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Abstract 

I det här arbetet kommer vi att behandla nyanlända barns kommunikation i samspel med andra 

individer. Vi vill undersöka detta dels eftersom området är intressant och relevant för oss i vår roll som 

blivande förskollärare, dels är det en aktuell fråga ur en samhällsaspekt på grund av nyanlända 

familjers migration till Sverige i stor utsträckning idag. Detta innebär en ny kultur samt ett nytt språk 

för barnen och både forskning och styrdokument visar betydelsen av att flera språk lyfts i förskolan för 

att ge barn ökade möjligheter till kommunikation och deltagande. Studiens syfte är att undersöka 

nyanlända barns användning av språk och andra kulturella verktyg för att kommunicera med andra 

barn och vuxna på förskolan samt hur användandet av olika kommunikativa uttryckssätt bidrar till 

barnens deltagande i sociala sammanhang.  

Våra frågeställningar är:  

   – Vilka kulturella verktyg använder nyanlända barn för att kommunicera i interaktion med andra 

barn och vuxna på förskolan? 

   – På vilket sätt möjliggör olika kommunikativa uttryckssätt nyanlända barns deltagande i olika 

aktiviteter? 

    Vi utgår från det sociokulturella perspektivet som teoretisk grund för studien och har genomfört en 

mikroetnografisk fältstudie där vi använt oss av observation och intervju som metoder för insamling 

av empiriska data. Den analysmetod vi använt oss av för att bearbeta vårt material är 

kommunikationsanalys. 

   Studiens resultat visar att nyanlända barn dels använder sig av det verbala språket som kulturellt 

verktyg för att kommunicera i samspel med andra barn och vuxna, dels av icke-verbala uttryckssätt 

som sitt eget kroppsspråk och olika artefakter tillgängliga i förskolans miljö. Vi har också kommit 

fram till att barnens kommunikativa uttryckssätt bidrar till deltagande på olika sätt beroende på 

kontext. Vår slutsats är att användandet av olika kulturella verktyg och kommunikativa uttrycksätt 

styrs av barnens individuella förmågor samt att barnens användande av såväl modersmålet som det 

svenska språket är viktiga förutsättningar för deltagande. 

Nyckelord: Nyanlända barn, kommunikation, kulturella verktyg, kommunikativa uttryckssätt, 

deltagande, språk 
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1. Inledning 

Minst vart fjärde barn som växer upp i Sverige i dag har sina rötter i andra delar av världen, 

vilket innebär att barnen själva eller deras föräldrar är födda i ett annat land. Detta betyder att 

vårt samhälle genom integration har blivit mångkulturellt samt att antalet flerspråkiga barn i 

förskolan och skolan ökar samtidigt som nya kulturer och språk integreras i verksamheten. 

Skolverkets definition av flerspråkiga barn är barn som talar ett annat modersmål än svenska. 

Flerspråkighet delas in i två kategorier, varav den ena är simultan flerspråkighet vilket 

innebär att barn utvecklar flerspråkighet från födseln. Den andra kategorin är successiv 

flerspråkighet som innebär att barnen lär sig andra språk när det första språket är etablerat 

(Myndigheten för skolutveckling, 2006). 

I föreliggande studie behandlar vi flerspråkiga barns kommunikation med fokus på nyanlända 

barn i förskolan. Kommunikation som begrepp innebär en process i vilken två eller flera 

individer förmedlar och utbyter information mellan varandra och sker såväl verbalt som icke-

verbalt. Innehållet i det förmedlade budskapet är centralt i kommunikationen som kan ske 

både som medvetna och omedvetna handlingar (Nilsson & Waldemarsson, 2007). Området är 

av intresse för oss ur aspekten att vi vill utforska vilka kommunikativa uttryckssätt nyanlända 

barn i Sverige använder samt skapar för att uttrycka sig och kommunicera med andra 

individer på förskolan med tanke på begränsade möjligheter att kommunicera genom det 

svenska språket. Vi vill studera detta dels eftersom barns kommunikativa utveckling berör 

förskolan som verksamhet, dels då området är aktuellt i vårt samhälle idag. Enligt fakta från 

Migrationsverket är föregående års invandring en av de största i vårt lands historia och har 

inte något år skett i så stor omfattning sedan immigrationen under 1990-talet. Under 2015 

sökte sig över 150 000 människor från olika delar i världen till Sverige i hopp om skydd från 

krig och förföljelse, vilket var det land i Europa som tog emot flest asylsökande i relation till 

dess invånarantal (se Migrationsverket, elektronisk källa). I Skolverkets riktlinjer definieras 

nyanlända som en grupp som vistats i Sverige i mindre än fyra år. Skolverkets definition av 

nyanlända barn innebär även att de inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar 

det svenska språket. Antalet nyanlända barn idag som är mellan ett och tolv år motsvarar 

omkring två procent av eleverna i förskolan, förskoleklassen och i årskurs 1-6 i grundskolan 

(Skolverket, 2015). Utifrån definitionen flerspråkiga barn tillhör de nyanlända barnen den 

successiva kategorin eftersom de har utvecklat modersmålet innan de ännu har tillgång till det 

svenska språket.  
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Sedan 1998 har den svenska förskolan en läroplan, Lpfö98 reviderad 2016, som har utformat 

sina riktlinjer utifrån barns utveckling och lärande. Den har utvecklats för att anpassas till 

samhällets förändring och tar hänsyn till mångfald och kultur samt lyfter fram flerspråkighet 

som en tillgång för barns kommunikation med andra samt som en extra tillgång för 

verksamheten (Skolverket, 2016). Enligt Läroplanen ska förskolan ”vara en levande social 

och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och 

kommunikativa kompetens” (Skolverket, 2016, s. 6). Barnkonventionen beskriver samtliga 

barns rätt att få sin röst hörd genom möjligheten att uttrycka sig samt få vara delaktiga i sitt 

lärande (Barnkonventionen, UNICEF).  

  Det finns tidigare forskning som styrker betydelsen av barns olika möjligheter till 

kommunikation och deltagande i en ny kultur. Enligt Skans (2011) är all kommunikation 

didaktisk samt bygger på interaktion mellan olika individer. Den beskrivs som en viktig 

förutsättning för barns lärande och utveckling. Det finns forskning och teorier som belyser 

barns upplevelser av nya språkliga och kulturella miljöer. En ny kultur och ett nytt språk 

innebär en stor utmaning för barn när det kommer till att lära sig att kommunicera med 

personer i omgivningen (Rogoff, 2003). Även enligt Skaremyr (2014) upplever nyanlända 

barn en ny språklig miljö som en stor utmaning. Genom stöttning från andra individer i 

närmiljön ökas barns förmåga att sig an ett nytt språk och det skapar möjlighet för 

kommunikation och deltagande i språkliga aktiviteter (Skaremyr, 2014). Att erbjuda barn 

användning av olika kommunikativa redskap samt att uppmärksamma barns olika språk är en 

viktig faktor för inlärning av ett nytt språk (Kultti, 2012). 

  1.1   Problemformulering 

Vi finner att ovan nämnd forskning visar på betydelsen av förbättrade förutsättningar och 

villkor för flerspråkiga barns språkutveckling samt möjligheter till kommunikation med andra 

individer på förskolan. Dock har vi noterat att det föreligger brist på forskning som fokuserar 

nyanlända barns kommunikation och deltagande, samt beskriver de utmaningar barnen ställs 

inför i en ny kulturell miljö. Utifrån detta faktum anser vi att vårt forskningsområde är centralt 

och av vikt att utforska vidare. Vårt valda område är av stor betydelse dels för oss själva i vårt 

framtida yrke som förskollärare då det åligger oss ett ansvar att möjliggöra för samtliga barns 

kommunikativa utveckling, inte minst barn som har fler språk utöver det svenska. Det är dels 

av stor vikt för förskolan som institution på grund av dess uppdrag att erbjuda nyanlända barn 
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möjligheten att lära känna en ny kultur samt att kunna kommunicera med andra individer. 

Området är även som vi tidigare belyst aktuellt ur en samhällsaspekt.  

1.2   Disposition 

Upplägget på arbetet ser ut på följande sätt att det inleds med en presentation av 

problemområdet, vidare följer en problemformulering samt en beskrivning av syftet med 

studien och de forskningsfrågor vi önskar finna svar på med insamlat material. Vi belyser 

därefter den tidigare forskning som vi anser vara relevant för vår studie och utifrån det 

område som studeras. I teoriavsnittet som följer presenteras den teoretiska utgångspunkt vi 

valt som grund för arbetet och som belyser teorier utifrån barns lärande och utveckling. I 

metod- och designavsnittet beskrivs metodval och design för studien samt genomförande, 

forskningsetiska aspekter och bearbetning av empiriskt material. Därefter presenteras studiens 

resultat och analys utifrån observationer och intervju och i kapitlet som följer ligger resultat- 

och metoddiskussion. Avslutningsvis beskriver vi slutsats av studien samt didaktiska 

implikationer och förslag till vidare forskning. Sist i arbetet finns referenslista och bilaga . 

        1.3. Arbetsfördelning 

Vi som skrivit examensarbetet har utfört ett flertal av delarna i arbetsprocessen gemensamt, 

men har också i viss mån delat upp arbetet mellan oss. Maysaa har tagit ansvaret för den 

största delen av kontakten med förskolan där vi genomfört vår studie, då hon stod för att 

översätta samtyckesblanketter för vårdnadshavare. Det var mest lämpligt eftersom hon talar 

samma modersmål, vilket är arabiska. Maysaa har även i samtal med barnen under 

observationer och intervju talat med dem på deras gemensamma modersmål samt översatt 

samtalen till svenska. Johanna har till stor del arbetat med textens språkliga innehåll, det vill 

säga meningsbyggnad och formulering av text. Insamling av data, transkribering av material 

samt bearbetning av textens innehåll och upplägg har varit våra gemensamma arbetsuppgifter. 
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2.  Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka nyanlända barns kommunikation på förskolan, 

dels deras användning av språket och andra kulturella verktyg för att kommunicera i samspel 

med andra individer, dels hur användningen av olika kommunikativa uttryckssätt skapar 

möjlighet för barnens deltagande i olika sociala sammanhang.  

             2.1  Frågeställningar: 

1. Vilka kulturella verktyg använder nyanlända barn för att kommunicera i interaktion 

med andra barn och vuxna på förskolan? 

2. På vilket sätt möjliggör olika kommunikativa uttryckssätt nyanlända barns deltagande i 

olika aktiviteter? 

 

3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenterar vi den forskning som riktar sig till vårt problemområde. Vi finner 

att den är högst aktuell för studien då den inom flera aspekter behandlar barns villkor för 

kommunikation, samspel med sin omgivning samt deltagande. Forskningen lyfter också upp 

vikten av kulturella verktyg för barnens delaktighet i kommunikation samt möjligheten att 

använda sig av olika kommunikativa uttryck för att samtala med andra individer. 

      3.1   Flerspråkiga barns kommunikation  

Det finns enligt forskning indikationer på att barn kommunicerar genom det språk som de 

tagit till sig dels från sin hemkultur, dels från det samhälle och miljö de lever i. Kultti (2012) 

har i sin avhandling behandlat dels flerspråkiga barn som talar svenska, dels barn som inte har 

tillgång till det svenska språket. Hon har genom observationer beskrivit kommunikationen 

mellan barn-barn och mellan barn-vuxna i olika vardagssituationer på förskolan. Kultti (2012) 

menar att barn använder sig av det svenska språket på förskolan när de kommunicerar med 

varandra även om de har ett annat modersmål, detta gäller även i samtalet mellan barn som 

har samma modersmål. Användningen av det svenska språket tolkas som en sorts 

socialisering. En flerspråkig verksamhet är en tillgång för barn då de får möjlighet att lära 

känna olika språk (Björk Willén, 2006). Enligt Skans (2011) är kommunikation didaktisk och 

bygger på interaktion mellan olika individer. Kommunikation och interaktion är också en 

förutsättning för barns lärande och utveckling (Skans, 2011).  
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3.2  Barns kommunikation genom språket och andra verktyg 

Norling (2015) beskriver i sin avhandling förskolan som en arena för social språkmiljö. Hon 

menar på att barn kan skapa sig olika tillvägagångssätt att ta sig an språket genom sina sinnen 

och genom de erfarenheter som har kärna i barnets omgivande miljö. Hon har även i sin 

forskning fokuserat på de möjligheter som skapas i den sociala språkmiljön samt menar på att 

de kulturella verktyg som finns tillgängliga är avgörande för barns möjlighet att erövra det 

vardagliga språket. Barn skapar även sina egna kommunikativa redskap i kommunikation med 

omgivningen (Kultti, 2012). Björk Willén (2006) lyfter fram att barn använder sig av olika 

redskap utöver språket för att kommunicera med varandra i olika sammanhang. Användande 

av olika resurser som kroppen, ljud och blickar är ofta förekommande moment när barn 

skapar mening i en viss kontext. Dessa icke-verbala uttryckssätt i kombination med verbal 

kommunikation är betydande när barn ska återskapa pedagogiska aktiviteter. Enligt Norling 

(2015) är olika kulturella redskap som erbjuds barnen en stor tillgång för deras förutsättningar 

till samtal och interaktion i olika aktiviteter samt huruvida de har möjlighet att ta sig an nya 

ord och begrepp. De kulturella redskapen är även av betydelse för barns meningsskapande 

men är dock inte självständigt en betydande faktor till att ge barn den motivation som behövs 

i ett visst sammanhang (ibid). Barn som inte har utvecklat sitt verbala språk använder sig av 

olika icke-verbala uttryckssätt så som gester, kroppsspråk samt olika ljud (Björk Willén, 

2006; Norling, 2015). Barn tar ofta i tidigt skede till sig hur individer i dess omgivning 

använder sin kropp för att de ska kunna skapa större förståelse för det som förmedlas i olika 

sociala kontexter. Dessa olika kommunikativa strategier som används av barn och av vuxna i 

barns vardagliga miljö, samt lekstrategier och emotionella strategier, medverkar till barns 

individuella utveckling och lärande (Norling, 2015).   

3.3  Barn som deltagande aktörer 

Emilson (2008) menar att människan redan vid födseln är en social individ. Hon menar också 

att barn är aktiva deltagare i sin egen socialisationsprocess och att det kommunikativa 

handlandet bör ses som en förutsättning i förskolan. Detta är av vikt eftersom kommunikation 

och samspel barn emellan samt i interaktion med andra individer är en förutsättning för 

meningsskapande (Emilson, 2008). Även Pramling Samuelsson, Sheridan och Johansson 

(2009) lyfter i sin avhandling att barn skapar sig olika stort utrymme att delta i leken och 

andra sociala sammanhang. Eftersom barns deltagande varierar beroende på det individuella 

intresset samt motivation att delta skapas olika förutsättningar att bli en aktiv del av det 

sociala samspelet. 
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Björk Willén (2006) har studerat barns sociala samspel och barns villkor i förskolan, det 

sociala samspelet har stor betydelse för barns utveckling och språkinlärning. Det finns olika 

faktorer i förskolans kontext som påverkar villkoren för barns deltagande eftersom de tar med 

sig erfarenheter in i andra aktiviteter (Björk Willén, 2006). Då språket är ett av de kulturella 

verktyg som används av barnen för att kunna delta i de aktiviteter som sker i förskolan har 

utformningen av verksamheten betydelse för barns språkanvändande (ibid). Även Skans 

(2011) lyfter fram att de kulturella redskap som erbjuds barnen i ett visst sammanhang har 

betydelse för deras deltagande. Norling (2015) menar dessutom att olika kulturella verktyg är 

av betydande roll för barns kommunikation och interaktion. Dock är det inte verktygen i sig 

som har fullständig betydelse för barns motivation. Däremot utgör det sociala samspelet 

barnen emellan en stor avgörande roll för att skapa engagemang (ibid). Pramling Samuelsson, 

Sheridan och Johansson (2009) menar att den position barn intar i ett specifikt sammanhang 

är avgörande för deras förmåga att samspela med omgivningen. Det är i många fall inte 

barnen själva som styr sitt eget deltagande då det istället påverkas av andra individer 

(Pramling Samuelsson, Sheridan & Johansson, 2009). 

Björk Willén (2006) beskriver att kodväxling som strategi får stor betydelse i kontexten när 

barn försöker bli deltagare i det sociala samspelet och leken. Kodväxling innebär att barn 

växlar mellan olika språk. Hennes avhandling visar att barn skapar möjligheter till socialt 

samspel och lek genom att observera varandra med hjälp av både verbala samt icke-verbala 

uttrycksätt (Björk Willén, 2006). Skaremyr (2014) menar vidare att barn som är nyanlända 

deltar genom att använda en kombination av olika kommunikativa redskap och uttryckssätt i 

olika aktiviteter där de kommunicerar med andra. De växlar genom att både använda sig av 

det verbala språket, sitt kroppsspråk samt material som erbjuds i förskolans miljö (Skaremyr, 

2014).  

3.4   Ny kultur, nytt språk 

Skaremyr (2014) fokuserar i sin avhandling på nyanlända barns kommunikation och samspel 

med andra barn för att utveckla språket. Hon belyser att den svenska kulturen samt svenskan 

som nytt språk är en stor utmaning för nyanlända barn. Även Rogoff (2003) beskriver att 

barns bemötande av ett nytt språk och en ny kultur innebär en stor anpassning för dem och 

ställer krav på barnens förmåga att kommunicera med andra. Flerspråkiga barn som ännu inte 

utvecklat det svenska språket använder sig av olika kommunikativa redskap som exempelvis 

sitt kroppsspråk, sin röst eller andra påhittade kroppsspråk. Vidare har Lunneblad (2006) i sin 



                                                                                                                                      Maysaa Cherri 

                                                                                                                                  Johanna Lindborg 
 

11 
 

avhandling beskrivit vikten av utveckling av barns olika språk och att de bör anses som en 

tillgång då utvecklingen underlättar flerspråkiga barns kommunikation med andra 

(Lunneblad, 2006). Han menar vidare att barns modersmål ska uppmärksammas på förskolan 

och utveckling av barns olika språk ska ske parallellt för att ge barn möjligheter i tidig ålder 

att kunna uttrycka sig på de olika språken. Samtidigt ska förskolan stötta flerspråkiga barn i 

svenska språket för att detta anses som en förutsättning för kommunikation med andra barn 

och vuxna i förskolan och samhället (Lunneblad, 2006). Skaremyr (2014) menar dock att 

förskolan i fråga om erbjudande av språkstöd bör ta hänsyn till hur och när flerspråkiga barn 

tillägnar sig det svenska språket. Att bemöta flerspråkiga barn i tidig ålder och att erbjuda 

olika kommunikativa redskap samt uppmärksamma barnens olika språk menar Kultti (2012) 

är en viktig del av inlärning av ett nytt språk. Möjligheten för barnen att utveckla det svenska 

språket ökar mest genom att samspela och kommunicera med andra språkkunniga barn 

(Skaremyr, 2014). Detta menar hon eftersom barn använder sig av kommunikativa verktyg i 

den stund de deltar i språkliga situationer samt i social interaktion med varandra som 

exempelvis i leken (ibid). Enligt Skaremyr (2014) innebär detta att de vid sådana tillfällen 

agerar genom att kommunicera och förhandla med varandra. Hennes studie visar även på att 

språket och kommunikationen i en viss händelse med barn som aktörer därför inte går att 

separera från dess sociala kontext.   

4. Teoretisk utgångspunkt 

Inför vårt arbete har vi antagit det sociokulturella perspektivet som teoretisk utgångspunkt 

som tidigare beskrivits av Vygotskij (1978), Rogoff (2003) och Wertsch (1998). Det 

sociokulturella perspektivet grundar sig på Vygotskijs teorier om att människan lär sig genom 

interaktion med individer i sin närmsta omgivning i olika sociala sammanhang (Vygotskij, 

1978). De lär sig i mötet med varandra och genom att ta sig an sociala koder. För barn som 

aktörer i en större grupp är kulturella skillnader en förutsättning för att skapa och utveckla 

sociala relationer (Rogoff, 2003). Vi lyfter även upp Sommers utvecklingsteori om barn som 

kompetenta aktörer och deltagare i det sociala samspelet. 

     4.1 Språk och andra kulturella verktyg  

Människan är beroende av olika kulturella verktyg. Det betyder att hon dels är i behov av 

mentala verktyg som språk och tänkande, dels har behov av att använda sig av olika artefakter 

vilket innebär de fysiska och tekniska redskap som används för att agera i samt förstå sin 

omgivning (Vygotskij, 1978). Enligt Vygotskij (1978) kan människan genom att använda sig 
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av olika kulturella verktyg och artefakter kommunicera med omvärlden och förmedla sina 

egna erfarenheter till andra individer. Han ansåg även att språket är ett verktyg för att kunna 

uttrycka sig och kommunicera med andra individer. Språket är i egenskap av kulturellt 

verktyg nödvändigt för att kunna samspela med sin omgivning samt att tolka och förstå sin 

omvärld. Genom användning av olika artefakter så som symboler och bilder kan mediering 

ske för att utveckla det inre tänkandet. Mediering innebär att det sker en samverkan mellan 

människan och det redskap som används vilket ger barn möjlighet att förstå och tolka 

omvärlden samt förmedla erfarenheter (Vygotskij, 1978). Utifrån vår studie använder vi 

begreppet mediering som att det förmedlas en språklig process mellan barnen och de 

kulturella redskap som de använder för att kommunicera i en specifik situation. 

Utifrån en sociokulturell utgångspunkt menar Rogoff (2003) att språkutveckling sker både 

som en biologisk såväl som en kulturell process. Barn i spädbarnsåldern världen över 

använder sig av jollring som uttryckssätt för att kommunicera med sin närmaste omgivning. 

Efter att barnet har passerat sex månaders ålder börjar hen använda sig av det språk som talas 

i dess närmaste omgivning (ibid.). Genom att dela med sig av erfarenheter och upplevelser till 

andra individer får barn större möjlighet till kommunikation samt att skapa förståelse för sin 

omvärld. Kommunikation mellan individer skapar nya förutsättningar för att förstå andras 

kultur (Rogoff, 2003). Barn utgår från sina olika erfarenheter både i hemmets och förskolans 

värld samt använder sig både av det verbala språket samt olika symboler och verktyg i sin 

sociala språkmiljö för att använda i kommunikationen och meningsskapandet (Vygotskij, 

1978).  I vår studie får symboler och verktyg betydelse i form av de kulturella redskap barnen 

använder för att kommunicera genom icke-verbala uttryckssätt. Dessutom använder barn sin 

egen kreativitet och skapande förmåga för att tolka och förstå saker omkring dem. Genom sitt 

eget skapande kan barn tillgodogöra sig redskap för att få förståelse för mänskligt språk 

(Vygotskij, 1995).  

    4.2    Kommunikation i samspel 

Genom att barn använder sig av olika kulturella redskap för att kommunicera med andra 

individer i omgivningen blir de också deltagare i ett socialt sammanhang (Vygotskij, 1978). 

Enligt Sommer (2005) innebär en individs anpassning till ett specifikt sammanhang med 

kulturellt och historiskt bundet innehåll en form av socialisation eftersom individen i fråga 

etablerar sig i en specifik kultur eller miljö. Begreppet socialisation innebär ett perspektiv på 
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barnet som en social aktör i grunden, som integreras in i kontexten för att bli aktivt deltagande 

och socialisera sig med sin omvärld (Sommer, 2005).  

Enligt Sommers (2009) utvecklingsteori är den kommunikativa processen i olika situationer 

beroende av att människor utvecklar en strävan att skapa förståelse för varandras agerande. 

Barns deltagande i olika kommunikativa sammanhang är beroende av dess individuella behov 

och motivation. Sommer (2005) använder begreppet positionering som en beskrivning av de 

olika positioner individer intar i olika sammanhang, vilket är relevant i vår studie utifrån hur 

barn positionerar sig för att kommunicera och delta i det sociala samspelet. Sommer (2005) 

menar vidare på att den position som barnet tar i en specifik situation är avgörande för 

deltagande och huruvida det sociala samspelet möjliggörs.  

     4.3  Utveckling av barns kommunikativa process 

Utifrån det sociokulturella perspektivet är barns kommunikativa process central för deras 

utveckling och lärande (Vygotskij, 1978). Kommunikativa praktiker, som förskola och skola, 

spelar en betydande roll som arena för den kognitiva och sociala utvecklingen. Det är i denna 

kontext barn erbjuds möjligheter för utveckling och där tillgängliga kulturella redskap på 

olika sätt möjliggör barns kommunikation (Rogoff, 2003).  

Enligt Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen (zone of proximal development, 

ZPD) kan individer med en större kompetens inom ett specifikt område genom stöttning 

förbättra en annan individs kunskaper inom samma område. Den proximala utvecklingszonen 

innebär skillnaden mellan vad en individ klarar av på egen hand och vad denne kan prestera 

genom stöttning av den person som innehar större kunskap (Vygotskij, 1978). Enligt 

modellen för ZPD kan detta innebära dels att en mer kompetent kamrat skapar möjligheter för 

individen att förbättra sin kunskap och att utvecklas vidare, även benämnt peer tutoring. Det 

kan även innebära att en vuxen stöttar barnet för att ge hen möjlighet att ta sig ur sin närmsta 

utvecklingszon (Vygotskij, 1978). Det handlar också om vilka möjligheter som erbjuds för 

individens utveckling (Wertsch, 1998). I vår studie får utvecklingszonen betydelse genom 

tillgängliga resurser på förskolan i form av en mer kunnig kamrat som erbjuder möjlighet till 

ökad förståelse i ett specifikt sammanhang. Enligt Vygotskijs är det genom användning av 

imitation, det vill säga att efterlikna någon annans handlingar, möjligt för barn att utveckla 

sina färdigheter i samspel med andra. Det är även möjligt att imitera handlingar som ligger 

över den egna förmågan (Vygotskij, 1978). Barn kan tillsammans med andra barn och vuxna 

skapa vägar till kommunikation och delaktighet genom imitation av kroppsliga uttryckssätt. 
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Det är dock av betydelse att barns producerade gester och agerande uppmärksammas av 

vuxna (Pramling Samuelsson, Sommer & Hundeide, 2011). 

Även Sommer (2009) menar i likhet med Vygotskijs teorier om den proximala 

utvecklingszonen att barn i sin utvecklingsprocess behöver andra individers stöttning för att 

nå framåt. Å andra sidan är barn kompetenta i den grad att på egen hand utveckla sin egen 

kommunikativa process. Barn har förmåga att dels förmedla och återskapa kulturer till sin 

egen, dels är de meningsskapande aktörer i samspel med varandra (Sommer, 2009). Barn ses 

som kompetenta individer som har förmågan att bryta sig ur tidigare mönster för att bli en del 

av den nya kulturen, det är dock inte alltid fråga om att barnet självt är medbestämmare av 

vilken kontext eller miljö hen blir socialiserad. Men det är en förutsättning att barnen är aktiva 

deltagare i det gemensamma sociala samspelet för att det ska kunna ske något samarbete 

barnen emellan (Sommer, 2005). 
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5. Metod och design  

I detta metodavsnitt följer en beskrivning av de metoder och den design vi valt som grund för 

studien. Här beskrivs också vilka metoder som använts för insamling av data, vårt 

tillvägagångssätt i undersökningen samt analysmetod för bearbetning av empiriskt material.  

     5.1  Metodval 

Vi har utfört en kvalitativ undersökning av barns kommunikation och deltagande i 

förskoleverksamheten, vilket enligt Ahrne och Svensson (2015) innebär att vi använt oss av 

observation och intervju som metoder för insamling av empiriskt material. Som design för 

vårt arbete har vi valt att genomföra en fältstudie då vi har inspirerats av etnografin. Inom 

etnografiska fältstudier är det vanligt att deltagande observationer blir kombinerade med 

intervjuer i form av spontana diskussioner (Aspers, 2011). Etnografisk forskning innebär 

fältarbeten som främst behandlar en specifik miljö eller kultur (Denscombe, 2016), vilket i 

vårt fall är nyanlända barn som en del av förskolans kultur. Då studien fokuserar barns 

kommunikation och interaktion med olika individer finner vi att detta ytterligare förstärker 

valet av kvalitativa metoder för genomförande av studien.  

            5.1.1   Mikroetnografisk fältstudie  

Eftersom insamlingen av vårt empiriska material ägde rum under endast ett par dagar innebär 

det att vi genomfört en mikroetnografisk fältstudie, det vill säga att studien är kortare än en 

ordinär etnografisk studie (Bryman, 2011). Motivet till att genomföra en mikroetnografisk 

fältstudie var att forskaren utgår från ett specifikt tema (ibid.), vilket i enlighet med studiens 

syfte är att undersöka hur barn kommunicerar med sin omgivning utifrån de kulturella verktyg 

som används, samt hur olika uttryckssätt möjliggör deltagande i olika aktiviteter.  

             5.1.2   Observation 

Vi har genomfört öppna observationer i våra studier. Denna form av observation innebär att 

forskaren har informerat involverade parter om studien och vad syftet är med den (Lalander, 

2015). Vi informerade både barn och personal samt vårdnadshavare om syftet med vår 

närvaro på förskolan. Observation som metod ökar möjligheten att formulera och lösa 

problem. Det är av vikt att skapa relationer med den grupp som är involverad i studien 

(Lalander, 2015). Under observationen var vi i nära kontakt med barnen som deltagande 

observatörer under olika situationer där det förekom fri lek mellan barnen. Detta val gjorde vi 

eftersom att vara deltagande ger både större möjlighet att få kännedom om barnens sociala 

interaktion med varandra samt med omgivningen och att samla empiriskt material om barnens 
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olika kulturella identiteter (Denscombe, 2016). Enligt Arvastson och Ehn (2009) ger 

observationer nödvändig information om vad som händer och hur människor agerar i olika 

sammanhang. Fokus ligger vid det som händer i det utvalda rummet, den fysiska, symboliska 

och kulturella platsen (Arvastson & Ehn, 2009). 

         5.1.3  Intervju 

Vi har använt oss av en öppen intervju med barnen i grupp. Denna form av intervju innebär 

saknad av struktur och att samtalet sker på ett naturligt sätt (Aspers, 2011). Dels har vi utgått 

från det vi har noterat genom barnens agerande i de observerade situationerna, dels utifrån 

deras egna erfarenheter och intressen i form av en spontan diskussion. Genom intervjuer samt 

korta samtal finns stor möjlighet för forskaren att samla empiriskt material baserat på 

observation (Aspers, 2011). Enligt Lantz (2013) innebär den öppna formen av intervju att 

respondenten ger sina egna beskrivningar av ett visst sammanhang samt att det finns ett syfte 

för forskaren att skapa förståelse för respondentens reflektion utifrån en specifik kontext. Vår 

tanke med detta tillvägagångssätt var att vi som forskare kunde få information som 

kompletterar det empiriska materialet från observationerna genom det barnen säger i relation 

till deras handlande, detta ger enligt Aspers (2011) möjlighet till mångfald i materialet.  

Gruppintervju innebär att respondenterna har möjlighet att delta i samtalet som en del av en 

grupp istället för att ge svar individuellt (Denscombe, 2016). Vårt syfte var att detta skulle 

leda till ökade möjligheter för samtliga barns delaktighet genom att reflektera över varandras 

svar. Enligt Denscombe (2016) är gruppintervjuer även ett bra alternativ när forskaren har valt 

ut en specifik grupp, i vårt fall är detta användbart då vi har specificerat oss att intervjua 

nyanlända barn. Inför intervjun valde vi nyanlända barn som talar samma modersmål då vi 

önskade möjliggöra för samtal och samspel mellan barnen. Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2015) menar att intervjuaren ofta uppmanar respondenten till att använda språk som talas i 

dess kultur. Vi har genomfört intervjun med barnen på de språk som används i deras 

respektive hem, vilket är arabiska. Detta gjorde vi på grund av förhoppningen om att de skulle 

känna sig mer trygga och öka deras möjligheter att uttrycka sig verbalt om sina upplevelser på 

förskolan.  

    5.2.  Genomförande 

         5.2.1   Urval  

Vårt första steg var att välja ut en förskola som vi ansåg vara mest relevant för genomförandet 

av vår studie. Därför tog vi kontakt med en förskola i ett mångkulturellt område för att fråga 
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om det fanns nyanlända barn inskrivna på någon avdelning med större barn, vilket vi fick svar 

att det gjorde. Efter presentation av studiens syfte och tillvägagångssätt gavs vi tillåtelse att 

genomföra undersökningen på denna förskola. Vi gick sedan och presenterade oss för 

personal samt delade ut samtyckesblanketter för att få vårdnadshavares underskrift för 

godkännande av barnens medverkan i studien.  

Vi genomförde enligt vår planering studien under två dagar i förskolans verksamhet. På vald 

avdelningen finns det totalt 21 barn inskrivna varav 20 barn är flerspråkiga. Av dessa barn är 

fyra barn nyanlända, varav tre var närvarande på förskolan och deltog i vår observation och 

intervju. Detta val av förskola grundar sig i vår studies syfte att undersöka nyanlända barns 

kommunikation i samspel med andra. Därför var vår huvudsakliga utgångspunkt inför studien 

att det skulle finnas nyanlända barn på förskolan. På avdelningen arbetar två förskollärare och 

en barnskötare. Samtliga barn som var närvarande på avdelningen i genomförandet av studien 

hade fått medgivande av sina vårdnadshavare att delta under vår observation. Barnen på 

avdelningen var tre till fem år. Vårt syfte att välja barn i den åldersgruppen var att det skulle 

öka möjligheterna att få syn på hur barnen använder språket i interaktion med varandra, i 

relation till en barngrupp i yngre åldern. Då vi gjort detta specifika urval, dels utifrån val av 

mångkulturell förskola dels ålder på barngrupp, har vi gjort ett målstyrt urval (Bryman, 2011). 

Enligt Bryman (2011) innebär sådana urval att forskaren valt ut specifika personer och/eller 

plats utifrån studiens beskrivna forskningsområde samt frågeställningar. Då vi valde en 

förskola som ligger på behörigt avstånd för oss för att genomföra vår studie har vi dock även 

utfört ett bekvämlighetsurval (ibid.). De tre nyanlända barn som deltog i vår observation och 

intervju har bott i Sverige med sina familjer i mindre än två år och har därmed begränsad 

tillgång till det svenska språket.  

          5.2.2  Dokumentation  

I samband med genomförandet av studien använde vi oss av fältanteckningar för att föra 

dokumentation, både under observation och under intervju. Vi spelade även in barnens 

aktivitet och deras röster genom videoupptagning med hjälp av en mobiltelefon under olika 

situationer för att dokumentera deras kommunikation och interaktion med varandra. 

Anledningen till att både använda videoupptagning och föra anteckningar var att vi skulle få 

större möjlighet att få fler synvinklar av vårt material samt bredare material att transkribera 

och analysera. Vi ville inte heller riskera att gå miste om betydelsefullt material. Enligt 

Denscombe (2016) är anteckningar av betydelse som komplement till inspelat material då det 

inte alltid är möjligt att ta tillvara allt som sker genom video- eller ljudinspelning. 
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Videoinspelning kan enligt Björndal (2005) inte heller ge en totalt utförlig bild av den sanna 

verkligheten. Med hänsyn till detta blir våra fältanteckningar till stor nytta för oss inför 

transkribering av våra kvalitativa data samt analys av det empiriska materialet.  

             5.2.3  Etiska överväganden 

Inför genomförandet av vår studie och under insamlingen av data har vi tagit hänsyn till 

Vetenskapsrådets fyra huvudkrav; informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet och 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2011). I forskningsarbeten som genomförs 

tillsammans med barn finns regeln om kontakt via vårdnadshavare för respektive barns 

deltagande i studien (Johansson, 2013). Vi har tagit informationskravet i beaktande då vi 

informerat föräldrar och pedagoger om vår föreliggande studie och vad denna kommer 

innebära för inblandade. Genom att skicka ut samtyckesblanketter till barnens vårdnadshavare 

för att få deras godkännande om barnens deltagande har vi också tagit samtyckeskravet i 

beaktande (se bilaga). Där har vårdnadshavarna tillfrågats att ge medgivande om barnens 

deltagande i studien och om dessa får dokumenteras genom videoupptagning. Samtliga barn 

på avdelningen hade fått medgivande av sina vårdnadshavare att delta i vår studie. 

Nyttjandekravet innebär att endast vi kommer att ha tillgång till vårt insamlade material för att 

analysera detta. Materialet kommer att förstöras efter att vi har fullgjort vårt arbete. Enligt 

konfidentialitetskravets princip har vi valt att inte avslöja några namn eller beskriva något om 

dem som deltagit i vår studie för att inte riskera att röja deras identiteter. Vi har därför fingerat 

namnen på deltagande barn och förskollärare samt valt att benämna barnen efter namn som 

finns såväl inom den svenska som inom den arabiska kulturen.  

Det är också viktigt som observatör att tänka på hur man påverkar situationen ur en etisk 

aspekt och hur de involverade reagerar för att inte riskera att något barn far illa eller blir illa 

berörd (Arvastson & Ehn, 2009). Ett par dagar innan genomförandet gick vi ut i verksamheten 

och bekantade oss med barnen för att öka möjligheten till trygghet under kommande 

observation och intervju. Då vi noterat att barnen vid olika tillfällen under observationen 

uttryckte att de inte önskade bli dokumenterade genom videoinspelning tog vi beslutet att 

avbryta inspelningen i den specifika situationen och endast anteckna händelsen. Vi förklarade 

också för barnen att de kunde bestämma över sitt eget deltagande i observation och intervju 

och därmed hade möjlighet att avbryta sin medverkan när de själva önskade göra detta. 

Det uppstod en etisk problematik för oss angående samtyckesblanketterna då en del föräldrar 

inte utvecklat det svenska språket och att de därmed inte hade möjlighet att förstå blankettens 
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innehåll. Eftersom även vårdnadshavarna till barnen är nyanlända var det viktigt att vi 

översatte blanketten för att öka deras förståelse. Denna problematik löste vi genom att Maysaa 

tog kontakt med vårdnadshavare för att tydliggöra blankettens innehåll för dem eftersom hon 

talar det språk som de deltagande barnen och dess vårdnadshavare talar i hemmet, vilket är 

arabiska. Det fanns också möjligheter på plats i form av flerspråkig personal för att tolka 

beskrivningen av blanketten för att möjliggöra för fler påskrifter av vårdnadshavare. 

5.3  Bearbetning av empiriskt material 

Vi har transkriberat vårt empiriska material, vilket dels var två timmars videomaterial och 

dels fältanteckningar för att lyfta fram och analysera de delar vi finner vara centrala utifrån 

studiens syfte samt mest relevanta för att kunna besvara våra frågeställningar. Det är av 

betydelse i analysarbetet att välja ut den information som styrker ens område samt 

forskningsfrågor (Elvstrand, Högberg & Nordvall, 2015). 

För att bearbeta vårt empiriska material har vi använt oss av kommunikationsanalys som 

analysmetod, vilket betyder att vi analyserar vårt material utifrån den kommunikation som 

sker mellan deltagarna i studien. Kommunikationsanalys som metod innebär att forskaren 

analyserar både verbal och icke-verbal kommunikation som sker människor emellan samt 

mellan människor och olika verktyg i miljön (Chang, 1973). Vi finner den därmed vara 

relevant utifrån studiens forskningsområde och syfte då vi vill undersöka barns 

kommunikation i interaktion med varandra utifrån deras olika kommunikativa uttryckssätt, 

samt genom användande av olika kulturella verktyg. Det betyder att vi har analyserat det 

empiriska materialet både utifrån barnens verbala och icke-verbala uttryckssätt. 
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6. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras resultat från vår kvalitativa undersökning på förskolan vi finner vara 

mest relevanta utifrån vårt forskningsområde, efter transkribering av vårt empiriska material. 

Det är utdrag som valts ut från de observationer och intervjuer som vi genomfört med barnen 

och dessa presenteras med efterföljande analys utifrån vår teoretiska utgångspunkt. Vi har valt 

att lyfta fram situationer som behandlar nyanlända barns användning av olika kulturella 

verktyg samt val av kommunikativt uttryckssätt i samspel med andra på förskolan. Syftet har 

således varit att beskriva och analysera situationer där barnen använder såväl verbala som 

icke-verbala uttryckssätt för att kommunicera med andra i sin omgivning. 

 Fokus i resultatdelen ligger på tre nyanlända barn, som vi har valt att benämna Josef, Adam 

och Jasmin, i samspel och kommunikation med två andra barn, Oscar och Noah som är 

flerspråkiga, samt Petra och Hanna som är förskollärare. Noah talar samma modersmål som 

de tre nyanlända barnen vilket är arabiska.  

6.1 Resultat av observationer 

 Nedan beskrivs de observationer vi genomfört som fokuserar de nyanlända barnens 

kommunikation med varandra och andra individer. De fyra situationer vi valt att lyfta fram 

belyser barnens användning av olika kulturella verktyg på förskolan samt behandlar barnens 

val av kommunikativt uttryckssätt, så som modersmål, kroppsspråk samt kommunikation 

genom bilder och andra tillgängliga resurser på förskolan. Situationerna belyser även hur valet 

av uttryckssätt har inverkan på samspelet med andra barn och vuxna på förskolan samt på 

barnens deltagande i en specifik kontext. 

          6.1.1    Situation 1 

Denna observation genomfördes i ett litet rum på förskolan. Där fanns en matta och några 

hyllor med filtar samt en cd-spelare. Under denna situation har vi studerat hur nyanlända barn 

kommunicerar med andra aktörer i samspel samt deras olika villkor för deltagande i 

aktiviteten.  
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I denna situation försökte Noah och Oscar förklara tillvägagångssättet för att dansa genom att 

använda sitt kroppsspråk, det vill säga att de använde sig av ett icke-verbalt uttryckssätt. 

Genom att de tillsammans försökte att få Adam att delta i dansen ser vi att de interagerade för 

att uppmuntra honom till ett deltagande i det sociala sammanhanget och till att samspela med 

dem i dansen. Vi tolkar Adams sätt att agera i sammanhanget att det saknades intresse och 

motivation till deltagande och samspel med de andra. Utifrån Sommers perspektiv på 

positionering kan Adams agerande förstås som att han positionerade sig i kontexten på detta 

sätt eftersom det inte fanns tillräckligt intresse eller motivation. Den kommunikativa 

processen mellan honom och de andra barnen påverkades i sin tur av att han inte deltog. 

Genom att Noah gick för att hämta material övergick leken till en ny form av lek i vilken de 

erbjöd Adam att vara en del av. Eftersom Adam deltog i leken genom att hoppa tillsammans 

med de andra, tolkar vi det som att det fanns motivation från hans sida att vara med på grund 

av att han var intresserad av kontextens innehåll. När Petra kom in i rummet uttryckte hon en 

Det är förmiddag och Adam, Noah och Oscar leker tillsammans i ett rum på avdelningen. Noah 

och Oscar står och dansar och med sina kroppar visar de Adam olika sätt att dansa breakdance.                             

- Noah: Kolla, så här gör man! 

Adam deltar inte dansen med de andra och ställer sig efter en stund en bit bort vid väggen medan 

de andra fortsätter dansa tillsammans. Noah går och hämtar en filt i ett skåp i rummet och lägger 

den på golvet för att hoppa över som ett hinder. De börjar alla tre att hoppa tillsammans. Petra 

kommer in i rummet medan pojkarna håller på att hoppa över filten som de lagt på golvet och hon 

ställer frågan till dem:  

- Petra: ”Vad är det ni gör?” 

- Noah: ”Vi hoppar över filten.”  

- Petra: ”Då kan ni ju gå och hämta fler filtar så att det blir en stor hög att hoppa över!” 

Barnen går och hämtar fler filtar och fortsätter att hoppa tillsammans över högen med filtar. 

- Petra: ”Ni kan inte hoppa på det sättet ni gör nu, då kan ni springa och slå er eller skada 

varandra. Ni får hoppa en åt gången istället och åt samma håll. Sedan får man ställa sig i en 

kö och vänta på sin tur” 

Oscar och Noah ställer sig i kön för att hoppa efter varandra medan Adam ställer sig längre bort 

från dem och tittar på. De andra är på gång att börja hoppa när Petra frågar Adam: 

- ”Vill du inte vara med? Om du vill vara med så får du ställa dig i kön bredvid de andra.” 

Adam tittar på henne men säger inget. Petra vänder sig till Noah och frågar honom:  

-  ”Kan du förklara leken för Adam så att han förstår hur den går till?”  Noah börjar prata 

med Adam på deras gemensamma modersmål. Efter att Noah har förklarat leken för Adam 

börjar han delta och följer de andra. 

 



                                                                                                                                      Maysaa Cherri 

                                                                                                                                  Johanna Lindborg 
 

22 
 

önskan om att utöka materialet och gav förslag på att utveckla leken. Vi ser det som att hon 

ville göra leken mer utmanande för barnen. Samtidigt strukturerade hon lekens regler för 

barnens säkerhet samt förklarade det för dem. Noah och Oscar ställde sig i kön och visade att 

de förstått vad Petra förmedlat till dem gällande de nya reglerna, medan Adam å andra sidan 

återigen intog en position som förstås av pedagogen att han inte ville vara deltagande i 

kontexten. När Petra på nytt förmedlade reglerna gällande turtagning visade Adam att han inte 

hade förståelse för hennes förklaring. Petra fick en förändrad uppfattning av hans sätt att ta 

avstånd eftersom hon tillfrågade Noah att översätta reglerna som gällde i situationen för 

Adam genom användning av deras gemensamma modersmål. Hon använde sig därmed av en 

resurs i form av en aktör som hade mer kunskap i språket som används i sammanhanget. 

Utifrån Vygotskijs teorier om den proximala utvecklingszonen kan vi förstå situationen som 

att Noah i form av peer tutoring gav Adam möjlighet till ökad förståelse av reglerna. Det 

ledde till att han därefter deltog i samspel med de andra och därmed gick utanför sin närmsta 

utvecklingszon. Adam fick större förutsättningar till kommunikation och deltagande genom 

användning av modersmålet som kommunikativt uttryckssätt samt genom kommunikation 

med en kunnig kamrat.  

      6.1.2    Situation 2 

Följande utdrag är observerat utifrån samma situation som föregående utdrag, med 

ytterligare ett barn som har anslutit sig till händelsen i rummet. 

Jasmin anlände till förskolan för en liten stund sedan och kommer in i rummet där pojkarnas 

lek fortfarande pågår. Hon tittar på pojkarna på avstånd medan de hoppar.  

Efter en stund frågar Petra Jasmin om hon vill vara med och delta i leken, vilket hon inte 

besvarar. Jasmin går närmare pojkarna. Petra frågar Noah om han kan förklara leken och 

reglerna för Jasmin. Detta sker på barnens modersmål: 

 

- Noah: ”Vill du vara med?” 

- Jasmin: ”Ja.” 

- Noah: ”Då måste du hoppa över filtarna och sedan gå tillbaka till kön igen.” Han 

visar också med kroppen hur man går tillväga i leken. 

- Jasmin besvarar frågan: ”Hur då?” 

Noah vänder sig mot Maysaa som är en av oss deltagande observatörer som talar samma 

språk och ställer frågan: 

- ”Kan du inte förklara?”  

Maysaa börjar förklara för Jasmin vad leken handlar om: 

-  ”Du får vänta på din tur och sedan hoppa över filtarna och komma tillbaka till kön 

och vänta igen.” Jasmin säger: 

- ”Det var inte en kul lek. Jag vill inte vara med.” Hon går sedan iväg från rummet. 
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När Jasmin kom in i rummet ställde hon sig vid sidan och observerade vad som skedde i 

kontexten, vilket innebär att hon inte var fysiskt deltagande i samspelet. När Petra frågade 

Jasmin om hon vill vara deltagande i leken fick hon ingen respons av henne men vi tolkar 

hennes kroppsspråk genom att gå närmare de andra deltagarna att det fanns ett intresse att 

vara fysiskt deltagande i leken. Vi tolkar Petras fråga till Noah om förklaring av situationen 

som att hon uppfattade Jasmins uteblivna svar utifrån att hon inte förstod det som förmedlades 

av henne, eller hade möjlighet att uttrycka sig verbalt om önskat deltagande. När Noah ställde 

frågan om Jasmin vill vara med i leken svarade hon att hon önskar delta i samspelet. Då 

Jasmin uttryckte sig verbalt tolkar vi hennes svar som att hon genom Noahs förklaring fått 

möjlighet till förståelse av erbjudandet. Han förklarade reglerna för Jasmin både med sitt 

kroppsspråk och genom att uttrycka sig verbalt vilket hon visade att hon inte förstod 

innebörden av då hon ställer frågan ”Hur då?”. Detta medförde att Noah valde att inte 

fortsätta att förklara kontextens innehåll för Jasmin och vände sig till en annan individ i 

omgivningen som han var medveten om har kunskaper i det språket för vidare förklaring. När 

sedan Jasmin fick en tydligare förklaring av situationen ledde det till att hon fick förståelse för 

reglerna och därmed hade möjligheten att uttrycka att hon inte önskade delta i leken och 

förklarade att den inte tilltalar hennes intresse.  Denna situation belyser att Jasmin gavs 

möjligheten att förstå lekens innehåll och betydelse med stöd av en tillgänglig resurs som 

förmedlade betydelsen av lekens regler genom att kommunicera med Jasmin på hennes 

modersmål.  

          6.1.3    Situation 3 

I denna observerade situation har vi fokuserat på att studera användningen av kulturella 

verktyg, dels de kommunikativa uttryckssätt barn skapar själva, dels de artefakter som finns 

tillgängliga i förskolans miljö. Situationen som beskrivs ägde rum i ett större rum på förskolan 

vid ett bord där några barn satt och pysslade samt ett litet bord där Jasmin satt och ritade. 
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Jasmin använde sig av tillgängligt material som fanns i hennes närmiljö, som i detta fall var 

skapat av de vuxna på förskolan. Hon använde sig av artefakter i form av bilder för att 

förmedla sin önskan till Hanna om att få verktyg tilldelat sig, i detta fall saxen. Därmed ser vi 

att hennes användning av de tillgängliga bilderna skapade möjligheter för henne till 

kommunikation med omgivningen, det vill säga hon uttryckte sig genom de kulturella 

redskapen för att kommunicera och utifrån vad dessa medierade till henne. När Hanna 

kommunicerade med Jasmin om de verktyg hon förmedlat att hon önskade använda 

bekräftade Jasmin det både verbalt samt med sitt kroppsspråk och gester, vilket ledde till att 

hon fick verktyg tilldelade sig. 

När Jasmin ritat av sin egen hand samspelade hon med Johanna genom att ta hennes hand för 

att förmedla att hon ville att Johanna ska sätta den på pappret. Jasmin kommunicerade därmed 

med Johanna genom att använda sitt kroppsspråk samt förmedlade att hon ville använda 

hennes hand för att rita av den. Däremot uttryckte Jasmin sig med hjälp av det verbala språket 

som verktyg när hon samspelade med Maysaa då hon förmedlade att hon ville att Maysaa 

skulle sätta sin hand på papperet för att rita av den. Vi tolkar situationen som att Jasmin 

använder sig av varierade sätt att kommunicera med olika individer och hennes val av 

kommunikativt uttryckssätt är beroende av kontext samt mottagare för kommunikation. 

           6.1.4    Situation 4 

Adam, Noah, Oscar och Josef sitter i ett avskilt rum och spelar ett spel tillsammans, ”Hungry 

Frog” som går ut på att spelarna har varsin groda i en damm och ska fånga kulor i grodans 

mun genom att trycka på en knapp. Grodorna har olika färger; grönt, orange, rött och blått och 

Jasmin sitter vid ett bord och ritar. En av oss observatörer, Johanna, sitter med henne vid 

bordet. Där finns uppsatta bilder med motiv på olika verktyg, pennor, papper sax och 

suddgummi.   

Förskolläraren Hanna kommer in i rummet. Jasmin tittar på henne och pekar på bilden med 

saxen avbildad. Hanna frågar Jasmin: - ”Vill du ha saxen och klippa med den?” Jasmin 

svarar ”Ja” samtidigt som hon nickar. Hanna ger därefter Jasmin en sax. 

Hon börjar efter en stund att rita sitt handavtryck genom att sätta sin hand på ett papper 

och rita runt handen. Sedan tar hon Johannas hand och sätter mot pappret för att sedan rita 

av den på samma sätt.  

När sedan Maysaa en stund senare kommer in i rummet säger Jasmin till henne, på sitt 

modersmål: ”Sätt din hand på pappret. Jag vill rita den”. 
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barnen byter färg på sin groda efter varje omgång i spelet genom att snurra på dammen.  Det 

gäller att trycka snabbt för att fånga så många kulor som möjligt. Petra, som är förskollärare, 

sitter bredvid och samtalar med barnen under spelets gång medan hon räknar deras kulor som 

fångas varje spelomgång. Johanna är deltagande observatör under denna situation. Vårt fokus 

var att observera de nyanlända barnens (Adam och Josefs) kommunikativa uttryckssätt för att 

samspela med de andra barnen och förskolläraren i sammanhanget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi tolkar Petras frågor till barnen om förklaring av färgerna på deras olika modersmål som att 

hon önskade skapa förutsättningar till socialt samspel och kommunikation. Språket användes 

som ett verktyg för att synliggöra barnens olika kulturer. Josefs svar på Petras fråga om färgen 

på sitt modersmål blev bekräftat av både Noah och Adam, som talar samma modersmål som 

Josef. Då Josef angav ordet för blå på både svenska och arabiska tolkar vi det som att han har 

utvecklat en förmåga att växla mellan båda språken i kommunikationen med andra. Då Adam 

använde sig av det svenska språket när han räknade sina kulor blir vår uppfattning att han 

skapat förståelse för den fråga Petra förmedlat. När Petra ställde frågan till Josef om att räkna 

på sitt modersmål visade han att han inte ville följa hennes förslag. Då vi är medvetna om att 

Josef utvecklat förståelse för det svenska språket innebär det att han förstått det hon förklarat. 

- ”Det var ju den orangea grodan den här gången som tog flest kulor”, säger Petra 

efter första omgången. Hon fortsätter:  

- Vad heter orange på albanska? Oscar svarar på hennes fråga genom att ange 

färgens namn på albanska, ”. 

- ”Vad är det för färg på din groda, Josef?”   

- Josef: ”Blå”.   

- Petra: ”Ja, du hade ju en blå groda nu. Vad heter den färgen på ditt språk?”  

Josef svarar ”Azra” som är ordet för blå på arabiska. Noah och Adam nickar efter 

hans svar. 

Petra räknar ner till nästa spel genom att ropa: ”Klara, färdiga, tryck!” Alla barnen trycker 

på sina knappar för att fånga kulor. ”Nu ska vi räkna kulorna” säger Petra när alla kulor har 

blivit uppätna av grodorna. Barnen räknar var och en för sig och Petra ber Adam att börja 

räkna. Han räknar: ”Ett, två, tre, fyra, fem.” När det är Josefs tur att räkna sina kulor frågar 

Petra honom om han vill räkna på arabiska. Han svarar inte på frågan och fortsätter istället 

att räkna sina kulor på svenska. 

Johanna är närvarande i rummet som deltagande observatör. En stund in i spelet frågar hon 

barnen: - ”Jag tycker att grodorna ser olika ut i ansiktet.  Ser ni det?” Barnen svarar att de 

ser det.  Oscar säger: ”Den grodan är arg” och pekar på en av dem. ”Men den är glad” och 

pekar på en annan.  Petra säger: - ”Hur kan vi se att de är olika?”  Josef svarar: ”Man ser 

om de är arga eller glada på ögonen. Adam får en fråga av Petra: - ”Kan du visa hur den 

arga grodan ser ut? Hur ser man ut när man är arg?” Han ger inget svar på den fråga hon 

ställt eller visar något med ansiktet. Noah blir ombedd att visa hur han ser ut när han är arg 

och visar detta för Adam genom att visa en arg min. Adam gör sedan likadant med sitt 

ansikte när han återigen blir tillfrågad att se arg ut. 
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Vi tolkar hans val att istället räkna på svenska som att han anpassat sig till den kultur och 

miljö han befann sig i, vilket innebär att han socialiserade sig till gruppen i det sociala 

sammanhanget. 

När Johanna som deltagande observatör ställde frågan om grodornas olika ansiktsuttryck 

svarade Oscar hur han uppfattade dessa genom att förklara dem med språket som verktyg. 

Petra försökte att skapa möjligheter till kommunikation hos barnen genom att fortsätta fråga 

på vilket sätt det är möjligt att avgöra att uttrycken skiljer sig. Josef besvarade detta genom att 

förklara att uttrycken bestäms av hur grodornas ansikte ser ut. När Adam fick frågan om han 

kunde beskriva betydelsen av ordet ”arg” genom att uttrycka det med ansiktet besvarade han 

inte hennes fråga. Det ledde till att Petra vände sig till Noah för att han skulle förklara 

betydelsen av uttrycket för Adam. Noah förmedlade uttryckets betydelse för Adam genom att 

använda sig av sitt ansiktsuttryck. Då Adam sedan beskrev samma uttryck som Noah med sitt 

ansikte tolkar vi det som att han imiterade Noah för att kommunicera och uttrycka sig. Genom 

imitation som kommunikativt uttryckssätt fick Adam möjlighet att fortsätta vara deltagande i 

det sociala samspelet.  

6.2 Resultat och analys av gruppintervju 

Intervjun skedde i ett avskilt rum med oss två forskare och de tre nyanlända barnen. Den ägde 

rum i en lugn miljö där vi inte blev avbrutna av barn eller vuxna på avdelningen. På väggen i 

rummet fanns bokstäver samt motiv kopplade till varje bokstav. Frågorna som ställdes var 

dels utformade efter det insamlade materialet från de observerade situationerna dels utifrån 

barnens spontana reflektioner. Vi har noterat att de nyanlända barnen mestadels använde sitt 

modersmål när de kommunicerar samt att de vid flest tillfällen sökte kontakt med varandra 

eller med andra barn som talar samma modersmål. Därför valde vi att ställa frågor som berör 

deras kommunikation med varandra samt med andra i omgivningen på förskolan som noterats 

under observationerna. 
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Maysaa ställde frågan om vad barnen gillar för att söka svar på barnens intressen och vad de 

föredrar att göra på förskolan, medan Jasmin svarade på frågan med att benämna att hon gillar 

att äta frukt. Johanna ställde frågan om vilken frukt Jasmin gillar som ett sätt att kommunicera 

med Jasmin utifrån hennes intresse. Jasmin använde de artefakter som fanns tillgängliga i 

rummet genom att peka på bilden för frukt för att uttrycka sitt svar. Vi tolkar detta som att hon 

förstod vad Johanna ville förmedla med sin fråga, men inte hade möjlighet att använda det 

verbala språket för att besvara den. När Maysaa ställde om frågan vad barnen gillar att göra på 

förskolan var syftet att förtydliga betydelsen av den första frågan, det vill säga vad barnen har 

för intressen när de är på förskolan. Jasmin besvarade detta genom att berätta att hon gillar att 

leka utomhus och vad hon föredrar för lek när hon befinner sig i utomhusmiljön. Genom att 

Josef och Adam svarade samma sak uttryckte de att båda har samma intresse. De besvarade 

denna fråga verbalt samt använde sin kropp för att förmedla sitt svar. Frågan om barnen 

kommunicerar med varandra genom att använda sitt modersmål (arabiska) besvarades av 

Jasmin att hon vanligtvis leker med en specifik kamrat och beskriver deras lek och hur de 

Maysaa: ”Vad älskar ni mest på förskolan? ”(denna fråga ställdes på arabiska) 

Jasmin (svarar på arabiska): ”Jag älskar frukt.” 

Johanna: ”Vad gillar du för frukt?” (denna fråga ställdes på svenska) 

Jasmin svarar genom att peka på olika bilder på väggen som föreställer frukt. Hon pekar först på 

bilden för äpple och säger: - ”den.” Hon pekar också på bilden för apelsin och säger: - ”och den.”  

Maysaa ”Vad gillar ni mest att göra på förskolan?” (frågan ställs på arabiska) 

Jasmin (svarar på arabiska):  ”Gunga, leka ute.” 

Adam och Josef: ”Dansa och skaka på rumpan.” De dansade och gjorde rörelser med rumpan 

efter sitt svar. 

Maysaa: ”Pratar ni ofta med varandra på arabiska?” (ställd på arabiska) 

Jasmin: ”Jaa jag leker ofta med Maria, hon pratar också arabiska. Vi brukar leka att hon är hund 

och jag är mamma.” (hon har nämnt en kompis som vi har valt att benämna med ett annat namn) 

Adam: ”Jag leker mest med Noah.” 

Josef: ”Jag pratar svenska och arabiska.” 

Maysaa: ”Vad tittar ni mest på hemma på tv?” (frågan ställs på arabiska) 

Josef (svarar på svenska): ”Jag tittar på Daidalos, det finns robotar som sprutar slajm.” 

Johanna: ”Vad tittar ni mer på? ” 

Josef: ”Jag tittar också på Pippi. ” 
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brukar samspela med varandra. Adam besvarade frågan att han mestadels leker tillsammans 

med Noah medan Josef förklarade att han använder sig både av det svenska samt arabiska 

språket för att kommunicera med andra. På frågan om vad de tittar på för tv-program lyfte 

Josef ett populärkulturellt tv-program som tilltalar hans intresse. Maysaa ställde frågan på 

barnens modersmål medan Josef använde sig av det svenska språket som verktyg för att 

besvara den. Eftersom vi är medvetna om att programmet inte finns på arabiska, tolkar vi det 

som att Josef svarade på svenska eftersom han kopplar tv-programmet till den svenska 

kulturen. Då Johanna fortsatte att fråga om vilka tv-program barnen är intresserade av, 

svarade Josef med ytterligare en svensk populärkulturell figur som han brukar titta på i sin 

hemmiljö. Situationen visar att barnen valde kommunikativt uttryckssätt efter sin individuella 

förmåga samt utifrån hur frågorna ställdes av oss forskare. Då Jasmin svarar på frågan om vad 

hon gillar för frukt genom att använda sig av tillgängliga artefakter tolkar vi det som att hon 

valde detta kommunikativa uttryckssätt utifrån vilka möjligheter som ges henne i situationen. 

Vi tolkar Josefs val att svara med det svenska språket som kulturellt verktyg på en fråga ställd 

på arabiska, som att han valde uttryckssätt efter sin förmåga och att möjligheten fanns att 

använda sig av kodväxling, det vill säga kommunikation genom att växla mellan två eller flera 

olika språk. 

6.3 Sammanfattning av resultat och analys 

De nyanlända barnen kommunicerar med andra barn och vuxna på förskolan både genom 

användning av verbala och icke-verbala uttryckssätt. Barnen använder sig av olika kulturella 

verktyg för att kommunicera och uttrycka sig i samspelet med sin omgivning. Dels använder 

de sig av det talade språket och vid flera tillfällen vi observerat använder de sig av sitt 

modersmål för att kommunicera med barn och vuxna. Dels kommunicerar barnen genom 

kulturella artefakter som finns tillgängliga på förskolan i form av bilder och symboler. Barnen 

använder sig även av sitt kroppsspråk och gester som kommunikativa uttryckssätt för att 

förmedla det de vill uttrycka och för att kommunicera med andra. Användning av barnens 

gemensamma modersmål sker i olika sammanhang för att skapa större förståelse för 

situationen samt öka möjligheten till deltagande i leken. Barn som talar samma modersmål 

använder sig i olika sociala kontexter av det svenska språket i interaktion med varandra. De 

barn som har tillgång till det svenska språket växlar mellan olika språk som ett sätt att 

uttrycka sig samt för att vara deltagande i kommunikationen och samspelet med andra. 
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7 Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion  

I detta avsnitt diskuterar och problematiserar vi våra resultat och analys med koppling till 

tidigare forskning för att få svar på vårt syfte och våra frågeställningar. Resultat och analys 

har gett oss svar på vilka olika kulturella verktyg samt kommunikativa uttryckssätt nyanlända 

barn använder sig av för att kommunicera i samspel med barn och vuxna på förskolan samt 

hur dessa på olika sätt bidrar till deltagande i sociala sammanhang.  

            7.1.1    Användning av olika kulturella verktyg i kommunikation 

Då några av de nyanlända barnen har begränsad tillgång till användning av det svenska 

språket använder de sig av icke-verbala uttryckssätt för att kommunicera med barn och vuxna 

på förskolan. Barn använder sig av olika kulturella redskap för att kommunicera med sin 

omgivning (Kultti, 2012; Norling, 2015). Björk Willén (2006) och Norling (2015) menar på 

att barn använder sig av olika icke-verbala uttryckssätt så som gester och kroppsspråk för att 

uttrycka sig. Vi har observerat att barnen haft begränsade möjligheter att uttrycka sig verbalt 

på svenska. Genom att barnen i dessa situationer använder sig av sitt kroppsspråk och 

ansiktsuttryck i kommunikationen med andra vuxna i omgivningen har de skapat sig 

uttryckssätt för att uttrycka det budskap de i det specifika sammanhanget önskade förmedla. 

Norling (2015) menar att kulturella redskap är en viktig del i barns kommunikation och 

samspel med sin omgivning. De är även av betydelse då de skapar förutsättningar till barns 

deltagande och kommunikation (Björk Willén, 2006; Skans, 2011). Att barnen använder sig 

av de artefakter som fanns tillgängliga i förskolemiljön i form av bilder gav dem ökad 

möjlighet att kommunicera med omgivningen och har genom skapandet av egna 

kommunikativa uttryckssätt bättre förutsättningar att uttrycka sig. Det är därmed av betydelse 

att barn blir erbjudna olika kulturella redskap samt att de finns tillgängliga i förskolans miljö. 

Utifrån vårt resultat är barns egna val av kommunikativa uttryckssätt av betydelse för deras 

kommunikation med andra. Norling (2015) menar att olika kommunikativa redskap som 

pedagoger erbjuder barn är en tillgång för deras utveckling av nya ord. Vi ser utifrån vårt 

resultat även att barnens användning av kulturella redskap är av betydelse för barns möjlighet 

att förmedla sitt budskap, men å andra sidan ser vi vikten av att pedagoger skapar 

förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att använda orden verbalt. Detta blir 

avgörande då det på så sätt skapas förståelse för ordens betydelse samt möjliggör för barnen 

att använda sig av orden för att kommunicera i olika sociala kontexter.  
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Barn har i tidig ålder förmåga att ta efter hur barn och vuxna i omgivningen använder sig av 

sitt kroppsspråk för att få möjlighet att förstå det som förmedlas i olika sammanhang (Norling, 

2015).  Dock ser vi utifrån våra observationer att kroppsspråk som kommunikativt redskap 

inte i alla sammanhang är tillräckligt för att barn ska kunna vara deltagande i 

kommunikationen och samspelet med andra. I den situation där vi erfarit att det fanns 

begränsad möjlighet till deltagande kunde en annan aktör möjliggöra för ökad förståelse 

genom att använda det verbala språket.  

Vi har kommit fram till att nyanlända barn dels använder sig av sitt modersmål, dels av det 

svenska språket för att kommunicera med varandra samt för att skapa möjlighet till deltagande 

i det sociala samspelet. Skans (2011) menar att samspel är en förutsättning för att 

kommunikation ska kunna ske mellan olika individer. När barn blir tillfrågade att förklara 

reglerna i en specifik lek använder de sig av sitt modersmål i sin kommunikation med 

varandra för att förmedla innehållet i sammanhanget.  

Utifrån vårt resultat är det möjligt för barn som har tillgång till två språk att växla mellan 

språken i en och samma kontext. Vi har observerat att de nyanlända barnen använder sig av 

kodväxling mellan två språk i den verbala kommunikationen med andra individer på 

förskolan. Genom att använda sig av kodväxling som uttryckssätt kan barn skapa möjligheter 

för kommunikation med andra och deltagande i ett socialt sammanhang (Björk Willén 2006). 

Detta förstärktes under vår intervju då ett av de nyanlända barnen använt sig av det svenska 

språket för att besvara en fråga som ställts på arabiska som ett exempel på användning av 

kodväxling som kommunikativt uttryckssätt. Detta får betydelse i kommunikationen med 

omgivningen då de skapat möjlighet att både kommunicera med de barn som använder samma 

modersmål samt de barn som använder det svenska språket för att uttrycka sig. Detta får 

enligt vår mening betydelse då det ökat barnens möjlighet till deltagande i det sociala 

samspelet vilket vi under observationen upplevt då barnen sökt sig till andra barn som inte 

talar det gemensamma modersmålet.  

Björk Willén (2006) och Skaremyr (2014) har lyft fram barns förmåga att kombinera olika 

uttryckssätt för att kommunicera med andra individer. Vi har sett exempel på att barn har 

skapat ett eget kommunikativt uttryckssätt genom att kombinera olika kulturella verktyg, både 

genom att använda sig av sitt modersmål, sitt kroppsspråk och bilder och på så sätt ökat 

förutsättningarna för att kommunicera i samspel med andra. 
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         7.1.2  Användning av olika kommunikativa uttryckssätt för ökat deltagande. 

En viktig aspekt som vi observerat är att nyanlända barns användning av sitt gemensamma 

modersmål är av betydelse för deras kommunikation och deras möjlighet att delta i olika 

aktiviteter. Enligt Lunneblad (2006) och Skaremyr (2014) är det av fördel att barns 

modersmål uppmärksammas på förskolan. Utifrån studiens resultat ser vi å ena sidan att barns 

användande av sitt gemensamma modersmål är till nytta för dem i verbalt tal då det skapar 

mer tillfällen för kommunikation och därmed bidrar till förutsättningar för barnens deltagande 

samt förståelse i olika sammanhang. Å andra sidan ges nyanlända barn färre möjligheter att 

utmana sig själva och skapa tillfällen för kommunikation med omgivningen genom det 

svenska språket då de uppmuntras till att kommunicera genom sitt modersmål på förskolan. 

Dock är olika former av stöd en tillgång för barnen genom att möjliggöra för kommunikation 

och deltagande i sociala sammanhang. Enligt Kultti (2012) och Lunneblad (2006) är det av 

betydelse att både barns modersmål och det svenska språket utvecklas parallellt eftersom det 

är en förutsättning för deras kommunikation. Vi ser utifrån vårt resultat att det därför är av 

stor betydelse att barn som använder sig av sitt modersmål på förskolan ges språkstöd för att 

kunna ta sig an det svenska språket och utveckla det.  

En ny kultur och ett nytt språk innebär stora krav på barns förmåga att kommunicera med 

andra individer (Rogoff, 2003). Det är trots detta möjligt för dem att ta sig an ett nytt språk 

genom att vara deltagande i ett socialt sammanhang med andra barn som har förmåga att 

använda det språket (Skaremyr, 2014). Våra resultat tyder dels på att barns interaktion med 

andra individer i en ny kultur och användning av svenska som nytt språk ger dem 

förutsättningar för att kunna kommunicera via det nya språket med andra på förskolan. Dock 

finns färre förutsättningar för deltagande samt interaktion med andra barn i de situationer där 

det svenska språket används om barnen inte har möjlighet att skapa förståelse för situationens 

innehåll. 

Att barn använder sig av en mer kunnig individ för att få situationens innehåll förtydligad ser 

vi utifrån vårt resultat medför till att barnet blir mer deltagande i sammanhanget. Å ena sidan 

menar Björk Willén (2006) och Skaremyr (2014) att förskolan ska erbjuda barn språkligt stöd 

för att möjliggöra för kommunikation och deltagande. Å andra sidan är möjligheten till 

deltagande i situationen beroende av kommunikationen med den andra individen i 

sammanhanget. Vi ställer oss frågan vad det hade funnits för villkor till deltagande i leken om 

kommunikation mellan barnen genom deras modersmål inte varit möjlig.  
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Vi har under våra observationer sett exempel på att de nyanlända barnen sökt sig till barn som 

talar samma modersmål för interaktion samt för att bli deltagande i olika sociala 

sammanhang. De kommunicerar verbalt genom användning av sitt gemensamma modersmål i 

samspel och lek med andra barn. Detta förstärks i intervjusituationen då barnen uttryckte att 

de mestadels interagerar med barn som talar samma språk. Som Björk Willén (2006) menar 

på är språket ett viktigt verktyg för att kunna delta i olika aktiviteter på förskolan. Utifrån 

detta kan barnens modersmål anses vara en förutsättning för deras verbala kommunikation 

och interaktion med andra samt ökar möjlighet för deltagande.    

Enligt Emilson (2008) är kommunikation en förutsättning för barns aktiva deltagande samt en 

stor del av barns sociala samspel och interaktion med andra. Genom förskollärarens 

uppmuntran till förklaring av lekens regler kunde barnen genom att använda sig av det 

gemensamma modersmålet förtydliga situationen för de barn som inte utvecklat det svenska 

språket. Barnens användning av modersmål i samspelet ledde till ökad förståelse för lekens 

regler och gav möjlighet till deltagande. Dock var det inte enbart kommunikationen i sig själv 

som ledde till deltagande i sammanhanget utan även barnens motivation som medverkade till 

deltagande i den sociala kontexten. Barns motivation och intresse är avgörande för barns 

deltagande i ett specifikt sammanhang (Pramling Samuelsson, Sheridan och Johansson, 2009). 

      7.2   Metoddiskussion 

 Vi upplever att valet av metoder har inneburit vissa nackdelar för vår studie. Även om vi är 

av uppfattningen att mikroetnografisk fältstudie var ett lämpligt val har vi stött på viss 

problematik på grund av den begränsade tid vi haft till vårt förfogande att genomföra vår 

undersökning. Dock upplever vi att observationerna gav oss brett material gällande hur barnen 

uttrycker sig i kommunikationen med varandra. Arvastson & Ehn (2009) menar att rollen som 

deltagande observatör riskerar medföra svårigheter för forskaren att hålla distans till objektet 

och tenderar att bli en del av gruppen som studeras. Detta tror vi oss dock delvis ha kunnat 

undvika då vi stundtals endast studerat situationen i fråga. Då vi varit deltagande observatörer 

upplevde vi å ena sidan att det varit problematiskt att anteckna under tiden vi utförde 

observationen, men å andra sidan att vi fått det att fungera genom att vi varit två som 

observerat och därför kunnat växla mellan dessa metoder. Dock bör forskaren inte föra 

anteckningar under observation eller intervju eftersom det är möjligt för respondenten att 

upptäcka det och påverkas av det (Aspers, 2011). Vi noterade nämligen att det fanns en viss 

misstänksamhet hos barnen att vi skrev något om dem. Dessutom gjorde vi upptäckten att 
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videoupptagningen i vissa fall medförde att barnen blev avbrutna i deltagandet av pågående 

situation och därför togs beslutet att avbryta inspelningen. 

Vårt val att genomföra en spontan gruppintervju som ett komplement till observationerna där 

vi inte förberett några frågor, upplever vi varit till nackdel då det påverkat resultatet av 

intervjun. Å ena sidan är det inte möjligt att till fullo planera och förbereda en intervju då 

utgången och eventuella problem inte går att förutse (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Å 

andra sidan upplevde vi att barnen blev distraherade av miljön under intervjun och började 

hoppa runt och leka med varandra vilket gjorde att vi fick avbryta innan vi ställt alla frågor 

utifrån de observerade situationerna, vilket gör att vi ställt oss frågan om gruppintervjun var 

den mest lämpliga metoden för oss att använda. 
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8.  Avslutande reflektion 

8.1 Slutsats 

Utifrån våra resultat har vi dragit olika slutsatser gällande de nyanlända barnens 

kommunikation och deltagande på förskolan.  

Studien visar på att de nyanlända barnens modersmål är en viktig tillgång för barns 

kommunikation och deltagande. De olika kommunikativa uttryckssätten barnen använder sig 

av är en tillgång till för deras kommunikation och interaktion med andra individer på 

förskolan med tanke på att de har begränsad tillgång till det svenska språket och därmed 

påverkar möjligheten att kunna uttrycka sig verbalt. Som forskningen beskriver skapar barns 

användning av olika kommunikativa redskap förutsättningar för kommunikation i olika 

sammanhang samt påverkar möjligheterna att lära sig nya ord (Norling, 2015). Barnens 

kommunikativa handlingar bör också ses som en fördel i förskolans miljö (Emilson, 2008). 

Dock upplever vi att de nyanlända barnens kommunikationsmöjligheter via tillgängliga 

kulturella redskap inte var tillräckliga för att kommunicera i samspel med andra barn och 

vuxna. Genom att de använder sitt gemensamma modersmål i kommunikation med andra barn 

ökas förståelsen för aktivitetens innehåll och därmed skapas bättre förutsättningar till 

kommunikation och deltagande i det specifika sammanhanget. Som Skaremyr (2014) påvisar 

ökar barns chanser att erövra ett nytt språk samt till kommunikation med andra individer om 

de får tillräckligt stöd från omgivningen. Detta innebär enligt vår mening att det finns ett 

starkt behov av extra resurser på förskolan för att stötta barn i sitt modersmål samt utveckla 

det svenska språket för att skapa större förutsättningar till verbal kommunikation.  

Vår studie visar att nyanlända barns användning av olika kulturella verktyg för att 

kommunicera med varandra och med andra barn och vuxna är individuellt för varje enskilt 

barn samt varierar beroende på situation. Deras användande av verbala samt icke-verbala 

uttryckssätt skiljer sig i olika sammanhang beroende på deras förmåga att använda sig av det 

verbala språket. Nyanlända barns möjligheter till kommunikation och samspel med andra 

beror på de tillgängliga resurser och verktyg som finns på förskolan samt intresse och 

motivation till deltagande i olika situationer. Vi upplever därför att valet av att använda ett 

specifikt kommunikativt uttryckssätt beror på barns olika förmågor och förutsättningar att ta 

sig an en ny kultur och ett nytt språk. 
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     8.2  Didaktiska implikationer 

Vi finner området vara av betydelse för förskoleverksamheten genom att förskollärare blir 

uppmärksammade om hur de kan stötta och bemöta nyanlända barn både vad gäller verbal 

och icke-verbal kommunikation. Det är av betydelse att förskolan erbjuder nyanlända barn 

olika möjligheter i form av olika kommunikationsverktyg för att öka deras förutsättningar till 

kommunikation och deltagande i olika aktiviteter. Genom att barn erbjuds kulturella redskap i 

förskolan blir det möjligt för barnen att kommunicera och delta i olika vardagssituationer. Det 

är dessutom av vikt att deras modersmål tas tillvara som resurs på förskolan samt att 

verksamheten utökar möjligheterna för utveckling i det svenska språket för att ge varje barn 

förutsättningar att förmedla sina tankar och upplevelser. Det innebär därför en utmaning för 

pedagoger samt andra verksamma i förskolans verksamhet att erbjuda nyanlända barn bättre 

förutsättningar till kommunikation med andra individer samt skapa bättre villkor för 

deltagande.  

 8.3  Fortsatt forskning 

Vi skulle kunna fortsätta vår forskning genom att studera barn som talar det svenska språket 

och deras kommunikation i samspel med nyanlända barn för att se vilka 

kommunikationsmöjligheter som skapas barnen emellan.  Ett annat alternativ till vår fortsatta 

forskning är att fördjupa oss i de nyanlända barnens föräldrars kommunikation med 

pedagoger på förskolan och vilka möjligheter som skapas för att involvera dessa föräldrar i 

verksamheten. 
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Bilaga  

    

Bilaga 1. Samtyckesblankett 
 

Hej, 

Vi heter Maysaa, och Johanna, vi studerar på förskollärarprogrammet, Högskolan i Halmstad. 

Just nu skriver vi vårt examensarbete som kommer att handla om barns kommunikation och 

vårt fokus är nyanlända barns kommunikation och samspel med varandra och sin omgivning. 

Vi vill därför dokumentera barn via observation och fältanteckningar samt med videokamera 

på förskolan. Därefter kommer vi att intervjua några av barnen vilket också kommer att 

videodokumenteras. Barnen kommer inte att dokumenteras eller analyseras utifrån personliga 

eller familjeaspekter. Det är endast barnens samspel och kommunikation med varandra som är 

av intresse för vårt arbete.  

Under några dagar kommer vi att besöka er förskola i samråd med arbetande personal. 

Medverkan i studien är frivillig och om man valt att vara med och ångrar sig får man avbryta 

sitt deltagande.  

I vårt arbete följer vi strikt vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket i huvudsak 

uttrycks som individskyddskrav inom fyra områden. Dessa områden är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet uppfylls 

genom den information vi ger i detta brev, samtyckeskravet innebär att målsman till de barn 

som deltar i denna studie ger sitt skriftliga samtycke. Dessutom kommer vi vara lyhörda för 

barnens reaktioner vilket innebär att vi kommer sluta filma om ett barn visar tecken på obehag 

eller på annat vis inte verkar vilja vara med i studien. Konfidentialitetskravet innebär att vi 

som kommer att behandla de uppgifter om de barn som deltar på ett sådant sätt att 

utomstående inte kan identifiera dessa barn. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som 

insamlats om barnen endast kommer användas för forskningsändamål. 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

VILL DU VETA MER, KONTAKTA  

Maysaa Cherri,**************** 

Johanna Lindborg, ************** 

Kristina Holmberg, kristina.holmberg@hh.se – Examinator, Högskolan i Halmstad 

Anniqa Lagergren, Anniqa.Lagergren@hh.se   Handledare för vårt arbete, Högskolan i 

Halmstad. 

Mitt barn heter:_______________________________________ 

o Jag samtycker till att mitt barn deltar i hela studien (med filmning). 

o Jag samtycker till att mitt barn deltar bara i observationen. 

o Jag samtycker inte till att mitt barn deltar alls. 

 

Vårdnadshavares underskrift: __________________________________________ 
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