Chomsky, och de som följer hans teori, trycker på det 
inomspråkliga, medan Piaget och Vygotsky helt eller delvis även trycker på det utomspråkliga. 
Eftersom den här uppsatsen handlar om miljöns påverkan på utvecklingen tar jag upp både Piaget 
och Vygotsky och koncentrerar mig något mer på dessa, medan Chomsky beskrivs mer kortfattat. 
 

2.1 Noam Chomsky 
 

Chomsky är en amerikansk psykolog som under 60-talet kom med en revolutionerande teori om 
språkutvecklingen. Hans teori – om den generativa grammatiken – handlar om hur de biologiska 
faktorerna påverkar barns språkutveckling. Möjligheten att tillägna sig språket beror, enligt 
honom, främst på det genetiska i hjärnan. Han menar att barn föds med en inbyggd förutsättning 
för att lära sig ett språk och att miljöns inverkan inte har någon nämnvärd påverkan på 
språkutvecklingen. Chomsky pratar om en medfödd språktillägnandemekanism, LAD (LAD = 
Language Acquisition Device), med vilken han förklarar hur barnet kan lära sig språket utan 
någon direkt undervisning. Han vill även förklara barnets systematiska sätt att avvika från 
vuxenspråket, spreciellt på det grammatiska planet med hjälp av LAD. Ett exempel på en sådan 
avvikelse är barnets hantering av negationer. Det är nämligen så att barn, oavsett vilket 
modersmål de har, föredrar attt placera negationen före huvudverbet, men efter hjälpverbet. 
Eftersägningsexperiment visar att barnet håller sig till denna konstruktion, även då någon vuxen 
säger meningar där negationen är korrekt utplacerad, vilka barnet sedan ska upprepa (Håkansson 
1998:67f). 
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Grundantagandet inom den generativa grammatiken är att det i LAD finns en så kallad universell 
grammatik, UG. Denna UG är gemensam för alla barn och hjälper dem, tillsammans med LAD,  
att strukturera det språkflöde som dagligen kommer emot dem. Det är även med hjälp av dessa 
och det språk som riktas till dem som gör att de kan bygga upp en egen grammatik (se exemplet 
om negationer i föregående stycke).  
 
Under 90-talet framlade Chomsky en mer utvecklad och förenklad modell av den generativa 
grammatiken, minimalistmodellen. Enligt denna modell bär alla barn på en inre grammatik, med 
starkare och svagare drag (Håkansson 1998:13). Det talas om att barnet först måste lära sig det 
eller de starka dragen i sitt modersmål då det börjar lära sig språket. I svenskan är infinitivdraget 
ett starkt drag. Infinitivdraget innebär att verbet kommer på andra plats i huvudsatser men inte i 
bisatser. Barnet måste alltså lära sig detta drag, innan det kan placera ut verbet rätt i huvud- och 
bisatser (Håkansson 1998:59f). 
 

 

2.2 Jean Piaget 
 

Piaget är en fransk psykolog som, liksom Chomsky, framlade en teori om språkutveckling. 
Denna handlar om den kognitiv inlärning och har vissa likheter med den generativa grammatiken. 
Båda teorierna menar att små barns språkutveckling följer ett mönster som inte går att ändra på. 
Barnet kommer alltså att lära sig prata, på samma sätt som att ett barn kommer att lära sig gå eller 
stå. En stor skillnad dem emellan är dock att den generativa grammatiken är just grammatiskt 
orienterad medan den kognitiva inlärningsteorin handlar mer om barnets ordinlärning och 
begreppsbildning.  
 

Språkutvecklingen hänger, enligt Piaget, samman med övrig utveckling, man måste alltså ha nått 
ett visst utvecklingsstadie för att kunna lära sig något alls (Håkansson1998:14). Enligt honom 
måste barnet få tid till att inombords bearbeta sina erfarenheter, men även få tillfälle att dela med 
sig av dessa med andra. Piaget trycker på en aktiv aktivitet för att kunna lära sig och betonar den 
naturliga nyfikenheten och undersökandet (Svensson 1998:29). 
 
Man delar in barnets språkutveckling i fyra olika stadier inom den kognitiva teorin, vilka följer 
nedan. 
 

•Den sensmotoriska perioden (0-2 år) 
Barnet upplever sig själv som världens mittpunkt och undersöker sig själv, sin kropp och inte 
minst talapparaten genom att testa olika ljud. Detta är en ytterst egocentrisk period och är 
obligatorisk för att kunna börja uttrycka sig i följande stadier. Monologer är vanligt 
förekommande hos barnen. För att kunna sätta ord på omvärlden, måste barnet ha någon slags 
vetskap om den, vilket det även får under den här perioden. 
 

•Den preoperationella intelligensen (2-7 år) 
Barnet börjar prata och utökar sitt ordförråd. Språket betecknar symboliska aktiviteter och 
handlingar, såsom lekar och bilder. Barnen som har medverkat i undersökningen nedan är 
fortfarande i detta stadium. 
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•De konkreta operationerna (7-11 år) 
Barnet blir alltmer varse om andras situation och klarar alltmer av att sätta sig in i denna. 
Förmågan att samspela med andra människor (det vill säga att variera språket, beroende på den 
aktuella samtalspartnens ålder, språkliga nivå, etc.) blir också den allt bättre. 
 

• De formella operationerna (från 11 år) 
Barnet får en djupare språklig medvetenhet och klarar av att lösa verbala problem 
(Håkansson 1998:14f).  

 

”...ett exempel är att kunna lösa följande problem: 'Stella är längre 
än Anders, men kortare än Daniel. Vem är längst?' Trots att en 
tioåring mycket väl kan ordna tre dockor med olika längd, kan det 
vara svårt för tioåringen att lösa problemet om det bara framställs 
verbalt.” 
(Håkansson 1998:15) 
 

Vad som kan sägas vara typiskt inom det kognitiva synsättet på språkutvecklingen är den 
kognitiva utvecklingen som anses påverka individens samtliga utvecklingsområden. 
Språkutvecklingen har alltså ingen egen ställning inom utvecklingen, då det kognitiva ligger till 
grund för den. Grunden för den kognitiva utvecklingen är i sin tur de erfarenheter barnet får 
under de första åren genom sina sinnen (syn, hörsel, känsel, lukt och smak) och rörelser. Dessa 
upplevelser utvecklar till sist tänkandet och därmed även språket. Man skulle kunna sammanfatta 
detta enligt följande: 
 

Miljö → upptäckter/erfarenheter (kognition) → språkutveckling 
 

Piaget trycker alltså, till skillnad från Chomsky, inte bara på det genetiska utan även på miljöns 
inverkan på barnets kognitiva utveckling och därmed även indirekt dess språkutveckling 
(Svensson 1998:29ff). 
 

 

2.3 Lev Vygotsky 
 

Den ryske psykologen Vygotsky är samtida med Piaget, och delar vissa synsätt med denne. De är 
båda intresserade av den allmänna kognitiva utvecklingen, men Vygotsky tilldelar den mänskliga 
interaktionen en större roll i barnets språkutveckling än Piaget. Det är genom det sociala som 
barnet upptäcker och fattar intresse för språket och det är med hjälp av stöd och samtal med 
vuxna som barnet lär sig ordens innebörd och språket utvecklas (Håkansson 1998:17). 
 

Till skillnad från både Chomsky och Piaget talar inte Vygotsky om en medfödd språklig 
kompetens. Det handlar istället om en konsekvens av människans sökande efter den 
livsnödvändiga kontakten med andra människor. Barnet är beroende av andra människor för att 
överleva, och får genom kommunikation och kontakt med andra sina psykiska, fysiska och 
sociala behov tillfredsställda.  
 

Piaget talar om det egocentriska talet (monologen), vilket förekommer i den sensmotoriska 
perioden, som ett stadie i utvecklingen. Också Vygotsky ser detta som ett stadie i utvecklingen, 
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men till skillnad från Piaget ser han det som en övergång från socialt tal till ett inre tänkande, inte 
en övergång från inre tänkande till socialt tal. 
 

Monologer uppträder då barnet har lärt sig att skilja på olika aspekter av språkets funktion. Det 
har lärt sig att språket inte enbart är ett kommunikativt medel, utan även kan användas på ett 
performativt sätt, det vill säga att barnet använder språket för att beteckna det som görs, när det 
görs, till exempel ”nu går dockan och lägga sig”. De performativa talakterna blir mindre viktiga 
med tiden, och i ett senare stadie räcker det med tankar för att styra barnets handlingar (Svensson 
1998:36f). 
 

 

3. Språket och miljön 
 

Den amerikanske forskaren Bronfenbrenner ser på barns språkutveckling ur ett 
utvecklingsekologiskt perspektiv. Detta perspektiv lägger vikt vid samspelet mellan individ och 
miljö, och barnet och dess utveckling sätts i relation till de miljöer som barnet vistas i. Barnets 
(språk)utveckling beror mycket på olika faktorer i uppväxtmiljön. Bronfenbrenner menar också 
att miljön påverkar olika barn på olika sätt, bland annat beroende på vilka karaktärsdrag och 
erfarenheter som barnet redan bär på. Detta synsätt kan liknas vid det faktum att två människor 
inte upplever en händelse, eller bok på exakt samma sätt, eftersom den ena kanske har en annan 
världssyn än den andra (Svensson 1998:121). 
 

Bronfenbrenner har delat upp uppväxtmiljön i fyra olika nivåer, beroende på dels om miljöns 
påverkan är direkt eller indirekt, dels på hur mycket de påverkar barnet. Dessa nivåer är 
 

•Mikronivån 
•Mesonivån 
•Exonivån 
•Makronivån 
 

Mikronivån står för de miljöer och personer som är närmast kopplade och har störst påverkan på 
barnet, såsom familjen, kamrater på till exempel dagis eller hos dagmamman. Saker som 
påverkar barnet på mikronivån är främst vad som görs och hur de görs. Det beror på att barnets 
verklighetsuppfattning påverkas av dessa två faktorer, och som det står längre upp i texten, har 
barnets uppfattning om sin omgivning stor betydelse för språkutvecklingen, speciellt då det är 
yngre. 
 

Nästa nivå, mesonivån, handlar mycket om förhållandet mellan de olika miljöerna på mikronivån. 
Förväntningarna som föräldrar, kamrater och fritidsfröknar har på barnet är mycket 
betydelsefulla. Kontakten mellan närmiljöerna har också betydelse. Barn är väldigt lättpåverkade, 
och kan lätt få en negativ syn på till exempel sina fröknar, om föräldrar pratar om dem på ett 
visst, negativt sätt.  
Bemötandet av barnets försök till att tala är också av vikt och hur vuxna stimulerar barnet i sina 
försök att tillägna sig språket. 
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På exonivån finner vi sådant som påverkar miljön på de två andra nivåerna. Det har en mer 
indirekt påverkan på barnets utveckling, och kan bestå av föräldrarnas värderingar, attityder och 
ekonomi, men även hur bostadsområdet och hur kommunens barnomsorgspolitik ser ut. Barnets 
attityd gentemot språket kan till exempel påverkas av hur föräldrarna ser på språket. 
 

Slutligen har vi makronivån. Här pratar vi om sådant som är längst bort från barnets närmiljö, 
nämligen samhällets struktur, politiska bestämmelser samt lagar. 
 

 

4. Redovisning av undersökning 
 

Undersökningen har gått till på så sätt att jag under en arbetsvecka har iakttagit åtta barn, fyra 
barn hos dagmammor och fyra barn på dagis. Dessa barn har, med föräldrarnas godkännande, 
spelats in under c:a tre timmar var, för att göra det möjligt att undersöka huruvida deras språkliga 
utveckling skiljer sig från varandra och om den eventuella skillnaden kan bero på barnens miljö, 
till exempel antalet barn de träffar och leker / pratar med under veckan. Eventuella syskon där 
hemma har jag inte tagit hänsyn till. 
 

Då barnen som har deltagit i undersökningen är anonyma, står de inte vid namn nedan. I stället 
har de fått olika beteckningar, beroende på om de går hos dagmamma eller i förskolan. Barnen 
betecknas enligt följande: 
 

Barn 1A 
Barn 1B 
Barn 1C 
Barn 1D 
 

Barn 2A 
Barn 2B 
Barn 2C 
Barn 2D 
 

Siffran står för dagbarn (1) / dagisbarn (2) och bokstaven för i vilken ordning barnet spelades in 
(Barn 1A är till exempel det första dagbarnet jag spelade in och Barn 2C det tredje dagisbarnet 
som spelades in, och så vidare.). Dessa kommer i följande texter att förkortas till B1A, B1B, 
B1C, etc.. 
 

Vid dialoger kommer även dagmamman (DM), dagisfröknarna (F1 och F2) och lekkamrater 
(LK), samt även jag (Y), då jag förekommer i tal, att vara förkortade. Versaler i dialogen betyder 
en betoning på det aktuella ordet eller stavelsen. 
 

 

4.1 Dagbarnen 
 

Strax utanför Lidköping ligger Stenhammar, där den dagmammeverksamhet vilken jag besökte 
under en veckas tid finns. Den inkluderar c:a 25 barn mellan ett och fem år, samt fyra 
dagmammor. Varje ”mamma” har alltså max sex eller sju dagbarn, vilka hon tar hand om i sitt 
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hem. Oftast är det runt fyra barn om dagen, och det är sällan som alla sju dagbarn är hos 
dagmamman samtidigt. 
De flesta barnen är hos dagmamman måndag till fredag under drygt sex timmar. 
 

Barnen träffar varandra i dagmammegruppen varje dag, men även de i de andra grupperna någon 
timma på förmiddagen, då de fyra grupperna tar en promenad tillsammans. Det finns även en 
lokal (kallad just Lokalen) i vilken alla barn umgås en gång i veckan, under en heldag. 
 

Den största språkstimulansen barnen får hos dessa dagmammor är i lokalen, då de bland annat 
sjunger vid fruktstunden och läser sagor. Då barnen är ensamma finns dock även språkstimulans 
barnen sinsemellan, då de gärna, och mycket, berättar och leker. 
 

De dagbarn som har deltagit i undersökningen är följande 
 

 

B1A 
Pojke, 5 år.  
Tar mycket plats, både språkligt och fysiskt. 
Dominant mot jämngamla barn, men väldigt beskyddande mot de yngre barnen. 
 

B1B 
Flicka, 4.5 år.   
Blyg då det är många barn, säger inte mycket vid till exempel lunch eller frukost. 
Dock pratglad då man är ensam med henne, eller då det är ett eller två barn till. 
 

B1C 
Flicka, 5 år. 
En av de flickor som tar mycket plats och bestämmer.  
Liksom B1B antar hon en beskyddande roll med de yngre barnen (samt dockor). 
 

B1D 
Pojke, 5år 
Också han blyg, men det bara i början. Blir sedan pratglad.  
Misstänker att blygheten i början beror på min närvaro. 
Tycker mycket om att berätta och gör det ofta. 
 

Barnen är inspelade vid tre tillfällen, vid frukost (eller lunch), lekstunden och promenaden. 
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4.1.1 B1A 
 

Samtalet vid frukostbordet går lite trögt i början, vilket jag antar beror på min närvaro. Dock 
märks, redan efter några minuter, barnets artiga ordval då han, efter att ha blivit erbjuden en 
smörgås: 
 

DM: åh här har du macka, vill du ha? 
B1A: Jag tar gärna 
DM: ja, ta du en macka, så har du smöret där 
B1A: mh 

 

Därefter konstateras vilka barn som kommer lite senare samt en del kommentarer om det kalla 
vädret. 
 

När barnet några få minuter senare känner sig tryggare i sällskapet börjar han med att berätta om 
morgondagens färd till dagmamman.  
 

B1A: jah, och hä-här var... här är gruset 
DM: ah. 
B1A: preciis... vi hållde på att åka ner i diket. vi var... vi åkte mitt 
på  gruset. 
DM: Mmh.. det var halt där alltså? 
B1A: Det var näära på att åka ner 
DM: mh 
B1A: asnära. 
DM: Det var väl inte så bra... 
B1A: mnh 
DM: inte nôtt bra.. att åka fast 
B1A: vi hållde inte på att åka fast, men aargh. 
 

B1A visade också många exempel på det intresse för språkljud, som är så vanligt bland barn i 
den åldern och som är ett bevis på en fonologisk medvetenhet hos barnet (Svensson 1998:86). 
 

DM: Vad ska du ha på då? 
B1A: Aoast! 
DM: Åst? 
B1A: Lite ost lite ost, ost ost ost ost 
DM: vi måste köpa marmelad, för det glömde jag igår 
B1A: malmelaad, memelad, mamlelad, malmilalad, mamilalad, 
mamilalad, la-laad 
 

Barnet leker i föregående exempel med orden ost och marmelad, genom att ändra på det första 
fonemet i ost (ost – aoast), samt leka med de initiala och finala bokstavskombinationerna i 
marmelad (marmelad – malmelad – mamilalad, etc.). Fler exempel på denna språkliga nyfikenhet 
återkommer vid senare tillfällen under dagen. 
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Frukosten avslutas med ännu en artighetsfras: 
 

B1A: Får jag gå från bordet? 
DM: Ja, de får du. Vad säger man då? 
B1A: TACKTACKTACK! 
DM: Varsågod! 

 

Efter frukosten följer ungefär en timmes lek i lekrummet. Då B1A för tillfället är enda barnet hos 
dagmamman, är det mig han leker med. Vi leker med kaplastavar och bilar. Under den här tiden 
använder inte barnet några språkliga drag värda att nämnas i den här undersökningen.  
 

Senare på dagen märks dock hur han anpassar sitt språk efter samtalspartnen (han använder alltså 
ett mer vuxet språk när han talar med mig eller andra vuxna, än när han pratar med andra barn.), 
vilket Svensson tar upp i sin kronologiska beskrivning av barns talspråksutveckling (Svensson 
1998:80).  
 

Det tredje och sista inspelade klippet med B1A är under förmiddagspromenaden tillsammans 
med de andra  barnen. Vid den här tiden visar han sin dominanta sida gentemot de övriga, 
jämngamla barnen. Barnen leker på en snöhög utanför dagmammans hus. De hoppar och åker 
pulka på den lilla backen. 
 

B1As lekkamrat, en pojke på fyra år, betecknas nedan LK1. 
 

B1A: Du får inte... åka där! Det [det vill säga pulkan LK1 
leker med] är MIN! 
LK1: Nää! 
[B1A tar pulkan från LK1, varpå LK1 börjar gråta.] 
B1A:  Men du får leka dääär! 
 

Det hela slutar med att B1A ber om ursäkt efter att en av dagmammorna har sagt till honom. 
Resten av B1As lek präglas av hans bestämmelser av vad de andra (jämngamla) barnen ska göra. 
 

B1A: näää! Det [det påbörjade snöslottet] ska inte vara där!  
 

Och då en något yngre flicka tar en spade från en annan pojke, säger han till henne 
 

B1A:  meeen....  jag gedde han den! 
 

Vilket av hans sätt att uttala orden att döma kan tolkas som en uppmaning till flickan att lämna 
tillbaka spaden. 
 

Dessa är bara några få exempel på hur B1A uppmanar andra barn, då han leker med dem. 
 

 Exemplen ovan visar även på en del övergeneraliseringar (hållde, gedde), samt några fel i 
ordvalen (vilka barnet själv kommer på och rättar till ganska snabbt  
 

B1A: preciis... vi hållde på att åka ner i diket. vi var... vi åkte 
mitt på  
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samt då barnet kommenterade en ljusstake med figurer som snurrar då ljuset är tänt,  
 

B1A: Precis när jag kollad.. precis när... förut.. eller ja... då 
snurra de bara såå [barnet syftar här på de snurrande 
figurernas hastighet.]). 

 

Det sista exemplet visar även på en eventuell svårighet att skilja på subjekts- samt objektsform 
för tredje person singular. Dock kan det vara ett dialektalt tal, då även större barn och vuxna 
använder subjektsformen han i stället för objektsformen honom. 
I övrigt är barnets språk mycket likt vuxenspråket. 
 

 

4.1.2 B1B 
 

Vid frukostbordet är vi fyra stycken, jag, dagmamman, B1B samt en treårig flicka. B1B berättar 
om sin styvmammas tre hundar, Seven, Saga och Cleo, och vad de brukar göra. 
  

DM: han [hunden Seven]  måste ju gå ut ibland 
B1B: dom, när dom har lekit 
DM: mh 
B1B: sovit 
DM: mh 
B1B: ätit 
DM: mh 

B1B: busat 
DM: mh 
B1B: kollat.. kollat på tv 

 

Också B1B övergeneraliserar något, dock inte lika mycket som B1A. Det nyss angivna exemplet 
är den enda övergeneralisering jag har spelat in. Däremot finns fler exempel på ett, för barnet och 
situationen, felaktigt ordval. Även följande exempel är inspelat under frukostens berättande. 
 

B1B: Saga ba slänger sej på ryggen 
DM: Jaha 
B1B: Eller.. Eller hon ba slänger sej.. på Cleos rygg å sen 
rider ba o sen hoppar hon av o sen ba.. gör hon såhär me no... 
med näsan. Åså tror Seven att han inte får busa med  
henne men det gör han ändå så springer Saga iväg o lägger 
sig i min säng 
DM: Jasså? Ligger hon o sover där när du sover också eller? 
B1B: Ah 
DM: Aha 
B1B: Hon hoppar alltid upp på min mage. 
DM: Mh, va mysigt 
B1B: Hon ä.. hon... jag har fått henne av Camilla [B1Bs styvmamma] 
DM: Jasså? 
B1B: Fast ho.. fast.. fast Camilla tar me henne uut 
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Exemplet ovan visar inte bara på att barnet rättar sig själv då hon sagt fel, utan även att hennes 
ordförråd inte är fullt utvecklat, vilket gör att hon ändrar meningsbyggnaden, om hon påbörjat 
något som är för komplicerat att slutföra (till exempel fast ho... fast... fast Camilla tar me henne 
uut.  Den påbörjade meningen (fast ho...) hade kunnat avslutats ”fast hon går ut med Camilla”, 
eller något liknande. I stället väljer barnet att påbörja en annan, lättare(?) mening, och säger 
”Camilla tar med henne ut”). 
 

Frukosten avslutas även här med ett artigt ”tack för maten”, dock utan någon påminnelse från 
dagmamman.  
 

Något senare kommer ytterligare två barn, en treårig pojke och en tvåårig flicka (nedan betecknad 
LK2.). Pojken tar genast fram leksaksköket och börjar laga mat, medan B1B leker med dockorna, 
samtidigt som hon ropar till sig LK2. B1B verkar känna sig säkrare bland yngre barn än bland 
barn i samma ålder och i leken med LK2 antar hon en något bestämmande roll.  

 

[LK2 sitter med en docka i knäet och kammar hennes hår] 
B1B: ...me...men vi leker mamma, pappa, barn!  
LK2: ...mmmh... 
B1B: ...så e ja mamma å du e storasyster å hon [alltså 
dockan] lillasyster... 
LK2: ...mmMH..! 
B1B: ...fast ho..ho sover ju... där...! 
LK2: …mamamama... 
 

B1B bestämmer alltså här vad leken ska handla om och vem som ska vara vem. Hon har en mer 
framträdande roll än då hon leker med fler barn (se exemplet nedan) och man skulle kunna säga 
att hon är något av en lekledare i leken. 

 

I Lokalen vistas fler barn och det är där B1Bs blyga sida träder fram. Liksom vid leken med LK2 
försöker B1B ta iniatitiv till en mer betydande roll, men en mer dominant flicka (B1C) antar 
rollen som lekledare. Flickan bestämmer vad som ska byggas samt vad och vilka som ska vara 
med i byggnationen, vilket B1B finner sig i. B1B ingår nu i en lite större lekgrupp om fyra 
flickor mellan tre och fem år. Flickorna sitter runt en legoplatta, där de ska bygga ett hus. 
 

[B1B plockar fram en legoblomma ur lådan och trycker 
fast den på legoplattan] 
B1C: [plockar bort blomman] NÄ! Vi BEHÖVER inte 
den!  
B1B: Men jag vill ha den...! 
B1C: Jamen inte DÄR! 
B1B: ...mh... 
 

Detta slutar med att B1B får en egen, något mindre legoplatta, på vilken hon placerar sina 
blommor. 
 

Bredvid flickorna sitter en ettårig pojke och iakttar flickornas lek. Han sitter och leker med en 
liten, gul traktor och plötsligt börjar han gallskrika. Han tycks ha klämt fingret på traktorn. B1B 
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är genast framme hos den lille pojken och frågar vad som hände, samtidigt som hon kramar 
honom. Därefter hämtar hon en av dagmammorna, som tar hand om pojken. 
 

4.1.3 B1C 
 

B1C kommer till dagmamman något senare än de andra barnen och är inte med vid 
frukostbordet. Klockan är runt halv elva då hon kommer och efter att ha hälsat på dagmamman 
och mig går hon in i lekrummet till de andra barnen. Idag är de fyra barn. Utöver B1C är det 
bland annat en fyraårig flicka (LK3), som idag leker med B1C. De båda flickorna bygger ett torn 
med kaplastavar tillsammans och även idag är det B1C som bestämmer i leken. 
 

B1C: Ah, ja ska bara bygga färdigt lite, åså behöver vi 
såhär många... De nog räcker... De räcker nog... Den ska 
va där. Så. Å där ska den bilen va.[LK3 råkar välta en del 
av tornet.] Meeen...! 
LK3: Förlåt 
Y: Men de gör väl inget, är ju bara att bygga upp de igen 
B1C: Ja.. Ska bara pilla bort de här me 
LK3 Näää! 
B1C: Hmm.. Hur blir det nu då? Justde, vi kan väl bygga 
lite utanför här...! 
LK3: Men kan vi inte göra en trappa? 
B1C: Kan använda dom här [några kaplastavar som 
ligger vid sidan]. Dom behöver vi inte... JO dom behöver 
vi, annars kan det rasa väldigt fort. Eller hur? 
LK3: [leker med ljud] 
[yngre flicka, 2-3 år]: Jasaj man den... 
B1C (rasar tornet): MEN! 
Y: Det gick fort ja 
 

Utdraget ovan är ett litet exempel på den roll B1C har tagit i denna lek (och som även är väldigt 
vanlig för henne att anta, se exemplet under B1B). Flickan bestämmer till exempel var bilen ska 
vara och vilka stavar som får användas.  
 

I inspelningarna finns även exempel på stammningar i B1Cs språk, vilka ofta är helt naturliga hos 
barn i den åldern. Ett exempel är då flickan förkunnar antalet klossar som behövs för att bygga en 
trappa: 
 

B1C: Då får du räkna de här sen, när ja börjar räkna. För 
så många, så här, så hä... Så HÄR många klossar, så 
många trappsteg måste det va. 

 

Lite senare börjar en pojke (LK4) lite längre bort att leka med ljud. Även ett och annat ”fult” ord 
förekommer i pojkens lek 

 

 

LK4: Da-da!! Ma-ma!! La-la!! BAJS BAJS!!  
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Detta är ett av de få exempel då ”fula” ord  förekommer hos dagmammegrupperna. Ett annat 
exempel är vid lunchbordet. Jag sitter då bredvid en treårig flicka som verkar tycka att det är 
väldigt spännande med ”förbjudet” språk och tecken. Hon visar mig sitt högra långfinger och 
säger att hon vet vad det betyder (det vill säga fuck you). Sedan viskar hon att hon bara vågar visa 
fingret om hennes föräldrar inte ser på, eftersom de då blir arga på henne. 
 

Efter lunch går B1C till dockrummet och leker, också idag är det mamma, pappa, barn som 
gäller. Hennes roll blir ännu en gång mamma, en yngre flicka är storasyster och dockan är 
lillasyster. I leken gråter dockan. B1C sitter ensam på en stol med henne i knäet och pratar tyst 
och tröstande till henne. 
 

B1C: Julia [dockans namn], de e okeeej...! Du... ka få mat. 
[vänder sig mot mig] Kan jag fåå deen [en nappflaska i 
plast till dockan]?  
 

B1C börjar nynna på en jullåt, vilken tidigare under dagen hade sjungits vid fruktstunden. 
 

 

B1D 
 

B1D är ett av de barnen som kommer tidigt på morgonen. Vid klockan sex anländer han till 
dagmamman och sätter sig framför tvn. Mycket prat blir det inte, dels för att han fortfarande är 
ensamt barn, dels för att både han och jag är trötta. Efter en stund kommer han och sätter sig 
bredvid mig i soffan. 
 

B1D: Vet duuu...? 
Y: Nä? 
B1D: Hemma så har vi e-en.... har vi en... vahetere... en 
råtta! Ah, å igår så rymde han. 
Y: Asså? Hittade ni honom igen? 
B1D: Aaaah! Han låg under min... eller nej, under Linas  
[B1Ds syster] säng...!  
Y: Jahaa...! Vilken tur att ni hittade honom! Hade han 
varit borta länge? 
B1D: aaah, pappa hittade han efter jättelång tid! 
 

Under dagen märks B1Ds intresse av att berätta historier tydligt. Vid frukostbordet är han ett av 
de mest pratglada barnen och han berättar om hur läskigt det var när han flög för första gången. 
 

B1D är också en av dem som använder sig av språket för att få uppmärksamhet. Hans strategi är 
dock inte att använda ”fula” ord, utan upprepningar och en hög ljudnivå. Ett exempel på detta 
finns inspelat då B1C blir inspelad. B1D sitter då bredvid henne, LK3 och mig när tornet byggs. 
Han bygger ett lite mindre torn själv och blir precis klar. B1C räknar antalet trappsteg, medan 
B1D försöker fånga vår uppmärksamhet för att visa vad han har byggt. 
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B1D: TITTA HÄR VA JA HAR BYGGT! 
B1C: En... två... tre 
B1D: ...byggt... byggt klart..! byggt klart, byggt klart, 
byggt klart! 
B1C: [viskar] En, två, tre... Fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, 
tio, elva, NEJ! [börjar om, räknar till sjutton] 
B1D: [plockar ihop kaplastavar i bakgrunden] Argh! 
Argh! Argh! SJUTTON! Sjutton trappsteg! AAAJ! 

 

B1Ds sätt att skaffa sig uppmärksamhet tycks fungera, då han får den; ett irriterat hyssjande från 
dagmamman. 
 

4.2. Dagisbarnen 
 

I Andersberg, Halmstad, ligger Smörblommans förskola. Förskolan är indelad i fem avdelningar 
uppdelade i två hus. I det ena huset finns två delar för de minsta, och i det andra är två delar, 
Fjärilen och Getingen, för de lite större. Fjärilen är den grupp som jag har undersökt. 
Totalt är de trettio dagisbarn, femton på varje avdelning, och fyra fröknar. De flesta barnen är på 
förskolan måndag till fredag under drygt sex timmar. 
 

På Fjärilen är den styrda språkstimulansen något högre, men också här är den spontana 
språkleken något väldigt vanligt i berättelser och lekar med ord och olika ljud. Sagostunder och 
ramsor är mer frekventa här än hos dagmamman. 
 

De barn som har deltagit i undersökningen är följande 
 

B2A 
Flicka, 5 år 
En väldigt tjejig flicka. Gillar bland annat att leka med mitt hår och med dockor. 
Tycker även om att bestämma. Har ofta många kompisar omkring sig. 
 

B2B 
Flicka, 5 år 
Också hon tjejig, dock inte lika mycket som B2A.  
Favoritleksaker är barbiedockor och, ibland, leksaksköket. 
Gillar sagostunderna. 
 
B2C 
Pojke, 4 år 
Högljudd pojke som tar mycket plats.  
Tycker mycket om att prata. 
 

B2D 
Pojke, 5 år 
Blyg och lite tyst av sig. Pratar mer i slutet av min dag med honom. 
Väldigt nyfiken, både på mig och diktafonen jag har med mig, ställer många frågor. 
 

 



 20 

4.2.1 B2A 
 

Flickan kommer till dagis strax före klockan åtta. Frukostbordet är framdukat och nio barn sitter 
och äter. Ljudnivån är ganska hög, även om fröknarna försöker få ner den genom att säga saker 
som ”vi pratar med små bokstäver inomhus” och liknande, och att höras är inte det lättaste. 
Barnen pratar sinsemellan om vem som ska leka med vem senare. Efter en stund vill B2A ha 
osten som står på andra sidan bordet, bredvid en av fröknarna. B2A börjar med att försöka sig på 
ett ”kan jag få osten?”, vilket den tilltalade fröken antagligen inte hör, då hon fortsätter prata med 
barnet bredvid henne. B2A fortsätter med att försöka fånga frökens uppmärksamhet. 
 

B2A: Kan ja få osten? 
F1: [pratar med barnet bredvid] 
B2A Kaaaan jaaaa fåååå ooosteeen? 
F1: (…) 
B2A: Fröken! Fröken! FRÖÖÖÖKEN! 
F1: Vad va det B2A? 
B2A: Kan ja få osten? 
 

Liksom B1D använder sig B2A av språket när hon vill ha uppmärksamhet. Också hon upprepar 
sig, men till skillnad från B1D drar B2A ut på vokalerna, samtidigt som hon successivt ökar 
ljudnivån.  
 

Fler exempel på denna strategi finns inspelade. Ett av dem utspelar sig lite senare på 
förmiddagen,  när hon och några andra flickor leker med dockor. Några pojkar kommer in i 
rummet med sina bilar och kör omkring, bland annat kör de på flickornas ben. De blir irriterade 
och B2A säger åt dem att sluta, vilket inte ger någon effekt. Efter att ha sagt åt dem åtskilliga 
gånger, säger hon till mig. Jag låtsas att inte höra henne, för att se om hon använder samma 
teknik som vid frukostbordet, vilket hon gör. 
 

B2A: Ylvaa...! Dom kör på oss! Säg till doom! 
Y: … 
B2A: Yyyylvaaaa! Säääääg till doooooom, Ylvaaaa! 
 

Varefter pojkarna, efter någon tillsägning drar sig ut ur rummet och fortsätter leken någon 
annanstans. 
 

Vad som är intressant i flickornas lek med dockor, och även övriga rollekar, är att de ofta pratar 
med en annan röst, ofta något ljusare än sina egna. Det är också vanligt att andra namn, än det 
egna, väljs i rollekarna, både bland flickorna och bland pojkarna. 
 

 

4.2.2 B2B 
 

B2B är den flickan som gärna sitter bredvid fröknarna och pratar vid frukost och lunch. Hon 
verkar gilla uppmärksamheten hon får av fröknarna vid dessa tidpunkter på dagen. Hon är även 
ett av de mer artiga barnen, som hjälper till både före och efter måltiderna, med att till exempel 
plocka fram och ta bort tallrikar och sådant. Hon är inte heller sen med att, efter måltiderna, säga 
saker som ”tack för maten” och ”det var gott”. 
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B2B och B2A verkar vara bra kompisar, i alla fall på dagiset. De leker ofta med varandra, och 
deras lekar handlar om vardagssituationer. Vid ett tillfälle leker de till exempel frisör och 
kammar varandras hår. Medan B2B sitter i stolen och blir ompysslad, säger hon till B2A att hon 
måste handla mat efter sitt besök hos frisören, samt att hon måste hämta lillan på dagis senare. 
 

Vid sagostunden sitter barnen i en ring, däribland sitter B2B. Hon verkar en av dem som 
uppskattar sagostunderna mest. Hon sitter gärna nära berättaren och lyssnar ivrigt. När 
berättelsen är slut, återberättar B2B den gärna för de fröknar – och mig – som inte var med och 
lyssnade.  
 

B2B: Åh vetu? 
F2: Nä? 
B2B: De va en vaal som... som.. han simma 
F2: Jasså? Vart simma han 
B2B: Han simma runt heeeeela jorden! Åså träffa han en 
pingvin... på.. vahettere... där nere, de e kallt... 
F2: Sydpolen? 
B2B: JA! Sydpolen... 
 

I exemplet ovan kan man även se att hon, när hon inte kan eller kommer ihåg ett ord, försöker 
beskriva det, för att få hjälp av samtalspartnen att komma på ordet. Detta är ett bra sätt att lära sig 
ett språk, både när det gäller sitt modersmål och ett annat språk, speciellt då personen försöker 
berskriva det borttappade ordet med andra ord. 
 

 

4.2.3 B2C 
 

B2C är ett av de barn som bidrar till den ofta högljudda stämningen vid matbordet. Han vill gärna 
ha uppmärksamhet från fröken och andra barn och då han lyckats fånga den gör han näst intill allt 
för att behålla den. Vid frukosten pratar han med en annan pojke (LK5), också fyra år gammal, 
om familjens nya bil. 
 

B2C: Vi hade en biiil förut... en.... to... yota. Ah, men 
pappa tyckte Inte om den, han sa den va för gammal elle 
nå.... 
LK5: Min pappa, han, han har också en biil... 
B2C: Mh. Men den nya bilen då, den e röd. Elle nä, den 
e blåee! Blåbläbliiiiblåhblååå e den... 
LK5: [tittar på barnet bredvid honom, som sitter och 
sölar med maten] 
B2C: Men DU! [petar LK5 på axeln] Den här bilen är 
jäättestor! Får säkert plats ett HUS där bak! 
LK5: Mh... [han har nu börjart tappa intresset för B2C 
och riktar återigen uppmärksamheten mot barnet 
bredvid] 
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B2C: Å såå... Vår katt.. du vet... den gillar att sitta däär... 
[börjar smått ge upp LK5 som samtalspartner och 
försöker fånga frökens uppmärksamhet mittemot.] 
 

Senare pratar B2C med mig, och nu kommer det ”fula” språket fram. Han berättar om när hans 
sju år äldre bror ibland svär. Också B2C pratar något tystare då dessa ”fula” ord kommer på tal, 
åtminstone när fröknarna är i närheten. Han verkar dock inte lika orolig som flickan hos 
dagmamman, och pratar avsevärt högre då det bara är han och jag, och eventuellt några barn i 
närheten. Även i det här sammanhanget verkar det som om barnet är nyfiken på dessa ord, men 
inte riktigt vågar använda dem. 
 

 

B2D 
 

Vid frukosten verkar B2D hellre anta den lyssnandes roll i samtalet. Han säger inte mycket själv, 
mer än ett och annat medhållande läte, som ju i stort sett är obligatoriskt för den rollen. Under 
hela frukosten sitter han dock och tittar på mig.   
Morgonens måltid avslutas med en artighetsfras  från pojken. 
 

B2D: TAAAAAACK … för maten! 
                    F1: Varsågod! 

B2D: Det var GOTT! 
 

Efter frukosten följer jag med honom och några andra pojkar in till ett annat rum, där de börjar 
leka med bilar. Det börjar efter ett tag snöa utomhus, vilket pojkarna uppmärksammar. B2D är 
nyfiken på fenomenet och frågar genast varför det snöar.  
 

Leken med bilarna fortsätter sedan. B2Ds lekkamrat går ut ur rummet efter ett tag, vilket dock 
inte påverkar B2Ds lek. Han fortsätter och, intressant nog, talar han för sig själv. 
 

B2D: Nu gör vi.. Såhär... Så. Och då börjar vi med 
den där... Däär... Där.. [viskar för sig själv] blir för 
tunnt mittemellan.. Så! Nu är det bara att börja o 
byggaa... Ska vi bygga. Då börjar vi med att lägga 
den.... Sååå... 
men... Om vi gör såhär... Om vi lägger den där, så 
kanske det blir bättre. Såja, jättebra! 

 

Senare, strax efter lunch börjar B2D berätta om en händelse hemma. Hans bror hade råkat tappa 
sin mobil i vatten, vilket hade förstört den. B2D hade då fått ärva telefonen, vilken han stolt visar 
upp under eftermiddagen. 
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5. Diskussion 
 

Slutligen kommer här ett sammanfattande avsnitt i vilket en kort diskussion hålls och därefter  
besvaras frågeställningarna mer konkret och kortfattat. 
 

De barn som har medverkat i min undersökning har alla varit mer eller mindre sociala och något 
som har varit gemensamt för dem har varit deras lust att berätta. De har berättat mycket och gärna 
om sina liv där hemma, eller kanske något som hände i lekrummet för bara någon minut sedan. 
Det har inte heller varit ovanligt att barnen har överdrivit sina berättelser något (ett torn som i 
verkligheten är två decimeter högt, kan i berättelsen vara två meter högt), vilket jag tror kan bero 
på barnets önskan att få uppmärksamhet. Det barn med den häftigaste berättelsen tror sig få mest 
uppmärksamhet.  
 

Jag har även fått uppfattningen att flera av barnen använder sitt berättande som ett sätt att bryta 
isen. Sex av de åtta barn som har undersökts har startat en konversation med mig genom att 
berätta något. Av dagbarnen berättar B1A om när han och hans pappa nästan körde av vägen, 
B1B om hennes styvmammas hundar och B1D om den bortsprungna råttan. Bland dagisbarnen 
var det B2B, B2C och B2D som berättade lite olika saker, allt från en återberättelse av sagan om 
valen, till den nya bilen och den nya (leksaks)mobilen. Även de andra barnen berättade, men jag 
har inte märkt någon form av isbrytarteknik hos dem, utan berättandet sker i leken, då de berättar 
vad som händer etc. Möjligen en följd av den properationella intelligensen som Piaget pratar om. 
Barnens ordförråd har under de tre senaste åren utökats något enormt, vilket också märks på 
deras önskan att konversera med andra människor. Kanske är det också en följd av den sökandet 
efter den livsnödvändiga kontakt, som Vygotsky pratar om? 
 

Barnen påverkar även varandra i sina roller. Ett exempel på detta är B1B. Hon är för det mesta 
väldigt blyg, både språkligt och i övrigt. Det finns dock undantag, till exempel då hon leker med 
yngre barn (syftar här på leken med LK2). En anledning till denna förändring kan vara att den 
yngre flickan på något sätt ser B1B som en slags förebild, då hon är äldre.Det kan i sin tur göra 
att B1B undermedvetet känner att LK2 förväntar sig vissa saker av henne, vilka hon även 
försöker leva upp till. Man kan även fråga sig om B1B i sin tur ser upp till B1C, eller någon av de 
andra, mer dominanta flickorna, och vill efterlikna dem då de inte är i närheten. Något liknande 
märkte jag inte bland de dagisbarnen i undersökningen, men därmed är det inte sagt att det inte 
finns bland några andra. 
 

Något som däremot har varit gemensamt för de barn som deltagit i undersökningen är sättet de 
ändrar sitt språk, beroende på vem deras samtalspartner är. Är den vuxen, talar också barnet med 
ett vuxnare språk, till skillnad från om barnet talar med ett yngre barn, då gärna språket blir mer 
övertydligt och talet blir lite mer ”förstår du väl”-aktigt. Ett exempel finns i inspelningarna med 
B1C, då hon leker med LK3 och säger vilka stavar som behövs för att tornet inte ska rasera. 
 

Även barnens intresse för språket och språkljud är något gemensamt. Både B1A och LK3, samt 
B2C lekte med fonem (”malmilaaad” s. 11 , språkljuden, s. 14, ”blåååe”, s. 18). 
 

En annan intressant, social sak som jag uppmärksammat efter mina besök, är att barnen hos 
dagmamman inte var så könsbundna i sina lekar som barnen på dagiset. Pojkarna hade till 
exempel inga problem med att leka med dockor eller leksaksköket, och många flickor tyckte om 
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bilarna. På dagiset var det snarare så att pojkarna lekte med bilarna och flickorna med dockorna, 
och så var det med det. Könsrollerna på dagiset var alltså starkare än hos dagmamman.  

 

Mamma, pappa, barn var en vanlig lek, både bland dagbarnen och dagisbarnen. Också här märkte 
jag något gemensamt bland barnen. Flickorna som var med i leken ville alla vara antingen 
mamman eller storasystern. Det verkar som om dessa två, och då främst mamman, har högst rang 
(eftersom hon har mest att säga till om?). De mer dominanta flickorna (B1B och B2A) fick oftast 
vara mamman. Dessa lekar som utspelar vanliga vardagssysslor (som i B2As och B2Bs lek vid 
frisören.) kan spegla en mer eller mindre omedveten längtan efter vuxenlivet. 
 

Att (bland annat) B2A förvränger rösten, pratar med en ljusare röst, då hon leker, tror jag har en 
alldeles speciell funktion, nämligen att hon markerar en slags det är en slags gräns mellan 
verkligheten och lekens värld. Ett annat sätt att göra detta tror jag är att kalla sig själv för andra 
namn i vissa rollekar (”Jag heter Anna, så får du heta Linnea!”). 
 

 
5.1 Skillnader i ordförrådet och / eller ordvalet? 
 

Vanligt bland alla barnen är små artighetsfraser, såsom “får jag gå från bordet?” och “tack för 
maten” vid matbordet, samt även “kan jag få den?” då de sitter i lekrummet och leker. Däremot 
kan det krävas en uppmaning från den vuxne, vilket jag upplever är mer vanligt bland 
dagisbarnen. 
 

Svordomar och liknande förekommer i barnens tal, men det verkar vara något nytt, spännande 
och förbjudet som de leker med, inte något som används för att få uppmärksamhet på det sättet 
jag antog när jag började med uppsatsen. De ”fula” orden är inte heller något som de slänger sig 
med när någon vuxen (det vill säga dagmamma eller dagisfröken) är i närheten, utan snarare 
något som används barnen emellan samt något som vissa säger i min närhet. Kanske för att testa 
mig? 
 

De fula ord som har använts bland barnen har varit såpass få att jag inte har haft någon möjlighet 
att analysera huruvida det är ett sätt för barnen att hävda sig bland de andra. Jag tror snarare att 
de, liksom flickan vid lunchbordet, tycker att det är spännande och gärna testar de nya, förbjudna 
orden, på samma sätt som de i spädbarnsstadiet undersöker sin talapparat. Jag har inte heller sett 
någon tendens att pojkarna använder sig mer av dem än flickorna.  
 

Många barn använder sig mycket riktigt av språket för att få uppmärksamhet, dock inte av de fula 
orden, utan av upprepningar och en ökad ljudnivån. B2A använder sig även av utdragna vokaler i 
detta syfte. 
 

Barnen använder en del diskurspartiklar (”En diskurspartikel […] är ett ord eller ett uttryck som 
inte direkt påverkar betydelsen av det man säger, utan snarare beror på situationen, texten, 
yttrandet eller relationen mellan de som talar” 
(http://sv.wikipedia.org/wiki/Diskursmark%C3%B6rer)), och det absolut vanligaste är ”ah”. 
Funktionen med det är dels att försäkra sig om att lyssnaren hänger med och dels att behålla 
ordet. 
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5.2 Språkliga skillnader mellan dagmammegrupperna? 
 

Jag har inte märkt några distinkta skillnader i språket bland barnen i de olika 
dagmammegrupperna.  
Enstaka barn i några av grupperna är bättre på att till exempel tacka för maten utan uppmaning.  
Dock är det för få barn i varje grupp som gör detta, för att jag ska kunna tolka det som speciellt 
för just den gruppen, utan det beror snarare på uppfostringen hemma. 
                                       
                                                                                                                                                        
5.3 Vad görs för att stimulera barnens språkutveckling? 
 

Både dagbarnen och dagisbarnen får en kontrollerad språkstimulans genom bland annat sånger, 
ramsor och sagoberättande. Dagbarnen får det något mer sällan än dagisbarnen, då dessa stunder 
sker i Lokalen, där de bara vistas en gång i veckan. Dagisbarnen får däremot stimulansen i stort 
sett varje dag. 
 

 

6. Sammanfattning 
 

För att lära sig ett språk krävs en inbyggd mekanism. Även de forskare som trycker mest på den 
utomspråkliga påverkan på språkutvecklingen är mer eller mindre eniga om detta. Vad som också 
krävs är en miljö i vilken ett språk talas. Utan en sådan går det inte att lära sig. Det finns till 
exempel skrönor om barn som har vuxit upp bland djur. Även dessa barn har utvecklat ett språk, 
ett mer primitivt språk än det mänskliga, men ändå ett språk.  
 

Jag tror att människor lär sig språket av en ren instinkt, liksom alla andra djur. Vi lever i en värld 
där kommunikation med andra människor är livsviktig och utan ett språk är det väldigt svårt att 
överleva.  
 

Språkstimulansen har en viktig roll i utvecklingen, men den behöver inte vara kontrollerad (det 
vill säga ske med hjälp av sånger, ramsor och sagor). Bara att prata med, och lyssna på barnet gör 
mycket. Att prata med barnet och intressera sig för dess berättelser är att bekräfta barnet som 
berättare, vilket också stärker dess språk och identitet (Gottberg 2007:22). 
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