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Abstrakt 

Studien tar sin utgångspunkt i tidigare forskning som belyser att det finns ett behov av forskning kring                 

flerspråkiga barns användning av språk i förskolan. Därför vill jag med denna studie undersöka hur barn som har                  

annat modersmål än svenska interagerar med barn och personal samt vilka möjligheter för deltagande de får i                 

förskolan. Den vetenskapsteoretiska utgångspunkt som ligger till grund för denna studie är det sociokulturella              

perspektivet. Två flerspråkiga barn har varit i fokus i min studie. För att insamla empiri till studien användes                  

skuggning som metod. Studien har utgått från triangulering där videoinspelning, ljudupptagning och            

fältanteckningar har använts. Studien har utgått från interaktionsanalys. Studiens resultat visar att barnen             

använder sig av både verbala och icke-verbala handlingar för att åstadkomma interaktion med både personalen               

och barnen. Det skapades även interaktion då barnen använde sig av språkalternering och imitation. Ett annat                

resultat visar att barn som behärskar svenska språket får fler möjligheter till delaktighet av personalen, än de                 

barn som har mer bristande svenskkunskaper. En annan aspekt visar hur barnen blir delaktiga med hjälp av                 

barnens och personalens gemensamma modersmål. Slutsatsen av denna studie visar bland annat att barn med ett                

annat modersmål än svenska ges olika förutsättningar till delaktighet beroende på hur väl utvecklade deras               

svenskkunskaper är. En annan slutsats är att barnen som har samma modersmål kan vara till stor hjälp för andras                   

deltagande i förskoleverksamheten. 
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perspektivet 
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Inledning 

De senaste decennierna har Sverige blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle och ett 

mångspråkigt land där det talas ungefär 200 olika språk (Hult, 2014). Nya siffror från 

Statistiska Centralbyrån visar att invandringen har ökat med 70 % under det senaste 

decenniet. Det framgår i statistiken att var sjätte person i Sverige är född utomlands 

(Statistiska centralbyrån, 2017). Av olika anledningar väljer människor att flytta från ett land 

till ett annat. Krig är exempelvis en bidragande faktor som gör att människor flyttar till 

Sverige. När dessa människor kommer till Sverige möter de ett nytt språk och detta medför 

att dessa personer blir flerspråkiga (Wångersjö, 2017). Denna förvandling har också blivit 

påtaglig inom skolan och förskolan, där elever och förskolebarn med olika språkliga 

bakgrunder möts vardagligen. Skolinspektionens (2017) statistik visar att vart femte barn i 

förskolan har ett annat modersmål än svenska. För många nyanlända barn som kommer till 

Sverige blir förskolan en av de viktigaste kontakterna med det svenska samhället och med det 

nya språket.  

 

Barn som inte kan svenska har länge varit i fokus för skoldebatt. Skolinspektionen (2010) 

skriver i sin rapport att barn med ett annat modersmål än svenska får sämre betyg på de 

nationella målen i grundskolan till skillnad från de barn som har svenska som modersmål. 

Detta väcker ett intresse att förstå hur förskolan arbetar med flerspråkiga barn eftersom det är 

det första klivet i utbildningssystemet. Johansson och Åstedt (1996) skriver att det inte var så 

länge sedan som flerspråkighet betraktades som ett problem och uttrycktes som en farhåga. 

Barnstugeutredningen som är grunden för dagens förskola började för första gången 

uppmärksamma och beskriva flerspråkiga barns tillstånd som ohållbar under 1970-talet. Det 

beskrivs att barnen levde som i ett vakuum där de inte kunde förstå vad som hände i sin 

omgivning. De kunde varken göra sig förstådda på sitt modersmål eller svenska och på grund 

av kommunikationssvårigheter och personalens kunskapsbrist kring barnens kulturella 

bakgrund, fick de inte heller det stöd som behövdes. Det uttrycktes en oro att barnen skulle 

blanda ihop språken eller att de inte skulle lära sig något språk bra nog. I utredningen 

uppmärksammas vikten av att barn med ett annat modersmål än svenska ska få möjlighet att 

lära sig grundläggande kunskaper i svenska som andraspråk och även ge barn möjlighet till 

använda sitt modersmål i förskolan för att stärka sin identitet.  

1 



 

 

Styrdokumentet för förskolan har liknande intentioner. År 2010 fick förskolan en reviderad 

läroplan och det var då barn som har annat modersmål än svenska för första gången fick 

rätten till modersmålsstöd genom skollagen (Skolverket, 2010; Wångersjö, 2017). 

Integrationen av flerspråkiga barn i förskolan ställer nya förväntningar och krav på 

personalens arbete med barns språkliga bakgrund. Det finns en polaritet i samhällets 

inställning i förhållande till flerspråkighet. Å ena sidan betonas vikten av att barn med annan 

språklig bakgrund ska lära sig svenska, å andra sidan betonas betydelsen av att främja barns 

kulturella identitet genom att erbjuda modersmålsundervisning (Skolverket, 2016; 

Wångersjö, 2017).  

 

I mötet med de flerspråkiga barnen visar både nationella och internationella studier 

(Bundgaards och Gullövs, 2006;  González, 2007; Kultti, 2012; Lunneblad, 2006) att lärandet 

av majoritetsspråket är i fokus. Användandet av barns olika modersmål används däremot 

sparsamt och uppmärksammas i allt mindre uträckning som en resurs för att främja barns 

lärande i förskolan (González, 2007; Kultti, 2012; Lunneblad, 2006; MacNaughton & 

Hughes, 2007). Något som Skans (2011) uppmärksammar i sin studie är att flerspråkiga barn 

som har bristande kunskaper i svenska kan ha det svårt att delta i olika aktiviteter om de inte 

får tillräckligt med stöd av personalen i förskolan. Karlovy och Gonzales (2011) visar hur 

flerspråkiga barn som har bristande svenskkunskaper får färre möjlighet till att delta i olika 

aktiviteter i förskolan, detta på grund av språkförbristningar som sker mellan barnen och 

personal. 

 

En del forskning har betonat modersmålets betydelse och fördelar för barns sociala- och 

språkliga förmågor (Kabadayi 2008; Kenndal, 2012; Yazici, Ilter & Glover 2010). Andra 

forskare har undersökt hur förskollärare bemöter flerspråkiga barn (Bundgaards och Gullövs, 

2006 och Lunneblad, 2006), vårdnadshavares syn till barns modersmål i förskolan har också 

fokuserats (Curdt-Christiansen & Sun; 2016). Trots att forskare har intresserat sig för att 

undersöka olika infallsvinklar inom detta område, finns det däremot få interaktionsstudier 

som berör flerspråkiga barns användning av språk och möjlighet till delaktighet under sin 

vardag i förskolan. Björk-Willén (2006) har också nämnt denna forskningslucka i sin 

avhandling. Därför ser jag det som viktigt att i föreliggande studie att undersöka hur barn som 
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har annat modersmål än svenska interagerar med barn och personal samt vilka möjligheter för 

deltagande barnen får i förskolan. Genom att generera kunskap om hur flerspråkiga barn 

interagerar med andra i verksamheten skapar det en ökad medvetenhet kring hur personalen 

kan främja och arbeta med barns flerspråkighet. Att undersöka barns flerspråkighet är också 

en angelägenhet eftersom att det ett aktuellt ämne där fler och fler förskolor arbetar med 

flerspråkiga barn i sin dagliga verksamhet. Med detta som utgångspunkt och för ett behov av 

forskning kring flerspråkiga barn riktar denna studie mot att undersöka barns deltagande och 

språkliga interaktioner med barn och personal i förskolan.  

Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur flerspråkiga barns sociala samspel och deltagande 

kommer till uttryck under deras vardag i förskolan. 

 

De forskningsfrågor som studien söker svar är följande:  

Vilka strategier använder barnen i interaktioner med andra i sin omgivning?  

Vilka möjligheter för delaktighet ges barnen i förskolan?  

Tidigare forskning 

Följande avsnitt ämnar ge en överblick av de forskningsstudier som jag tagit del av kring 

ämnet flerspråkighet i förskolan. Tidigare forskningen redogörs utifrån följande teman: en 

enspråkig norm, lärarledda aktiviteter och flerspråkiga barns interaktioner.  

En enspråkig norm 

Lunneblad (2006) visar i sin etnografiska studie hur förskollärare förhåller sig till den 

kulturella mångfalden i barngruppen. Denna studie tar sin utgångspunkt i ett interkulturellt 

perspektiv. Genom intervjuer och observationer kom forskaren fram till att förskollärare i 

förskolan fokuserar på att synliggöra likheterna mellan barnen och det som är gemensamt hos 

dem. Det gemensamma skapas genom att belysa förskolans rutiner, traditioner och att prata 

svenska. Personalen i förskolan upplevde en svårighet att realisera förskolans uppdrag kring 

arbetet med flerpråkighet och att få in interkulturella frågor i förskolans dagliga verksamhet. 

Lunneblad (2009) nämner att det finns olika orsaker till detta synsätt. En aspekt som 
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forskaren belyser är att personalen upplever som orättvist att framhäva flerspråkiga barns 

modersmål för det kan skapa exkludering hos de andra barnen som inte förstår modersmålet. 

Studier visar å ena sidan att användandet av modersmålet är viktigt för barnen eftersom att 

det kan bidra till ökad självkänsla och har inflytande på barns andraspråksutveckling (Yazici, 

Ilter & Glover, 2010). Det finns å andra sidan forskning som visar att modersmålet kan ses 

som exkluderande av de personer som inte talar just det modersmålet (Björk-Willén, 2006; 

Curdt-Christiansen & Sun, 2016). Det framträder i Karlovy och Gonzales (2011) studie 

språkförbistringar mellan personal och nyanlända barn, vilket framhävs som en utmaning för 

personal att skapa förutsättningar för barns deltagande i förskolan. På grund av språkbarriären 

går barn miste om väsentliga information i förskolan vilket kan resultera till utanförskap 

(Duek, 2017). Whiteman (2005) påpekar i sin studie hur viktigt det är att ha en tolk i sin 

närvaro för att missuppfattningar inte ska uppstå mellan exempelvis förskollärare och 

nyanlända barn.  

 

MacNaughton och Hughes (2007) har genomfört en videoobservationsstudie och intervjuat 

42 förskollärare i olika australienska förskolor kring arbetet med flerspråkiga barn. Resultaten 

visar att barnen fick få möjligheter att uppmärksamma sina språk och kulturella identiteter. 

Studien visar även att det rådde kunskapsbrist bland förskollärares sätt att arbeta med 

flerspråkighet. Studier visar även hur förskolor intar ett monokulturellt förhållningssätt i 

bemötandet av flerspråkiga barn. Det innebär att majoritetskulturen ses som en norm och 

andra kulturer som annorlunda. I en kvalitativ och interkulturell baserad studie visar 

Bundgaards och Gullövs (2006) studie hur de nyanlända barnen i en dansk förskola bemöttes 

av förskollärare. Resultatet visar att förskollärarna betraktade barns erfarenheter och 

kunskaper som en brist och som behövde kompenseras. De hade en kompensatorisk och 

korrigerande lärarroll där de exempelvis undervisade hur de utländska barnen skulle bete sig i 

enlighet med den danska normen. Målet är att kompensera barnen för de kunskap de saknar 

om det danska samhället och i det danska språket. Liknande resultat visas även i Lunneblads 

(2006) svenska studie kring hur mötet med de nyanlända barnen i förskolan utgår från ett 

kompensatoriskt förhållningssätt. Förskollärarna strävar efter att bemöta barnen utifrån de 

värderingar som gäller i det svenska samhället. 

 

4 



 

Andra studier visar hur barn med utländsk bakgrund fick olika erfarenheter av att delta i 

kommunikation med förskollärare. En longitudinell studie av Nauclér (2000) visar att 

förskollärare i en svensk förskola förhåller sig på olika sätt till barn med utländsk bakgrund. I 

interaktionen vid högläsning framkom det skillnader i hur förskollärare läste för barnen. Det 

visade sig att förskollärarna inte ställde samma krav på aktivt deltagande hos de turkiska 

barnen som på de svenska barnen. Resultatet visar att barn med svenska som modersmål fick 

oftare möjlighet att delta i dialoger med förskollärare än de barnen som hade turkiska som 

modersmål. Under sagoläsningen förväntades de svenska barnen att samtala och svara på 

förskollärarens frågor om bokens innehåll medan de turkiska barnen fick i mindre 

utsträckning möjlighet att samtala. En möjlig förklaring bakom förskollärarens 

förhållningssätt är att förskollärarna hade lägre förväntningar eftersom de turkiska barnen 

hade bristande språkkunskaper i svenska (Nauclér, 2000). En liknande undervisande lärarroll 

framkommer även i en dansk studie av Palludan (2007) som också visar att barn med annan 

etnisk bakgrund än danska får färre erfarenheter av att delta och kommunicera med 

förskollärare jämfört med barn som har danska som modersmål. Barn erbjuds olika sorters 

kommunikationstoner som forskaren kallar för ” a teaching tone” och ”an exchange tone”. 

Jag översätter ordet “teaching tone” till undervisande tonläge och “exchange tone” till 

dialogisk tonläge. Den undervisande tonen innebär när förskollärare pratar och barnet lyssnar 

eller när de ställer slutna frågor och barnet svarar. Förskolläraren utvärderar sedan barnens 

svar med antingen positiv eller negativ återkoppling. Den dialogiska tonen präglas av när 

förskollärare och barnet har en ömsesidig kommunikation där de utbyter åsikter och 

erfarenheter. Studien visar att förskollärare använde den dialogiska tonen med barn med 

danska som modersmål och den undervisande tonen användes i sammanhang med utländska 

barn i syfte att främja barns språkinlärning.  

Lärarledda aktiviteter 

I kontrast till ovanstående studier har en sociokulturell baserad fallstudie av Skans (2011) 

visat att förskollärare hade ett medvetet och positivt förhållningssätt till barns flerspråkighet. 

Syftet med denna avhandling är att undersöka hur förskollärare i en mångfaldig förskola 

arbetar didaktiskt med flerspråkighet och detta undersöktes med hjälp av intervjuer och 

observationer. Resultatet visar att förskollärarna arbetar didaktiskt med interkulturalitet 
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främst i strukturerade aktiviteter så som under sångstunder och sagoaktiviteter.  Skans (2011) 

skriver om ett interkulturellt förhållningssätt vilket innebär att barn med olika språk och 

kultur tas tillvara och ses som en resurs för lärandet. Förskollärares arbetssätt kring 

mångkultur visade att de erbjöd att utveckla barnens modersmål. Förskollärarna använde sig 

av olika kommunikationsstöd i deras arbete, exempel på det är bilder, konkreta föremål och 

teckenspråk som språkstöd. Flerspråkigheten främjas genom att förskollärarna använde sitt 

modersmål som fanns bland barnen. Detta användes som stöd för barnens språkutveckling 

och signalerade samtidigt en acceptans av att tala olika språk i förskolan. Förskollärares syn 

på flerspråkighet betraktades som en resurs och Skans (2011) påpekar betydelsen för detta 

eftersom att det främjar barns delaktighet och samtidigt som det stärker statusen hos de 

flerspråkiga barnen. Han menar vidare att man ska undvika att sträva efter den enspråkiga 

normen som det till exempel framkom i Lunneblads (2009) studie. Genom att förskollärare 

visar respekt för barnens modersmål så kan barns självkänsla höjas vilket har en avgörande 

roll för barns lärande. Förskollärares synsätt kan ha en effekt på barns syn på flerspråkighet, 

därav är det av vikt att ha ett medvetet förhållningssätt kring flerspråkighet (Skans, 2011). 

 

Kultti (2012) har i sin svenska studie tagit reda på hur förskolan stödjer flerspråkiga barns 

deltagande, kommunikation och språkutveckling. En del av resultatet visar bland annat hur 

lärarledda aktiviteter så som måltider och sångaktiviteter kan erbjuda till kommunikation och 

delaktighet. Resultatet av sångsamlingen visar att barn som hade svårigheter med det svenska 

språket, fick stöttning av förskollärare genom bland annat gester. Det framkom även att barns 

imitation och upprepade handlingar utvecklar barns kommunikativa kompetenser. Sådana 

handlingar anser Kultti (2012) vara viktiga resurser för deltagande och för barns 

språkinlärning. Barnen använde sig av pekningshandlingar under aktiviteterna vilket också 

betraktades som en viktig resurs för deltagande och för att initiera samspel. Pedagogernas 

deltagande under sångsamlingen blev en resurs för barnens meningsskapande och deltagande. 

Resultatet visar att förskollärare under bokläsning använder liknande strategier för att 

uppmuntra barns delaktighet. Detta gjordes främst genom samtal kring bilder där fokus låg att 

främja ordkunskap på svenska. Resultaten i Kulttis (2012) studie visar att majoritetsspråket 

betraktas som ett villkor för barns möjlighet till inkludering och deltagande. Användning av 

barns modersmål uppmärksammas däremot sällan som en kommunikativ resurs, vilket kan 

leda till att barns mordersmål marginaliseras. Att använda barns modersmål som en resurs i 
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förskolan är viktigt för att kunna utgå från barns erfarenheter och intressen (Kultti, 2012). 

Vidare menar Kultti (2012) att förskollärares förhållningssätt och kompetens har en 

avgörande roll när det gäller att främja barns delaktighet och modersmålstöd. Pallotti (2001) 

undersökte hur ett flerspråkigt barn lärde sig att delta i en främmande språklig och kulturell 

miljö. Studien visade också att barnet använde sig av upprepningar som stöd för att delta i 

aktiviteter. 

Barns interaktioner 

Björk-Willén (2006) har i sina konversationsanalytiska och etnometodologiska baserade 

studier undersökt flerspråkiga barns samspel med andra barn och deltagande i en flerspråkig 

förskola. En del av studiens resultat visar hur de flerspråkiga barn under den fria leken 

använder sig av en kombination av olika multimodala uttryckssätt som verbala, kroppsliga 

och materiella resurser för att skapa delaktighet i både under fri lek och lärarledda aktiviteter. 

Verbala och icke verbala handlingar (gester, blickar, intonation och fysiska artefakter) ses 

som stöttande och som komplementerande resurser. Barnen använder sig av kodväxling 

under olika situationer för olika praktiska syften. Barnen använde det språk som var relevant 

för sammanhanget. Vissa barn blev däremot under vissa tillfällen uteslutna i leken på grund 

av barns språkalternering i leken. Det framkom i studien att barns flerspråkighet betraktas 

som ett viktigt redskap för att kommunicera med barn och pedagoger för att kunna delta 

under både lärarledda aktiviteter och i lek. Det framhävs att barnen lär sig att använda flera 

språk i samspelet med andra och vuxna. 

 

Tang och Adam (2010) har studerat kring hur lek kan utveckla barns lärande för två 

nyanlända barn med olika etniska bakgrunder. Studiens resultat indikerar bland annat hur 

leken ses som ett stöd för de nyanlända barnen att skaffa vänner och att passa in i 

barngruppen. Det visades även att leken utvecklar barns självförtroende när det gäller att tala 

det nya språket. En annan studie av Cekaite (2006) visar hur barn som lär sig andra språket. 

Det beskrivs hur barnen repeterar lärarens och barns verbala och icke verbala uttryck på ett 

lekfullt och skämtsamt sätt.  
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Barns interaktioner har även studerats med fokus på nyanlända barns deltagande och 

kommunikativa resurser under språkliga händelser (Skaremyr, 2014). Forskaren kommer 

fram till liknande resultat där barnen använder sig av olika kommunikativa resurser som tal, 

kropp och med hjälp av material i sitt samspel med andra. De nyanlända barnen använde sig 

av gester, blickar, ett påhittat språk, blandat språk och skratt för att få vara med och att bli 

deltagande. Barnen försökte upprätthålla sitt deltagande genom att iaktta, ta initiativ, 

skuggning samt kombinera kroppsliga och verbala resurser. Ordet skuggning definieras när 

barnen imiterar vad de andra barnen gör och säger vilket visar vara en betydande aspekt för 

upprätthållandet av barn deltagande (ibid). 

 

Användningen av materiella resurser såsom surfplattor visar också hur det skapar 

interaktioner. Ljunggrens (2016) studie visar hur barns användande av digitala verktyg får 

stor vikt för deras interaktion. Resultatet av denna studie visar att de digitala verktygen 

erbjuder flerspåkiga barn till språkliga interaktioner både mellan barn och barn och mellan 

barn och förskollärare.  

Sammanfattning av tidigare forskning 

En övervägande del av den tidigare forskningen visar hur arbetet med barns modersmål är 

sparsam och begränsad i förskolan (Kultti, 2012; Lunneblad, 2006; Lunneblad, 2009; 

MacNaughton & Hughes 2007). Majoriteten av studierna visar att förskollärare inte tar 

hänsyn till barnens flerspråkighet. Detta görs främst genom att förskollärarna påvisar 

likheterna istället för skillnaderna (Lunneblad, 2006). Det finns däremot några studier som 

visar hur förskolorna jobbar med barns flerspråkighet. Dessa olika studier visar att barnens 

flerspråkighet ses som en tillgång i verksamheten och en möjlighet för barnen att delta i 

förskolans verksamhet. Studierna visar hur förskollärares förhållningssätt är betydande för 

synliggörandet av flerspråkighet (Skans, 2011; Kultti, 2012). Studier visar sig även hur 

nyanlända barn möter språkliga utmaningar i förskolan (Duek, 2011; Karlovy & Gonzales, 

2011; Lunneblad, 2006). Dessa studier är av relevans för denna studie då ett av barnen är 

nyanländ. Studier har påvisat hur verbala, icke-verbala handlingar och användandet av 

artefakter används som strategier för att skapa interaktion med andra i förskoleverksamheten 

(Björk-Willén, 2006; Skaremyr 2014). De studier som jag refererat i tidigare forskning så är 
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det ett fåtal svenska studier som fokuserat på hur de flerspråkiga barnen använder sig av sina 

språk via deltagande och interaktion.  

Teori 

I detta avsnitt redogörs den teoretiska utgångspunkten som studien har. Nedan presenteras de 

centrala begrepp som kommer att ligga till grund för studiens analys och de är språk, 

interaktion, delaktighet och språkalternering. 

Sociokulturella perspektivet 

För att uppnå syftet med studien, att undersöka hur flerspråkiga barns interaktioner och 

deltagande kommer till uttryck i förskolan, har det sociokulturella perspektivet legat i grund 

för denna studie. Det som ger teorin dess användbarhet och relevans är dels att den är baserad 

på språket och samspel mellan människor (Vygotsky, 1978), vilket är centralt för denna 

studie. Till de flesta sociokulturella teorier har Vygotiskijs teori varit en inspirationskälla. 

Med stöd av Vygotskijs teori kan jag få förståelse för hur barn lär sig språk. Vygotskij riktade 

främst sitt intresse mot den pedagogiska psykologin och kring lärande och utveckling hos 

barnet.  Enligt Vygotskij betraktas människor som biologiska, sociala, historiska och 

kulturella varelser som är i ständig utveckling. Människan föds i en kulturell och social miljö 

som ger upphov till människans utveckling. Teorins centrala utgångspunkt är att lärande och 

utveckling sker i interaktion med andra (Vygotsky, 1986). Människors högre psykologiska 

processer såsom tänkande, läsande, talande och lärande har inte sitt ursprung ur den 

psykologiska världen, utan det sker genom aktiviteter där handlingar görs tillsammans med 

andra personer. Vygotskij gör en distinktion mellan högre- och lägre psykologiska processer. 

Lägre psykologiska processer är de naturgivna, de biologiska funktioner som både djur och 

människor är födda med. De lägre psykologiska processer är mer spontana medan de högre 

psykologiska processer karaktäriseras mer som konstgjorda och viljestyrda. Där ingår vår 

förmåga att kunna tänka med hjälp av språket, fatta beslut, styra vår uppmärksamhet och att 

förstå abstrakta fenomen. Vygotskij skriver om barns allmänna utveckling vilka framträder i 

två sammanhang:  “Every function in the child´s culturual development appears twice: first 

on the social level and later, in the individual level; first between people (interpsychological), 

and then inside the child (intrapsychological)” (Vygotsky, 1978, s. 57). Med andra ord sker 
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utvecklingen först i det sociala samspelet mellan individer (interpsykisk nivå). Det sociala 

samspelet omvandlas därefter till ett tankearbete inom individen (intrapsykisk nivå).  

Språket - ett medierande redskap 

Människans högre psykologiska processer bildas inte enbart genom det sociala. I interaktion 

med andra är vi i behov av att använda verktyg eller som Vygotsky (1978) kallar för tecken 

och symboler, vilket är en förutsättning för att utveckling och lärande ska ske. Vygotskij 

menar att vår relation till världen är indirekt. Människan kan inte möta omgivningen direkt, 

utan det är med hjälp av tecken och symboler, som utgör en länk mellan oss och världen. 

Verktygen eller artefakter har under den mänskliga kulturella historien härrörts av människor 

för att vi ska interagera med andra och för att kunna överleva. Ett exempel på dessa tecken 

och symboler är språket, vilket betraktas som en av de viktigaste verktyg för bildandet av 

högre psykologiska processer. Språket betraktas ett verktyg som möjliggör för människor att 

interagera med varandra och som utgör länken mellan människan och omgivningen. 

Språkutvecklingen hos ett barn är dessutom helt avgörande av de ord som används i 

omgivningen (ibid). 

 

Språket ses även som ett redskap för vårt tänkande. Innan barnet är kapabel att tänka i ord på 

en inre nivå, använder barnet först sitt språk “för andra”. Barnet märker att orden som uttalas 

påverkar andra och sin omgivning. Det är denna upplevelse, att kunna påverka andra, som 

barnet så småningom tar till vara för att använda språket för sig själv i syfte att kunna påverka 

den egna individen. Detta kan iakttas när barnet befinner sig ensam i en aktivitet och 

använder ett så kallat egocentriskt språk där barnet börjar kommunicera högt för sig själv i 

syfte att kunna styra sina handlingar och reglera sina aktiviteter. Vygotskij menar att det 

egocentriska språket hjälper barnet att träna sin förmåga att tänka. Så småningom kommer 

barnet att kunna leka mer tyst och använda ett ljudlöst tal för sig själv.  Den tysta handlingen 

kallar Vygotskij för “inre prat” vilket är det han kallar för tänkande (Vygotskij, 2001). 

Språket möjliggör alltså för barnet att kontrollera sitt beteende och öka självmedvetandet 

(Vygotsky, 1978).  
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Barns utveckling och lärande 

För att förstå och förklara människans lärande och utveckling och hur dessa kommer till stånd 

förklarar Vygotskij med hjälp av begreppet zone of proximal development. Det Vygotsky 

(1989) upptäckte var att människans kognitiva processer är under en ständig utveckling. 

Detta begrepp är avståndet mellan det man klarar av själv och det man klarar av med stöd av 

kunnigare barn eller vuxna. Det är alltså den mer kunnige personen som stöttar den som är 

novis i en handling, och så småningom kommer individen att kunna hantera handlingen på 

egen hand. När en person befinner sig i den proximala utvecklingszonen genomförs 

handlingar som upprepningar och imitation som redskap för att kunna delta och förstå vad 

andra gör i situationen. Imitation kan vara till hjälp för att kunna utföra handlingen vid ett 

senare tillfälle som har gjorts tidigare i interaktion med andra. När barn imiterar andra visar 

de att deras utvecklingsprocess är på gång (ibid).  

 

Lek spelar en stor roll vid utvecklingszoner. Lek möjliggör för barnen att agera “huvudet 

högre” vilket innebär när barnet agerar utöver sin individuella förmåga. I leken möjliggörs för 

att undersöka regler, verktyg, roller och våga använda språkliga uttryck som barnet tidigare 

inte använt. Under leken beskrivs att barn gör olika aktiviteter tillsammans utan att veta exakt 

vad de gör. Det är barns aktiva delaktighet och aktivitet som är utgångspunkten för att veta 

och utvecklas. Att delta aktivt i aktiviteter med andra är en grundläggande förutsättning för 

lärande och utveckling i leken (Vygotsky, 1978). Sammanfattningsvis lär barnen genom att 

kommunicera och imitera (Vygotsky, 1978; Vygotsky, 1986). Detta är av relevans eftersom 

föreliggande studie kommer att fokusera på hur barn använder sig av sina olika språk under 

leksituationer. 

Vygotskijs syn på barns första-och andraspråk 

Vygotsky (1998) var också intresserad av att undersöka fenomenet tvåspråkighet och 

andraspråksutveckling. Han skrev bland annat att modersmålet är en viktig grund för barns 

andraspråksutveckling. Om barn har en god kompetens inom modersmålet kan det bidra till 

att barnet lättare kan utveckla ett andraspråk. Vygotsky (1988) hävdar också att “... child´s 

understanding of his native language is enhanced by learning a foreign one” (s.160). Barns 
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modersmålsutveckling förstärks vid lärandet av det andraspråket.  Modersmålet och 

andraspråket påverkar alltså ömsesidigt varandra och bidrar till utveckling från båda hållen.  

Interaktion och delaktighet 

Interaktion är de sociala handlingar som sker mellan två eller fler individer som förändrar och 

påverkar varandras handlingar. Interaktioner sker ömsesidigt mellan personer där de agerar 

både verbalt och icke verbalt så som med gester och pekningar (Aspelin, 2008).  

Delaktighet definieras som att “att vara med” i sociala sammanhang, dels att få gehör, att få 

utöva inflytande och påverka beslut (Rogoff, 2009). Att barn samspelar, är aktiva, engagerade 

och verbala är exempel som indikerar på barns delaktighet (Ahlberg, 2009). Rogoff (2003) 

skriver att delaktighet inte alltid behöver vara något synbart. Barn kan också delta i 

situationer då de är passiva genom att de iakttar och lyssnar. Deltagande kan alltså ske genom 

både verbala och icke-verbala handlingar.  

Flerspråkighet och språkalternering 

Definitionen av begreppet flerspråkighet är att individen använder mer än ett språk i sin 

vardag. Flerspråkiga personer brukar använda olika språk beroende på i vilket sammanhang 

de befinner sig. De kan ändra språket när de är i skolan, vid läsning, när de är med vänner och 

i hemmet (Skans, 2011). Håkansson (2003) skriver att det finns olika sätt att bli flerspråkig. 

Han gör en distinktion mellan simultan och successiv flerspråkighet. När barn lär sig två eller 

flera språk innan barnet fyller tre år kallas detta för simultan flerspråkighet. Successiv 

flerspråkighet innebär att barnet lär sig ett språk i taget. Efter att barnet har etablerat det första 

språket, lär sig barnet sedan det andra språket. De barnen som är i fokus i denna studien lär 

sig det andraspråket succesivt, eftersom att de redan behärskar förstaspråket, vilket är 

arabiska.  

 

Det visar inom forskningen att barn som är flerspråkiga blandar flera språk i syfte att 

organisera socialt samspel. Språkalternering är ett begrepp när flera språk talas i en kontext. 

Med detta menas att barn växlar mellan olika språk, de använder sig av kodväxling med 

andra ord (Auer, 1995). Auer (1995) skriver att språkalternering används för olika sociala 

syften i interaktion med andra. Det används bland annat som en kommunikativ strategi för att 
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åstadkomma ett visst intryck, att innesluta eller utesluta någon, förklara för någon om vad 

som har sagts och för att byta ämne i samtalet. Håkansson (2003) skriver att kodväxling eller 

språkalternering kan ske både vid simultan och successiv språkinlärning.  

Metod  

I följande avsnitt redogörs studiens val av datainsamlingsmetoder, video-och ljudinspelning, 

urval, genomförande, etiska överväganden, studiens tillförlitlighet, bearbetning och analys, 

analysprocess och interaktionsanalys.  

Datainsamlingsmetod  

Syftet med denna studie är att undersöka hur flerspråkiga barns interaktioner och deltagande 

kommer till uttryck under deras vardag. Studien utgår från en kvalitativ metod och enligt 

Bryman (2011) kan det vara i form av intervjuer och observationer där forskaren försöker 

komma närmare människors handlingar och resonemang. Till denna studie har jag utgått från 

skuggning som är en form av deltagande observation. Skuggning är enligt Gill, Barbour och 

Dean (2014) en metodansats som används för att observera hur barn interagerar med andra 

barn och vuxna. Anledningen till att jag valde skuggning som metod var för att jag vill 

undersöka hur flerspråkiga barn interagerar med andra på förskolan och detta gjordes under 

deras vardagliga aktiviteter. Bryman (2011) skriver om deltagande observationer vilket 

innebär att forskaren är ute på fältet där deltagarna rör sig fritt i sin vardag. 

Bartkwoiak-Théron och Sappey (2012) nämner så kallade “springande frågor” vilket är något 

som jag har utgått från. Frågorna handlade exempelvis om att förtydliga det som barnet sade 

och om jag inte förstod det som hade sagts. Blum-Kulka (2005) skriver att deltagande 

observationer kan dock riskera att forskaren inte uppmärksammar viktiga detaljer i 

exempelvis interaktion. Denna metod kan kompenseras genom att använda videoinspelningar 

där forskaren intar en deltagande roll.  

 

När det gäller tidsaspekten för skuggning kan det variera allt från en dag till flera månader. 

(Czarniawska, 2011). Jag valde att skugga två barn under två dagar och dokumenterade 

samtidigt fältarbetet med hjälp av fältanteckningar. Skälet till att jag valde att föra 
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fältanteckningar är för att tekniken har begränsningar och kan ibland vara opålitlig att 

använda eftersom tekniken kan sluta fungera. Detta är något som Bjørndal 

(2005) skriver om. Bryman (2011) skriver om triangulering och det innebär att forskaren 

utgår ifrån en kombination av olika datainsamlingsmetoder och detta används för att skapa en 

mer holistisk förståelse kring en händelse. Till detta examensarbete har jag utgått ifrån 

triangulering i form av observation, fältanteckningar, video- och ljudinspelning.  

Video- och ljudinspelning 

Eftersom studiens syfte var att undersöka barnets språkliga interaktioner var det relevant att 

använda videoinspelning som datainsamlingsmetod. Sparrman (2005) skriver att 

videoinspelning ger möjlighet att fånga barns vardagliga och språkliga uttryck i sociala 

aktiviteter men även semiotiska uttryck som gester och andra detaljer som inte är hörbara 

som blickar och kroppsspråket. Videoobservation gav mig möjlighet att minnas, observera 

olika händelser flera gånger och upptäcka mönster som inte var tydliga från början vilket är 

något som Bryman (2011) hävdar. 

 

Jag använde mig av två mobiltelefoner och en digital videokamera. Den ena mobiltelefonen 

användes för att spela in barnen i deras interaktioner och den andra mobiltelefonen användes 

för att spela in ljudupptagning. Den digitala videokameran togs med som reserv ifall 

mobiltelefonens minne inte skulle räcka till. Sparrman (2005) skriver om fördelen av att 

använda sig av en rörlig kamera för på det sättet kan forskaren spela in barnen på nära håll. 

Och denna studie har utgått från en rörlig kamera för att spela in barnens interaktion på nära 

håll. Videoinspelning har alltså flera fördelar, men den har också sina begränsningar. Vidare 

förklarar Sparrman (2005) att socialt samspel är så komplext vilket gör att kameravinkeln 

endast kan ge oss en del av det som försiggår. Jordan och Henderson (1995) nämner att det 

kan vara svårt att få se alla deltagarnas blickar i videon eller uppfatta vem som säger vad. 

En annan nackdel kan vara ljudkvalitén i kameran. Jag använde därför en mobiltelefon för 

ljudupptagningen. Ljudinspelningen användes som ett komplement till videon om det skulle 

vara svårt att höra vad barnen säger.  
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Urval  

För att kunna besvara studiens syfte och forskningsfrågorna har jag valt att utgå från ett så 

kallat målinriktat urval. Det är ett urval när deltagare och platsen i studien väljs av forskare 

medvetet och inte på ett slumpmässigt vis (Bryman, 2011). Studien genomfördes på en 

förskola som ligger i ett område som har en etnisk mångfald och det är av relevans för min 

studie. Jag valde den förskolan också på grund av att det även finns flerspråkig personal som 

har samma modersmål som barnen, vilka har varit en hjälpande hand för att förstå vad barnen 

säger på sitt modersmål. En förskollärare på en förskola kontaktades för att informera om 

studien och därefter fick jag godkännande att göra min studie på en avdelning. Förskolläraren 

bad mig att skicka samtyckesblanketterna för att kunna dela ut dem till vårdnadshavare. Efter 

en vecka fick jag tillbaka samtyckesblanketterna och det var 15 barn av samtliga 21 barn som 

kunde delta i studien. Bland dessa 15 barn fanns det åtta barn som hade ett annat modersmål 

än svenska. Deltagarna som medverkade i studien var i åldrarna fyra till fem år och totalt 

deltog sju flickor och två pojkar. Bland personalen deltog en förskollärare och två 

barnskötare. Jag har följande barn och vuxna med i min studie: Jasmin, Lejla, Anna, Lisa, 

Frida, Hampus, Adam, Manda, Sara, barnskötare 1, barnskötare 2 och förskollärare. Samtliga 

namn är fingerade. I samråd med förskolläraren bestämdes dag och tidpunkt för utförandet av 

studien. När jag kom till förskolan fick jag reda på vilka barn som inte hade fått tillstånd att 

medverka i studien. Detta var av relevans då jag inte skulle filma och observera just de 

barnen. 

 

När jag besökte förskolan ställde jag några bakgrundsfrågor om bland annat vilka språk som 

talas bland barnen och personalen för att kunna göra ett urval. Jag fick reda på att majoriteten 

av barnen använde det svenska språket under sin vardag, förutom två barn som talade 

arabiska. Jag valde därav att skugga dessa två barn Lejla och Jasmin. Jasmin är fyra år 

gammal hon pratar flytande arabiska och har bristande svenskkunskaper på grund av att hon 

är nyanländ i Sverige. Hon pratar för det mesta på arabiska med Lejla och med barnskötaren 

2 som också har samma modersmål. Lejla är fem år gammal och har samma modersmål som 

Jasmin. Lejla kan prata flytande både på svenska och på arabiska. Jag insåg att det var 

relevant för min studie att observera båda barnen i och med att de använder sitt modersmål på 
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förskolan. Skälet till att jag valde Lejla var för att jag också ville observera ett barn som 

verbalt kan kommunicera på båda språken för att jag ska kunna ställa frågor och tolka hennes 

interaktioner med Jasmin. Jag bad Lejla att översätta på svenska när hon pratade på arabiska 

med Jasmin för att jag skulle kunna göra en tolkning av händelserna.  

Genomförande 

Studien genomfördes under två dagar där jag skuggade Jasmin och Lejla under hela dagar. 

När jag kom till förskolan presenterade jag mig för både barn och personal. Därefter ställde 

jag några bakgrundsfrågor om bland annat vilka språk som talas bland barnen och personalen 

för att sedan kunna göra ett urval. Jag frågade barnen som fick medverka i studien om deras 

tillstånd att bli filmade.  

 

Jag följde därefter Lejla och Jasmin hack i häl under deras vardagliga aktiviteter och rutiner 

såsom under sin fria lek, frukosten, lunchen och mellanmål. Jag använde mig av både en 

mobiltelefon och en handhållen digitalkamera för att filma barnens interaktioner. Jag strävade 

efter att filma i barnens höjd för att se hur barnens aktiviteter såg ut utifrån deras fysiska 

perspektiv. Jag fick däremot under flera tillfällen stänga av kameran vid situationer där barn 

och vuxna var inblandade som inte hade givit medgivande till studien, och vid sådana 

händelser fick jag använda mig av endast fältanteckningar. 

 

Observationerna har kompletterats med ljudupptagning. Detta gav mig möjligheten att fånga 

barnens ljud då jag under vissa tillfällen valde att hålla mig en distans ifrån barnen för att i 

minsta möjliga mån påverka min närvaro. Under tiden jag skuggade barnen förde jag 

preliminära anteckningar där jag skrev ner de olika händelserna i korta noteringar, vilket jag 

senare renskrev mer detaljerat och detta är något som Bryman (2011) understryker. I 

fältanteckningarna dokumenterades vilka barn eller personal deltagarna samspelade med och 

vad deras konversationer innehöll. Hur deltagarna använde sig av sitt kroppsspråk och andra 

semiotiska resurser var också något jag antecknade vilket är en viktig information att ta 

hänsyn till enligt Bjørndal (2005). Jag har även under arbetets gång frågat barnen kring vad 

de sade för att säkerställa för att ingen viktig information går förlorad. Enligt Gill mfl.(2014) 

är det av betydelse att de som blir skuggade får förklara sina handlingar.  

16 



 

Etiska överväganden 

Till detta examensarbete har etiska överväganden tagits till hänsyn genom Vetenskapsrådets 

fyra etiska principer. De fyra principerna är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011).  

 

Den första principen, informationskravet, handlar om att informera deltagarna om studiens 

syfte. Personal, barnens och dess vårdnadshavare har informerats med ett informationsbrev 

(se bilaga 1) där det beskrivs vad studien har för syfte.  

 

Samtyckeskravet handlar om att deltagarna ska kunna få bestämma om de vill medverka i 

studien. I informationsbrevet fick vårdnadshavare ta ställningstagande angående samtycket 

till studien. Innan studien sattes igång blev barnen tillfrågade om de ville delta i studien. Jag 

fick personalens samtycke genom att dem muntligt gav mig deras godkännande. När jag 

besökte förskolan lade jag märke till att några vårdnadshavare som har annat modersmål än 

svenska, inte hade skrivit under. Jag bad en flerspråkig personal som kunde samma språk som 

vårdnadshavarna att översatta blanketten på vårdandshavarens språk för att tillmötesgå de 

som inte har svenska som modersmål och detta medförde till att jag fick fler samtycken.  

 

Den tredje principen är konfidentialitetskravet vilket innebär att de personer som medverkar i 

undersökningen skall behandlas med full konfidentiellt. Detta görs bland annat genom att inte 

identifiera namn på deltagare, förskolor och städer. Samtliga personer som deltog i studien 

har fått fingerade namn för att deras identitet inte ska avslöjas. En annan aspekt kring denna 

princip är att värna om det empiriska materialet så att det inte kommer i orätta händer. Detta 

gjordes genom att låsa materialen med hjälp av en kod. Den fjärde aspekten är 

nyttjandekravet vilket innebär att den insamlade materialet endast får användas för studiens 

ändamål.  
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Studiens tillförlitlighet 

För att bedöma studiens tillförlitlighet utgick jag från de fyra kriterier som Bryman (2011) 

skriver om. Kriterierna är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Studiens 

trovärdighet är att jag genomfört studien i enlighet med de regler som är av villkor för att 

skriva ett vetenskapligt arbete. Jag använde mig också av metoden ”springande frågor” för att 

få deltagarnas bekräftelse av min tolkning av deras handlande. Jag gav deltagarna möjlighet 

att kommentera och tolka av det som har inträffat under skuggningen för att det inte ska ske 

något missförstånd. Enligt Quinlan (2008) är detta en metod som möjliggör att validera 

studiens analys.  

 

Överförbarhet handlar om hur studien kan generaliseras och styrkas av flera liknande 

händelser. Eftersom studien har en kvalitativ ansats innebär det att den producerar analyser av 

endast enskilda händelser och individer. När forskare gör kvalitativa studier uppmanas de att 

samla in data som ger detaljerade beskrivningar hos en en liten grupp eller individer 

(Bryman, 2011). Denna studie har därav en låg generaliserbarhet.  

 

Pålitligheten innebär att forskaren redogör en utförlig beskrivning av sin forskning och en 

motivering av metodvalen, vilket jag också belyst i studien. Jag har använt triangulering som 

metod vilket innebär när forskaren använder flera datainsamlingsmetoder såsom 

videoinspelning, ljudinspelning, fältanteckningar och “springande frågor” och det kan öka 

studiens trovärdighet (Bryman, 2011). Jag har under forskningsprocessen även fått hjälp av 

både handledare och studiekamrater att granska mitt arbete vilket är väsentligt för att öka 

studiens pålitlighet (ibid). 

 

En annan aspekt som är av betydelse för studiens tillförlitlighet är konfirmering. Det innebär 

att forskaren ska vara medveten om att inte låta sina personliga värderingar och teoretiska 

perspektiv att påverka genomförandet och slutsatserna av studien. Jag har i så god mån som 

möjligt försökt att använda mig av ett reflexivt förhållningssätt under skuggningen, där jag 

försökte lägga mina egna personliga värdering och fördomar inom parentes när jag 

observerade deltagarna (Johansson & Karlsson, 2013).  
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Bearbetning och analysprocess 

Det totala videomaterialet består av ungefär tre timmar och all material sammanställdes i en 

dator. Jordan & Henderson (1995) anser att videoobservation är ett viktigt verktyg för att 

identifiera mönster. Jag har utgått främst ifrån videoobervationer när jag har identifierat 

teman till denna studie, ett fåtal teman har även uppkommit via de fältanteckningar jag 

gjorde. Under bearbetningen hade jag studiens syfte och forskningsfrågor som grund och 

genom detta kunde jag urskilja teman som passade för studien. Det jag observerade var 

barnens språkliga och fysiska handlingar upprepade gånger för att sedan kunna urskilja 

mönster. När jag sedan hittade olika teman bestämde jag mig för att transkribera materialet. 

Bjørndal (2005) skriver om transkribering och det innebär att överföra kommunikationen till 

en text.  

 

Jag transkriberade de utvalda sekvenserna genom ett analysschema där det tydliggörs vilka 

deltagare som säger utsagorna och vilka språkliga -och fysiska handlingar de gör. Dessa är 

indelade i tre kolumner. Transkribering av materialet har inspirerats av en interaktionsanalys 

som grundades av Jordan och Henderson (1995). Min transkribering omfattade cirka 19 A4 

sidor. Därefter valde jag att läsa transkriptionerna upprepade gånger för att bekanta mig med 

materialet och jämförde likheter och skillnader i transkriberingen. Under granskningen kunde 

jag hitta de mönster som var återkommande. Bjørndal (2005) skriver att man kan utgå från 

olika frågor när det gäller analysdelen och frågor som är relevanta är bland annat att man 

frågar sig “vad är det som händer här?” och “hur kommunicerar barnen?”. Detta är något jag 

har utgått ifrån.  

Interaktionsanalys 

Till analysen har jag utgått ifrån en så kallad interaktionsanalys som är ett analysverktyg som 

undersöker mänskliga interaktioner via verbala och icke-verbala handlingar, samt 

användandet av artefakter. Jordan och Hendersen (1995) är grundarna till denna 

interaktionsanalys och då studeras vardagliga interaktioner. Detta är av relevans för studien 

då jag har fokuserat på hur barns språk och interaktion kommer till uttryck i deras vardag. 

19 



 

Resultat och analys 

Jag kommer i detta avsnitt presentera resultatet i form av rubriker på de teman som framkom 

i materialet. Utifrån min forskningsfråga har jag identifierat följande teman: Språkliga 

svårigheter som skapar utanförskap, Modersmål - en resurs för deltagande, Uppmuntran till 

att prata svenska. 

Språkliga svårigheter som skapar utanförskap 

Inom detta tema har jag hittat exempel på hur språkliga svårigheter kan skapa utanförskap 

hos barnen.  

 

Exempel 1 

Det är förmiddag och Lejla befinner sig i hallen och leker med Jasmin. Lejla och Jasmin går 

fram mot en vägg där det finns uppsatta namnskyltar. Lejla samtalar med Jasmin kring de 

olika namnskylten på arabiska. Lejla går fram till en förskollärare som sitter på en stol 

bredvid samma vägg. Lejla börjar samtala med förskolläraren kring de olika namnskyltarna 

på svenska. I samtalet deltar även Jasmin. Barnskötaren som senare deltar i samtalet har 

arabiska som modersmål benämns som barnskötare 2.  

Aktör Språkliga handlingar Fysiska handlingar 

Lejla Kolla Paula (förskollärares namn), jag har olika färger på 
mitt namn. 

Pekar på sin namnskylt, samtidigt som hon vänder sig 
till förskollärare. 

Förskollärare  Ja precis. Gul och röd färg. Hur många bokstäver har 
Lejla? 

Pekar på Lejlas namnskylt. 

Lejla Jag har en, två, tre, fyra. Fyra. Vad står det här? Pekar på en annans namnskylt och vänder sig mot 
förskolläraren.  

Förskollärare  David.  

Lejla Där. Pekar på en annan namnskylt. 

Förskollärare Adam.  

Lejla Titta. Jag har samma byxor som Lisa hade igår.  Pekar på sina byxor. 

Förskollärare Jasså, hade hon sånna igår?  

Lejla Aa. Nickar. 

Förskollärare Det är så många fjärilar på byxorna så man kan inte räkna 
dem. De är jättemånga. 

 

Lejla. Kolla, en två tre. Pekar på sin tröja som har tre olika figurer på.  
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Förskollärare Ja där var det tre. Kommer du ihåg hur många frukter du 
hade igår på din tröja? Då var det en två, tre fyra, fem, 
sex, sju, åtta. 

Pekar på Lejlas tröja medan hon räknar till åtta. 

Jasmin Ett, två, tre, fyra…  Pekar också på Lejlas tröja medan hon räknar 
figurerna. 

Förskollärare Din tröja är jätte jätte fin. Man blir glad av alla färgerna. 
Jätte fin. 

Förskolläraren fortsätter samtalet med Lejla. 

  En barnskötare (Barnskötare 2) kommer in i samma 
rum som deltagarna. Jasmin går och vänder sig mot 
henne. 

Jasmin. Hej Sara.. Jag har flätor idag (säger på arabiska). Riktar sig mot barnskötare 2 och håller i sina flätor. 

Barnskötare 2 Ja, så fina flätor (säger på arabiska).  

 

Analys av exempel 1 

Lejla försöker få förskollärarens uppmärksamhet genom att säga hennes namn “Kolla Paula”. 

Lejla vill att hon ska se på hennes namnskylt genom att hon pekar på sin namnskylt. 

Förskolläraren bekräftar Lejlas kommentar genom att säga “Ja precis” och utvidgar språket 

till fullständiga meningar när hon exempelvis benämner färgerna på namnskylten. Hon ställer 

därefter en följdfråga “Hur många bokstäver har Lejla?”. Frågan som hon ställer inbegriper 

en indikation om vilka språkliga färdigheter som Lejla förväntas ha. Förskollärarens 

frågeställning kan också tolkas som om hon vill upprätthålla samtalet mellan dem. 

Förskolläraren använder sig av ett rikt språk genom att beskriva färger och antal ord och detta 

kan tolkas som om hon vill uppmuntra Lejla att använda ett rikt språk. Detta ger henne ett 

tillfälle att utveckla sitt ordförråd. Förskollärarens frågeställning bidrar till att Lejla fortsätter 

samtalet genom att hon svarar på frågan och ställer ytterligare frågor om andras namnskyltar. 

Lejla byter ämne i samtalet och hennes verbala kommunikation utgår nu från hennes kläder. 

Lejla använder återigen av pekningar i sitt samtal, vilket kan tolkas som ett redskap för att 

initiera samspel vilket genererar respons av förskolläraren. Förskolläraren benämner de 

föremål som finns på hennes byxor och samtalar även de kläder som Lejla hade igår på 

förskolan. Dialogen som förs fram av förskolläraren är främst riktad till endast Lejla. Jasmin 

är inte lika delaktig i den språkliga kommunikationen. Jasmin bjuder in sig själv i dialogen 

genom att hon upprepar förskollärarens språkliga uttryck “ett två tre fyra” på svenska 

samtidigt som hon pekar på Lejlas tröja. Detta kan tyda på att hon vill visa att hon också vill 

delta i samtalet. Hon blir dock varken benämnd eller involverad i samtalet, vilket kan vara en 

anledning till att hon inte deltog under samtalet efter hon tog initiativet att tala. För Jasmin 
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ges det ingen möjlighet till att utvidga språket i samtalet. Förskolläraren tar varken själv 

initiativ eller uppmuntrar henne att samtala vidare till exempel genom följdfrågor som hon 

ställde innan till Lejla. Efter en stund kommer barnskötare 2 in i rummet. Jasmin väljer att gå 

fram till henne för att hälsa henne. Hon avviker från föregående samtal genom att växla till 

arabiska när hon kommunicerar med barnskötaren. Kodväxlingen utgör i detta sammanhang 

ett sätt att åstadkomma ett gehör från barnskötaren och ett sätt att dra uppmärksamhet till sig. 

I denna situation får Jasmin gehör av barnskötaren, vilket saknades när hon pratade på 

svenska. Det arabiska språket kan här ses som en bidragande faktor för att initiera interaktion. 

Sekvensen illustrerar hur Jasmin använder olika språk beroende på vilka språk som de andra i 

sin omgivning behärskar. När Jasmin och Lejla leker tillsammans själva använder de sitt 

modersmål och när de vill rikta sitt samspel med andra barn och vuxna som inte kan deras 

modersmål, använder de sig av det svenska språket.  

 

Exempel 2 

Följande sekvens visar hur Jasmin och Lejla försöker komma in i en lek där två andra barn, 

Lisa och Johan, som båda har svenska som modersmål, befinner sig i ett lekrum.  

Jasmin  Sätter sig på mattan bredvid Lisa som har en leksak framför sig. 

Lejla   Sitter också ner bredvid Lisa och Jasmin. 

Jasmin  Riktar sin hand mot leksaken. 

Lejla  Gör en liknande handling och rör på leksaken. 

Lisa  Riktar leksaken mot sig själv och tittar mot Lejla. 

Adam  Sätter sig ned nära Lisa. 

Adam Kom vi går och leker någon annanstans för de 
är elaka.  

Går ut från rummet. 

Lisa Då går vi någon annanstans. Går och lämnar rummet. 

Jasmin Kom. De leker här (säger på arabiska). Vänder sig mot Lejla och går mot samma riktning som Lisa och 
Adam. 

Lisa och Adam  Går under ett bord som har en lång duk ovanpå. 

Lejla  Går och sätter sig på en soffa. 

Barnskötare 2  En barnskötare kommer förbi och drar upp duken från bordet. 

 Vad gör ni under bordet? Går ner på huk.  

Jasmin (skrattar) Går också ner på huk bredvid barnskötaren.  

Adam och Lisa  Adam och Lisa springer till ett annat rum. 
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Barnskötare 2 Ni kan leka tillsammans.  

Jasmin Leka. Leka (säger på svenska). 
Kom vi går dit (säger på arabiska). 

Går fram mot Lejla. Pekar sedan mot det rummet var Lisa och 
Adam är.  

Lejla Nej, nej vill inte.  Skakar huvudet och går till ett annat rum. 

Jasmin  Följer efter Lejla. 

 

Analys av exemplet 2 

I ovanstående exempel visar Jasmin ett intresse för Lisas lek. Hon betraktar tyst vad som 

händer i leken. Hon visar sitt intresse för leksaken genom att hon fysiskt sitter ned bredvid 

Lisa och riktar handen mot leksaken. Lejla genomför liknande handlingar som Jasmin vilket 

tolkas som att hon också har ett intresse för leksaken. När Lejla rör vid leksaken drar Lisa 

leksaken från Lejlas händer. Detta kan tydas på att Lisa vill visa henne att hon inte får röra 

den. Ur transkriptionen framgår också att Jasmins och Lejlas inträde i leken av Adam 

betraktas som otillåten. Adam säger till Lisa att leka någon annanstans “för att de är elaka”. 

Jag tolkar att uttrycket “ de är elaka” är riktad till både Jasmin och Lejla eftersom att Adam 

går iväg efter att Jasmin och Lejla satte sig ned på mattan. Lisa och Adam går till ett annat 

rum och gömmer sig under bordet för att Lejla och Jasmin inte ska se dem. Jasmin 

uppmuntrar Lejla att gå till dem för att leka genom uttrycket “Kom”. De leker här” på 

arabiska. Lejla väljer dock att sitta på soffan, vilket kan tolkas som att hon har inget intresse 

mer för leken. När barnskötaren kommer fram och drar upp duken från bordet, springer 

Adam och Lisa från bordet till ett annat rum. Barnskötaren försöker bjuda in Lejla och Jasmin 

i leken med dem andra två barnen genom att säga “Ni kan leka tillsammans”. Samtidigt syns 

Jasmins ihärdiga försök att fånga barnens uppmärksamhet genom att skratta. På grund av 

Jasmins begränsade färdigheter i svenska använder hon skrattet som en 

kommunikationsmedel för att skapa interaktion med barnen. Dock ger varken Lisa eller 

Adam något gehör. Trots detta agerande syns hur Jasmin gör ytterligare försök att fånga 

barnens uppmärksamhet genom att hon pekar mot det rummet var Adam och Lisa är 

samtidigt som hon använder de enstaka orden “leka leka”. Denna handling uttrycks på 

svenska vilket kan tolkas som att Jasmin vill att Lisa och Adam ska ge henne uppmärksamhet 

och för att förstå henne att hon vill leka. Trots att Jasmin uppmuntrar Lejla återigen att leka, 

väljer Lejla ändå visa sin motvilja mot leken. Lejlas uttryck “Nej nej vill inte” tolkas som ett 

uttryck för en ovilja att leka. Detta kan bero på att hon förstod att Adam och Lisa inte vill 
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leka med dem. På grund av Jasmins bristande svenskkunskaper är kanske en anledning till att 

hon inte förstod vad Adams och Lisas svenska yttranden innebar. I slutet av sekvensen kan vi 

se hur Jasmin, trots hennes intresse för leken, väljer att följa efter Lejla. Detta kan tydas på att 

hon är mer trygg att vara med henne. En bidragande faktor kan vara att de pratar samma 

modersmål och att Jasmin kan göra sig förstådd med henne men inte med de andra 

svensktalande barnen. Hennes brist i svenska språket kan vara en faktor till att hon inte leker 

med andra barn.  

 

Exempel 3 

Jasmin och Lejla sitter vid ett runt bord och pärlar halsband. Vid bordet sitter också en 

barnskötare. Lejla vänder sig mot Suzana och frågar om hon kan hjälpa henne att knyta ett 

gummisnöre runt sitt finger. Hon berättar att hon vill ha en ring av gummisnöret. Efter att 

Suzana har knutit gummisnöret går Lejla och visar sin ring för Jasmin och säger: 

Lejla Kolla Jasmin! Jag har fått en ring (säger på arabiska). Tar upp sitt pekfinger.  

Jasmin Hur gjorde du så? Jag vill också ha en (säger på arabiska).  

Lejla Klipp en bit snöre och hon kan hjälpa dig att knyta (säger på arabiska). Pekar mot Suzana. 

Jasmin Ring. Går och hämtar gummisnöret och klipper i 
gummisnöret. Hon tar två pärlor och trär de 
i gummisnöret. Därefter kommer Jasmin 
till Suzana och tar upp gummisnöret med 
ena handen och pekar mot den med den 
andra handen.  

Lejla Hon vill också ha en ring.  Vänder sig mot Suzana. 

Suzana För att ringen ska passa runt ditt finger behöver du kanske klippa 
gummisnöret lite till för att den ska passa runt ditt finger. 

 

Barnskötare 1 Hon kan inte prata svenska. Barnskötaren riktar blicken mot Suzana 
och pekar samtidigt mot Jasmin. 

 

Analys av exempel 3 

I exemplet ovan framgår det hur Jasmin visar intresse för att göra en ring som är likadan som 

Lejlas. Lejla berättar för henne på arabiska hur hon ska gå tillväga och uppmuntrar henne att 

gå till Suzana för att få hjälp med att knyta gummisnöret. Jasmin går därefter till Suzana och 

visar att hon behöver hjälp. Detta gör hon genom verbala och icke verbala handlingar då 

Jasmin uttrycker “Ring” samtidigt som hon pekar på gummisnöret. Genom att Jasmin 

kombinerar dessa verbala och icke verbala handlingar, kan det tydas som en uppmaning till 

att få hjälp och för att få en respons av den vuxne. Eftersom hon inte har det svenska språket 
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så använder hon sig mest av kroppsspråket som medierande handling för att göra sig förstådd. 

Lejla hjälper Jasmin genom att berätta om vad hon vill med gummisnöret och säger “Hon vill 

också ha en ring” på svenska. Detta handlande illustrerar hur Lejla intar en roll som en tolk. 

Lejla översätter till Suzana vad Jasmin vill åstadkomma med sitt handlande. Lejlas 

kodväxling till svenska möjliggör för Suzana att interagera och kommunicera med Jasmin. 

Suzana förklarar därefter för Jasmin att hon behöver klippa gummisnöret lite mer för att det 

ska passa runt hennes finger. Strax efter hennes förklaring kommer en kommentar från 

barnskötaren “Hon kan inte svenska”. Barnskötarens uttalande kan ses som om hon försöker 

skapa en medvetenhet hos Suzana då barnskötaren kanske ansåg att Suzana använde ett 

komplicerat språk som gör det svårt för Jasmin att förstå. Denna kommentar kan dock få 

konsekvenser för Jasmins språkutveckling då denna barnskötare inte verkar prioritera en 

konversation med Jasmin. Detta uttalande kan också begränsa Jasmins delaktighet i olika 

aktiviteter när personalen inte samtalar med henne vilket i sin tur kan skapa utanförskap i 

barngruppen. Om personalen i förskolan inte samtalar med Jasmin kan det bli svårare för 

henne att ta egna initiativ att kommunicera. 

 

Exempel 4 

Lejla och Jasmin leker vid en diskho i sandlådan. Anna som har svenska som modersmål går 

fram och slår sig ner bredvid Lejla och Jasmin. Hon sträcker sin hand för att hämta sand.  

Jasmin. Nej. Vänder sig mot Anna. 

Anna Var är där i? Varför säger du så? Alla får ju 
ta sand. 

 

Lejla Du får inte vara med. Jasmin och jag leker 
tillsammans och vi pratar arabiska. Du kan 
inte arabiska. Bara vi. 

 

Anna Men.  

Lejla Jasmin kan inte svenska. Hon vill bara hela 
tiden prata arabiska. 

 

Anna Men de säger ju bara att jag inte får någon 
sand. 

Riktar sig mot Suzana. 

Analys av exempel 4 

I detta utdrag visar exemplet på hur Anna försöker få tillträde till leken genom att hon går och 

tar sanden. Annas inträde i leken är inte omtyckt av de andra barnen som påstår att Anna inte 

kan vara med i leken eftersom hon inte pratar arabiska. I denna sekvens visar Lejla att det 

finns ett villkor att vara med i leken vilket är att kunna det arabiska språket. Detta kan skapa 
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utanförskap hos Anna som endast talar svenska. Lejlas uttalande skapar begränsningar då 

Anna inte får tillträde i leken. Anledningen till detta kan vara är att Jasmin inte pratar svenska 

och att språket kan ses som ett hinder att vara med i leken. Utifrån barnens handlingar kan 

man tolka skilda uppfattningar kring denna handling. Annas uttalanden kan påvisa att hon 

endast vill ta sand och inte leka med barnen, medan Lejla tolkar som att Anna vill leka med 

dem.  

 

Sammanfattning av tema språkliga svårigheter som skapar utanförskap 

Sammanfattningsvis visar analysen hur barnen får olika möjligheter till interaktion och 

samtal. Jasmin använder arabiska med den arabisktalande barnskötaren för att åstadkomma 

uppmärksamhet. Barnen använder olika språk beroende på vilka språk som de andra i sin 

omgivning behärskar. Verbala och icke verbala uttryck används som resurs i interaktion med 

andra. Pekningshandlingen visar vara en väsentlig semiotisk redskap för att initiera 

interaktion. Analysen visar också hur barnen har svårigheter att få tillgång till interaktioner 

och lek med de svensktalande barnen. Möjligheten blir mindre för Jasmin att interagera med 

de andra barnen, vilket kan bero på de begränsade språkliga färdigheterna i det svenska 

språket. Jasmin och Lejla leker alltid tillsammans vilket kan vara en anledning att de pratar 

samma modersmål och vilket skapar trygghet. Analysen visar å andra sidan att det arabiska 

språket utgör ett hinder för andra svensktalande barnen att leka med Lejla och Jasmin.  

Modersmål - en resurs för deltagande 

Inom detta tema synliggörs hur det arabiska språket används som resurs för att skapa 

delaktighet mellan barn och vuxna.  

 

Exempel 5 

Efter lunchen brukar barnen få en stund att använda surfplattan. Lejla sitter vid ett bord och 

använder surfplattan. Jasmin sitter bredvid Lejla. Lejla har använt surfplattan i cirka fem 

minuter. Lisa, Anna och Sara befinner sig också i rummet. 

Jasmin Jag vill ha den (säger på arabiska). pekar mot surfplattan. 

Lejla Du får vänta. Du kan leka med Lisa (säger på arabiska).  

Jasmin Hon vill inte (säger på arabiska).  

Lejla Okej. Jag ska bara spela klart (säger på arabiska).  
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  Efter att hon har spelat ett tag väljer 
Lejla att öppna en applikation där hon 
bläddrar fram olika bilder som hon har 
tagit bild på sig själv med olika 
effekter. 

 Var är Lisa? Lisa! Titta titta se så konstig näsa jag har. (skrattar)  Går mot Lisa och pekar samtidigt mot 
surfplattan. 

Lisa (skrattar) vad konstig du ser ut.   

Lejla Kolla Jasmin. Min näsa är sne (säger på arabiska). Vänder sig mot Jasmin. 

Jasmin (Skrattar) Grimaserar när hon tittar mot 
surfplattan. Kollar sedan mot Lisa. 

Anna och Sara   Går fram mot surfplattan. 

Lisa Så rolig du ser ut (skrattar). Jag vill också se på mig.   

Jasmin, Lisa och 
Lejla 

(Skrattar)  

 

Analys av exempel 5 

Sekvensen visar att Jasmin vill använda surfplattan. Lejla uppmuntrar henne att leka med 

Lisa istället eftersom Lejla använder surfplattan. Jasmin uttrycker på arabiska att Lisa inte vill 

leka med henne. Detta kan tolkas på olika sätt, Jasmin har förmodligen erfarenheter av att bli 

nekad till lek vilket visas i analys 4. En annan anledning kan vara att Jasmin inte kan delta 

fullt ut på grund av sina begränsade svenskkunskaper. 

 

När Lejla bläddrar fram olika bilder på sig själv i en applikation, väljer hon dela en bild med 

Lisa. Lejla uttrycker “Titta” samtidigt som hon pekar på surfplattan vilket används som en 

strategi för att få Lisas uppmärksamhet. Lejla skrattar åt bilden vilket kan tolkas som att hon 

vill väcka ett intresse hos Lisa. Lejla vänder sig mot Jasmin och visar henne bilden. Lejla 

använder språkalternering när hon byter språk från svenska till arabiska. Kodväxlingen 

betraktas här som ett väsentligt sätt att inkludera Jasmin i den kollektiva interaktionen. 

Jasmin grimaserar när hon ser på bilden och skrattar medan hon tittar Lisa. Detta handlande 

kan tolkas som ett uttryck för att öka relationen och interaktionen mellan Lisa och Jasmin. 

Den digitala artefakten visar här hur den medierar kommunikation och interaktion mellan 

barnen. 

 

Exempel 6 
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Exemplen nedan är några sekvenser ur en aktivitet där barnskötare 2 initierar en lek som heter 

“Kims lek”. I rummet befinner sig sex barn och de som deltar i aktiviteten är Lejla, Jasmin, 

Hampus, Lisa, Anna och Sara. Barnen och barnskötaren sitter i en cirkel på en matta. 

Barnskötaren säger till Hampus att börja leken och uppmanar de övriga barnen att sig vända 

om. Alla barnen vänder ryggen till Hampus förutom Jasmin. 

Lejla Hon säger att du ska vända dig (säger på arabiska).  Tar tag i Jasmins axlar och vrider hennes axlar 
bakåt.  

Jasmin  Vrider ansiktet mot de andra barnen. 

Lejla Du får inte titta (säger på arabiska).  Vrider Jasmins huvud.  

Hampus Nu får ni titta. Lägger en leksak bakom ryggen. 

Lejla, Sara och Lisa  Barnen vänder sig om. 

Lejla Vänd dig (säger på arabiska). Riktar sig mot Jasmin. 

Jasmin  Vänder sig mot barnen. 

Barnskötare 2 Vad kan Hampus gömt för något? Vad tror du Anna?  

Anna Den långa. Magneten.  

Barnskötare 2 Vad tror du Jasmin att Hampus har gömt för något?  

Jasmin Eh. Be. Pekar mot en leksaksbil som finns på mattan. 

Manda En dinosaurie!   

Barnskötare 2 Du tror en dinosaurie, vad tror du Frida?  

Frida Kaplastaven  

barnskötare 2 Vad tror du Lejla?  

Lejla Det tror jag också. Kaplastaven.  

Barnskötare 2 Du då Jasmin?   

Jasmin Ka. Katlaskalen. Pekar mot ett föremål och ler. 

Barnskötare 2 Menar du den beiga kaplastaven?  

 

Analys av exempel 6 

Detta utdrag visar i likhet med de tidigare exemplen hur Jasmin får hjälp av Lejla att förstå 

vad som sker i sammanhanget. Lejla använder även här sitt modersmål för att Jasmin ska 

förstå lekens regler när hon uttalar “vänd dig” och “du får inte titta”. Jasmin väljer att iaktta 

vad de andra barnen gör medan hon har sin rygg vänd mot barnen. Efter att Hampus har gömt 

leksaken uppmanar han barnen att vända sig om. Alla gör det förutom Jasmin. Lejla får 

återigen översätta för henne vad hon ska göra på arabiska. Detta handlande kan ses som att 
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Jasmin inte förstår vad Hampus vill säga med uttrycket “Vänd er om”. Barnskötaren ger varje 

barn möjligheten att gissa sig fram kring föremålet som Hampus har gömt bakom sin rygg. 

När Jasmin får möjlighet att tala säger hon ordet “be” samtidigt som hon pekar på en 

leksaksbil som finns på mattan. Det kan tolkas som att hon uppfattat leken som att man ska 

benämna föremål som är synliga. Barnskötaren fortsätter att fråga de andra barnen och till sist 

frågar hon Jasmin återigen, vilket kan tydas att barnskötaren vill ge Jasmin ännu en möjlighet 

att kunna uttrycka sig. I detta moment försöker Jasmin komma in i leken genom att imitera 

barns språkliga yttranden “kaplastaven”. Jasmins språkliga uttryck förstärks när hon använder 

sig av fysiska handlingar som exempelvis pekning. Dessa handlingar kan ses som att Jasmin 

agerar “huvudet högre” och använder nya ord som hon tidigare inte gjort förr. Jasmins 

deltagande karaktäriseras av först observationer, imitationer och upprepningar. Trots Jasmin 

begränsade svenskkunskaper lyckas hon att skapa interaktion med hjälp av enstaka ord. 

Eftersom hon brister i det svenska språket uppfinner hon sin egna “ord” genom att hon 

språkligt uttrycker “Katlaskalen.” Hennes språkliga handlingar förstärks med icke-verbala 

handlingar när hon exempelvis pekar för att förmedla sin gissning. En annan intressant aspekt 

är hur barnskötaren demonstrerar Jasmins gissning med nyfikenhet. Hon ställer en fråga 

genom att hon upprepar det som Jasmin sa med korrekta ord samtidigt som hon utvidgar 

meningen “...den beiga kaplastaven”. Dessa handlingar kan tolkas som att hon vill förtydliga 

om hon har förstått Jasmin rätt när hon sade ordet “Katlaskalen”. Jasmin ger barnskötaren 

henne bekräftelse. Jasmin stöttas och utmanas i sitt deltagande genom barnskötarens 

frågeställningar. Strukturen i lekaktiviteter möjliggör stöttning, utmaningar och deltagande 

genom att Lejla och Jasmin får svara på barnskötarens frågor.  

 

Exempel 7 

Sekvensen nedan utspelar sig i samma aktivitet som ovanstående. Det är Annas tur att få 

gömma en leksak. 

Anna Vänd er om.  

Jasmin  Vänder sig om 

Hampus En kula.  

Frida En kulaa!  

Jasmin En kula. Pekar mot Annas tröja. 

Lejla Säg (säger på arabiska) en kula. Vänder sig mot Jasmin. 
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Jasmin En kula. En kula. Ler på läpparna och pekar mot Annas tröja.  

Barnskötare 2 Vad tror Jasmin att Anna har gömt för något?  

Jasmin Kula. Pekar mot Annas tröja. 

Anna Ja ni har rätt. Visar upp kulan. 

Jasmin Jag vill. Jag vill. Pekar mot sig själv. 

 

Analys av exempel 7 

Vad exemplet visar är att Jasmin denna gång tar egna initiativ till samspel med barnen genom 

att hon imiterar vad barnen säger utan att barnskötaren frågar henne. Jasmin har i samspel 

med de andra barnen lärt sig att uppmärksamma vad barnen gör och säger och genom det 

uppfattat lekreglerna. I denna sekvens vänder Jasmin sig om utan att Lejla ska förklara för 

henne vad hon ska göra på sitt modersmål. Detta kan tolkas som om Jasmin har förstått vad 

orden “vänd er om“ innebär och handlar utefter detta.  

 

I exemplet ovan syns också hur Jasmin anpassar sig till svenskspråkiga aktiviteten genom att 

imitera några ord av barnens yttranden “En kula”. De uttalade orden har hon nu insett 

fungerar som tecken för att interagera med barnen och för att följa lekens regler. Jasmin 

använder sig av pekandet som kan ses som ett komplement till de språkliga yttranden.  Detta 

handlande ger möjlighet att delta i interaktionen, trots att hon använder ett språk som hon inte 

behärskar fullt ut. Det som är intressant här är att Lejla samtidigt uppmuntrar Jasmin att tala 

svenska genom att hon säger “säg” en kula på arabiska. Lejlas uttalande kan ses som om hon 

försöker stärka samhörigheten mellan barnen genom att uppmuntra Jasmin till det svenska 

språket. Dessutom uppmärksammar barnskötaren Jasmins svar vilket kan bidra till att Jasmin 

vill fortsätta med leken.  

 

Sammanfattning av temat modersmål - en resurs för deltagande 

Sammanfattningsvis har exemplen visat hur Jasmin, trots sina begränsade svenskkunskaper 

kan delta i lärarledda aktiviteter, bland annat med hjälp av observationer, imitation och 

upprepningar av barnens ord. Lejlas språkliga handlingar har en betydande roll för Jasmins 

deltagande i aktiviteten. Barnens handlingar karaktäriserar flera relevanta sätt för interaktion 

vilket är upprepningar, imitation och pekningar. Jasmin använder även skrattet som en resurs 

för att interagera med svensktalande barnen. Analysen visar också att lekens struktur och 
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innehåll möjliggör för samtal och att svara på barnskötarens frågor. Barnskötarens 

frågeställningar i aktiviteten skapar förutsättningar till deltagande för både Jasmin och Lejla. 

Barnskötaren använder också gester som stöd i interaktionen. Jasmin tar och får hjälp av både 

Lejla och barnskötare 2 för att bli förstådd och även för att upprätthålla en interaktion. 

Jasmins möjlighet för deltagande i interaktion med andra, responsen från de vuxna och 

barnen har alltså en avgörande roll.  

Uppmuntran till att prata svenska  

Till detta tema uppmärksammas barnskötarens uppmuntran till att barnen pratar svenska 

under lärarledda aktiviteter. I detta tema visas hur barns deltagande ges utrymme under tre 

måltidsaktiviteter. 

 

Exempel 8 

Det är dags för lunch och barnskötare 2 förklarar för barnen vid vilket bord de ska sitta. Lejla 

drar i Jasmins arm och förklarar för henne var hon ska sitta på arabiska. Vid matbordet sitter 

även Lisa och Anna som tittar ner på sina ben och börjar samtala om sina sommarben. 

Anna Jag har lite sommarben. Vänder sig mot barnskötare 2 och rör 
samtidigt på sina ben.  

Lisa Jag har mycket sommarben.  

Lejla Jag har lite. Vilket sommarben? Kollar mot sina fötter. 

Anna Det här jag har sommarben. När det är sommar, som kommer det 
lite, när man ramlar, så blir det lite sår. Så vi kallar det sommarben.  

Drar ner sin strumpa. 

Barnskötare 2 Jasmin, förstår du vad de pratar om? (Säger på arabiska).  

Jasmin  Höjer axlarna och skakar på huvudet 
samtidigt.  

Barnskötare 2 De pratar om sår. Har du några sår på huden? Har du sår på benen? 
(säger på arabiska). 

Pekar mot sin hand och på sitt knä.  

Jasmin  Tittar mot sina händer och skakar på huvudet.  

Barnskötare 2 Kan du säga att du inte har sår på svenska till de andra barnen? 
(Säger på arabiska). 

 

Jasmin Jag inte. Drar ner sina strumpor och vänder sig mot 
Anna och Lejla.  

 

Analys av exempel 8 
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Lejla engagerar sig i samtalet genom att hon räcker ut pekfingret mot sina fötter och säger 

“jag har lite”. Därefter ställer hon en fråga “Vilket sommarben?” vilket kan tydas på att hon 

inte förstår vad ordet sommarben är. Anna uppmärksammar Lejlas engagemang genom att 

vända sig till henne. Lisa förklarar för henne vad ordet betyder.  Barnskötaren 

uppmärksammar innebörden av ordet sommarben till Jasmin på arabiska.  Barnskötaren 

illustrerar med sin hand hur ett sår ser ut och pekar sedan på sitt knä. Hon använder dessa 

gester för att förstärka sin förklaring av begreppet. Dessa handlingar kan också ses som ett 

stöd för att Jasmin ska förstå barnens konversation och att kunna delta. Jasmin upprepar 

flickornas fysiska handlingar genom att hon också drar ner sina strumpor. Jasmin svarar 

barnskötaren genom att skaka på huvudet. Jasmin uppmanas och utmanas av barnskötaren att 

producera tal på svenska för de andra barnen för att visa att hon inte har några sår på benen. 

Dessa handlingar fungerar som en resurs för att kunna delta i barnens konversation. 

Handlingarna är också ett uttryck för att visa att hon också förstår vad samtalet handlar om.  

 

Exempel 9 

Denna sekvens utspelar sig under samma måltid som ovanstående exempel.  

Jasmin Säger något på arabiska till barnskötare 1  

Anna Vad sa hon? Vänder sig mot barnskötaren. 

Barnskötare 2 Berätta för henne vad du sa på svenska 
(Säger på arabiska). 

 

Jasmin Hur säger man ost på svenska? (Säger på 
arabiska). 

Riktar sig mot barnskötaren 1. 

Barnskötare 2 Ost.  

Jasmin Jag har ätit ost. Mocket. Hemma.  

Barnskötare 2 Ja vad bra. Ser du du kan prata svenska.   

Jasmin Jag kan bara lite svenska (säger på 
arabiska). 

 

Barnskötare 2 Det är inga problem (säger på arabiska).  

 

Analys av exempel 9 

Under måltiden initierar Jasmin ett samtal med barnskötaren vilket sker på arabiska. Anna 

som sitter bredvid Jasmin vänder sig mot barnskötaren och undrar vad Jasmin säger. Jasmins 

språk uppmärksammar Annas nyfikenhet och då uppmanar barnskötaren Jasmin att översätta 

meningen till svenska. Eftersom Jasmin är osäker på det svenska språket använder hon sig av 
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barnskötarens hjälp för att exempelvis säga ordet ost. Barnskötaren fungerar här som en 

stöttning för både Jasmin och Anna. Jasmins stöttning är att hon får utveckla sina 

svenskkunskaper medan Anna får känna sig delaktig i samtalet då hon förstår vad Jasmin 

säger. Barnskötaren ger Jasmin respons på både arabiska och svenska. Flerspråkigheten 

används här som ett medierande verktyg för Jasmins förståelse. Detta förhållningssätt ses 

också som en acceptans att flera språk kan talas i interaktionen.  Barnskötaren ger Jasmin 

bekräftelse genom att säga “ser du, du kan prata svenska” och detta kan tolkas som om 

barnskötaren försöker stärka Jasmins självförtroende. Genom detta agerande kan Jasmin bli 

mer delaktig i konversationen och våga uttrycka sig på svenska.  

 

Exempel 10 

I följande sekvens har barnen mellanmål och Jasmin börjar återigen prata med barnskötaren 

på arabiska.  

Barnskötare 2 Kan du säga på svenska?  

Jasmin Emm.. Em...  

Barnskötare 2 Vad heter den på svenska? Pekar mot Jasmins tallrik 

Jasmin Måten  

Barnskötare 2 Å vad bra. Och vad heter bara den? Pekar mot potatisen. 

Jasmin Båtatis.   

Barnskötare 2 Bra, och vad heter den? Pekar mot fisken.  

Jasmin Ehm. Mmm. Fisk.  

 

Analys av exempel 10 

Även detta exempel visar hur Jasmin prioriterar att prata arabiska med den arabisktalande 

barnskötaren. Barnskötarens strategi att uppmärksamma Jasmins samtal är att uppmuntra 

henne att tala svenska.  Jasmin visar en viss osäkerhet i början av konversationen då hon 

uttalar sig: “Emm”. När barnskötaren tydliggör sina frågor med gester så som pekande på de 

olika maträtterna svarar då Jasmin på barnskötarens frågor. I detta exempel syns hur 

barnskötaren stödjer Jasmins språkutveckling genom att vara tydlig i sin instruktion. 

Barnskötaren bekräftar Jasmins svar genom att säga ”Vad bra”. Barnskötarens sätt att initiera 

frågor har formen av en fråga-svar-sekvens, där hon först ställer frågor som hon vet svaret på, 

barnet svarar sedan på frågan där sedan barnskötaren värderar svaret med en positiv 
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återkoppling. Denna typ av frågeställning kan ses som en medierande resurs för interaktion 

och deltagande.  

 

Sammanfattning av temat uppmuntran till att prata svenska  
Sammanfattningsvis visar hur måltidsaktiviteterna skapar möjlighet till språkutveckling kring 

det svenska språket. Barnskötaren använder flerspråkigheten som en resurs för att skapa 

förutsättningar för Jasmins deltagande. När Jasmin är osäker på hur man säger ett ord på 

svenska tar hon hjälp av barnskötaren för att lära sig nya ord. Barnskötarens närvaro ses som 

viktig för att barnen ska kunna använda och utveckla sina olika språkkunskaper.  

Diskussion 

Studiens syfte är att undersöka hur flerspråkiga barns sociala samspel och deltagande 

kommer till uttryck i förskolan. Forskningsfrågorna lyder följande: Vilka strategier använder 

barnen i interaktioner med andra i sin omgivning? Vilka möjligheter för delaktighet ges 

barnen i förskolan?  

 

Från de tre teman som presenterats ovan visar studiens resultat att barnen använder sig av 

både verbala och ickeverbala resurser för att åstadkomma interaktion med både personalen 

och barnen. Genom det verbala språket använde barnen sig av orden  “Titta” för att fånga 

uppmärksamhet. Jasmin använde sig av imitation när det gäller det svenska språket och hon 

använde sig av denna strategi för att interagera med både barn och vuxna på förskolan. Det 

skapades även interaktion mellan barnen då de använde sig av språkalternering. Studiens 

resultat visar att barn använder olika språk beroende på sammanhang och vilka de interagerar 

med. Jasmin och Lejla pratar främst arabiska när de interagerar med varandra, detta gäller 

även när de interagerar med den arabisktalande barnskötaren. När det gäller interaktionen 

mellan de som pratar svenska och de arabisktalande barnen så visar resultatet att barnen 

använder sig av det svenska språket. Detta resultat kan liknas vid Björk-Willéns (2006) studie 

som visar hur flerspråkiga barn använder olika språk beroende på situation. Detta handlande 

kan förklaras med hjälp Aureus (1995) definition av språkalternering då barnen använder 

denna strategi för att åstadkomma ett gehör av andra.  
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I föreliggande studie lyfts också betydelsen av den icke-verbala handlingen för barns 

interaktion. Barnen kombinerade de verbala uttrycken med gester så som pekning i syfte att 

åstadkomma uppmärksamhet och för att initiera interaktion. Jasmin använde sig även av 

skrattandet och upprepade handlingar som stöd för att skapa interaktion med barnen. Detta 

bekräftas också av Vygotsky (1986) då han menar att upprepande handlingar ses som viktiga 

redskap för att kunna delta och för barns lärande.  Att flerspråkiga barn använder en 

kombination av sådana strategier påvisas även i tidigare forskning (Björk-Willén, 2006; 

Skaremyr, 2014). 

 

Under den lärarledda aktiviteten visar resultatet också hur Jasmin väljer att delta på olika sätt. 

Jasmin väljer exempelvis först att iaktta och observera vad som händer i leken och så 

småningom väljer Jasmin att uttrycka sig och använda ett mer verbalt språk. Resultatet visar 

att leken erbjuder barnen möjlighet att imitera och träna prata på svenska och våga uttala ord 

som de tidigare inte använt, som också studerats av Tang och Adam (2010). Vygotsky (1978) 

skriver om hur lek möjliggör för barnen att agera “huvudet högre”. Detta betraktas som en 

viktig förutsättning för barns språkinlärning.  

 

När det gäller frågan om vilka möjligheter barnen ges för delaktighet kunde jag urskilja några 

exempel. Personalens förhållningssätt var varierande i bemötandet med flerspråkiga barnen. 

Ett resultat visar att personalen i viss mån kunde skapa delaktighet hos de barn som 

behärskade det svenska språket. Jasmin som däremot hade begränsade svenskkunskaper blev 

inte lika delaktig i samtalet. Nauclér (2000) visade i sitt resultat hur svenska förskollärare 

förhöll sig till barn med utländsk bakgrund. Studien visade att barn med utländsk bakgrund 

fick färre möjligheter till interaktion jämfört med de barn som har svenska som modersmål. 

Detta resultat kan delvis liknas till mitt resultat som visar att barn som behärskar svenska 

språket får fler möjligheter till delaktighet av personalen. Det som avgör om barn blir 

delaktiga eller inte är alltså hur väl de behärskar svenska språket. Karlovy och Gonzales 

(2011) diskuterar kring utmaningen som personalen har med barn som har begränsade 

språkkunskaper i majoritetsspråket. Detta kan alltså ses i mitt resultat då Jasmin som har 

begränsade svenskkunskaper inte får samma möjlighet till delaktighet som de övriga barnen. 

Studiens resultat indikerar även hur Jasmin möts av bristande respons av barnen som har 

svenska som modersmål.  
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Resultatet av denna studie visar även hur den flerspråkiga barnskötaren använder sig av ett 

interkulturellt förhållningssätt när hon pratar arabiska med Jasmin och Lejla. Denna handling 

kan ses som en uppmuntran till att använda sig av modersmålet i förskolan. Resultatet visar 

hur barnskötaren använder modersmålet som resurs för att utveckla Jasmins svenskkunskaper 

och genom det skapa delaktighet. Skans (2011) skriver om vikten av att ha pedagoger som 

har samma modersmål som barnen. I hans resultat visar hur personalen använde sig av 

samma modersmål som barnen och detta främjar barns delaktighet. Att betrakta 

flerspråkigheten som en resurs skriver Yazici mfl. (2011) betydelsen för detta eftersom att det 

kan stärka självkänslan hos de flerspråkiga barnen. En del forskning visar dock att barns olika 

modersmål visats vara i en marginaliserad position i förskolans verksamhet (González, 2007; 

Kultti, 2012; Lunneblad, 2006; MacNaughton & Hughes, 2007). Min studie visar däremot att 

personalen använder barnens modersmål för att främja barns lärande.  

 

Det som också är centralt i mitt resultat är att barnskötaren uppmuntrar barnen att även prata 

svenska. Barnskötarens strategi var att använda sig av frågeställningar som hade formen av 

en “teaching tone” som visar i Palludans (2007) studie. Barnskötarens frågeställningar gav 

barnen möjlighet att delta och samtala på svenska med barnskötaren och även med de andra 

svensktalande barnen.  Under lärarledda aktiviteter uppmuntrar barnskötaren barnen att prata 

enbart svenska. Kultti (2012) skriver att en sådan handling kan bero på att majoritetsspråket 

betraktas som en viktig förutsättning för barns möjlighet till deltagande. I föreliggande studie 

framgår det däremot att det inte är enbart nödvändigt att kunna det svenska språket för att 

delta i förskolans praktik. Icke-verbala handlingar som beskrivs ovan ses också som viktiga 

resurser för barns interaktion och deltagande.  

 

Resultatet visar hur Lejla intar olika roller när det gäller interaktionen mellan barnen på 

förskolan. Det framgår i ett exempel hur Lejla utsluter ett barn från leken eftersom hon inte 

pratar arabiska, då kan modersmålet bli ett hinder för andra barn att ska bli delaktiga i leken. 

Att modersmål kan utesluta barn är något som Curdt-Christiansen och Sun (2016) och 

Björk-Willén (2006) visar i sina studier. Utifrån resultatet visar däremot hur Lejla också 

skapar möjlighet för Jasmin att delta i förskolans verksamhet. Under flera tillfällen intar Lejla 

rollen som tolk då hon ger Jasmin möjlighet till interaktion och delaktighet. Enligt Whiteman 
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(2005) är det väsentligt att stötta barn som har begränsade språkkunskaper i majoritetsspråket 

för att det inte ska uppstå missuppfattningar.  

Slutsats 

Utifrån studiens syfte och forskningsfrågor har jag kommit fram till att barn med ett annat 

modersmål än svenska ges olika förutsättningar till delaktighet beroende på hur väl 

utvecklade deras svenskkunskaper är. Utifrån resultatet kan jag konstatera att barns 

interaktioner sker i både verbala och icke-verbala handlingar. Barnen kombinerar dessa 

handlingar för att åstadkomma interaktion. Barnen använder sig av flerspråkigheten som 

resurs för att delta i både strukturerade aktiviteter och i lek. Det som är intresseväckande med 

mitt resultat är att barn kan vara till stor hjälp för att skapa delaktighet i förskolans 

verksamhet. Genom denna delaktighet får barnen möjligheten att förstå sin omgivning och 

detta främst av barnen som har samma modersmål. Detta kan vara av intresse eftersom 

barnen betraktas ha en större roll för delaktighet än personalen i förskolan. Utifrån detta kan 

det vara väsentligt att låta barn som har samma modersmål interagera med varandra och 

uppmuntra deras interaktion på modersmålet. 

Metoddiskussion 

Som tidigare nämnts använde jag mig av två mobiltelefoner och med den ena valde jag 

videofilma och med den andra användes till ljudupptagning. Jag använde även en handhållen 

digitalkamera vilket användes som reserv. Min intention var att endast använda mobilerna för 

video- och ljudinspelning eftersom barnen är oftast bekanta med mobiltelefoner och inte 

större videokameror. Jag använde dock den digitala videokameran under vissa tillfällen då 

minnet på mobiltelefonen inte räckte till. Den digitala videokameran gav däremot 

konsekvenser och påverkade min närvaro. Barnens intresse för mitt filmande blev mer 

påtaglig under de tillfällen jag använde mig av digitala videokameran. Det resulterade att 

barnen under några situationer avbröt sin lek och sin konversation på grund av den digitala 

kameran. Barnen ville titta igenom kameran och agerade ibland inför kameran. Under 

bearbetning av videomaterialet lade jag också märke till att jag under några tillfällen avbröt 

filmningen för tidigt. Dessa tillvägagångssätt har förmodligen påverkat resultaten av studien.  
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Som det framgår i metodavsnittet användes ljudinspelning under tiden skuggningen 

genomfördes. När jag skulle lyssna på ljudinspelningen hade jag svårt ibland att identifiera 

vilka barn som talade under inspelningen, vilket kan bli problematiskt ur ett etiskt perspektiv. 

En annan svårighet med denna metod var ljudkvalitén. När barnen befann sig utomhus eller i 

ett rum där det fanns många barn blev det svårt för mig att lyssna och urskilja på de enskilda 

rösterna bland barnen på grund av sorlet.  

 

De språkliga och fysiska handlingar som observerats bland barnen, min forskarroll som 

deltagande observatör och min analys av studiens resultat har förståtts av det sociokulturella 

perspektivet. Detta perspektiv har haft betydelse och påverkat i hur jag valt att observera och 

förstå barnens handlingar i förskolan. Studiens resultat hade troligen indikerat annorlunda om 

andra vetenskapsteoretiska utgångspunkter hade valts. Skuggning som metod har möjliggjort 

för mig att närma mig barnens vardag och med hjälp av springande frågor har det även givit 

mig en större insikt kring barns handlingar. Hade barnen inte givit mig tillstånd att filma och 

observera dem, hade det varit omöjligt att genomför en interaktionsanalys kring deras 

aktiviteter. Genom interaktionsanalys har jag kunnat synliggöra hur barn interagerar med 

andra i sin vardag. Kombinationen av både skuggning som metod och interaktionsanalys har 

det alltså möjliggjort att bidra till en förståelse och en beskrivning av flerspråkiga barns 

strategier i interaktion med andra och deras möjligheter till deltagande. Nackdelen med 

skuggningen är däremot att jag inte kunde använda mig av vissa aktiviteter i studien där Lejla 

och Jasmin var närvarande. Detta för att alla barn inte fick inte tillåtelse att medverka i 

studien. Det skulle förmodligen finnas fler sekvenser jag kunde använda mig av. Det fanns 

barn som hade godkännande men som var frånvarande just de dagarna jag genomförde 

studien. Detta ledde till att jag fick färre barn att observera. En annan aspekt som blev 

problematisk vid skuggningen var att vissa av personalen ibland kunde komma och samtala 

om diverse saker med mig. Detta gjorde att jag inte kunde hålla full fokus på barnen. Denna 

problematik kanske uppstod då jag inte varit tydlig med att informera samtlig personal på 

förskolan kring min studie. En annan aspekt kring min studie är att det inte finns många 

förskollärare i resultatet. Anledningen till detta är att ena dagen hade majoriteten av 

förskollärarna kurs och den andra dagen var fortbildning. Detta kan troligen också påverkat 

studiens resultat.  
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Något som jag var beroende av i denna studie var arabisktalande personer då jag skulle 

översätta deltagarnas meningar till svenska. Jag använde mig främst av barnskötarna men 

även barnen vid vissa tillfällen. Det kan finnas en risk att deras översättning inte är korrekt 

nog. Något som jag däremot kunde ha gjort är att fråga någon mer för att säkerställa 

översättningen.  

Didaktiska implikationer  

Detta examensarbete har haft flerspråkiga barns möjlighet till deltagande och interaktion i 

fokus. Resultatet visar att flerspråkiga barnen använder sig av olika kommunikativa strategier 

när de är i förskolan. Barns användande av icke-verbala handlingar som en kommunikativ 

redskap visas vara en viktig strategi för interaktion och deltagande. För förskolan kan det 

bidra en medvetenhet hos förskollärare och barnskötare att ta hänsyn till de olika 

kommunikativa förmågor och inte bara det verbala språket.  

 

Studien visar att barn kan ses som en viktig förutsättning för andra barns möjlighet till 

deltagande och interaktion. Detta visar att förskolläraren behöver betrakta barnens roll som 

essentiell och att ge barn en uppmuntran i bemötandet av flerspråkiga och nyanlända barn i 

förskolan. Detta menas inte att förskollärarens roll är mindre betydande, det är snarare genom 

förskollärares kunskap och medvetande kring arbetet med flerspråkiga barn som ger dessa 

barn möjlighet att bli delaktiga och för att kunna skapa interaktioner. Denna studie visar att 

förskolans strukturerade aktiviteter har en betydelse för deltagande bland de barn som har 

begränsade svenskkunskaper. Resultatet kan bidra till en ökad medvetenhet om hur förskolan 

strukturerar och organiserar verksamhetens vardagliga rutiner.  

 

Utifrån samhället i stort kan denna studie bidra till att modersmålet kan användas för att 

stärka barns kulturella identitet. Om barn redan i tidig ålder får uppmärksamma att deras 

modersmål är en tillgång i förskolans verksamhet så kan det innebära att mångfalden stärks 

och bevaras i samhället. 
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Fortsatt forskning 

Denna studie har genomförts i en språklig homogen förskola. Det hade varit intressant att 

forska och jämföra om det finns några skillnader i flerspråkiga barns språkbruk och barns 

interaktioner där barn vistas i en mer heterogen språklig barngrupp. Dessa olika grupper 

skulle också vara intressant att undersöka och jämföra personalens förhållningssätt kring 

arbetet med interkulturalitet.  
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Bilaga 1      

Hej! 
 

Mitt namn är Suzana Mustafa och jag är en student som studerar till förskollärare vid 
Halmstad Högskola. Jag ska nu skriva den avslutande uppgiften inom denna utbildning och 
det ingår att genomföra en observationsstudie som kommer att skriftligt presenteras i mitt 
examensarbete.  Mitt examensarbete handlar om flerspråkiga barn i förskolan. Det som står i 
fokus är att undersöka hur barnen använder språk och hur de interagerar med andra på 
förskolan. 
 
Jag kommer som student behöva genomföra dokumentation i syfte att kunna analysera mitt 
empiriska material. Dokumentationen kommer att ske med hjälp av ljud-och videoinspelning. 
Det inspelade materialet kommer att användas endast för mitt examensarbete och det kommer 
att behandlas konfidentiellt. Det innebär att jag inte kommer att identifiera barnen eller 
nämna förskolornas namn. Om barnet inte vill delta i undersökningen kommer jag vara 
lyhörd för detta och barnet kan när som helst avbryta sitt deltagande. För att jag ska kunna 
genomföra min studie behöver jag svar så snart som möjligt om ditt ställningstagande. Kryss 
i JA eller NEJ nedan och skriv under. Tack på förhand! 
 

● JA, jag/vi samtycker till att mitt barn får delta i undersökningen. 
 

● NEJ, jag/vi vill inte att mitt barn deltar i undersökningen. 
 

Underskrift                                                                                                 Datum 
 

……………………………………………….                                          …………….. 
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