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Syftet med vår studie är att undersöka hur flerspråkiga barn i åldern 4-5 år kommunicerar med 
pedagog och med andra barn och vilka konsekvenser detta  får  för deras möjlighet  att  delta i 
förskolans  verksamhet.  Undersökningen grundas  på  tre  teoretiska  begrepp som beskriver  om 
barnets kommunikation och interaktion med andra i omgivningen. Vidare vill vi synliggöra på 
vilket språk kommunikationen sker hos flerspråkiga barn. Undersökningen sker med hjälp av den 
kvalitativa  metoden  observation  som har  ägt  rum i  en  mångkulturell  förskola  med  fokus  på 
kommunikation  under  två  olika  tillfällen:  styrda  aktiviteter  och  fri  lek.  Resultatet  visar  att 
flerspråkiga  barn  kommunicerar  med  hjälp  av  verbalt  och  icke-verbalt  språk,  genom  att 
observera, lyssna, ta initiativ och inbjuda varandra till samtal och dialog. Att bekräfta varandras 
handlingar är viktigt för att kommunikationen ska utvecklas. Vårt resultat tyder på att pedagogen 
använder sig av ett tydligt språk i kommunikationen med flerspråkiga barn. Genom att pedagogen 
upprepar, ger instruktioner samt använder sig av icke-verbalt språk, får det flerspråkiga barnet 
förståelse  för innehållet  i  kommunikationen samt  ökar sitt  deltagande.  Det  framkom även att 
flerspråkiga barn använder sig av olika språk i kommunikation med omgivningen. Flerspråkiga 
barns kodväxling är beroende på olika faktorer som till exempel att de kodväxlar med syfte att 
utesluta någon från kommunikationen. Kodväxling kan även förekomma när det fattas ord i ett av 
språken. Vidare visar resultatet att språkutvecklingen har stor betydelse för barns deltagande i 
kommunikationen. Pedagogerna i studien visar intresse för flerspråkiga barns deltagande genom 
att var lyhörda, bekräfta barns deltagande och berömma barnen. 
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The purpose of our study is to examine how multilingual children aged 4- 5 years communicate 
with  teachers  and  other  children  and  what  impact  this  has  on  their  ability  to  participate  in 
preschool.  The  survey  is  based  on  three  theoretical  concepts  that  describe  the  child’s 
communication  and  interaction  with  others  in  the  environment.  Furthermore,  we  want  to 
highlight the language in which communication occurs in bilingual children. The study is done 
using  the  qualitative  method  observation  in  a  multicultural  preschool  with  a  focus  on 
communication during two different occasions, guided activities and free play. The results show 
multilingual children communicate through verbal and non-verbal communication, by observing, 
listening, take the initiative and invite each other to talk and dialogue. To confirm each other's 
actions is important for communication to be developed. Our results suggest that the teacher uses 
clear  language  of  communication  among  bilingual  children,  repeat,  give instructions,  and  by 
supplementing this with non-verbal language, the child understand the content of communication 
and  participation.  It  also  emerged  that  multilingual  children  use  different  language  when 
communicating with the surroundings. The child's code-switching is dependent on various factors 
that are to exclude any or missing a word of the language. Furthermore, the results show that 
language  development  is  very  important  for  children's  participation  in  communication.  The 
teachers  in  the  study  show  interest  in  multilingual  children's  participation  through  was 
responsive, confirm the participation of children and praise their children.

                                                                           

2



Innehållsförteckning 

INLEDNING..........................................................................................................................................................4

SYFTE...........................................................................................................................................................................5
FRÅGESTÄLLNINGAR ...........................................................................................................................................................5

BEGREPPSDEFINITION  ........................................................................................................................................6

LITTERATURGENOMGÅNG...................................................................................................................................7

TIDIGARE FORSKNING..........................................................................................................................................................7
Flerspråkiga barns kommunikation med pedagogen ............................................................................................8
Svenska språket och modersmålet.........................................................................................................................9

METOD .............................................................................................................................................................14

I DETTA AVSNITT KOMMER VI ATT BESKRIVA VILKEN METOD VI HAR ANVÄNT OSS AV I VÅR STUDIE, OCH VILKA URVAL VI HAR GJORT. VI KOMMER ÄVEN ATT 
ANALYSERA VÅRT METODVAL SAMT BESKRIVA GENOMFÖRANDET AV STUDIEN...........................................................................................14
METODVAL..................................................................................................................................................................14
URVAL........................................................................................................................................................................15

                                                                                                                                      ..........................................................15

GENOMFÖRANDE AV OBSERVATIONERNA .................................................................................................................................16
Pilotstudie.............................................................................................................................................................16
Observationerna...................................................................................................................................................16

BEARBETNING OCH ANALYS ................................................................................................................................................17
FORSKNINGSETIK.............................................................................................................................................................18
TROVÄRDIGHET..............................................................................................................................................................18

RESULTAT..........................................................................................................................................................20

FLERSPRÅKIGA BARNS KOMMUNIKATION MED ANDRA BARN  ............................................................................................................20
KOMMUNIKATION MELLAN BARN OCH PEDAGOGER.......................................................................................................................27
SAMMANFATTNING AV RESULTAT...........................................................................................................................................35

DISKUSSION.......................................................................................................................................................37

METODDISKUSSION..........................................................................................................................................................37
DENNA METOD GJORDE DET MÖJLIGT ATT SAMLA INFORMATION OM VAD FLERSPRÅKIGA BARN OCH PEDAGOGER I FÖRSKOLAN GÖR OCH SÄGER. METODEN 
GJORDE DET ÄVEN MÖJLIGT ATT STUDERA FLERSPRÅKIGA BARNS VERBALA OCH ICKE-VERBALA KOMMUNIKATION. VI ANSER ATT RESULTATET INTE SKULLE HA 
BLIVIT LIKA RELEVANT FÖR STUDIENS SYFTE OM VI HADE ANVÄNT EN ANNAN METOD. VIDEOINSPELNING SOM OBSERVATIONSMETOD GJORDE ATT 
VIDEOSEKVENSERNA KUNDE SPELAS UPP SÅ ATT INNEHÅLLET KUNDE TRANSKRIBERAS PÅ ETT KORREKT SÄTT. DÄREMOT ANSER VI ATT ANTECKNINGARNA SOM VI 
GJORDES UNDER MÅLTIDSITUATIONER INTE GAV OSS LIKA RIKT MATERIAL SOM VIDEOOBSERVATIONERNA, DET VAR SVÅRT ATT ANTECKNA BÅDE DEN VERBALA OCH 
ICKE-VERBALA KOMMUNIKATIONEN. DETTA RESULTERADE I ATT VI VALDE ATT INTE ANALYSERA MATERIALET SOM INHÄMTADES UNDER MÅLTIDSITUATIONERNA, 
................................................................................................................................................................................37
 ...............................................................................................................................................................................37
RESULTATDISKUSSION.......................................................................................................................................................38

Kommunikationen mellan flerspråkiga barn och andra i förskolans verksamhet................................................38
På vilket/vilka språk kommunicerar flerspråkiga barn ........................................................................................38
Flerspråkiga barns möjlighet till deltagande i förskolans verksamhet ................................................................40
Avslutning ............................................................................................................................................................42

3



Framtida forskning................................................................................................................................................43

Referenslista
Bilaga 1
Bilaga 2

Inledning

 ”Kan jag uttrycka mig så kan jag nå fram till andra människor. Fråntas jag den möjligheten så 
blir jag ensam”( Ladberg, 1999, s. 6). Citatet belyser hur språket påverkar kommunikationen för 
flerspråkiga barn i förskolan. Under vår utbildning har vi upplevt att pedagogerna på de förskolor 
där majoriteten av barnen har svenska som sitt modersmål ser på flerspråkighet som ett problem, 
vilket i sin tur medför svårigheter för pedagogen att kommunicera med flerspråkiga barn. Detta 
leder till att flerspråkiga barn får mindre talutrymme än de andra barnen. Under vår utbildning 
har vi fått kunskap om hur viktig kommunikationen i förskolan är för barns utveckling. Calderon 
(2004) påpekar att personalens förhållningssätt mot barn som har svenska som modersmål skiljer 
sig från det mot flerspråkiga barn, då de enspråkiga ges mer talutrymme i förskolan.  Själva är vi 
flerspråkiga och en av oss har två barn som är flerspråkiga. Därför anser vi att det är intressant att 
undersöka  hur  flerspråkiga  barn  kommunicerar  med  pedagoger  och  med  andra  barn  i  en 
mångkulturell förskola. 

Under de senaste åren har Sverige utvecklats till ett mångkulturellt land, där människor från olika 
länder invandrat till  Sverige (Forsell,  2005). Detta medför att pedagogen kommer att möta de 
flerspråkiga barnen i förskolan, vilket innebär att samspel och kommunikation som involverar 
flerspråkighet är en stor del i förskolans vardag. Som blivande förskollärare anser vi att kunskap 
om detta område är oerhört betydelsefull, eftersom vi i vår blivande yrkesroll kommer att möta 
flerspråkiga  barn  som  behöver  stöd  och  stimulans  för  att  utvecklas.  Av  Skolverket  (2010) 
framgår i läroplanen för förskolan 98/rev 10: 

• ”Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att  
lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. Av skollagen framgår  
att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet  
att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål”. (s .7.)

• ”Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta 
initiativ  och  som  utvecklar  deras  sociala  och  kommunikativa  kompetens.  Barnet  ska  
också ha möjlighet att enskilt fördjupa sig i en fråga och söka svar och lösningar”(s.6).

Under barnets skoltid  är det viktigt att alla barn bemöts utifrån deras olika bakgrunder för att 
bidra till barnets språk-, tanke- och kunskapsutveckling. Förskolan och skolan ska ge alla barn 
och ungdomar tillfällen till kommunikation för att stödja deras språkliga medvetenhet i samspel 
med andra (Bjar & Liberg, 2010). I vår blivande yrkesroll bör vi tänka på och göra flerspråkiga 
barn medvetna om sin språkliga kommunikation genom att använda alla sina språk.  
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Vår undersökning grundar sig till största delen på två avhandlingar som är aktuella och relevanta 
för vår  studie.  Skans (2011) har undersökt  och analyserat  hur pedagoger  kommunicerar  med 
flerspråkiga barn, med syfte att undersöka förskolans didaktiska frågor vad och hur. Vår studie 
handlar till skillnad från Skans om att undersöka hur flerspråkiga barn kommunicerar med andra 
barn  och  med  pedagoger  under  olika  situationer  med  fokus  att  belysa  barns  delaktighet  i 
förskolans verksamhet. 

Kulttis (2012) syfte med sin avhandling är att ”analysera vilka villkor de deltagande förskolorna 
ger  för  yngre  flerspråkiga  barns  språkliga  och  kommunikativa  utveckling  och  för  deras  
deltagande i olika aktiviteter” (s.18). Hon har observerat 10 yngre flerspråkiga barn från 1,7 – 
2,11  år  på  åtta  olika  förskolor.  Vår  studie  skiljer  sig  från  Kulttis  studie  genom  att  vi  vill 
undersöka flerspråkiga barns kommunikation med andra barn och med pedagoger i omgivningen. 
Dessutom är vårt urval baserat på äldre flerspråkiga 4-5 åringar, vilket medför att vårt resultat 
kommer att skilja sig från Kulttis forskning, eftersom barnets ålder påverkar språkförmåga och 
kommunikationsutveckling.  Utifrån våra erfarenheter  anser  vi  att  yngre  barn använder  sig av 
icke-verbalt språk mer än vad äldre barn gör. Därför anser vi att det är intressant att undersöka 
äldre flerspråkiga barns kommunikationsförmåga. 

Syfte
Syftet med vår studie är att undersöka hur flerspråkiga barn i åldern 4-5 år kommunicerar med 
pedagog och med andra barn och vilka konsekvenser detta  får  för deras möjlighet  att  delta i 
förskolans verksamhet.

Frågeställningar 

1. Hur kommunicerar flerspråkiga barn med personal och med andra barn i förskolan? 
2. I vilken/vilka situationer använder flerspråkiga barn svenskan respektive modersmålet för 

att kommunicera?
3. Hur påverkar flerspråkighet barns möjlighet att delta i förskolans verksamhet? 
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Begreppsdefinition  

Nedan följer ett antal  centrala begrepp som är relevanta för studien. Vi kommer att definiera 
innebörden av begreppen och relatera dessa till vår studie. 

Modersmål:  med modersmål  menas det  eller  de  språk  föräldrarna  använder  i  sin  vardagliga 
kommunikation med barnet och som är barnets första språk. Enligt Abrahamsson (2009) är inte 
alltid modersmålet det språk som barnet behärskar bäst utan det finns många barn som behärskar 
sitt  andra  språk  bättre  än  modersmålet.  Detta  beror  enligt  författaren,  på  att  dessa  barn  är 
uppväxta  i  ett  samhälle  där  majoriteten  av  invånarna  använder  det  andra  språket  för 
kommunikation. 

Majoritetsspråk: är det språk som används av majoriteten av invånarna. I Sverige använder vi 
exempelvis svenska som majoritetsspråk (Cadeau, 2008). 

Minoritetsspråk: det språk som används av en grupp i samhället kallas för minoritetsspråk. Till 
exempel en turkisk familj använder sig av det turkiska språket hemma och på offentliga platser 
talar de svenska. (Cadeau, 2008).  

Flerspråkiga: enligt Sandvik och Spurkland (2009) är en person tvåspråkig eller flerspråkig när 
han/hon använder sig av mer än ett språk för att kommunicera med andra i omgivningen. Enligt 
Forsell (2005) kan barnet bli tvåspråkigt på två olika sätt. Det första är att barnet lär sig det första 
och andra språket parallellt, vilket innebär att båda språken kompletterar och berikar varandra, 
detta  kallas  för  additiv  tvåspråkighet.  Det  andra  sättet  är,  enligt  Forsell  (2005),  att 
andraspråksinlärningen sker på bekostnad av förstaspråksinlärningen, dvs., att flerspråkiga barn 
lämnar  sitt  minoritetsspråk  för  att  lära  sig  majoritetsspråket.  Detta  sätt  kallas  för  subtraktiv  
tvåspråkighet. Vi kommer att använda oss av begreppet flerspråkig i vår studie för att beskriva 
barn som är tvåspråkiga eller flerspråkiga.

Pedagog: med pedagog menar vi en person som jobbar inom förskolan med barn från ett till sex 
år. I vår studie kommer vi att använda oss av begreppet pedagog för att beskriva förskollärare 
samt barnskötare. 
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Kommunikation: kommer av det latinska ordet communica och betyder ett ömsesidigt utbyte av 
information och tankar mellan individen och omgivningen1. Vi kommer att utveckla begreppet 
”kommunikation” längre fram i arbetet. 

Litteraturgenomgång
 I detta avsnitt belyses relevant litteratur och forskning samt redogörs för den teori som ligger till 
grund för studien

Tidigare forskning
I tidigare forskning redovisar vi de vetenskapliga studier som är aktuella för vår studie. Vi delar 
in dessa under olika rubriker kopplade till studiens frågeställningar.  

Flerspråkiga barns kommunikation med varandra 

Skans (2011) redovisar i sin avhandling att kommunikationen har betydelse för flerspråkiga barns 
utveckling.  Författaren  menar  att  barnet  är  en  individ  som  utvecklas  och  lär  sig  genom 
kommunikation. Flerspråkiga barnen försöker aktivt ta kontakt med andra barn och vuxna i sin 
omgivning genom att använda sig av verbalt och icke-verbalt språk.  Kultti (2012) menar att med 
hjälp av de kroppsliga handlingarna deltar flerspråkiga barn i leken. Hon bevisar att flerspråkiga 
barns  icke-verbala  kommunikation  kan  ske  i  olika  aktiviteter  när  barnen lyssnar,  observerar, 
pekar  och  har  ögonkontakt  med  andra. I  leken  uppmärksammar  barnen  andras  initiativ  och 
bygger  vidare  på  dessa  samt  utvecklar  sina  språk  och  lär  sig  av  varandra  oberoende  av 
språkkunskap och ålder. Barnens förståelse för andras kroppsliga och språkliga handlingar är en 
viktig del för kommunikationens utveckling. En annan aspekt som är viktig för flerspråkiga barns 
kommunikation  är  imitation  och  upprepning  av  sina  egna  och  andras  handlingar,  eftersom 
imitation och upprepning bidrar till att barnet upprätthåller leken.  Löfdahl (2002) menar att en 
grund för att barns kommunikation under leken ska utvecklas är att de har ett gemensamt intresse 
till exempel att leka med samma föremål. 

Björk-Willén har studerat barns sociala samspel i två flerspråkiga förskolor, en i Sverige och en i 
Australien, med syftet att belysa barns deltagande i förskolans verksamhet. Författaren kom fram 
till att flerspråkiga barn är medvetna om att ett föremål har olika namn på olika språk och denna 
medvetenhet uppmuntras av lärare. Detta medför att flerspråkighet ses som en naturlig del av 
förskolans samspel.  Barnen använder sig förutom av det  verbala  språket,  även av olika icke-
verbala språk som gester, blickar och kroppsliga uttryck (Björk-Willén, 2006).  Förskolan som 
miljö  för  barns  lärande  och  utveckling  undersöktes  av  Sheridan  m.fl.  (2009).  Utifrån  deras 
observationer  beskriver  författarna  att  verksamhetens  kvalitet  avgör  hur  samspel  och 
kommunikation  kommer  till  uttryck  mellan  barnen.  Författarna  anser  att  genom  barns 

1 http://www.ne.se/kommunikation 
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omväxlande uttrycksformer,  delaktighet samt hur miljön är utformad,  kan bidra till  att  barnet 
utvecklas till en nyskapande individ. 

Tidigare  forskning  visar  att  kommunikationen  har  stor  betydelse  för  barnets  individuella 
utveckling.  Forskarna anser  att  flerspråkiga  barn använder  sig både av det  verbala  och icke-
verbala språket i kommunikationen med andra barn i omgivningen. Vi anser att denna forskning 
är relevant för vår studie då den handlar om flerspråkiga barns kommunikation i en mångkulturell 
förskola. 

Flerspråkiga barns kommunikation med pedagogen 

Förståelsen för flerspråkiga barns kultur är en viktig del i arbetet med mångkulturella barn. Skans 
(2011)  och  Kultti  (2012)   menar  att  bemötande  och  en  god relation  mellan  pedagogen  och 
flerspråkiga barn är av stor betydelse för att kunna skapa en bra lärandemiljö för flerspråkiga barn 
i förskolans verksamhet. Skans menar vidare att pedagogen måste ha kunskap om flerspråkiga 
barns erfarenheter, språk och kultur för att relationen mellan pedagogen och barnet ska fungera 
bra.   Flerspråkiga  barns  självkänsla  påverkas  negativt  om  pedagogen  inte  bejakar  barnets 
bakgrund.

Pedagogerna i Skans undersökning använder sig av olika språkvarianter under olika aktiviteter 
som till exempel svenskan, modersmålet (om det finns en flerspråkig pedagog som kan barnets 
modersmål) och teckenspråket för att de flerspråkiga barnen ska få möjlighet att delta i förskolans 
verksamhet. Han påpekar att barnets initiativ inte tas tillvara av pedagogen under samlingen utan 
att  pedagogen koncentrerar  sig  på att  genomföra  den planerade  aktiviteten.  Detta  kan,  enligt 
honom, medföra en risk att barns delaktighet i kommunikationen minskar om deras initiativ inte 
tas tillvara av pedagogen. 

En metod som pedagogerna använder sig av i Skans (2011) studie är Total Physical Response 
(TPR)2, med syftet att flerspråkiga barn får delta i kommunikationen i förskolans verksamhet. 
Enligt  denna  metod  ställer  pedagogen  en  fråga  till  de  flerspråkiga  barnen.  De  behöver  inte 
använda sig av det svenska språket i kommunikationen enligt denna metod utan de kan, genom 
att använda sig av kroppsspråk, visa att de har förstått innehållet. Genom att peka, ta rätt föremål, 
skaka  på  huvudet  eller  nicka  kan  de  besvara  pedagogens  fråga  och  visa  att  de  har  förstått 
innehållet  i  kommunikationen. Pedagogens uppgift är att bekräfta barnets kommunikation och 
sätta  ord  på  dess  kroppsliga  handlingar  och  på  detta  sätt  involveras  flerspråkiga  barn  i 
kommunikationen och de får möjlighet att utveckla sitt svenska språk.

Skans undersökning visar att pedagogen använder sig av ett begränsat, gemensamt och konkret 
innehåll när de undervisar flerspråkiga barn i förskolan med syftet att ge dessa barn möjlighet att 
utveckla såväl det svenska språket som modersmålet.  Författaren menar vidare att om de inte 
utmanas till  nytt  lärande, begränsas deras kunskap och lärande. Det är därför av betydelse att 

2 TPR är en metod för hur läraren kan arbeta med nybörjarnivå. Det är svårt för flerspråkiga barn att förstå språket  
direkt. Barnet måste först och främst förstå språket  för att  sedan tala det. Det är viktigt för barnet att träna på ljud, 
tonfall och rytmen i språket. Övningarna ska vara enkla först, för att sedan gå över till avancerade övningar.  Läraren 
måste själv alltid visa vad han/hon menar för att barnet så småningom ska förstå ordet, exempel: kan du ge mig 
pennan, gå fram till fönstret. Upprepa handlingar och vara extra tydlig är en stor del av lärarens arbete (Sverige. 
Myndigheten för skolutveckling, 2003) 
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pedagogen i förskolan utmanar flerspråkiga barn genom att använda sig av ett berikat innehåll i 
undervisningen som utmanar och utvecklar deras kunskap och lärande.

Björk-Willén (2006) har observerat samlingar, där alla barn och en pedagog deltog. Analysen 
visar  att  barnen har  mindre  talutrymme  än  pedagogen under  samlingen.  Björk-Willén  menar 
vidare att pedagogen inte tog hänsyn till  de flerspråkiga barnens handlingar (den icke-verbala 
kommunikationen), vilket är viktigt för att stärka flerspråkiga barns språkutveckling. 

Hur  kommunikationen  mellan  pedagogen  och  flerspråkiga  barn  sker  är  en  fråga  som vi  vill 
undersöka. Forskningen visar att pedagogens bemötande och relationen till flerspråkiga barn är 
avgörande och har betydelse för barnets utveckling. Forskningen betonar vikten av pedagogers 
användning av olika språk under olika aktiviteter, vilket ger flerspråkiga barn möjligheten till att 
förstå innehållet i kommunikationen och ökar deras delaktighet i förskolan.  

Svenska språket och modersmålet

För att  kunna klara  sig i  samhället  behöver  flerspråkiga barn kunna majoritetsspråket.  Skans 
(2011) menar att majoritetsspråket får stor betydelse för flerspråkiga barns lärande i förskolan. 
Detta anser han, leder till att minoritetsspråket av många upplevs som nedsättande och oviktigt, 
vilket  medför  att  flerspråkiga  barns  identitetsutveckling  försämras.   Därför  är  det  viktigt  att 
samhället  ser på barns flerspråkighet som en möjlighet istället  för som ett hinder. Pedagogen 
måste  motverka  negativa  attityder  till  barns  flerspråkighet  genom att  visa  respekt  för  barns 
modersmål,  kultur  och  bakgrund.  Om  så  sker  stärks  flerspråkiga  barns  identitet  och 
självförtroende, vilket är det viktigt för deras lärande.

Skans  kom  fram  till  att  pedagogerna  anser  att  kommunikationen  är  viktigt  för  barns 
språkutveckling.  Pedagogerna  anser  även  att  flerspråkiga  barns  kompetens  har  betydelse  för 
barns utveckling. Det är viktigt att flerspråkiga barn kommunicerar med andra i omgivningen. 
Det spelar ingen roll på vilket språk kommunikationen sker, det viktiga är att den sker genom att 
olika språkvariationer används. Till skillnad från Skans fokuserar vi i vår studie på att studera 
kommunikationen mellan flerspråkiga barn och andra i omgivningen med fokus på att studera 
deras möjligheter till deltagande i förskolans verksamhet.

Kultti  (2012)   har  studerat  flerspråkiga  barns  delaktighet  i  förskolans  verksamhet.  I  sin 
undersökning  har  författaren  analyserat  barns  lärande  och  delaktighet  utifrån  observerade 
aktiviteter  i  en  av  de  observerade  förskolorna.  Hon  kom  fram  till  att  det  vanligaste 
kommunikationsspråket i förskolans verksamhet är svenska. Kultti framhåller att barn som talar 
samma modersmål kan samspela och kommunicera genom att använda sig av båda språken, det 
vill säga det svenska språket och modersmålet. Flerspråkiga barn använder sig av sitt modersmål 
när de leker tillsammans och under leken byter de till det svenska språket. I hennes undersökning 
framkom det att förskolan erbjöd flerspråkiga barn modersmålsundervisning för att stärka båda 
språken. 

Under  undervisningen  och  samlingen  är  det  majoritetspråket  som  barn  använder  sig  av  i 
samspelet med pedagogen och med andra barn, hävdar Björk-Willén (2006). Flerspråkiga barn 
använder sig däremot av sitt modersmål när de leker med de barn som har samma modersmål. 
Kultti (2012) och Björk-Willén (2006) belyser två olika fenomen av barns interaktion med andra: 
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kodväxling och  språköverskridande.  Med  kodväxling  menar  Kultti  och  Björk-Willén  att 
flerspråkiga barn behärskar båda språken och kan växla mellan språken. Den andra formen är 
språköverskridande som innebär att ett barn använder sig av andras språk för att hålla sig kvar i 
leken eller för att få vara med i leken. 

Flerspråkiga  barn  i  förskolan  kodväxlar  medvetet  mellan  språken  beroende  på  situationen  i 
samspelet  med  andra,  påpekar  Sheridan  m.fl.  (2009).  Det  är  viktigt  att  barnet  får  tala  sitt 
modersmål  men att  pedagogerna uppmanar  barnet att  kommunicera på svenska i  förskolan.  I 
studien framhäver de att om pedagogen har samma modersmål som barngruppen bidrar det till att 
barnen lär sig att använda båda språken i olika sammanhang. På så sätt medverkar den sociala 
miljön till att barnen lär sig båda språken vilket leder till ett ökat ordförråd. Studien visar också 
att pedagogen måste göra de flerspråkiga barnen delaktiga i kommunikationen och i samspelet 
med andra barn för att de ska utveckla sitt svenska språk. 

Forskningsresultat tyder på att yngre flerspråkiga barn  ses som i behov särskilt stöd. Ladberg 
(1999) skriver att det är barnets rättighet att få använda sitt modersmål, men även att det får lära 
sig majoritetsspråket  i  samhället  det  lever i.  Ladberg (1999) menar  att  man inte  kan bedöma 
flerspråkiga barns kunskapsnivå innan deras kompetens i deras samtliga språk har undersökts och 
att modersmålet är viktigt för barns vidare språk och kunskapsutveckling. 

En viktig  aspekt i vår studie är frågan om på vilket/vilka språk sker kommunikationen mellan 
flerspråkiga barn och andra i omgivningen. Forskning visar att flerspråkiga barn kommunicerar 
på svenska under styrda aktiviteter (samling, skapande, måltider), medan de i leken använder sig 
av sitt modersmål när de kommunicerar med de barn som har samma modersmål. Forskning visar 
att pedagogen anser att det är viktigt för flerspråkiga barn att kommunicera med omgivningen 
genom  att  använda  sig  av  olika  språk,  vilket  bidrar  till  att  de  får  möjlighet  att  delta  i 
kommunikationen i förskolans verksamhet. 

Pedagogens attityd till flerspråkighet
Det finns  ett  samband mellan  tvåspråkigheten  och den kognitiva  utvecklingen hos individen, 
enligt Forsell (2005). Han menar att individen som lär sig två språk tidigt, lär sig också att det 
finns olika sätt att tänka, att se på världen, att uttrycka sig och att det finns olika perspektiv. 
Forsell anser att tvåspråkigheten kan ha många fördelar, bland annat att den har betydelse för 
barns  läsutveckling,  den  främjar  deras  begreppsuppfattning  och  utvecklar  deras  empatiska 
förmåga.

Pedagogernas attityd till flerspråkighet är avgörande för flerspråkiga barns språkutveckling. Om 
förskolan erbjuder dem en berikad miljö, där samspel erbjuds, utvecklas barnets olika språk och 
olika kulturer. Denna miljö kallas enligt Calderon (2004) för en ”additiv språkmiljö”.  Subtraktiv 
språkmiljö,  å  andra  sidan,  är  en  miljö  där  barnet  förlorar  sitt  modersmål  allteftersom  den 
kunskapen i  majoritetsspråket  ökar. Barns språkutveckling är beroende av andra områden,  de 
kognitiva,  sociala  och  biologiska.  Författarna  menar  att  om  barnet  inte  har  färdighet  i 
begreppsutveckling kan det inte lära sig ett nytt  språk. Den sociala och kulturella miljön som 
barnet vistas i är avgörande för dess språkinlärning (Wagner, Strömqvist och Uppstad, 2010). 
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Barnets  språk-  och  identitetsutveckling  präglas  av  omgivningens  attityd  och  inställning  till 
användningen av modersmålet och majoritetsspråk. 

De faktorer som är avgörande för barns samspel och lärande är, enligt Williams (2006), miljön 
och  de  vuxnas  förhållningssätt  till  barns  samarbete.  Miljön  som  barnet  vistas  i  och  vilka 
möjligheter det erbjuds har en viktig roll för barnets kommunikation och lärande av varandra. 
Författaren menar att möjligheterna till kommunikation som vuxna ger till barn har betydelse för 
deras  lärande.  Sandvik  och  Spurkland  (2009)  anser  att  det  är  viktigt  att  pedagogen  i  en 
mångkulturell  förskola  är  medveten  om  att  de  flerspråkiga  barnen  kan  ha  kunskaper  och 
kompetenser i sitt första språk som är osynliga i förskolans miljö. Författarna menar vidare att 
pedagogens uppfattning att denna barngrupp är problematisk måste förändras. 

Hur flerspråkighet påverkar barns möjligheter att delta i förskolans verksamhet är en intressant 
fråga  som  vi  vill  undersöka  i  vår  studie.  Forskningen  visar  att  pedagogens  attityd  till 
flerspråkighet  påverkar  barns  möjlighet  till  deltagande  i  kommunikationen  i  förskolans 
verksamhet. En annan aspekt som är viktig för flerspråkiga barns möjlighet till  deltagande är, 
enligt  forskningen,  den  additiva  språkmiljön,  där  barnen  erbjuds  en  stimulerande  miljö  som 
utvecklar deras olika språk och kulturer. 

Teorier 
Utgångspunkten för denna studie grundas på tre olika teoretiska begrepp som är relevanta för 
studien: kommunikation och den proximala utvecklingszonen, kodväxling och Interferens.

Kommunikationen och den proximala utvecklings zonen
Kommunikationen  är  nyckeln  till  barnets  språkutveckling  framhåller  Vygotskij  (1999,  1934). 
Han  menar  att  det  inte  sker  någon  utveckling  i  språk  eller  tänkande  hos  barnet  utan 
kommunikation och samspel. Kommunikation är, enligt honom, ett utbyte av erfarenheter och 
idéer som barnet använder under samspel med andra i omgivningen. Den sociala interaktionens 
betydelse för barnets utveckling och lärande betonas av Vygotskij. Hans mest kända begrepp är 
”den proximala utvecklingszonen”, vilket innebär zonen mellan den nivå som barnets utvecklings 
och kunskapsmängt befinner sig på och den nivå barnet kan nå om det får stöd att utvecklas. Han 
framhåller att barnet lär sig bättre när det samarbetar och kommunicerar med andra som kan mer 
än barnet själv.  Han anser  vidare att  det  lilla  barnet  som inte  har  ett  utvecklat  verbalt  språk 
kommunicerar med andra genom att titta och imitera och på detta sätt lär barnet sig. Säljö (2000) 
anser, liksom Vygotskij, att språket är ett verktyg som hjälper oss att förstå och dela erfarenheter 
med varandra. Barnet får förståelse för andras tankar i kommunikationen och detta medför att 
barnets  intellektuella  förmåga  utvecklas.  Den  sociala  interaktionen  tillåter  barnet  att  dela 
kunskaper och erfarenheter med andra. 

Kommunikationen  har  två  olika  sidor:  att  tala  (att  göra  dig  förstådd)  och  att  förstå.  För  de 
flerspråkiga barnen kan situationen se olika ut menar Ladberg (2003). Det finns barn som kan 
förstå ett eller flera språk som de inte kan tala själv, och de försöker kommunicera och göra sig 
förstådda genom att använda sig av kroppsspråket. Vi använder oss av språket när vi tänker, löser 
problem, och drar slutsatser. Stier och Sandström Kjellin (2009) framhåller att de flerspråkiga 
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barnen måste kunna känna sig trygga i den kultur de är bosatta i. Ju tidigare de utvecklar både sitt 
modersmål och majoritetsspråket i det land där de bor desto mer stärks deras utveckling.

Hur flerspråkiga barn kommunicerar i förskolan och om det är den verbala eller icke verbala 
kommunikationen som är mest vanlig är en fråga som vi anser är viktig att undersöka. De teorier 
vi har refererat till i detta avsnitt betonar kommunikationens betydelse för såväl språkliga och 
kognitiva  utveckling  som dess  identitetsutveckling.  I  kommunikation  och samspel  ger  barnet 
möjlighet att utbyta erfarenheter med andra i omgivningen.

Kodväxling
Flerspråkiga  barns  användning  av  mer  än  ett  språk  i  kommunikationssituationer  med  andra 
flerspråkiga individer sker på två olika sätt enligt Arnberg (2004) och Håkansson (2003). Det ena 
sättet  är  kodväxling.  Håkansson menar  att  flerspråkiga barn medvetet  kan använda sig av två 
språk under samtalet och att detta endast sker i kommunikationen med flerspråkiga människor, 
det vill säga att, kodväxlingen hos de flerspråkiga barnen sker genom att antingen använda ett ord 
eller en hel mening av det ena eller det andra språket, eller så kan flerspråkiga barn kodväxla till 
det andra gemensamma språket under samtalet.  Flerspråkiga barns kodväxling innebär inte att 
flerspråkighet inverkar negativt på deras språkutveckling, utan tvärtom utvecklar den deras olika 
språk (Arnberg, 2004).

Vilket  språk  flerspråkiga barnet  väljer  beror  på  olika  situationer  och  förhållanden  i  barnets 
omgivning.  Håkansson framhåller  att  språkvalet  bestäms av individen själv,  vilket innebär att 
flerspråkiga barn kan välja att antingen använda majoritetsspråket eller modersmålet. Håkansson 
(2003) och Arnberg (2004) påpekar att  kodväxlingen förekommer bland de äldre flerspråkiga 
barnen,  enligt  dem barn  från  fyra  år.   Det  finns  olika  förklaringer  till  att  flerspråkiga  barn 
kodväxlar enligt Arnberg (2004), dessa är:

• Avsaknad av ett ord i ett av språken.
• Vissa begrepp har en speciell betydelse på ett av språken som de saknar på det andra  

språket och därför kan det vara lämpligare att uttrycka det på ett av språken.
• Vissa ord är lättare, enklare och tillgängliga på ett av språken.
• Ett missförstånd behöver klargöras.
• Man önskar skapa en särskild kommunikations effekt.
• En poäng behöver understrykas.
• Man vill utesluta någon från samtalet.
• Man önskar poängtera gruppsolidaritet. (Arnberg, 2004. s. 49).  

 
Sammanfattningsvis är kodväxling en vanlig förekommande situation bland de äldre flerspråkiga 
barnen. Kodväxlingen beror på situationer,  som inträffar och människor i barnens närhet. Att 
undersöka till  vilket  språk flerspråkiga  barn kodväxlar,  med vem de kodväxlar  och varför är 
intressanta frågor som vi vill undersöka.      

Interferens
Det andra sättet för språkanvändning mellan flerspråkiga barn och andra flerspråkiga individer 
kallas  för  Interferens,  även  kallat  språkblandning menar  Arnberg  (2004).  Håkansson  (2003) 
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använder sig av termen blandspråk för att beskriva interferens hos de yngre flerspråkiga barnen. 
Detta innebär att flerspråkiga barn inte är medvetna om att de blandar språken, dvs., att de är 
omedvetna om att det ordet de använder under samtalet inte tillhör det språket som de i övrigt 
kommunicerat på. Detta är vanligt förkommande bland yngre flerspråkiga barn (mellan två och 
fyra  år) i  Sverige.  Interferens försvinner så småningom med stigande ålder,  påpekar Arnberg 
(2004) och Håkansson (2003). När barnet efter fyra år använder sig av två eller flera språk under 
samtalet, kan man tala om kodväxling något som är vanligt bland de äldre flerspråkiga barnen. 
Arnberg  menar  att  i  Sverige  dominerar  svenskan,  vilket  innebär  att  barnens  kunskaper  i 
minoritetsspråket försämras. Därför är det viktigt att de flerspråkiga barnen kommer i kontakt 
med sitt modersmål under olika situationer.  

Studien  fokuserar  på  de äldre  flerspråkiga  barnens  kommunikation  samt  deras  språkval.  Om 
kodväxling eller interferens förekommer bland de flerspråkiga barnen i vår studie är ett intressant 
fenomen vi vill undersöka. 

.
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Metod 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva vilken metod vi har använt oss av i vår studie, och vilka 
urval vi har gjort. Vi kommer även att analysera vårt metodval samt beskriva 
genomförandet av studien

Metodval
Enligt Stukát (2011) ska metodvalet styras av forskningsproblem, vilket innebär att det är viktigt 
att forskaren reflekterar över den metod som ska väljas utifrån studiens syfte. Eftersom syftet 
med vår studie är att undersöka hur flerspråkiga barn i åldern 4-5 år kommunicerar med pedagog 
och med andra barn och vilka konsekvenser detta får för deras möjlighet att delta i förskolans 
verksamhet,  har vi  använt oss av en kvalitativ  forskningsansats.  Vi valde att  använda oss av 
observationsmetoden, vilket, enligt Stukát (2011) och Bell (2007), är den lämpligaste metoden 
när forskaren vill samla information om vad en människa gör, inte bara vad en människa säger. 
Observation  är  en  användbar  metod  som  enligt  Bell  (2007)  ger  forskaren  information  om 
individer i olika sammanhang, en information som är omöjlig att få med hjälp av andra metoder. 
Både  den  verbala  och  icke-verbala  (kroppspråk,  gester,  mimik  och  ögonkontakt) 
kommunikationen  mellan  människor  kan  studeras  och  analyseras  med  hjälp  av  observation. 
Stukát (2011) och Bell (2007) delar samma uppfattning om att forskaren kan använda sig av olika 
observationsmetoder:  observations-  eller  kategorischema,  videofilmning  samt  anteckningar. 
Videoobservationer i förskolan är ett avslöjande sätt att observera. Med hjälp av videobservation 
kan forskaren studera samspelet och kommunikation mellan barn/barn och barn/pedagoger.  För 
att kunna besvara våra frågeställningar bestämde vi att använda oss av videoobservation. Vi har 
även använt anteckningar och gjort ett observationsschema (bilaga 2) innan vi genomförde våra 
observationer. Stukát (2011) konstaterar att den stora fördelen med videofilmning är att forskaren 
upprepande gånger kan titta på videofilmningen och få en klar bild av materialet. Observation 
som metod kan vara tidkrävande, hävdar Patel och Davidsson (2003), vilket innebär att det tar tid 
att genomföra observation och analysera datasamlingen. Eftersom observation ansågs vara den 
bästa metoden för att besvara våra frågeställningar valde vi den istället för andra metoder. 

Observation kan utföras på olika sätt,  ostrukturerad och  strukturerad observation,  deltagande 
observatör och  icke  deltagande  observatör.  Med  strukturerad  observation  menar  Patel  och 
Davidsson  (2003)  att  man  i  förväg  planerar  ett  observationsschema.  Detta  innebär  att 
observatören utifrån studiens syfte och frågeställningarna har planerat vilket beteende som ska 
observeras.  Författarna  menar  att  den  ostrukturerade  observationen  genomförs  utifrån 
forskningens syfte. Forskaren har då inte planerat ett observationsschema i förväg utan forskaren 
försöker observera individer under olika situationer med syftet att erhålla så mycket kunskap som 
möjligt.  Bell  (2007)  beskriver  att  deltagande  observatör  innebär  att  forskaren  deltar  i 
individens/gruppens  vardag  genom  att  observera,  lyssna  och  fråga  för  att  förstå 
individens/gruppens  handlingar.  Under  observationerna  kommer  vi  att  vara  icke-deltagande 
observatörer. Den icke deltagande observatören befinner sig i en observationssituation passivt, 
vilket  betyder  att  observatören  försöker  delta  i  verksamheten  så  lite  som möjligt  (Patel  och 
Davidsson, 2007).  I vår studie använde vi oss av strukturerade observationer genom att planera 
ett  observationsschema  i  förväg,  vilket  vi  har  planerat  att  observera  olika  aspekter  inom 
kommunikationen för att kunna besvara våra frågeställningar.  
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Urval
Vårt syfte i denna studie var  att undersöka hur flerspråkiga barn i åldern 4-5 år kommunicerar 
med pedagog och med andra barn och vilka konsekvenser detta får på deras möjlighet att delta i 
förskolans  verksamhet.  Därför  har  vi  valt  att  observera  flerspråkiga  barn  i  en  mångkulturell 
förskola i Västra Götalands län. En av oss har vikarierat i den valda förskolan men på en annan 
avdelning. Förskolans verksamhet har fem avdelningar och är indelad i åldersgrupper. I vår studie 
ingick det att observera en avdelning i förskolan där alla barn är födda 2008. Avdelningen består 
av 20 barn varav 14 är flerspråkiga. 13 av de flerspråkiga barnen är födda i Sverige och en av 
dem har flyttat till Sverige för ett år sedan. På avdelningen arbetar tre pedagoger som har olika 
erfarenheter av att arbeta i förskolans verksamhet. 

Pedagog 1: Har arbetat 36 år som förskollärare på olika förskolor. 

Pedagog 2: Är en flerspråkig pedagog. Talar assyriska, arabiska och svenska. Har arbetat 22 år 
som barnskötare på förskolan.

Pedagog 3: Är nyutbildad förskollärare och har arbetat 1 år på förskolan. 

Här redovisas vilken/vilka språk barnet behärskar. Redovisningen baseras på information som vi  
fick av pedagogerna i förskolan.

Barnets namn Modersmål Flerspråkig
Ronja Arabiska Svenska
Anna Arabiska Svenska
Lisa Spanska Svenska
Emelie Bosniska Svenska
Martin Franska Svenska
Clara Arabiska Svenska
Anton Arabiska Svenska, Turkiska 
Emil Arabiska Svenska, Finska 
Sara Arabiska Svenska, Assyriska
Filip Syrianska Svenska, Arabiska
Ludvig Engelska Svenska
Nathalie Indiska Svenska
Niklas Arabiska Svenska, Turkiska
Amanda Svenska -
Christoffer Svenska -
Nils Svenska -
Nelly Svenska -
Adam Svenska -
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Genomförande av observationerna 
För att få en överblick över vårt arbete förberedde vi oss genom att läsa studier som behandlar vår 
undersökning om flerspråkiga barns kommunikation på förskolan. Därefter kontaktades förskolan 
och vi presenterade oss samt beskrev syftet med vår studie. Pedagogerna på två av förskolans 
avdelningar  tillfrågades  om  de  ville  ge  tillstånd  till  att  våra  observationer  genomfördes  på 
förskolan. Pedagogerna var positiva och svarade ja. Sedan formulerade vi ett informationsbrev 
(se bilaga 1) till  föräldrarna,  för att  få deras samtycke till  att observera deras barn. Efter  två 
veckor fick vi tillbaka föräldrarnas svar. Flera föräldrar på en av avdelningarna skickade inte 
tillbaka pappret trots pedagogernas påminnelser. Därför valde vi att genomföra observationerna 
på en av avdelningarna där vi fick föräldrarnas samtyckte. Föräldrarna till två barn ville inte att 
deras barn observerades eller videofilmades, något vi respekterade.

Pilotstudie

I samråd med pedagogerna fick vi möjlighet  att  genomföra en  pilotstudie,  för att  se hur vårt 
metodval skulle fungera. Patel och Davidsson (2011) framhåller att det är viktigt att observatören 
kvalitetssäkrar sitt metodval i en pilotstudie, något som bidrar till att observatören får möjlighet 
att  upptäcka  brister  i  observationsschemat  (se  bilaga  2),  samt  kategoriernas  innehåll  och 
registreringsmöjlighet, innan observationen genomförs. 

När  det  var  dags  för  pilotstudien  presenterade  vi  oss  för  barnen och förklarade  att  vi  skulle 
observera dem. Pilotstudien genomfördes under en skapande aktivitet med hjälp av digitalkamera 
och  anteckningar.  Aktiviteten  pågick  i  cirka  20  minuter  och  där  deltog  en  pedagog  och  tre 
flerspråkiga  barn.  Vi  båda  var  närvarande  när  pedagogen  genomförde  aktiviteten,  den  ena 
videofilmade  och  den  andra  antecknade.  Anledningen  till  att  vi  även  antecknade  under 
observationen var för att om videokameran av någon anledning inte skulle fungera så skulle vi ha 
våra anteckningar som ett stöd för analysen. Efter pilotstudien diskuterade vi med pedagogen och 
berättade att vi ville observera barnen under tre olika situationer under en vecka, styrda aktiviteter 
(samling,  skapande),  fri  lek  och  måltidssituationer.  Pedagogen  gav  oss  information  om 
barngruppen,  deras  rutinschema  samt  att  avdelningen  har  börjat  med  temat  Nalle.  Därefter 
bestämde vi tillsammans med pedagogen vilka tider som passade bäst för observationerna. 

Observationerna

Vi  observerade  olika  situationer  under  en  vecka  i  förskolans  verksamhet,  styrda  aktiviteter, 
måltidssituationer och fri lek. Vårt empiriska material under de observerade situationerna bestod 
av  videoinspelning  och  anteckningar,  förutom under  måltidssituationer  då  vi  endast  använde 
papper och penna. Anledningen var att förskolan har en stor matsal där alla barn äter samtidigt. 
Våra videoinspelningar och anteckningar omfattade cirka 6,5 timmar. Videoinspelningarna var 
olika långa, från 3 minuter till 25 minuter, beroende på vilken situation vi filmade. Vi försökte så 
mycket som möjligt vara icke deltagande observatörer under observationer, men under ett tillfälle 
i  den  fria  leken  fick  vi  frågor  av  barnen  ”Vad heter  du? Hur  länge  ska du vara här?”  Vi 
besvarade barnen kortfattat och vi fortsatte att vara icke deltagande observatörer. En av oss kände 
barnen och detta bidrog till att barnen såg oss som ett naturligt inslag på förskolan. På förskolans 
utegård  observerade  vi  flerspråkiga  barns  fria  lek.  Vi  upplevde  det  som svårt  att  observera 
barnens kommunikation på grund av att barnen var så rörliga och sällan uppehöll sig länge på 
samma  ställe.  I  den  fria  leken  inomhus  var  det  betydligt  lättare  att  fånga  kommunikationen 
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mellan flerspråkiga barn och andra barn i verksamheten. Avdelningen består av tre rum, ett stort 
rum, en ateljé och ett  litet  byggrum. Under samlingar var vi icke deltagande observatörer,  vi 
försökte befinna oss på en plats där vi kunde fånga alla barns kommunikation utom de två barnen 
som  inte  fick  vara  med.  En  av  oss  videofilmade  medan  den  andra  satt  och  antecknade 
observationen med hjälp av ett kategorischema. 

Bearbetning och analys 
Bearbetningen  av  datamaterialet  påbörjades  redan  efter  pilotstudien.  Genom  att  transkribera 
anteckningar  av  pilotstudien  samt  genom  att  föra  över  videoinspelningar  till  datorn  och 
transkribera  den  fick  vi  inblick  i  hur  det  insamlade  materialet  fungerade.  Det  insamlade 
materialet bearbetades efter veckans genomförda observationer. 

Efter att ha observerat den valda förskolan under en vecka bearbetades materialet genom att vi 
först  tittade på de videofilmade sekvenserna.  Därefter  gjorde vi  ett  urval  genom att  välja tio 
sekvenser  av  de  genomförda  observationerna  för  att  transkriberas.  Urvalet  grundades  på  de 
sekvenser som besvarade våra frågeställningar: Hur kommunicerar flerspråkiga barn med andra 
barn  och  med  pedagogen,  i  vilken/vilka  situationer  använder  flerspråkiga  barn  svenskan 
respektive  modersmålet  för  att  kunna  kommunicera?  och  hur  påverkar  flerspråkighet  barns 
möjlighet att delta i förskolans verksamhet? Efter att ha lyssnat flera gånger på varje sekvens 
transkriberades både den verbala kommunikationen och den icke-verbala kommunikationen. 

I  tre  av de tio  utvalda sekvenserna använde flerspråkiga barn sig av två språk: arabiska och 
assyriska.  Dessa observationer transkriberades genom att vi skrev ner vad barnen sade på sitt 
modersmål och under i parentes skrevs den svenska översättningen. En av författarna till denna 
studie samtalar båda dessa språk gjorde översättningen till svenska.

Observationerna som kommer att redovisas i resultat

Observation Rubrik Deltagare
1 Spela teater Emelie, Amanda och Anna
2 Lek med bilar och klossar Anton och Christoffer
3 Lek med hästar Ronja och Lisa
4 Vilket kalas då? Emelie,  Amanda,  Ronja,  Nathalie, 

Sara och Martin
5:1 Jag vill inte Maria, Sandra, Sara och pedagog 2
5:2 Du förstår inte vad jag säger Maria, Sara och Anna
6 Skapande med nallen Sara, pedagog 1, Lisa och Ludvig
7 Skriva ”födelsedags målningar” Nils, pedagog 3, Sara, Clara och Lisa
8 Nalles kalas Sara, Ronja och pedagog 2
9 Vad har ni gjort när ni var ute? Pedagog 1, Martin, Sara, Amanda och 

Nelly
10 Ronjas födelsedag Alla barn och pedagog 2

   
För  att  kunna  analysera  de  transkriberade  videoobservationerna  har  vi  kategoriserat  vår 
transkriberade  datasamling  utifrån  tre  olika  aspekter  som  är:  deltagare,  dvs.,  vilka  deltog  i 
situationen,  den  verbala  kommunikationen  och  icke-verbala  kommunikationen.  Genom  att 
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transkribera den språkliga och de visuella handlingarna, blir det lättare för läsaren att förstå vad 
som händer, dvs.,  situationen som en helhet.  Eftersom vårt syfte  med undersökningen var att 
studera kommunikationen mellan flerspråkiga barn och andra barn och mellan pedagogen och 
flerspråkiga barn, har vi analyserat de kommunikativa mönster som kunde finnas i pedagogens 
styrda  aktiviteter,  samt  flerspråkiga  barns  initierade  aktiviteter.  I  analysen  tolkade  vi  olika 
mönster som svarade mot våra frågeställningar. Analysen är uppdelad i olika kategorier utifrån 
våra  frågeställningar,  som  är  flerspråkiga  barns  kommunikation  med  andra  barn, 
kommunikationen mellan flerspråkiga barn och pedagogen samt språkval i den fria leken. 
  

Forskningsetik
Stukát  (2011)  anser  att  etiska  aspekter  är  viktiga  när  en  undersökning  genomförs.  Det  är 
nödvändigt  att  respondenterna  informeras  om  de  fyra  etiska  aspekterna:  informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

1. Informationskrav:  forskaren  ska  informera  respondenterna  om  studiens  syfte. 
Informationskravet uppfylldes genom att vi informerade samtliga deltagare, pedagogerna, 
barngruppen och föräldrarna om vårt syfte. Vi har även skickat ett informationsbrev till 
alla föräldrar där vi informerade dem om syftet med vår studie. 

2. Samtyckeskrav: respondenterna har rätt att själva välja om de vill delta i undersökningen. 
I förekommande fall måste föräldrarna ge sitt samtycke eftersom barnen är minderåriga. 
Samtyckeskravet uppfylldes genom att ett informationsbrev skickades till föräldrarna där 
information  om studiens  syfte  redovisades  och  de  fick  välja  fritt  om deras  barn  fick 
medverka i studien. 

3. Konfidentialitetskravet:  forskaren  ska  ta  hänsyn  till  att  de  medverkande  är  anonyma, 
vilket innebär att alla uppgifter ska vara konfidentiella och att känslig information inte 
redovisas. Detta krav uppfylldes genom att materialet endast användes till vår studie och 
därefter  raderades  videofilmerna  så  att  respondenterna  är  anonyma  i  redovisningen. 
Pedagogerna, föräldrarna och barnen fick information om att vi har tystnadsplikt så att 
ingen  känslig  information  skulle  spridas  ut.  Respondenternas  anonymitet  är  också 
garanterad  genom att  de  alla  i  resultatet  har  fått  fingerade  namn.  Barnens  namn  har 
ändrats och pedagogerna har blivit benämnda med nummer, pedagog 1, 2 och 3. 

4. Nyttjandekravet: informationen som samlas om varje enskild individ får bara användas för 
forskningsändamål enligt Stukát (2011). Informationen får inte användas eller utnyttjas i 
ett  annat  icke-vetenskapligt  syfte.  Nyttjandekravet  uppfyllde  vi  genom  att  all 
datainsamling bara användes till vår studie. 

Trovärdighet
Stukát  anser  att  validitet  och  reliabilitet  är  viktiga  aspekter  av  studiens  trovärdighet.  För  att 
studien ska ha en god reliabilitet måste studiens kvalitet vara tillförlitlig. Med validitet menar 
Stukát att syftet och resultatet måste integrera varandra, vilket innebär att forskare ska ställa sig 
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frågan ”undersöker jag det som jag verkligen vill undersöka” (s.136.). Det är viktigt att forskaren 
diskuterar hur tillförlitliga studiens resultat är samt vilka felkällor forskaren är medveten om. Han 
framhåller att forskaren ska diskutera starka och svaga aspekter kring undersökningen (Stukát, 
2011)

Vi anser att observationerna var lämpliga för vårt syfte. Resultatet i vårt studie hade fått en högre 
validitet om vi hade haft mer tid för observation. Men trovärdigheten kring vår metod förstärkte 
validiteten och reliabiliteten, våra observationer gav oss varierande material. Anteckningarna som 
gjordes under måltidssituationerna skulle ha kunnat påverka trovärdigheten då observatören inte 
hinner skriva ner helheten. Därför valde vi att inte använda oss av våra anteckningar, eftersom 
videoobservationerna  gav  oss  rikare  material.  Patel  och  Davidsson  (2011)  anser  även  att 
videoinspelningarna  ger  en  studie  mer  reliabilitet,  då  observatören  kan  titta  igenom 
datasamlingen flera gånger för att få en korrekt transkribering.   Vi anser att vårt resultat ger en 
trovärdig bild av den studerade verksamheten då vi har använt oss av videoinspelningar under 
alla utvalda sekvenser. Detta bidrog till  att vi fick möjlighet att spela upp videofilmerna flera 
gånger för att kunna studera barnens kommunikation både verbalt och icke-verbalt. Vi är däremot 
medvetna  om  att  resultatet  endast  är  trovärdigt  om  det  sätts  i  relation  till  de  aktuella 
observationerna. Om en ny studie på samma förskola och i samma barngrupp skulle genomföras 
skulle  resultatet  inte  bli  det  samma  eftersom  både  barn,  pedagoger  och  verksamheten  i  sig 
förändras över tid.

I  våra  genomförda  observationer  var  vi  två  observatörer  vid  alla  tillfällen,  vilket  stärker 
reliabiliteten i vår studie. Detta poängterar även Patel och Davidsson (2011): ”För att kontrollera 
reliabiliteten  kan vi  vid observationer använda oss av två observatörer vid samma tillfälle”, 
(s.104). 
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Resultat
I denna del redovisar vi resultatet av vårt empiriska material. Studiens frågeställningar kommer 
att  besvaras  utifrån  analysen.  Resultatet  indelas  i  olika  områden:  flerspråkiga  barns 
kommunikation med andra barn och kommunikation mellan flerspråkiga barn och pedagogen. 
Besvarandet av frågeställningarna, i vilken/vilka situationer använder flerspråkiga barn svenskan 
respektive modersmålet för att kommunicera och Hur påverkar flerspråkighet barns möjlighet att 
delta i förskolans verksamhet, kommer att ske löpande 

Flerspråkiga barns kommunikation med andra barn  
 Nedan presenteras resultatet av våra observationer av den fria leken.

Observation: 1 - Spela teater

Tre flickor är ute i förskolans lekhall.  Emelie (Bosniska och svenska) och Anna (Arabiska och 
svenska) är flerspråkiga och Amanda (svenska) är enspråkig. Flickorna har bestämt sig för att 
spela teater och tagit på sig klänningar. Men de ändrade sig och ville framträda i en sångfestival 
där de sjunger olika sånger. Nu börjar konversationen mellan flickorna. 

Deltagare Verbal kommunikation Icke-verbal kommunikation Språk
Amanda Vad ska vi sjunga? Tittar på Emelie! Svenska
Emelie Vänta jag visar dig. Går och tar en cd-skiva och sätter 

den i en (låtsas) bandspelare
Svenska

Anna Samtidigt  kommer  Anna  upp  på 
scenen och står bredvid Amanda.

Amanda Är det en videofilm? Tittar på Emelie som skrattar
Emelie Nu ska vi sjunga...

(otydligt tal) 
Skrattar,  Amanda  kommer  efter 
henne.

Svenska

Amanda Men vad ska vi sjunga på 
då?

Försöker ta kontakt med Emelie. Svenska

Anna Hon står och väntar på att flickorna 
ska börja sjunga.

Emelie Nu ska jag visa dig ... Tittar på Amanda Svenska
Amanda Akta på dig Säger  till  Anna  som  står  framför 

henne.
Svenska

Anna Flyttar på sig och säger inget.
Emelie “We wor we wor ….you” Dansar och sjunger. Engelska
Amanda Man sjunger inte så utan 

“we wor we wor rock 
you”

Amanda och Emelie skrattar Svenska och 
Engelska

Anna Anna  står  bakom dem  på  scenen 
och lyssnar. 

Emelie Justin Bieber är jättefin Skrattar Svenska
Anna Ointresserad och går därifrån.
Amanda Ja det är han. Skrattar Svenska

Amanda  och  Emelie  går  till  sin 
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avdelning.

Vi  tolkar  denna  kommunikation  mellan  flickorna  i  leken  som  att  Amanda  och  Emelie 
kommunicerar både verbalt och icke-verbalt med varandra. Båda flickorna försöker bestämma 
vilka låtar de ska sjunga, skojar och skrattar med varandra. Anna är med flickorna i leken men 
deltar icke-verbalt och i början ställer hon sig bredvid Amanda. Vi tolkar detta som att Anna 
försöker komma in i leken men det är svårt för henne att ta initiativ till den. Vidare tolkar vi att 
Anna inte kan låtarna och kanske därför är tystlåten, eller så är hon inte intresserad av flickornas 
låtval. Men hon försökte delta genom att observera Amanda och Emelie samt lyssna på deras 
kommunikation.  Amanda  och  Emelie  tar  initiativ  och  inbjuder  varandra  till  att  delta  i 
kommunikationen som sker under leken. När Amanda frågar Emelie  vad ska vi sjunga, får hon 
till svar av Emelie  vänta jag visar dig. När Amanda svarar  är det en videofilm? tolkar vi detta 
som att Amanda har tolkat Emelies ord ”visar” som att se, inte något som man kan lyssna på, 
eller så är hon van vid DVD. Men å andra sidan uppfattar vi Emelies ord utifrån hennes visuella 
handling att hon vill visa Amanda hur hon ska sätta in cd-skivan i CD-spelaren. Det är viktigt för 
båda flickorna att förstå varandras ord och handlingar för en påbörjad kommunikation. I hela 
dialogen använder flickorna sig av svenska språket förutom låten. Vår tolkning är att flickorna 
använder ett gemensamt språk (svenska) för att kunna förstå varandras ord och kunna bevara 
leken. I denna situation kan vi se att Amanda, Emelie och Anna samtidigt inleder aktiviteten. 
Amanda och Emelie kommunicerar språkligt med varandra, medan Anna deltar genom att ställa 
sig  bredvid.  Denna  strategi  för  kommunikation  lyckas  inte  i  längden  och  Anna  avbryter 
deltagandet  och  går  ensam  iväg,  medan  Amanda  och  Emelie  också  avbryter  och  går  iväg 
tillsammans. 

Observation: 2 – Lek med bilar och klossar 

Nästa situation handlar om två pojkar som leker med bilar och klossar i avdelningens byggrum. 
De bygger en säng med klossar till bilarna. Anton (arabiska ,turkiska och svenska) är flerspråkig 
och Christoffer (svenska) enspråkig. Anton går för att hämta klossar och nu börjar leken.

Deltagare Verbal kommunikation Icke – verbal kommunikation Språk
Anton Här är sängen. Bygger med klossar och 

försöker få uppmärksamhet av 
Christoffer.

Svenska

Christoffer Vi måste ha ett tak också. Hämtar  en  kloss  och  sätter  på 
taket.

Svenska

Christoffer Nej den ska inte vara så. Tittar på sängen och vänder sig 
mot  Anton.  Han  säger  till  sig 
själv att det är fel. 

Svenska

Anton Nej den ska inte vara så. Skrattar Svenska
Christoffer Men vi gör en säng såhär Visar hur han tänker
Anton Vi  bygger  den  så  och  så 

och så.
Bygger… Svenska

Båda två bygger tillsammans nu, 
fokuserade och pratar inte.

Anton Ska vi vända på dem hära? Pekar på ena sidan av sängen Svenska
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Christoffer Låt dem vara Han skyddar sängen med 
händerna.

Svenska

Anton Anton  är  koncentrerad  på  att 
bygga och är försiktig så att den 
inte rasar. Ingen kommunikation 
sker.

Anton Ett  sånt  här  större  är 
mycket bättre. (tystlåten)

Anton  visar  med  händerna  hur 
stor sängen ska vara.

Svenska

Christoffer Ääää! Förstår inte vad Anton menar Svenska
Leken  avbryts  då  andra  barn 
kom in i rummet. 

Initieringen i leken börjar genom att Anton beskriver ”Här är sängen” och bygger upp sängen 
samtidigt som han vill få uppmärksamhet av Christoffer. Det får han och Christoffer svarar ”Vi 
måste ha ett tak också”. Kommunikationen mellan pojkarna i denna lek sker både verbalt och 
icke-verbalt  med  hjälp  av  materialet  ”klossar”.  Genom  att  använda  sig  av  de  språkliga 
handlingarna och de visuella synliga handlingarna inbjuder de varandra till deltagande i leken. 
Under  lekens genomgång upprepar  pojkarna varandras  ord  ”nej  den ska inte  vara så”,  detta 
tolkar  vi  som att  pojkarnas  upprepning  är  ett  bekräftande  sätt  att  uppmärksamma  varandras 
kommunikation.  Under kommunikationen försöker Anton uttrycka sig verbalt  men ibland har 
Anton inte ord för att förklara hur han tänker. Han försöker visa hur han tänker med hjälp av sitt 
kroppsspråk  (händerna).  Anton  använder  sig  av  svenska  språket  i  kommunikationen  med 
Christoffer vilket vi uppfattar  som att Anton är medveten om att Christoffer inte kan Antons 
modersmål. I denna situation deltar båda pojkarna genom att samtala om hur sängen ska se ut 
båda verbalt och icke-verbalt. Denna kommunikation lyckas i början av leken tills Christoffer 
inte kan förstå Antons verbala och icke-verbala språk, detta avbryter deras deltagande samt att 
kommunikationen upphör mellan pojkarna när andra barn kommer in i rummet. 

Observation 3. Lek med hästar 

Två flickor samlar hästar och ställer dem i en låda. Flickorna vill sälja paket och därför lägger de 
hästarna i lådan. Ronja (Arabiska och svenska) och Lisa (Spanska och svenska) är flerspråkiga.

Deltagare Verbal kommunikation Icke – verbal kommunikation Språk
Ronja Dom ska gå själva 

(hästarna)
Tar  två  hästar  och  går  med 
dem.

Svenska

Lisa Gör likadant som Ronja.
Ronja Dom ska vara där Tittar på Lisa. Svenska
Ronja Jag ska lägga… Tar  hästarna  från  Lisa  och 

lägger dem i lådan.
Svenska

Lisa Klara, färdiga… Skrattar Svenska
Lisa Lyfter  lådan  från  en  sida  och 

väntar på att Ronja ska ta nästa 
sida. 

Ronja Nej! Tar ner lådan. Svenska
Lisa Jag har den stora hästen Tar en häst från lådan Svenska
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Ronja Nää, lilla Hon retar Lisa Svenska
Lisa Lisa säger inget, leker med sin 

stora häst.
Ronja Den ska vara där… Försöker  prata  med  Lisa  men 

Lisa är upptagen.
Svenska

Ronja Ja så, hejdå Tar lådan och går sin väg Svenska

Flickorna börjar förbereda för leken och diskutera hur de ska göra. Leken börjar genom att Ronja 
är en bestämd aktör som säger ”dom ska gå själva” och Lisa imiterar Ronjas handling (när hon 
tar två hästar). Vi tolkar denna observation som att Ronjas språkliga handlingar och de visuella 
handlingarna är ett tecken på att hon vill bestämma över lekens regler. När Ronja tar ifrån Lisa 
hästarna reagerar Lisa inte, utan hon bara lämnar ifrån sig dem. Ronjas handling när hon lägger 
hästarna i lådan uppfattas av Lisa som att nu ska de börja och sälja ”paketen”. Detta kan vi tolka 
utifrån Lisas språkliga handling  ”klara färdiga”  och visuella synliga handlingar  ”skrattar och 
väntar  på  att  Ronja  ska  lyfta  lådan  från  andra  sidan”.  Ronjas  agerande  visar  att  hon  inte 
accepterar Lisas beslut om att börja sälja paketen (hästarna) genom att hon säger ”nej”. Vidare 
tolkar vi att Lisa blir osams med Ronja när Ronja retar henne för att hon har den lilla hästen och 
hon tar ingen konflikt med henne i slutet av leken. Ronja försöker upprätthålla leken genom att 
kommunicera med Lisa”den stora ska säga…”, men Lisa vill inte vara med och Ronja slutar 
kommunicera med Lisa när hon uttrycker sig verbalt ”ja så, hej då”.  I denna observation ser vi 
att Ronja inleder leken och Lisa deltar. Ronja deltar verbalt och icke-verbalt, medan Lisa deltar 
icke-verbalt genom att imitera Ronjas visuella handlingar. I observationen framstår det som att 
Ronja  är  den  som  bestämmer  över  leken  och  detta  medför  att  Lisa  inte  längre  deltar  i 
kommunikationen med Ronja. Denna strategi för kommunikation lyckas inte i längden och Lisa 
avbryter samtalet och leker med sin häst.  Efter några försök då Ronja inte lyckas kommunicera 
med Lisa avbryter hon deltagandet och går iväg därifrån. 

Observation: 4 – vilket kalas då?

Sex barn ska rita ballonger och är indelade i olika grupper. De sitter runt ett bord och börjar 
diskutera om ett kalas. Fem av barnen är flerspråkiga och en enspråkig. Emelie (bosniska och 
svenska), Ronja (Arabiska och svenska), Sara (arabiska, assyriska och svenska), Nathalie (indiska 
och svenska), Amanda (Svenska) och Martin (Franska och svenska). 

Deltagare Verbal kommunikation Icke – verbal kommunikation Språk
Emelie Imorgon kommer jag inte. 

Ja ska på kalas…
Tittar  på Amanda som avbryter 
henne.

Svenska

Amanda Vilket kalas då, den är inte 
imorgon 

svenska

Emelie Nej inte imorgon på 
torsdag. (de menar nalles 
kalas som de har i 
förskolan på torsdag)

Svenska

Ronja En  gång  när  jag  var  på 
McDonald’s....

Tittade  på  Sara  som  avbryter 
henne.

Svenska

Sara Ja också var på Svenska
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McDonald’s
Nathalie Ja med McDona… Hon  tittar  på  Sara  och  Ronja 

men får ingen uppmärksamhet
Svenska

Nathalie (Obegripligt …) Försöker få uppmärksamhet Indiska
Amanda Ska hon pussa en tjej  när 

hon blir stor
Kollar  på  de  andra  barnen  och 
alla barn skrattar

Svenska

Sara Min  stora  heter  خخخالتو  
جيجي
(Min moster jiji).  

Tar kontakt med Ronja Svenska och 
Assyriska

Ronja Vem är   جيجي خالتو
( Min moster jiji)

Tittar på Sara och väntar på ett 
svar

Svenska och 
assyriska 

Sara Nää du vet inte vem( خالتو 
…är جيجخخي  (Min  moster 
jiji)

Gör miner. Svenska och 
Assyriska

Ronja Jo jag vet det Låter arg Svenska
Sara Nähej. Hon är inte här Skrattar och låter retande Svenska
Martin Jag orkar inte lyssna på er 

mer
Tittar på Ronja och Sara Svenska

 
I denna observation deltar många barn i kommunikationen. Emelie startar en konversation med 
de  andra  barnen  som  sitter  runt  bordet  och  fångar  deras  uppmärksamhet  genom  att  säga 
”imorgon kommer jag inte. Ja ska på kalas”. Barnen blir nyfikna och Amanda är den som först 
ställer frågan ”vilket kalas då, den är inte imorgon”. När Amanda säger att det inte är imorgon så 
tolkar vi det som att hon pratar om Nallens kalas, eftersom de hade diskuterat dagen innan med 
pedagogerna att de skulle ha kalas på torsdag. Emelie bekräftar Amanda genom att kommunicera 
med henne och förtydliga  sin  mening.  Ronja vill  dela  med sig  av en händelse  som hon har 
upplevt (McDonald’s). Sara förstår vad Ronja pratar om och vill också dela med sig. Ämnet är 
också  roligt  för  Nathalie,  men  hon  har  inte  tillräckliga  kunskaper  i  svenska  för  att  kunna 
kommunicera och använder sitt modersmål som de andra barnen inte kan förstå, vilket förhindrar 
henne  att  delta  i  kommunikationen.  Amanda  försöker  översätta  det  Nathalie  har  sagt  på  ett 
retsamt sätt.  Nu börjar Sara och Ronja kommunicera om ett nytt  ämne som heter moster Jiji. 
Kommunikationen börjar med att Sara vill berätta om en person hon känner och säger att  min 
stora  heter  جيجي min) خالتو  moster  Jiji).  Vår  tolkning  är  att  Sara  inte  kan  ordet  moster  på 
svenska och därför använder hon sig av ordet  på assyriska. När flickorna kommunicerar  خالتو 
med varandra använder de sig av kodväxling, d.v.s. att de använder både svenska och assyriska. 
Vår analys kring denna observation är att språket är ett redskap för att barnen ska förstå varandra 
och  utbyta  erfarenheter.  På  grund  av  kodväxlingen  som  Sara  och  Ronja  använder  under 
kommunikationen blir Martin irriterad därför att han inte kan förstå kommunikations innehåll. 
Detta ledde till att han avbryter deltagandet i kommunikation med de andra barnen. Vi uppfattar 
det  som att  barnens  möjlighet  till  deltagande  är  beroende av  språket.  Nathalies  deltagande  i 
kommunikationen misslyckas därför att hon inte kan uttrycka sig så att de andra barnen kan förstå 
henne. En annan aspekt som är viktig i denna observation är att förstå vad de andra deltagarna 
samtalar om. Martin förstår inte och avbryter därför det icke-verbala deltagande.

Observation: 5:1 - Jag vill inte 
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I denna observation deltar två flickor3 från en annan avdelning. Alla flickorna är flerspråkiga. 
Maria (assyriska  och svenska),  Sandra (assyriska  och svenska),  Sara (assyriska,  arabiska och 
svenska) och Anna (arabiska och svenska). Leken börjar med att Maria försöker övertyga Sandra 
att komma och leka med henne. 

Deltagare Verbal kommunikation Icke – verbal kommunikation Språk
Maria    بتئال ميل خذي    هيواخا

(kom  hit,  kolla  vad  de 
leker)

Pekar med handen Assyriska

Sandra باين     لي
(jag vill inte)

Vänder  ansiktet  mot  andra 
sidan.

Assyriska

Maria  قمو
(varför?)

Försöker övertyga Sandra Assyriska

Sandra هي                  باين لي  ختخا
اتي

(därför, jag vill inte. 
Kom du då)

Assyriska

Efter en stund går Sandra fram 
till  Maria. De  börjar leka med 
de andra barnen i gården.

Sandra Kan jag få ta spaden? Tittar på Anna Svenska
Anna Nej den hade jag Bestämd och håller i spaden Svenska
Pedagog 2 Du får  gå och hämta  en 

från förrådet.
Svenska

Sandra Okej då Sandra blir sur och suckar. Går 
och hämtar spaden.

Svenska

Maria har sett Sara ute på 
gården. Hon går fram till 
henne.

Maria براتا                               هي
) (kom flicka

Viftar med handen. Assyriska

Sara ميلي                                اي
  (okej, vad då?)

Assyriska

Maria اخا    ليلي خونخ كيلي
  (var är din bror, är han 

inte här? )  

Tittar på Sara Assyriska

Sara dagis     كو ويري يئي
(han gick ju in på dagis)

Pekar på hennes brors 
avdelning

Svenska och 
Assyriska

Kommunikationen avslutas då 
Sara går och leker i sandlådan. 

3 Obs: Femåringarna på en annan avdelning, som vi fick samtycke av föräldrarna att observera. 
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I denna observation ser man tydligt att Maria bestämmer sig för att leka med Sandra och att de 
använder sig av sitt modersmål under hela kommunikationen. Maria bjuder in Sandra genom att 
försöka övertyga henne att leka med henne och andra barn. Men Sandra är bestämd och lockas 
inte. Maria försöker igen genom att fråga Sandra ”varför” på hennes modersmål. Här tolkar vi att 
flickorna är medvetna om att de pratar samma språk samt att båda behärskar sitt modersmål bra 
eftersom de inte kodväxlar mellan språken under kommunikationen. När Sandra ångrar sig och 
börjar leka med de andra barnen använder hon sig av svenska språket. Vår tolkning är att Sandra 
kodväxlar till svenska språket medvetet eftersom hon förstår att Anna inte kan assyriska som är 
Sandras modersmål.  När Maria börjar kommunicera med Sara använder hon sig av assyriska 
vilket vi tolkar som att Maria känner till Sara och har kunskap om att Sara kan assyriska. Detta 
påverkar hennes språkval i kommunikationen. Marias assyriska är väl utvecklat men Sara som 
däremot  är  yngre  än  Maria  använder  sig  av  ett  svenskt  ord  ”dagis”  i  den sista  meningen  i 
observationen. Detta uppfattar vi som att antingen kan hon inte ordet på assyriska eller är det så 
att hon blandar språket omedvetet.

I denna situation kan vi se att Maria inleder samtalet. Maria och Sandra deltar i kommunikationen 
språkligt med varandra genom att använda sig av sitt modersmål. Deras kommunikation avbryts 
då Maria går till Sara. Maria startar ett nytt samtal med Sara på assyriska. Båda flickorna deltar 
språkligt genom att svara på varandras frågor. Kommunikationen lyckas inte i längden då Sara 
inte är intresserad av det Maria säger och hon går iväg till sandlådan. 

Observation 5:2 - Du förstår inte vad jag säger

Maria (assyriska och svenska) och Sara (assyriska, arabiska och svenska) leker nu tillsammans 
och springer efter varandra och har roligt. Därefter kommer de till förskolans skog, där finns det 
en hästgunga, Maria rider på hästen, ropar på Sara och säger att hon får sitta bakom henne.

Språk Verbal kommunikation Icke – verbal kommunikation Språk
Maria اخا   اتو    هيو

( kom sitt här)
Pekar på platsen där Sara ska sitta Assyriska

Maria lilla hästens plopp, han 
rider i galopp, backe upp 
och backe ner tills han 
inte orkar mer …

Sara börjar också sjunga med Maria. 
Sen kommer Anna in och vill vara 
med.

Svenska

Maria Du får inte vara med 
eller?

Tittar på  Anna och  vänder  sig  mot 
Sara sen.

Svenska

Sara Näääej! Tittar på Maria och skrattar Svenska
Maria سوريت    يتا لي أيا

( hon kan inte prata 
Assyriska)

Smygpratar med Sara Assyriska

Anna Vad sa du, vad sa du? Tittar på Maria Svenska
Maria Inget, du förstår inte vad 

jag säger?
Retande röst Svenska
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Anna Vad sa hon, snälla? Vänder sig till Sara och väntar på att 
hon ska förklara.

Svenska

I denna observation använder Maria och Sara sig av två språk, assyriska och svenska och under 
kommunikationen kodväxlar de mellan språken. Maria startar kommunikationen när hon bjuder 
Sara  att  komma  och  sätta  sig  bakom henne,  språkvalet  i  början  av  kommunikationen  är  på 
assyriska. Efter en stund, när de gungar på hästen, gör Maria ett språkbyte genom att sjunga en 
svensk sång som handlar om hästen. Sara känner också till sången och börjar sjunga. Här tolkar 
vi att barnen kommunicerar på olika språk utifrån deras omgivning och individer som de möter. 
När Anna däremot kommer fram till flickorna och vill vara med, försöker Maria utesluta henne 
och bekräftar det genom att hon tittar  på Sara och säger  ”Du får inte vara med eller”. Båda 
flickorna uteslutar Anna från samtalet genom att prata assyriska för att Anna inte ska förstå. Vår 
analys är att Annas möjlighet till deltagande i kommunikationen misslyckades på grund av Saras 
och Marias språkval. 

Kommunikation mellan barn och pedagoger
I detta avsnitt kommer vi att redovisa hur flerspråkiga barn kommunicerar med pedagoger, samt 
vilka språkval som sker under kommunikationen.    

Observation 6 – Skapande med nallen

Under  veckan  har  avdelningen  börjat  med  temat  Nalle. I  denna  observation  deltar  pedagog 
1(svenska) och tre flerspråkiga barn, Ludvig (engelska och svenska), Sara (assyriska, arabiska 
och svenska)och Lisa (spanska och svenska). Barnen har tagit med sig sina nallar hemifrån för att 
måla ett porträtt av dem. Barnen tar på sig förklädena och hämtar sina brickor och sätter sig på 
sina platser. Pedagogen organiserar handlandet och pekar på barnets namn (som står på brickan) 
och säger till barnen att de ska skriva av sitt namn som står på brickan. 

Deltagare Verbal kommunikation Icke – verbal kommunikation Språk
Sara Jag vet vad det är för 

något
Pekar  på  bokstaven  A  och  har 
ögonkontakt med pedagogen.

Svenska

Pedagog 1 Ja du har ett A, oj... du har 
två A i ditt namn

Svenska

Pedagog 1 Så Lisa du kan också 
skriva ditt namn

Går fram till Lisa som tittar på de 
andra barnen

Svenska

Pedagog 1 Bra Ludvig! Tittar på Ludvig som skriver sitt 
namn rätt

Svenska

Ludvig Jag har många bokstäver i 
mitt namn

Svenska

Lisa Jag med! Fortsätter att skriva Svenska
Sara Titta... jag kunde Pekar  på  pappret,  där  hennes 

namn står
Svenska

Pedagog 1 Vad bra! Svenska
Barnen är upptagna på måla sina 
nallar...

Pedagog 1 Vad har din nalle för färg Frågar Sara och håller i nallen Svenska
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på sin nos?
Sara Som mina ögon Pekar på ögonen Svenska
Ludvig Skrattar
Pedagog 1 Brunsvarta ja Svenska

Fortsätter måla

I början av aktiviteten har pedagogen ett tydligt språk och ger tydliga instruktioner, där barnen 
förstår henne. Saras initiativ till samtalet tas tillvara av pedagogen när Sara upptäcker att hon vet 
vilken bokstav som finns i hennes namn. Kommunikationen sker verbalt  och icke-verbalt när 
Sara använder sig av en mening ”jag vet vad det är” och pekar på bokstaven A. Vår tolkning är 
att pedagogen är uppmärksam och med hjälp av Saras verbala och icke-verbala kommunikation 
uppfattar  hon att  Sara talar  om bokstaven A. Vår uppfattning är också att  pedagogen har en 
bekräftande  kommunikation  med  de  deltagande  barnen.  Pedagogen  involverar  även  barnen  i 
kommunikationen när hon bekräftar  deras handlingar.  När Ludvig skriver sitt  namn bekräftar 
pedagogen honom genom att använda sig av berömmande ord, detta medför att Ludvig deltar i 
samtalet genom att berätta om att hans namn innehåller många bokstäver. Pedagogen försöker 
kommunicera med barnen genom att fråga ”vad har din nalle för färg på sin nos?” och bekräftar 
barnens kommunikation  ”brunsvarta ja”. Vi tolkar denna observation som att pedagogen ser, 
lyssnar och bekräftar och barnen får möjlighet att utrycka sig och kommunicera med pedagogen 
verbalt och icke-verbalt. I denna situation ser vi att barnen deltar i samtalet genom att använda sig 
av språkliga och visuella handlingar. Sara och Ludvig deltar i samtalet mer verbalt än vad Lisa 
gör. Lisas deltagande är mest icke-verbalt,  hon anpassar sig efter aktiviteten, observerar andra 
och lyssnar på andras samspel.  

Observation 7 – Skriva födelsedagsmålningar 

4 barn och pedagog 3 sitter vid datorn och ska tillsammans skriva ordet ”födelsedagsmålningar” 
som  de  ska  sätta  upp  på  väggen  tillsammans  med  barnens  målningar.  Clara  (arabiska  och 
svenska), Lisa (spanska och svenska) och Sara (assyriska, arabiska och svenska) är flerspråkiga 
och Nils (svenska) är enspråkig. De ska försöka skriva bokstäverna i Word samtidigt som de 
diskuterar vilken bokstav som deras namn börjar på. Pedagogen har skrivit meningen på papper 
så att barnen ser bokstäverna. Hon har använt stora bokstäver. 

Deltagare Verbal kommunikation Icke – verbal kommunikation Språk
Nils Jag ser den Trycker på bokstaven D i 

tangentbordet. 
Svenska

Pedagog 3 Nu letar vi efter bokstaven 
A

Svenska

Sara Jag har två A i mitt namn 
och det finns två A där

Pekar på pappret Svenska

Många barn är runt bordet, alla 
pratar samtidigt. Pedagogen hör 
inte Sara.
 

Sara Jag har två A i mitt namn Höjer rösten Svenska
Sara Jag har två A Gick runt bordet Svenska
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Pedagog 3 Bra Sara Svenska
Pedagog 3 Nu kommer bokstaven G Ringar in bokstaven G som är 

skrivet på pappret Svenska

Clara, 
Sara, Lisa

Gggggg! Upprepar samtidigt Svenska

Pedagog 3 Kolla Clara hur ser den ut? Tar upp pappret och visar 
bokstaven till Clara

Svenska

Clara Här... Trycker på bokstav G Svenska
Pedagog 3 Då kommer M Pekar på pappret Svenska
Sara Martin Tittar på pedagogen Svenska
Pedagog 3 Jätte bra Sara. Vad du är 

smart
Svenska

Pedagogen introducerar uppgiften för barnen och skriver ordet på ett papper för att barnen skulle 
se vilka  bokstäver  de skulle  leta  efter  på tangentbordet.  Pedagogen ger  barnen möjlighet  till 
deltagande  genom  att  de  får  hjälpa  till  att  hitta  bokstäverna.  Sara  upptäcker  att  ordet  som 
pedagogen har skrivit innehåller två A, vilket hon sedan jämför med sitt eget namn. Hon vill dela 
med sig av sin erfarenhet till pedagogen men pedagogen är inte lyhörd för Saras initiativ till en 
början. Vår tolkning är att pedagogen har många barn runt sig och alla pratar samtidigt vilket 
inverkar  på  kommunikationen  mellan  pedagogen  och  Sara.  Vi  tolkar  även  att  pedagogen  är 
koncentrerad på att hjälpa barnen att skriva klart meningen. Sara använder både verbal och icke-
verbal kommunikation,  genom att hon flera gånger upprepar sin mening med höjd röst.  Detta 
medför att pedagogen uppmärksammar Saras medverkan i samtalet, vilket leder till att Sara får 
respons av pedagogen som bekräftar henne.  I denna observation tolkar vi att miljön har påverkat 
barnens kommunikation med pedagogen under aktiviteten. När alla barn kommunicerar samtidigt 
medför detta ett hinder för pedagogen att bekräfta alla barns språkliga handlingar. Däremot när 
barnens ljudnivå sänks blir det lättare för pedagogen att höra Sara och då får hon möjlighet att 
delta i kommunikationen. 

Observation 8 – Nalles kalas

Pedagogerna och barnen på avdelningen har börjat förberedda sig inför Nalles kalas. Pedagog 1 
har delat in barnen i tre grupper, en grupp ska hjälpa till och koka pasta med pedagog 2, den 
andra gruppen ska duka borden med pedagog 1 och den tredje gruppen skulle lägga godis i skålar 
med pedagog 3. En av pedagogerna har även förberett korv till barnen. Barnen tillsammans med 
tre pedagoger börjar sjunga för nallen, först på svenska sedan på arabiska och sedan på assyriska. 
Många  barn  har  lärt  sig  sången  på  arabiska,  men  däremot  kan  få  barn  den  på  assyriska. 
Sara(assyriska,  arabiska  och  svenska)  kommunicerar  med  Ronja  (arabiska  och  svenska)  som 
sitter mittemot henne, pedagog 2 (arabiska, assyriska och svenska) sitter bredvid Sara och Ronja. 

Deltagare Verbal 
kommunikation

Icke – verbal kommunikation Språk

Sara Nalle tyckte det var gott Medan hon smakar på korven och ger 
den till nallen

Svenska

Pedagog 2 Vill nallen också Frågar Sara Svenska
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smaka?
Sara Den vill korv.   أوا باين انا

(jag vill ha den)
Pekar på korven Svenska och 

Assyriska
Pedagog 2 Vilken vill nallen ha? 

Den?
Pekar på pastan Svenska

Ronja Min vill inte ha korv, 
den får inte.

Håller i nallen och tar kontakt med 
Sara.

Svenska

Sara Min ät lite korv Låter nallen smaka på korven Svenska
Sara Gott mm… titta mun. Stoppar in korven i nallens mun Svenska
Pedagog 2 Tycker han om korv? 

Hur smakar den?
Pratar med Sara Svenska

Ronja Min vill ha mer pasta 
inte korv

Tittar på pedagogen Svenska

Pedagog 2 Har din nalle smakat 
korven eller tycker den 
inte om korven?

Pratar med Ronja Svenska

Ronja Han får inte äta korv Håller i nallen Svenska
Pedagog 2 Varför då, den är 

kycklingkorv? Vill han 
inte smaka?

Svenska

Ronja Vill inte Bestämd röst Svenska
Pedagog 2 Vad vill din nalle ha då? 

Vill nallen ha pasta?
Tar fram pastan Svenska

Ronja Min vill ha saft Svenska
Pedagog 2 Vi har inte saft här. Vi 

har vatten och mjölk.
Svenska

Ronja Min vill dricka vatten Svenska
Ronja Jag ska gå och kissa Står upp Svenska
Pedagog 2 Skynda dig gå och kissa 

då.
Svenska

Pedagog 2 Vad vill du dricka? Tittar på Sara Svenska
Sara أوا    باين انا  خذي

(kolla, jag vill ha den)
Tittar på pedagog 2 Assyriska

Pedagog 2 بايت   ايما
(vilken vill du ha)

Assyriska

Sara Den… Pekar på korven Svenska

I denna observation börjar Sara konversera med pedagogen genom att berätta vad hennes nalle 
tycker om. Pedagogen är lyhörd och visar intresse för Saras samtal genom att fortsätta diskutera 
om Saras nalle. Men däremot använder pedagogen sig av ja och nej frågor när hon ställer frågan 
vill  han  inte  smaka?  tycke  den  inte  om korven? Detta  tolkar  vi  som att  pedagogens  frågor 
begränsar flickornas svar genom att de enbart kan svara ja och nej. I observationen ovan ser vi att 
pedagogen  i  några  meningar  använder  sig  av  öppna  frågor  (hur  och  varför),  men  samtidigt 
använder hon sig av två frågeställningar.  Detta  medför  att  barnen svarar med raka och korta 
meningar  och bara besvarar första frågan.  Vi uppfattar  här att  barnen inte hinner tänka kring 
andra frågan och att pedagogen inte ger flickorna möjlighet att reflektera över den första frågan 
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innan hon ställer den andra  tycker han om korv? Hur smakar den? . Sara använder två språk i 
samtalet  med  pedagogen.  Vi  tolkar  detta  som  att  Sara  är  medveten  om  att  pedagogen  är 
flerspråkig  och  därför  kan  hon  fritt  kodväxla  mellan  språken,  dvs.,  svenska  och  assyriska. 
Pedagogen svarar inte på assyriska utan fortsätter att kommunicera på svenska med Sara. Vår 
tolkning är att pedagogen inte vill utesluta barngruppen som sitter vid samma bord och att det är 
ett  medvetet  val  av  pedagogen  att  använda  svenska  när  hon  svarar  på  Saras  fråga.  Ronja 
observerar  pedagogens  och  Saras  kommunikation  icke  verbalt,  genom  att  lyssna  och  ha 
ögonkontakt. Så småningom blir Ronja intresserad av ämnet och deltar verbalt genom att berätta 
om  sin  nalle,  vad  han  tycker  om  och  inte  tycker  om.  Pedagogens  attityd  till  flickornas 
kommunikation samt den möjlighet  för deltagande som de får  av pedagogen tolkar vi ger en 
förutsättning för att utveckla samtalet. Kommunikationen mellan alla tre aktörer sker på svenska, 
men vi ser att i slutet när Ronja går använder Sara assyriska och i detta fall svarar pedagogen på 
assyriska.  Vi tolkar  att  pedagogens  språkval  beror  på att  Ronja inte  är  där samt  att  hon vill 
uppmuntra Sara att fortsätta på assyriska vilket Sara inte gör. I denna situation kan vi se att Sara 
och pedagogen inleder  samtalet  medan  Ronja deltar  icke-verbalt  i  början och  så  småningom 
också verbalt.  Denna strategi för kommunikation lyckades i längden och aktörerna är aktiva i 
deltagandet men innehållet i kommunikationen är begränsat till ja och nej frågor. 

Observation 9 - Vad har ni gjort när ni var ute?

Alla barn sitter på trappan i samlingsrummet och de har sina nallar med sig. Barnen har varit ute 
på förskolans gård på förmiddagen och när de kommer in är det dags för samling. Pedagog 1 
börjar benämna alla barn genom namnsången  ” Anna är här idag och Martin är här idag och  
Sara är här och det är bra…, alla är här idag”. Efter namnsången började kommunikationen 
mellan pedagog 1 (svenska) och barnen. 4 

Deltagare Verbal kommunikation Icke – verbal kommunikation Språk 
Pedagog 1 Vad har ni gjort när ni var 

ute?
Sitter  framför  barnen  och  har 
ögonkontakt med alla barn. 

Svenska

”Vi lekte ute” ( Många barn pratar samtidigt) Svenska
Martin Jag åkte rutschkana! Tittar på Nelly och skrattar Svenska
Pedagog 1 Har ni gjort något mer? Tittar på de andra barnen Svenska

Många barn pratar 
samtidigt (otydligt vad de 
säger)

Pedagog 1 Räck upp handen
Alla barn räcker upp handen Svenska

Pedagog 1 Sara vad gjorde du ute? Svenska
Sara Jag grävde med spaden Svenska
Pedagog 1 Nån mer Amanda? Tittar på Amanda
Amanda Jag lekte i gungbrädan och 

lekte med Anna och 
Emelie. 

Skrattar Svenska

Pedagog 1 Nån mer? Tittar  på  barnen  som  räcker  upp Svenska

4 Amanda (svenska), Martin (franska, svenska), Nelly (svenska), Sara (assyriska, arabiska och svenska), Anna 
(arabiska och svenska) och Emelie (bosniska och svenska). 
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handen.
Martin Ja..(avbryts då ett annat 

barn börjar prata)
Vänder sig mot barnet som pratar, 
Nelly

Svenska

Nelly Vi var tillsammans Nelly och Martin börjar skratta Svenska
Martin Och vet du vad vi gjorde 

då? Vi åkte rutschkana. Vi 
lekte med Niklas ute i 
skogen.

Tittar  på  Nelly  som  nickar  och 
skrattar

Svenska

Nelly Och vi gick fel håll och han 
började gråta när vi gick fel 
håll. 

Tittar på Martin och Pedagog 1 Svenska

Martin Men vi hittade tillbaka Skrattar Svenska
Pedagog 1 Vad bra att ni hittade 

tillbaka 
Ler mot Martin och Nelly Svenska

Pedagog 1 Är det nån annan som vill 
berätta?

Svenska

Pedagogen får inget svar av barnen

I denna observation inleder pedagogen kommunikationen genom att benämna alla barn som är 
där  genom en namnsång.  Detta  leder  till  att  alla  blir  delaktiga  i  samlingen.  Vidare  försöker 
pedagogen ta hänsyn till alla genom att fråga vad har ni gjort när ni var ute? Vi tolkar detta som 
att pedagogen utgår från barnens intresse genom att ställa en fråga som ger alla barn möjlighet att 
delta  i  kommunikationen,  då  alla  barn  vill  berätta.  När  alla  barn  pratar  samtidigt  försöker 
pedagogen lugna ner situationen genom att säga  räck upp handen. Detta hjälper pedagogen att 
lyssna  och  förstå  vad  barnen  säger  för  att  bättre  kunna  bemöta  deras  deltagande  i 
kommunikationen. Några barn är intresserade av att berätta om sin utevistelse på gården. Martin 
och Nelly berättar för pedagogen och de andra barnen vad de gjorde ute. Martins mening avbryts 
av Nelly som är snabbare och vill förklara en händelse som de har upplevt ute på gården. Martin 
och Nelly bekräftar varandras ord och hjälps åt att återberätta händelsen. Pedagogen visar för 
barnen att hon är lyhörd och intresserad av vad de berättar och hon bekräftar det genom att svara 
barnen  vad bra att ni hittade tillbaka. I denna samling kan vi se att barnen är delaktiga både 
verbalt och icke-verbalt i början när de sjunger. Vår uppfattning är att alla barn får möjlighet till 
deltagande i kommunikationen men det är få barn (Amanda, Sara, Martin och Nelly) som vill 
dela  sina erfarenheter.  Vi  uppfattar  att  Martin  och Nelly får  möjlighet  att  delta  och fortsätta 
diskutera  utan att  bli  avbrutna av pedagogen.  Vår analys  är  att  pedagogen tillåter  barnen att 
kommunicera  och  uttrycka  sig  under  en  längre  tid,  vilket  är  viktigt  för  att  utveckla  barns 
kommunikationsförmåga.

Observation 10 – Ronjas födelsedag

Barnen  har  samling,  pedagog  2  börjar  sjunga  tillsammans  med  alla  barn  som  sätter  sig  i 
samlingsrummet. Avdelningen firar Ronjas fjärde födelsedag. På förskolan har de en stol och en 
pall som de brukar använda när barnen fyller år. Pedagog 2 (assyriska, arabiska och svenska) ber 
Ronja (arabiska och svenska) hämta stolen och pallen. Pedagog 2 har förberett ljus och ljusstake 
med olika djurfigurer. 
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Deltagare Verbal kommunikation Icke – verbal kommunikation Språk
Pedagog 2 Du får välja vilka du vill. 

Hur många år fyller du då?
Pedagogen ger ljusen och 
ljusstakarna till Ronja.

Svenska

Ronja är upptagen med att välja 
figurerna och svarar inte. 

Pedagog 2 Fyller du 3 år? Visar upp 3 fingrar Svenska
Martin Nej 4 år. Pratar till Ronja Svenska
Pedagog 2 Nej... Skrattar Svenska
Barnen Jooo 4 år Skrattar Svenska
Pedagog 2 Fyller du 1 år? Vänder  sig  mot  Ronja  och  ser 

förvånad.
Svenska

Ronja Neej 4 år? Visar upp 4 fingrar. Svenska
Pedagog 2 Fyller du 4 år? Bekräftar Ronjas kroppsspråk. Svenska

Ronja Ja! Ett litet leende. Svenska
Pedagog 2 1,2,3,4 (Svenska)

  ,   , اربعة , ثلثة اثنان  واحد
(Arabiska 1,2,3,4)
اربا,  , ,    تل تري  خا
(Assyriska,1,2,3,4)

Visar upp fingrarna samtidigt som 
hon räknar till  fyra.  Räknar först 
på svenska sedan på arabiska och 
sedan på assyriska. 

Svenska,
Arabiska 
och Assyriska. 

Barnen Jag är också 4 år. Jag med. 
Och jag med… Jag också. 

Svenska

Pedagog 2 Ja vi har bara fyra åringar 
här

Bekräftar att alla är 4 år på 
avdelningen

Svenska

Pedagog 2 Vi ska sjunga för (Ronja). 
Vilket språk vill du ta 
först, arabiska, assyriska 
eller svenska?

Frågar Ronja Svenska

Ronja Arabiska. Blyg Svenska
Pedagog  2 
och barnen

يا        حلوة سنة كميل يا حلوة  سنة
سنة       حلوة سنة حلوة سنة  كميل

يا  .. حلوة
(Ja må hon leva på 
arabiska)

Många av barnen sjunger 
tillsammans med pedagogen trots 
att deras modersmål inte är 
arabiska

Arabiska

Pedagog 2 Vad ska vi ta nu då? 
Assyriska eller svenska?

Vänder sig mot Ronja Svenska

Ronja Svenska Svenska
Pedagog  2 
och barnen

Ja må hon leva, ja må hon 
leva, ja må hon leva uti 
hundrade år. Javisst ska 
hon leva, Javisst ska hon 
leva, Ja visst ska hon leva 
uti hundrade år. Hipp hipp 

Sjunger glatt Svenska
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hurra hurra. 
Pedagog 3 Vad ska vi ta nu? Frågar Ronja Svenska
Ronja Assyriska Leende på läppen Svenska
Pedagog  2 
och barnen

بديالتخ    بريخا هاوي  بديالتخ
يوما       بتا يوما خا كل بريخا  هاوي
بريخا   هاوي بديالتخ

(Ja må hon leva på 
assyriska)

Låten är svår, några sjunger, några 
mimar och andra tittar på 
pedagogen.

Assyriska

Pedagog 2 Och vad tror ni hon har att 
bjuda på?

Tittar på Ronja och barnen som 
sitter runt.

Svenska

Barnen Glasssss… Skrattar Svenska

Pedagogen försöker ta initiativ och bjuda Ronja till samtal. Pedagogen vill uppmärksamma alla 
barnen på att det är Ronjas födelsedag. Ronja är upptagen med att välja ljusstakar och därför 
svarar hon inte på pedagogens fråga hur många år fyller du? Pedagogen försöker igen genom att 
ställa en annan variant av frågan  fyller du tre år?  Vår analys är att pedagogen vill uppmuntra 
Ronja att kommunicera och delta i samtalet och därför ställer hon en fråga vars syfte är att Ronja 
skall reagera och svara tillbaka. Ronja vill inte delta i samtalet medan Martin reagerar genom att 
svara pedagogen nej fyra år?  Pedagogen fortsätter att skoja lite genom att svara emot nej. Vid 
det tillfället reagerar de andra barnen och förstår att pedagogen skojar, men Ronja är fortfarande 
upptagen och reagerar  inte.  Vi tolkar  att  Ronja inte  deltar  i  kommunikationen för att  hon är 
koncentrerad på att ställa i ordning ljusstakarna och ljusen. När Ronja är färdig svarar hon på 
pedagogens fråga fyller du ett år? och reagerar genom att svara verbalt nej och icke verbalt visar 
upp fyra fingrar. Vår uppfattning är att pedagogen försöker involvera Ronja i kommunikationen 
under samlingen, genom att fråga några gånger och att hon bekräftar Ronjas kroppsspråk. Vidare 
visar pedagogen intresse för barnens kulturella bakgrund genom att använda sig av tre språk när 
hon räknar.  Vi  tolkar  att  pedagogens  användning av  tre  olika  språk medför  att  alla  barn får 
möjlighet att förstå innehållet i kommunikationen och därför svarar alla jag är också fyra år, jag 
med och jag med. Pedagogen ger Ronja möjlighet att välja fritt på vilket språk de ska sjunga 
först. Ronja väljer arabiska i början, vår tolkning är att Ronja känner sig trygg i arabiska då det är 
hennes modersmål. När pedagogen sjunger födelsedagssången på arabiska märker vi att nästan 
alla  barn  börjar  sjunga  med  pedagogen  trots  att  många  inte  kan  arabiska.  Vår  analys  är  att 
förskolan har en positiv attityd till flerspråkighet vilket blir synligt för oss i observationen. Ronjas 
andra  val  är  svenska,  vilket  vi  tolkar  som att  det  är  hennes  andraspråk  samt  att  det  är  ett 
gemensamt språk i förskolan. När pedagogen börjar sjunga på assyriska är det bara få barn som 
sjunger med.  De flesta barnen mimar till  sången på grund av att  uttalet  är  svår för dem.  Vi 
uppfattar att det arabiska språket förekommer mer i verksamheten och därför kan nästan alla barn 
sjunga på arabiska till skillnad från assyriska. Genom att pedagogen använder Ronjas modersmål 
visar  hon  att  språket  är  viktigt  och  detta  har  stor  betydelse  för  flerspråkiga  barns 
identitetsutveckling. Vi ser att barnen tillsammans med pedagogen deltar språkligt i samlingen. 
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Strategin som pedagogen använder för att involvera Ronja i kommunikationen lyckas till slut och 
Ronja tillsammans med alla barnen deltar både verbalt och icke-verbalt. 

Sammanfattning av resultat
I  detta  avsnitt  kommer  vi  att  sammanfatta  vårt  resultat  genom  att  besvara  studiens 
frågeställningar.

1. Hur kommunicerar flerspråkiga barn med andra barn och med pedagogerna?

Resultatet visar  att flerspråkiga barn kommunicerar verbalt och icke-verbalt. Kommunikationen 
(obs 1 och 2) skedde genom att  samtala,  skratta,  sjunga och visa med kroppsspråk hur leken 
skulle fortsätta.  Observationerna visade att barnen använde sig av det verbala språket mer än det 
icke-verbala. Vidare i observation 1 deltog Anna icke-verbalt under hela processen.  Flerspråkiga 
barn (obs 3) kommunicerade verbalt och icke-verbalt genom att imitera varandras handlingar. I 
resultatet  framkom det  att  flerspråkiga barn kommunicerar  genom att  ta  initiativ  och inbjuda 
varandra till samtal och dialog.  Flerspråkiga barn och pedagoger kommunicerade både verbalt 
och icke-verbalt.  Pedagogerna kommunicerade med de flerspråkiga barnen genom att använda 
sig av en tydlig kommunikation i vilken föremål och personer nämns vid namn för att främja 
barnens förståelse.

  

2. I vilken/vilka situationer används svenskan respektive modersmålet för att kommunicera?

Resultatet tyder på att flerspråkiga barn mest använder sig av svenskan i förskolans verksamhet, 
vilket är det gemensamma språket för alla barn i förskolan. I observationerna 1,2, 3, 6, 7 och 9 
har flerspråkiga barn endast använt svenskan i kommunikationen med pedagogen och med andra 
barn.  Under  styrda  aktiviteter  och  samlingar  använder  flerspråkiga  barn  svenskan.   Däremot 
använder flerspråkiga barn sitt modersmål när de kommunicerar med barn som behärskar samma 
språk (assyriska och arabiska), något som visade sig i observationerna 5:1 och 5:2 där flickorna 
bara använde sitt modersmål och inte kodväxlade mellan språken i kommunikationen. Vidare i 
observation  5:2  inträffade  det  att  Sara  och  Maria  som båda  har  assyriska  som  modersmål, 
kodväxlade till detta språk för att utesluta Anna som inte behärskar assyriska. Flerspråkiga barns 
kodväxling beror, enligt vårt resultat (obs.4, 5:1), på att de saknar ett ord från ett av språken för 
att meningen ska bli begriplig för den som lyssnar.

Flerspråkiga barn som har ett modersmål som ingen i förskolan kan tala, använder sig bara av 
svenskan  i  kommunikationen  med  andra  barn  och  pedagoger  i  alla  situationer  i  förskolans 
verksamhet (obs 1,2,3,4,6,7,8,9,10). Dessa barn har olika modersmål som till exempel: turkiska, 
spanska, engelska, franska, indiska, bosniska och syrianska.  Observationerna 8 och 10 visar även 
att flerspråkiga barn som har samma modersmål som pedagog 2 kodväxlar mellan svenska och 
sina andra gemensamma språk när de kommunicerar med pedagogen.
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3. Hur påverkar flerspråkighet barns möjlighet att delta i förskolans verksamhet?

Studiens resultat tyder på att flerspråkiga barns förståelse för varandras verbala och icke-verbala 
handlingar  är  en  förutsättning  för  att  de  ska  få  möjlighet  att  delta  i  kommunikationen  med 
omgivningen. Det svenska språket är ett redskap för barnens delaktighet i kommunikationen. För 
att upprätthålla leken är det viktigt att barnen tränar på att ta hänsyn tillvarandra som till exempel 
turtagning och att alla får vara med och bestämma över lekn (obs 2, 3). I observation 2 ser vi att 
leken har utvecklats av båda pojkarna (Anton och Christoffer) och deras deltagande utgick ifrån 
det verbala och icke-verbala språket. 

En  viktig del som framkom i studien är att barnen inbjuder varandra till lek genom att lyssna, 
imitera varandras handlingar och bekräfta varandras ord. I observationen 5:1 kan vi iakttas hur 
Maria  försöker  inbjuda  Sandra  till  deltagande,  i  början  lyckas  hon  inte  men  senare  under 
kommunikationen deltar Sandra i leken med Maria. Som tidigare nämnts är språket viktigt för 
deltagande vilket kan tolkas utifrån observation 4. Nathalie, vars svenska är mycket bristfällig 
fick inte möjlighet till  deltagande i kommunikationen med de andra barnen. I observationerna 
med pedagogerna  (obs  6,  7,  8,  9,  10)  framkom mer  att  barnen var  delaktiga  i  samtalet  med 
pedagogerna.  Detta  skedde genom att  pedagogen var lyhörd,  berömde barnen och bekräftade 
deras deltagande i kommunikationen. 
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Diskussion

Metoddiskussion
Den kvalitativa metoden observation var lämplig för vår studie eftersom syftet var att undersöka 
hur flerspråkiga barn i åldern 4-5 år kommunicerar med pedagog och med andra barn och vilka 
konsekvenser detta får för deras möjlighet att delta i förskolans verksamhet.

Denna metod gjorde det möjligt att samla information om vad flerspråkiga barn och pedagoger i 
förskolan gör och säger. Metoden gjorde det även möjligt  att  studera flerspråkiga barns 
verbala och icke-verbala kommunikation. Vi anser att resultatet inte skulle ha blivit lika 
relevant  för  studiens  syfte  om  vi  hade  använt  en  annan  metod.  Videoinspelning  som 
observationsmetod gjorde att videosekvenserna kunde spelas upp så att innehållet kunde 
transkriberas på ett korrekt sätt. Däremot anser vi att anteckningarna som vi gjordes under 
måltidsituationer inte gav oss lika rikt material som videoobservationerna, det var svårt att 
anteckna både den verbala och icke-verbala kommunikationen. Detta resulterade i att vi 
valde att inte analysera materialet som inhämtades under måltidsituationerna, 

 

Urvalet av respondenterna i studie baseras på mångkulturell förskola där flerspråkiga barn deltar i 
den verksamheten under olika styrda aktiviteter  och fri lek. Dessa är de mest  förekommande 
situationerna i förskolans vardag.  Barngruppen har olika modersmål och i vårt urval finns även 
en flerspråkig pedagog, vilket bidrog till att vi fick en rik datainsamling. Barngruppen kände sig 
trygg med oss eftersom en av oss kände barnen sen tidigare och det kan därför antas att deras 
beteende inte förändrades. Den observatör som inte kände barnen sedan tidigare kunde smälta in i 
barngruppen utan att  det  påverkade barnen.  Vi var icke deltagande observatörer  och försökte 
hålla oss till rollen som passiva deltagare, men vid en enstaka observation frågade barnen vad vi 
hette  och  vad  vi  gjorde  där.  Nackdelen  med  videoinspelningarna  av  den  fria  leken  ute  på 
förskolans gård, var att vi upplevde att det var svårt att fånga kommunikationen mellan barnen 
från början av samtalet på grund av att barnen hela tiden  sprang runt.

Att genomföra en pilotstudie innan själva genomförandet av observationerna var viktigt för oss, 
då vi fick pröva vår metod och se vilka brister den hade. Pilotstudien som genomfördes med bara 
tre barn och en pedagog fick till resultatet att vi tänkte på kamerans placering för att på bästa sätt 
kunna fånga helheten. På avdelningen finns en trappa där barnen brukar sitta när de har samling, 
vilket  underlättade  för  oss  att  fånga  helheten.  Däremot  upplevde  vi  att  det  var  svårare  att 
videofilma alla barns kroppsspråk när de satt i en ring under observationen. En nackdel med vårt 
metodval var att transkriberingen av videoobservationerna var tidskrävande. En annan nackdel 
med den valda metoden var att vi inte kunde tolka och analysera respondenternas tankar kring de 
observerade situationerna. Trots detta anser vi att vårt resultat besvarar våra frågeställningar. 
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Resultatdiskussion
Utifrån  den  kvalitativa  undersökningen  och  med  utgångspunkt  från våra  frågeställningar  och 
syfte samt tidigare forskningsstudie analyseras och diskuteras studie i detta kapitel. 

Kommunikationen mellan flerspråkiga barn och andra i förskolans verksamhet

Skans (2011) menar att flerspråkiga barn strävar efter att kommunicera och ta kontakt med andra 
i omgivningen genom att använda sig av det verbala och icke-verbala språket. Kultti (2012) kom 
fram till  att  flerspråkiga  barn använde sig  av  ett  icke-verbalt  språk  i  kommunikationen  med 
omgivningen genom att använda sig av kroppspråk såsom ögonkontakt, pekande och imitation av 
andras  handlingar.  Vårt  resultat  tyder,  till  skillnad  från  Kultti  på  att  flerspråkiga  barn  mest 
använder sig av det verbala språket i kommunikationen med andra barn i förskolan. Det icke-
verbala  språket  förekom  visserligen  bland  flerspråkiga  barn  i  vår  studie  men  inte  i  samma 
omfattning  som  det  verbala  språket.  Vilket  vi  anser  beror  på  barnets  ålder,  samt  vilken 
språkförmåga barnet har. 

Imitation och upprepning är viktigt för de flerspråkiga barnens kommunikation med andra barn, 
därmed är det en förutsättning för att upprätthålla leken  enligt Kultti (2012) och Björk- Willén 
(2006). Resultatet i vår studie visar att de flerspråkiga barnen tar initiativ och inbjuder varandra 
till kommunikation. Genom att bekräfta varandras ord och de visuella handlingarna utvecklades 
kommunikationen mellan flerspråkiga barn och andra barn i vår studie.  

Vad gäller kommunikationen mellan de flerspråkiga barnen och pedagogerna visar vårt resultat 
att  kommunikationen  både  sker  verbalt  och  icke-verbalt.  I  observationerna  6  och  7  började 
pedagogerna kommunicera genom att ge instruktioner så att barnet skulle förstå innehållet. Med 
hjälp av pedagogernas tydliga språk, kroppspråk och användning av olika föremål får flerspråkiga 
barn möjlighet att förstå dialogens innehåll. Flerspråkiga barn i observation 6 använde det verbala 
språket  i  kommunikationen  med  pedagogerna  och  att  när  de  inte  kunde uttrycka  sig  verbalt 
använde de det icke-verbala språket. När pedagog 1 frågade Sara vad har din nalle för färg på 
sin nos? svarade Sara som mina ögon (verbalt) samtidigt som hon pekade på sina ögon som var 
brunsvarta  (icke-verbalt).  Vår  uppfattning  är  att  det  icke-verbala  språket  är  en  viktig  del  i 
kommunikationen, men det verbala språket anser vi vara viktigare. Det framkom i observation 9 
att alla barn deltog i samlingen, en del deltog verbalt medan andra deltog icke-verbalt. Vår analys 
är att de flerspråkiga barnen som var verbalt aktiva hade utvecklat det svenska språket mer än de 
andra.  Vi  framhåller  att  med  hjälp  av  ett  utvecklat  språk  kan  de  flerspråkiga  barnen 
kommunicera,  uttrycka  sina  tankar  och  känslor  samt  utbyta  erfarenheter  med  andra  i 
omgivningen.  Bjar och Liber (2010) framhåller också att det är förskolans uppgift att ge barnen 
möjlighet till kommunikation för att utveckla och stödja deras språk.

På vilket/vilka språk kommunicerar flerspråkiga barn 

Håkansson (2003) beskriver att flerspråkiga barn väljer att använda olika språk beroende på vilka 
situationer de befinner sig i och vilka människor det är tillsammans med. Det framkom tydligt i 
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vårt resultat att de flerspråkiga barnen valde att använda sig av olika språk i olika situationer. Det 
svenska språket används av de flerspråkiga barnen i samspelet  med barn och vuxna som inte 
talade deras eget modersmål (obs, 1, 2, 3, 6, 7, 9). Det svenska språket, som är majoritetsspråket i 
förskolans verksamhet, användes även av de flerspråkiga barnen under de styrda aktiviteterna. 
Vårt  resultat  liknar  det  från Skans  (2011)  och Björk-Willén  (2006)   som tyder  på att  under 
samlingen och de styrda aktiviteterna är det majoritetsspråket (svenska) som flerspråkiga barn 
använder sig av i kommunikation och samspel med pedagogen och andra barn. Vidare menar 
Skans att på vilket språk flerspråkiga barn kommunicerar inte är viktig utan det viktigaste är att 
kommunicera och samspelar med andra i omgivningen. Vi anser att kommunikation är en viktig 
del i individens utveckling och vi är eniga med Skans (2011) om att förskolan ska erbjuda barnen 
en miljö som tillåter att flera språk används i verksamheten. Vygotskij (1999/1934) påpekar att 
kommunikation spelar  en viktig  roll  för barns språkutveckling.  Barns sociala  interaktion med 
omgivningen betonas av Vygotskij  (1999/1934) som poängterar att barns språkutveckling och 
tänkande är beroende av kommunikation.

Resultatet  i  vår  undersökning  visar  att  flerspråkiga  barn  kan  välja  sitt  modersmål  eller  att 
kodväxla mellan modersmålet och svenskan i kommunikationen med barn som behärskar samma 
modersmål.  Flerspråkiga barns språkval kan enligt vårt resultat(obs.4, 5:1) även bero på att de 
saknar ett ord från ett av språken för att meningen ska bli begriplig för den de kommunicerar 
med.  Björk-Willén  (2006),  Sheridan  m.fl.  (2009)  och  Kultti  (2012)  har  kommit  fram till  att 
flerspråkiga  barn  använder  sig  av  sitt  modersmål  i  samspel  med  andra  som  har  samma 
modersmål.  Kulttis  (2012) studie visar att  flerspråkiga barn använder sig av sitt  modersmål  i 
början av leken och byter  till  svenska under den.  Vårt  resultat  tyder  på att  flerspråkiga barn 
medvetet  kodväxlar  mellan  språken beroende på  vilken  situation  de  befinner  sig  i  och vilka 
människor  de  är  tillsammans  med.  Kulttis  studie  däremot  visar  att  de  omedvetet  byter  till 
modersmålet  när  det  andra  barnet  gör  det.  Arnberg  (2004)  och  Håkansson  (2003)  anser  att 
kodväxling och interferens (språkblandning) sker mellan flerspråkiga barn i kommunikation med 
varandra. Författarna påpekar att interferens förekommer bland yngre flerspråkiga barn (2 till 4 
år), men när barnen blir äldre än 4 år är barnen medvetna om att de kan kodväxla mellan språken 
i kommunikationen mellan flerspråkiga människor. 

Vilket språk det flerspråkiga barnet väljer beror på olika situationer och förhållanden i barnets 
omgivning  som till  exempel  att  vilja  utesluta  någon från  samtalet  eller  att  flerspråkiga  barn 
saknar  ett  ord i  ett  av språken (Arnberg,  2004).  I  en  av observationerna  (obs.  5:2)  ville  två 
flerspråkiga  barn  utesluta  ett  annat  barn  från  samtalet  och  därför  kodväxlade  de  till  sitt 
gemensamma modersmål assyriska. Vi delar samma åsikt som Håkansson (2003) som bekräftar 
att  flerspråkiga  barn  kan  välja  bort  majoritetsspråket  för  att  utesluta  lyssnaren.  Utifrån  våra 
erfarenheter  som flerspråkiga och föräldrar till  flerspråkiga barn anser vi  att  det  är  en vanlig 
förkommande situation att flerspråkiga människorna växlar mellan sina olika språk beroende på 
olika situationer och förhållanden.   
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Flerspråkiga barns möjlighet till deltagande i förskolans verksamhet 

Deltagandet i kommunikationen mellan barnen sker både verbalt genom att bekräfta varandras 
språkliga handlingar och icke-verbalt genom visuella handlingar. Vidare i observationerna kom 
vi fram till  att  flerspråkiga barns deltagande i  kommunikationen sker när alla i  leken har ett 
gemensamt intresse, följer lekens regler samt ta hänsyn till varandra (obs, 1, 2, 3 och 9). Detta 
anser även Löfdahl (2002) som menar att barnens kommunikation i leken utvecklas genom att 
barnen har ett gemensamt intresse. I en av observationerna (obs.3) framkom det att flickorna inte 
kom överens om hur leken skulle gå vidare, vilket medförde att kommunikationen avbröts mellan 
dem.  Värdegrundens  principer  är  en  viktig  aspekt  som  påverkar  barns  deltagande  i 
kommunikationen  anser  vi.  Genom  kommunikation  kan  barnen  lära  sig  att  fatta  beslut, 
argumentera, samarbeta, och ta hänsyn till varandra (Stier & Sandstöm Kjellin, 2009).

Resultatet tyder på att det är viktigt för flerspråkiga barn att förstå varandras ord och handlingar. 
Ladberg (1996) beskriver att språket är ett viktigt redskap för kommunikationen samt att det finns 
två  aspekter  som  är  oerhört  viktiga  i  en  kommunikation:  att  tala  och  att  förstå.  I  en  av 
observationerna  (obs 4) var  ett  barn intresserat  av vad de andra samtalade  om,  hon försökte 
uttrycka detta genom att använda sitt modermål som de andra barnen i gruppen inte kunde förstå. 
Detta medförde att de missförstod hennes ord och att kommunikationen mellan henne och de 
andra barnen upphörde. Vi betraktar språket som en viktig förutsättning för barns deltagande i en 
kommunikation. Att kunna tala, uttrycka sig och förstå innehållet i ett samtal ökar flerspråkiga 
barn möjlighet till deltagande. Vygotskij (1999, 1934) belyser vikten av språket som ett redskap 
för att barnen ska kunna kommunicera med andra i omgivningen. 

Skans (2011) kom i sin studie fram till att barnets initiativ inte togs tillvara under samlingen i 
förskolan, eftersom pedagogen var koncentrerad på att genomföra sin planering. Till skillnad från 
Skans undersökning var pedagogen i vår studie (obs 9) lyhörd och visade intresse för barnens 
initiativ till kommunikation både i samlingar och under andra styrda aktiviteter, förutom i en av 
våra observationer (obs 7) då pedagogen i början inte var lyhörd till barnets initiativ på grund av 
att många barn deltog i aktiviteten,  och ljudnivån var hög. Vi anser att  pedagogen ska ha ett 
tydligt  språk  vilket  underlättar  för  flerspråkiga  barn  att  kommunicera  och  delta  i  de  styrda 
aktiviteterna.  För att  utveckla  kommunikationen mellan pedagog och flerspråkiga barn är  det 
viktigt att pedagogen tar barnens initiativ tillvara och erbjuder dem en stimulerande miljö som 
ger dem möjlighet till kommunikation och samspel med andra i omgivningen. William (2006) tar 
upp två viktiga faktorer som påverkar barns kommunikation och samspel, nämligen miljön och 
de vuxnas förhållningssätt till barns samarbete. 

Med hjälp av öppna frågor (obs 9) erbjöd pedagogen barnen möjlighet att utbyta  erfarenheter 
med andra, vilket är viktigt för flerspråkiga barns språkutveckling. Däremot använde pedagogen i 
en annan observation (obs 8) ledande ja och nej frågor vilket begränsade de flerspråkiga barnens 
kommunikation  och  deltagande.  Pedagogen  ställde  flera  följdfrågor  efter  varandra,  detta 
medförde att de inte fick möjlighet att reflektera kring de följande frågorna.  Vi framhåller att det 
är väsentligt att pedagogen använder öppna frågor och ger barnen möjlighet att reflektera kring 
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den innan man ställer  nästa fråga. Barnen bör få den tid de behöver för att  reflektera.  Skans 
(2011) betonar vikten av att pedagogen bör använda sig av ett varierat innehåll i undervisningen. 
Enligt  vår  mening  är  det  viktigt  att  utmana  flerspråkiga  barns  lärande  och  att  innehållet  i 
kommunikationen är omfattande vilket ger dem möjlighet till reflektion.   

En  hög  grad  av  kommunikationsfärdighet  på  majoritetsspråket  ger  flerspråkiga  barn  bättre 
möjlighet till  deltagande i den fria leken. Vårt resultat (obs 4) visade hur Nathalie inte kunde 
delta i samtalet med andra barn på grund av otillräckliga kunskaper i svenska, vilket påverkade 
kommunikationen mellan henne och de andra. Säljö (2000) anser att med hjälp av språket kan 
barnen förstå och dela erfarenheter med varandra under kommunikationen. Av skolverket (2010) 
framgår  det  i  läroplanen  för  förskolan  98/  rev  10  att  förskolans  ansvar  är  att  förskolan  ska 
medverka till  att  barn med annat  modersmål än svenska får möjlighet  att  utveckla  både det  
svenska  språket  och  sitt  modersmål”(s.7).  Vi  framhåller  vikten  av  att  förskolan  ska  ge 
flerspråkiga barn stöd och stimulans i båda språken så att de får möjlighet att delta i förskolans 
verksamhet,  vilket  är  viktigt  för  barns  lärande  och  utveckling.  Förskolan  måste  erbjuda  en 
stimulerande miljö där barnen har möjlighet till samspel med vuxna och barn.

Calderon (2004) anser att förskolan måste ha en additiv språkmiljö som utvecklar barnets kultur 
och olika språk. I en samlingsobservation (obs 10) framkom det att pedagogen involverade flera 
av de flerspråkiga barnen genom att använda tre olika språk, svenska, arabiska och assyriska i 
födelsedagsfirandet.  Vår  reflektion  kring  detta  är  att  pedagogen  visade  intresse  för  barnens 
olikheter  vad  gäller  språk  och  kultur.  Skans  (2011)  menar  att  majoritetsspråket  uppfattas  av 
många i samhället som det enda viktiga språket för barns lärande och därför menar han att många 
inte värdesätter minoritetsspråkets roll för flerspråkiga barns utveckling. Pedagogens attityd till 
flerspråkighet, enligt Smidt (2010), är viktig för flerspråkiga barns språkutveckling, därför bör 
pedagogen  ta  tillvara  barnets  bakgrund  och  kultur  för  att  stärka  deras  självförtroende.  Vi 
framhåller  vikten av att  se på flerspråkighet som en möjlighet till  lärande istället  för som ett 
hinder. 

Den  subtraktiva  miljön  som  Calderon  (2004)  beskriver  påverkar  flerspråkiga  barns  första 
språkutveckling.  I  denna  miljö  uppmanar  inte  pedagogen  flerspråkigheten,  istället  betonas 
majoritetsspråkets betydelse.  Vår uppfattning som flerspråkiga är att modersmålet är basen för 
andraspråksutvecklingen. Ladberg (1999) påpekar även att modersmålsutvecklingen bidrar till att 
man lär sig majoritetsspråket lättare. Det framkom i vårt resultat att den flerspråkiga pedagogen 
använde  barnets  modersmål  vilket  gav  barnet  möjlighet  till  deltagande  i  kommunikationen. 
Situationen för flerspråkiga barn som har ett modersmål som ingen i förskolan kan skiljer sig från 
de barn som har möjlighet att kommunicera på modersmålet i förskolan. I Kulttis (2012) studie 
framkom det att flerspråkiga barn fick modersmålsundervisning som ett stöd för att utveckla båda 
språken. Denna möjlighet fick endast några av de flerspråkiga barnen i vår studie. Vi menar att 
alla  flerspråkiga  barn  borde  få  samma  möjlighet  oavsett  modersmå.   Dessa  barn  behöver 
stimulans och stöd för att utveckla sina modersmål och det är en rättighet för flerspråkiga barn att 
utveckla sitt modersmål tillsammans med det svenska språket. Av Skolverket (2010) framgår det 
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i läroplanen för förskolan 98/rev 10 att förskolan ska utveckla barns olika språk. Att pedagogen 
använder sig av andra språk i förskolan är ett tecken på att barnets olika språk är lika viktiga, 
detta  uppmuntrar  flerspråkiga  barn  att  använda  sig  av  dem.  Under  våra  observationer 
uppmärksammade vi hur förskolan har en positiv attityd till flerspråkighet, ett exempel på detta är 
samlingen då barnen sjöng och firade Ronjas födelsedag på olika språk. Den positiva stämningen 
i barngruppen gav oss en uppfattning om hur viktigt det är att förskolan integrerar barnens olika 
bakgrunder.  Sheridan  m.fl.  (2009)  hävdar  att  om  pedagogen  har  samma  modermål  som 
barngruppen bidrar det till att barnen utvecklar båda språken lika bra. Vidare menar författarna att 
den sociala  miljön har  stor betydelse  för barns  lärande av båda språken.  Vi delar  åsikt  med 
författarna  om  att  modersmålet  utvecklas  i  en  givande  miljö  som  erbjuder  och  utmanar 
flerspråkiga  barn  att  bejaka  såväl  sitt  modersmål  som svenskan.  Calderon  (2004)  kom i  sin 
forskning till att  enspråkiga barn ges mer  talutrymme  än de flerspråkiga  barnen i  förskolans 
verksamhet. Till skillnad från Calderon (2004) visade vårt resultat att pedagogerna involverade 
alla barn i kommunikationen och deras förhållningssätt till enspråkiga och flerspråkiga barn inte 
skilde sig på något sätt. 

Avslutning 

Avslutningsvis  kan  det  sägas  att  det  har  varit  intressant  att  undersöka  flerspråkiga  barns 
kommunikation  i  en  mångkulturell  förskola.  Denna  studie  har  bidragit  till  att  utveckla  vår 
kunskap om att pedagogens positiva bemötande är en förutsättning för flerspråkiga barns språk 
och  identitetsutveckling.  Genom  att  barnen  får  möjlighet  till  kommunikation  ökar  deras 
deltagande i förskolan, vilket är pedagogens ansvar att ge dem den möjligheten.  Studien har gett 
oss en större insyn i vilken stor betydelse pedagogen har för att utveckla flerspråkiga barns språk. 
Genom att använda ett tydligt språk, benämna föremål och ge barnen tydliga instruktioner får 
flerspråkiga barn möjlighet till att förstå innehållet i kommunikationen och detta bidrar till att de 
får tillräckliga kunskaper i svenskan. En viktig aspekt som tydliggörs i studien är att pedagogens 
attityd till flerspråkighet är viktig för att stärka barnens självförtroende. Vi betonar vikten av att 
pedagogen ser på flerspråkighet som en möjlighet till  lärande istället  för som ett hinder. Vårt 
resultat  tyder  på  att  otillräckliga  kunskaper  i  svenskan  påverkar  negativt  flerspråkiga  barns 
kommunikation med andra barn i förskolan. Vi anser att  det  är  oerhört  viktigt  att  pedagogen 
utmanar  och utvecklar  flerspråkiga barns kunskap i  svenskan,  för att  de ska få möjlighet  till 
kommunikation med andra i förskolans verksamhet och det är barnets rättighet att utveckla alla 
sina olika språk. 

Denna studie har varit oerhört betydelsefull för oss och vi har fått kunskap om hur viktigt det är 
att  bemöta  alla  barn  utifrån  deras  bakgrunder  för  att  bidra  till  barns  språk-  och 
identitetsutveckling. Kunskapen som vi har fått under studiens gång kommer att vara ett stöd för 
oss i framtiden i arbetet med flerspråkiga barn. 

42



Framtida forskning

Framtida forskning skulle kunna vidare undersöka hur flerspråkiga barn som är ensamma om sitt 
modersmål  på  förskolan  får  möjlighet  att  utveckla  det?  Hur  påverkar  flerspråkiga  barns 
modersmålsutveckling deras möjlighet att utveckla sin färdighet i det svenska språket? Det står 
tydligt i läroplanen för förskolan 98/rev 10 att förskolan ska medverka till att barn med annat 
modersmål  än svenska får möjlighet att  utveckla  båda språken, svenskan och sitt  modersmål. 
Utifrån vårt resultat anser vi att det är viktigt att barnen erbjuds att utveckla och använda sig av 
sina språk. I vår studie använde vi oss av en kvalitativ metod närmare bestämt observation för att 
besvara  våra  frågeställningar.  Utifrån  denna  metod  fick  vi  kunskap  om  vad  barnen  och 
pedagogen gör och säger men inte hur de tänker kring de observerade situationerna. Därför skulle 
det vara intressant att undersöka hur pedagogen resonerar kring flerspråkiga barns delaktighet 
och inflytande i förskolan. Detta skulle lämpligen kunna undersökas med hjälp av kvalitativa 
intervjuer. 
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Bilaga 1 

Information till föräldrar och förskollärare:

Hej!

Vi är två studenter från Högskolan i Skövde som läser på lärarprogrammet med inriktning på 
förskolan. Nu i höst läser vi vår sista termin och gör examensarbete på 15 högskolepoäng.  Vi är 
intresserade  av  att  undersöka  hur  flerspråkiga  barn  kommunicerar  med  pedagoger  samt  med 
varandra.  Denna  undersökning  kommer  att  bestå  av  observationer  och  intervjuer  med 
pedagogerna. Vi kommer under observationen att använda oss av en videokamera för att fånga 
helheten (verbalt och ickeverbalt kroppspråk). Insamlingsmaterialet kommer endast att användas 
i vårt arbete, där varken förskola, förskollärare eller barn kommer att namnges. Detta innebär att 
man  som  deltagare  är  anonym.  All  material  kommer  efter  bearbetning  klippas  bort.  Vårt 
examensarbete kommer att publiceras i Högkolans i Skövdes bibliotek under fliken DIVA när 
arbetet är godkänt, detta innebär att ni har möjlighet att läsa vårt arbete. 

Därmed  vill  vi  ha  ert  samtycke  för  att  observera  ert/era  barn  i  förskolan.  Om ni  har  några 
funderingar eller frågor, hör gärna av er a09flome@student.his.se eller a09march@student.his.se. 

Med Vänliga Hälsningar Florimdona och Mariam 

Fyll i och lämna till personalen i förskolan, senast torsdagen den 4 oktober. 

      Ja, jag tillåter att mitt/mina barn observeras.

     Ja, jag tillåter att mitt/mina barn videofilmas.

     Nej, jag tillåter inte att mitt/mina barn observeras.

     Nej, jag tillåter inte att mitt/mina barn videofilmas.

-----------------------------------------------                                       -----------------------------------------------------
      Förälderns namn  Barnets namn  

--------------------------------------
      Förälderns namn 

46

mailto:a09march@student.his.se
mailto:a09flome@student.his.se


Bilaga 2

Observationsschema med videofilm

Observationsschema När sker 
kommunikationen 
mellan barn? 

När sker 
kommunikationen 
mellan barn och 
pedagoger?

När används svenska 
språket/ modermål

Måndag

Datum:22/10-2012

Tid:9.00- 13.00

Obs-tillfällen: 

Samling

Frilek

    

Obs-tillfällen:

Samling

Frilek

Obs-tillfällen:

Frilek

Tisdag

Datum:23/10-2012

Tid:9.00- 13.00

Obs-tillfällen:

Samling

Frilek

Obs-tillfällen:

Samling

Matsituation

Obs-tillfällen:

Frilek

Onsdag

Datum:24/10-2012

Tid:9.00- 13.00

Obs-tillfällen:

Frilek

Obs-tillfällen:

Matsituation

Obs-tillfällen:

Frilek

Torsdag

Datum:25/10-2012

Tid:9.00- 13.00

Obs-tillfällen:

Frilek

Obs-tillfällen:

Frilek

Samling

Obs-tillfällen:

Frilek

Fredag

Datum:26/10-2012

Tid:9.00- 13.00

Obs-tillfällen:

Frilek

Obs-tillfällen:

Samling

Obs-tillfällen:

Frilek
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