
	  

ÖREBRO UNIVERSITET 
Institutionen för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap 
Huvudområde: pedagogik 
___________________________________________________________________________ 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  

Flerspråkiga förskolebarns kommunikation i den fria leken  
  

  
  
  
  

Linn Toftling & Maria Lindberg 
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förskolepedagogik V 
15 högskolepoäng        
Vårterminen 2019 
_______________________________________________________________ 
  



	  

Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att kunna bidra med kunskap om kommunikation mellan barn på en 

flerspråkig förskola och pedagogernas stöd i deras språkutveckling. Fokus ligger på barnens 

kommunikation i deras fria lek. Studien grundas i observationer där fältanteckningar gjordes 

vid sex olika tillfällen. Barnen som har observerats har slumpmässigt valts ut beroende på vilka 

som har lekt och att deras vårdnadshavare har gett sitt samtycke. Totalt deltog tolv barn mellan 

åldrarna 3-6 år och tre pedagoger. Efter observationerna sammanställdes fältanteckningarna 

och därefter kategoriserades dem efter kommunikationsverktyg, kroppsspråk, verbal och 

pedagoger. En slutsats från observationerna är att pedagogerna förstärker det verbala språket 

med olika verktyg, vilket också inkluderar kroppsspråket. I resultatet framkommer det bland 

annat att barnen använder samma språkverktyg i deras kommunikation till varandra.     
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1. Inledning   
 
Betydelsen av barns språkutveckling betonas både i forskning och i förskolans styrdokument. 

Rigmor Lindö (2009) beskriver barns utveckling av tal och gestaltande som förskolans 

viktigaste uppgift. I läroplanen för förskolan lyfts pedagogers ansvar för utveckling av barns 

förmåga att kunna leka med ord, kunna ställa frågor, argumentera, berätta och uttrycka känslor 

och tankar, samt kommunicera i olika sammanhang. Dessutom förväntas barn som har annat 

modersmål ges stöd och möjlighet till att utveckla det svenska språket (Skolverket, 2018a). 

Betoningen på ett intensivt arbete med förskolebarns språkutveckling har kritiserats från olika 

håll, utifrån farhågor om att den svenska förskolan håller på att bli alltför lik skolan. 

Åsiktsskiljaktigheterna handlar om skolifieringen av lärandet ute i verksamheten som i sin tur 

kan leda till minskat antal lektillfällen som kan gynna lärandet (Ljunggren, 2010). Vid sidan av 

en oro över skolifieringen av förskolan, finns det andra dilemman som väcker oro bland 

verksamma förskollärare och som är direkt relaterade till uppdraget knutet till arbetet med 

flerspråkiga barn.   

 
Sverige är ett flerspråkigt land där det idag, vid sidan av svenska, talas närapå tvåhundra andra 

språk. När mångkulturella skolor omnämns i samhällsdebatten åsyftas oftast de skolor som är 

belägna i segregerade områden och där majoriteten av barnen har ett annat modersmål än 

svenska (Lindberg, 2011). Det råder ingen tvekan om att Sverige är ett mångkulturellt land och 

uppgiften med att skapa ett likvärdigt samhälle en utmaning. Samtidigt som Johannes 

Lunneblad skriver, att både likheter och skillnader skapar förutsättningar för ett mångkulturellt 

samhälle (Lunneblad, 2009). Här har förskolan en viktig roll. Något som uppmärksammats i 

förskoledebatten är hur pedagoger ska kunna bemöta flerspråkiga barns språkutveckling. En 

del av problematiken ligger i att det bland pedagoger finns en tendens att se flerspråkighet som 

en brist i det svenska språket och inte som en kompetens (Förskolan.ifokus, 2015). Ett dilemma 

förskolans pedagoger har är att verksamheten är svenskspråkig och det svenska språket, skolans 

språk, ses som ett redskap för utbildning och lärande. Detta motsägs av läroplanens direktiv, då 

det antyder att pedagogerna ska inta ett flerspråkigt arbetssätt (Puskás, 2013). Enligt läroplanen 

för förskolan hör kommunikation, samspel och lek ihop. Den fria leken bidrar till att barn lär 

sig konversera och samspela med varandra (Skolverket, 2018a). 
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2. Syfte och frågeställningar 
I samhällsdebatten uppmärksammas bland annat svårigheterna med att bemöta flerspråkiga 

barns kommunicerande i förskolan. Syftet med denna kvalitativa observationsstudie är att bidra 

med kunskap om hur kommunikation sker mellan barn på en flerspråkig förskola och om 

pedagogers stöd för deras språkutveckling. Särskilt fokus läggs på kommunikation i den fria 

leken och utifrån syftet har följande forskningsfrågor formulerats:   

 

•   Hur kommunicerar flerspråkiga förskolebarn i den fria leken?    

•   Hur stödjer verksamhetens pedagoger dessa barns språkutveckling?  
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3. Bakgrund  
Under åren har flera styrdokument kommit att betyda mycket för förskolans verksamhet. Ett av 

dessa betydelsefulla dokument är FN:s barnkonvention där utförandet påbörjades 1979 och blev 

färdigställt och godkänt 1989. Eftersom en deklaration inte anses vara juridiskt bindande ansåg 

FN:s medlemsstater att det behövdes en konvention, som kan likställas vid en internationell lag. 

I arbetet med konventionen var Sverige ett av de länder som var mest pådrivande i utformningen 

och en av de nationer som godkände den snabbast (Gustafsson, 2011). I september 1990 trädde 

barnkonventionen om barns rättigheter i kraft. Den tar bland annat upp rättigheterna till lek och 

att ge alla barn som tillhör en språklig eller etnisk minoritet tillgång till sitt eget språk (UNICEF 

Sverige, 2009). Ytterligare ett styrdokument offentliggjordes 2010 efter ett beslut av riksdagen, 

denna handling är skollagen. Förordningen reglerar vilka normer som ska gälla för 

utbildningsväsendet i Sverige. När det kommer till barn med annat modersmål än svenska 

nämner lagtexten att förskolan ska bidra till att de ”får möjlighet att utveckla både det svenska 

språket och sitt modersmål” (SFS 2010:800, s. 31).  

  

3.1 Förskolans läroplaner 1998 - 2018   
Den första läroplanen publicerades 1998. I dokumentet förekommer inte begreppet modersmål 

utan när det kommer till språkutveckling ska arbetslaget sträva mot att alla barn “får stöd och 

stimulans i sin språk- och kommunikationsutveckling” (Utbildningsdepartementet 1998, s.14). 

Dessutom har leken stor betydelse för barns lärande och utveckling. Pedagoger förväntas på ett 

medvetet sätt nyttja leken för att stimulera språkutvecklingen. Genom leken stimuleras 

kommunikation, inlevelse och fantasi vilket bidrar till ett lustfyllt lärande 

(Utbildningsdepartementet, 1998).  

 

Styrdokumenten för förskolan har reviderats ett flertal gånger sedan den utgavs första gången, 

2006, 2010 och 2016. I samtliga upplagor av läroplanen har syftet enbart varit inriktat mot 

strävansmål och inte mål att uppnå. När läroplanen reviderades 2006 introducerades 

målsättningen gällande modersmål. I april 2017 fick Skolverket i uppdrag av regeringen att se 

över läroplanen ytterligare för att förtydliga förskolans uppdrag bland annat inom språk 

(Skolverket, 2018b). Den senaste revideringen gjordes 2018 och betonar att förskolan ska 

stimulera barns språkutveckling inom det svenska språket och se barns intressen till att 

kommunicera.  
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Ett mål styrdokumentet har är att verksamheten ska skapa förutsättningar för att “ barn med 

annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt 

modersmål” (Skolverket 2018a, s.9). Utbildningen i förskolan ska resultera i att verksamheten 

skapar bra premisser för barnen när det kommer till kunskap och kommunikation i olika 

kontexter. Därmed är målet att skapa goda förutsättningar för de kunskaper alla behöver i ett 

föränderligt samhälle. Kompetensen att kunna kommunicera är en nödvändighet i dagens 

samhälle som kännetecknas av ett stort informationsflöde. Genom leken och samspelet mellan 

barnen utvecklas även språket och kommunikationen. Leken beskrivs som viktig då 

möjligheten till att kunna bearbeta sina intryck och även en stimulans till att fantisera finns. I 

den fria leken får barnen en möjlighet till att utveckla sin kommunikation och samarbete. En 

aktivitet som anses vara viktig då barnet ges tid till att hitta på egna lekar och få uppleva olika 

sinnesintryck. Pedagogen har även en stor roll genom att skapa förutsättningar till lek 

(Skolverket, 2018a). 

 

3.2 Vad är flerspråkighet?  
I den svenska förskolan talar nästan en femtedel av förskolebarnen fler än ett språk. När den 

övervägande delen av barn pratar ett annat modersmål än svenska anses verksamheten vara en 

flerspråkig förskola. Tillhandahålla en gynnsam språkmiljö är betydelsefullt då barn anammar 

det språk de för tillfället använder och hör i sin vardag. Till följd av detta har Skolverket fått i 

uppdrag av regeringen att få förskolans pedagoger att utöka sina kunskaper om de flerspråkiga 

barnen. Detta har skett genom att myndigheten har utarbetat ett hjälpmedel för pedagogerna. 

Materialet är tänkt att vara ett stöd för förskolans personal med utgångspunkt i läroplansmålen 

och kan associeras till språkutveckling (Skolverket, 2013). Sett ur ett samhällsperspektiv har 

förskolan uppdraget att socialisera barnen i rådande normer och värderingar. Ett dilemma med 

detta uppdrag är att bemöta det enskilt och på dess egna villkor. Pedagogerna har ingen 

möjlighet att företräda hela den mångfald som förekommer i förskolan och ofrånkomligt 

kommer det ibland att uppstå situationer där barns perspektiv inte får något utrymme eller 

tillfällen då någons identitet kallas de Andra (Lunneblad, 2009). Enligt förskolans läroplan är 

det nödvändigt att ha förmågan att kunna kommunicera i vårat informationssamhälle 

(Skolverket, 2018a).  

 

Med tvåspråkighet åsyftas i första hand att individen kan tala två språk. Flerspråkiga tillämpar 

sina språkkunskaper på ett integrerat sätt och använder sin språkliga kompetens i en 
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växelsamverkan mellan de språk som de behärskar, detta kallas för kodväxling (Lindberg, 

2011). När den som kommunicerar växlar mellan flera språk i en konversion och grammatiskt 

riktigt sker en kodväxling, den följer de inbegripna språkets normer (Skolverket, 2013). 

Fortsättningsvis redogör Inger Lindberg (2011) för begreppet förstaspråk. Detta tillämpas i 

forskningslitteraturen som ett alternativ för modersmål och kopplas till det språk barnet lär sig 

först. Språket är en viktig komponent i identitetsskapandet och gör att individer kan känna en 

grupptillhörighet. Det språk som används i barnets hem och i förskolan utgör grunden för deras 

fortsatta språkutveckling (ibid).   

 

Genom interaktionen med sin omvärld och med hjälp av talspråk, teckenspråk eller genom 

skrivandet tillägnar sig barn språkkunskaper. En inlärningsprocess vilken omfattas av begrepp 

som språk, omgivning, samspel, utveckling och inlärare (Strömqvist, 2010). Det sistnämnda är 

ett begrepp som används i sammanhang främst när en person håller på och lära sig ett nytt 

språk. Något som överensstämmer med hur Louise Bjar och Caroline Liberg (2010) förklarar 

hur vi skapar mening och gör oss förstådda i kommunikationen, uttrycksformer som är både 

icke-verbala och verbala. Enligt Lunneblad (2009) behöver barn få komma i kontakt med olika 

kontexter där de kan kommunicera med andra och ges det tillfällen till att utveckla svenskan 

parallellt med modersmålet gynnar det i slutändan tvåspråkigheten. Generellt ses flerspråkighet 

numera som en tillgång både för individen och för samhället (Lindberg, 2011). 

 

3.3 Flerspråkighet ur ett historiskt perspektiv  
Ända sedan 1842 då folkskolan infördes i Sverige har det svenska språket varit betydelsefullt i 

att eftersträvat en homogen utbildningsinstitution. I Barnstugeutredningen från 1972 fanns en 

bestämd uppfattning om att förskolan skulle bidra till att skapa jämställdhet i samhället (Skans, 

2011). Sabine Gruber och Tünde Puskás (2013) nämner att under lika lång tid som 

resonemanget om barn till invandrare diskuterats i styrdokumenten för förskolans har frågan i 

den politiska debatten varit hur dessa barn ska kunna inkluderas i verksamheten. Innan 

Barnstugeutredningen ansågs förskolan vara en verksamhet som inte skulle omfatta barn med 

språksvårigheter och som talade annat modersmål än svenska, det var en angelägenhet som inte 

angick förskolan. Barnstugeutredningen framhåller däremot att barn till immigranter ska ges 

tillgång till förskolan och relevansen med att pedagogerna är tvåspråkiga. Detta 

överensstämmer med Lunneblads (2009) återgivande om förslaget som framkom i 

Barnstugeutredningen, vilket avsåg tillgången till förskola som ett första steg till vårt nationella 



6	  
	  

samhälle för invandrarbarn. Bakgrunden var att pedagoger ute i verksamheten under 1960-talets 

slut och i början av nästkommande decennium ansåg att situationen för invandrarbarnen var 

oförsvarbar. Till följd av förskolepersonalens kunskapsbrist om invandrarbarnens kultur. Detta 

bidrog till ett begränsat stöd som inte främjar barnens kommunikation. Konsekvensen av detta 

blev att invandrarbarnen levde i ett slags tomrum då de varken kunde tala svenska eller sitt 

modersmål på ett tillfredsställande sätt. Barnstugeutredningen framhävde att undervisningen i 

språk inte enbart handlar om att tillägna sig det svenska språket utan språkkunskaperna 

inbegriper också dess funktioner (ibid).  

 

Tillsynsmyndighet för förskolan var Socialstyrelsen under åren 1944–1997. Myndigheten gav 

ut 1976 Invandrarbarn i förskolan som kom att uppdateras två år senare. Syftet var att försöka 

kartlägga invandrarnas situation i Sverige och kunna föreslå förbättringar. I Pedagogiskt 

program för förskolan som Socialstyrelsen gav ut 1987 framkommer det att verksamhetens 

uppdrag var att se till att medvetet arbeta med svenska som andraspråk. Skapa bra 

förutsättningar för invandrarbarnen så får de möjlighet till att kunna behärska svenska språket 

och sitt modersmål. Att erövra omvärlden, ett dokument som skulle utgöra grunden för 

förskolans första läroplan publicerades i slutet av 1990-talet. I dessa två texter kallas 

invandrarbarnen för barn med utländsk bakgrund. En strävan mot ett samhälle för allas lika 

värde där grunden för ett mångkulturellt samhälle utgörs av respekt, empati och lyhördhet för 

varandra (Lunneblad, 2009).  

 

Ideologen som kom att blir statsminister i Sverige under åren 1932-1946, var Per Albin 

Hansson. Han har citerats många gånger under det senaste seklet. ”Alla svenska barn måste ha 

samma startmöjligheter,” (Björk-Willén, Gruber & Puskás 2013, s.17). Detta kan sägas vara en 

retorik som inkluderar alla som bor i Sverige och som ger uttryck för en nation för integration. 

Här finns också en föreställning om att alla är eller förväntas bli svenska medborgare. Detta 

medför dock en åtskillnad mellan etniska minoriteter och den svenska majoriteten. Nuförtiden 

har representanter för förskolan och politiker en ambition att skapa en verksamhet för alla. 

Skollagen införde 2010 att kommunerna är tvungna att tillhandahålla en förskoleplats till alla 

barn som fyllt tre år. Detta genom att erbjuda en avgiftsfri plats, vilket omfattas av femton 

timmar i veckan. Trots att lagen innefattar invandrarbarnens tillträde till förskolan begränsas 

deras vistelse ändå. Detta som en följd av deras vårdnadshavares arbetslöshet. Sedan i slutet av 

1990-talet då förskolan fick sin första läroplan har verksamheten fått ett nationsbyggande 

uppdrag.  
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En uppgift som inte bara är specifikt för Sverige utan för de allra flesta länder är användningen 

av utbildningsväsendet som ett redskap för landets reproduktion. Ha ett gemensamt 

undervisningsspråk gör att den nationella gemenskapen förstärks. Här kan förskolan förbereda 

alla barn inför deras kommande skolgång (ibid). Detta överensstämmer till stor del med vad 

Gruber och Puskás (2013) nämner, det vill säga att förskolan ska erbjuda invandrarbarnen det 

språk som är en nödvändighet för skolgången i Sverige. I diskussionen om den mångkulturella 

svenska förskolan har debatten förknippats med de förskolor där gruppen barn anses vara 

invandrare (Lunneblad, 2009).   

 

 

3.4 Sverige som ett mångkulturellt och flerspråkigt land  
Globaliseringen har medfört att människor idag kan ses som deltagare i ett enda stort 

världssamhälle, eftersom vi som individer påverkar varandra över landsgränserna (Rönnström, 

2011) Skolans uppdrag är att utbilda den yngre generationen till ansvarstagande i ett 

demokratiskt samhälle. Ann-Christine Vallberg Roth (2011) upplyser om att det var på grund 

av internationaliseringen som den svenska regeringen tillsatte 2006 ett Globaliseringsråd. 

Syftet med rådet var att få Sverige att satsa mer på kunskap för att kunna utvecklas och bli en 

kunskapsnation. För att kunna vara delaktig i kunskapssamhället är språk och kommunikation 

en grundläggande förutsättning. Som Niclas Rönnström (2011) skriver kan uppgiften med 

undervisning för medborgarskap möta utmaningar då samhället alltmer kännetecknas av 

olikheter. I västvärlden har det uppdraget tillfallit skolan, likväl har pedagoger och politiker 

olika uppfattningar om vad själva uppgiften innebär. Medborgarskapandet har kritiserats då det 

inte håller vad det ger löfte om. Samtidigt finns det en enighet om att skolan som institution är 

bäst lämpad för just utbildningen för medborgarskap, och ses som ett redskap för 

nationsbyggande (ibid). I både nationella och internationella utbildningssammanhang nämns 

flera begrepp inom det mångkulturella kunskapsområdet, definitioner som globalisering, 

internationalisering, flerspråkighet och mångkultur (Lunneblad, 2009).  

 

I enlighet med förskolans läroplan (Skolverket, 2018A) har den växande internationaliseringen 

bidragit till att det ställs högre krav på befolkningen i det svenska samhället. Detta innefattar 

människors insikter till att ha förståelse för de värden som den kulturella mångfalden grundas 

i. En kulturell och social mötesplats kan bidra till barns förståelse av mångfalden, andras 

värderingar och levnadsförhållanden. En sådan plats är förskolan där verksamheten ska bidra 
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till att barn skaffar sig förståelse för olika kulturer, vilket också innefattar de nationella 

minoriteterna (ibid).  

Förskolan har sedan 1970-talet varit en träffpunkt för individer med olika bakgrund och 

erfarenheter. I det nutida styrdokumentet för förskolan framställs verksamheten i likhet med en 

kulturell och social träffpunkt, där barn skaffar sig kunskaper som kan behövas i ett alltmer 

globaliserat samhälle. Enligt läroplanen ska arbetet ute i förskolan bidra till att barn ska känna 

sig delaktiga i sin egen kultur men även respektera andras (Lunneblad, 2009).    

 

3.5 Leken som redskap för språkutveckling  
Enligt Lindö (2011) är lyhördheten grunden till barns språkutveckling. Det finns olika 

aktiviteter och lekar som förskolläraren kan använda sig utav för att hjälpa och stimulera barns 

språkande. Det är viktigt för pedagoger och andra vuxna att stimulera barns språkliga 

medvetenhet på ett lärande och lustfyllt sätt. Begreppsvärlden vidgas med hjälp av språket, 

vilket leder till att människor kan bygga broar till varandra. Barns språkande utvecklas genom 

viljan att uttrycka sina känslor och tankar. Interaktion och samspel med andra är en viktig aspekt 

för att språkutvecklingen ska ske då vi människor byter begrepp och olika föreställningar med 

varandra (ibid).  

 

I den fysiska leken behövs inga invecklade tillträdesstrategier, därför att dessa inte alltid är 

beroende av det verbala språket. Detta betyder att oavsett barns tidigare språkkunskaper kan 

barnen vara delaktiga i och få tillträde till leken. I kontexter där ett gemensamt talat språk saknas 

kan istället nonsens, meningslöst prat och sång vara tillgångar i kommunikation. Detta då dessa 

två tillvägagångssätt att konversera på är något de flesta barn behärskar (Häll, 2013). Barns 

språkutveckling är beroende av den symboliska leken och hjälper varandra som språkgivare, 

detta leder till att barnet utvecklar det tidigare språket till ett mer nyanserat språk. Genom att ’’ 

bada i språket’’, vilket betyder  att hela tiden omges av språkande i både stora och mindre 

grupper,  så har barnet lättare för sig att lära sig språket. Det är viktigt att låta barnet få tänka, 

reflektera och resonera över gemensamma händelser som sker i vardagliga situationer (Lindö, 

2009).  

 

3.6 Makt, lek och interkulturell pedagogik  
Annica Löfdahl (2004) tar upp att sociala relationer och positioner i den fria leken är 

föränderliga för barn och kan även förloras. Därför är det viktig för barn att skydda dessa. Hon 
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menar att det främst gäller den verbala kommunikationen. I leken finns maktpositioner där barn 

som har ett utvecklat verbalt språk oftast innehar makten över situationen. 

Det kan bli en kamp om de olika rollerna i leken. Författaren tar upp att barn ibland delas upp 

i olika status grupper. Det medför att de barnen med hög status har bättre språkkunskaper och 

kommunikations-kunskaper och kan styra leken på ett annat sätt än vad de barnen med låg 

status kan. En annan författare som tar upp maktskillnader är Robert Thornberg (2007). Han 

nämner att olika barngrupper med makt strävar efter att behålla denna dominerande plats. 

Genom att dessa maktpositioner existerar kan det uppstå konflikter då de olika grupperna vill 

behålla makten, vilket i sin tur leder till att gruppen blir instabil och kommunikation- och 

språkinlärningen hos det enskilda barnet ej utvecklas (ibid). Förskolans verksamhet är reglerad 

av regler som vuxna beslutat och medför att barns tillvaro blir styrd på förskolan. Samtidigt 

förekommer det situationer där de själva tillsammans får komma överens och ta gemensamma 

beslut. En grupp har en vardagsgemenskap tillsammans kan relateras till begreppet 

kamratkultur. I olika aktiviteter som exempelvis lek får barnen tillämpa normer samt sociala 

regler, där deras värden och attityder får komma till uttryck (Hägglund, Hultman & Thelander, 

2017).  

 

Enligt Skans (2011) är det viktigt inom den interkulturella pedagogiken att inte definiera någon 

annan kultur. Att ge sig själv makt till att definiera ett barns kultur är en avgörande faktor för 

hur barnet känner tillhörighet och delaktighet i samhället. De som går i förskolan i segregerade 

områden behöver komma i kontakt med det svenska språket på ett naturligt sätt och i vardagliga 

situationer och där har förskolläraren en viktig roll. Maktförhållandet kan både förstärkas och 

utmanas mellan pedagogen och barnet och det är viktigt att ej diskriminera någon på grund av 

deras bakgrund (ibid). Den makt och kunskap som förskolans personal besitter medför att de 

får ansvar för relationen mellan dem själva och barnen men också för samspelets kvalitet. I 

interaktionen med barnen är det en nödvändighet att de vuxna är medvetna om hur de uttrycker 

sig. I detta sociala samspel är det viktigt att få sin röst hörd och bekräftad, eftersom det bidrar 

till att den enskilda individen kan få en högre status och makt både i gruppen och samhället 

(Jensen & Jensen, 2008).   
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4. Tidigare Forskning  
Under litteratursökningen använde vi olika databaser för att få fram relevant forskning. De vi 

har använt oss av är Nordic Base of Early Childhood Education an Care, Swepub, ERIC samt 

LIBRIS. Några av de artiklar och avhandlingar vi har hittat är från referenslistor från tidigare 

examensarbeten. Begrepp som används inom forskningsområdet om flerspråkighet är 

exempelvis mångkulturell förskola och interkulturell pedagogik, intercultural education och 

multicultural education (Lunneblad, 2009). Exempel på begrepp som vi har använt i sökandet 

av relevanta artiklar på de olika databaserna är: Communication, interplay, language, language 

development, multilingualism, play, free play och early childhood education. I kommande 

avsnitt kommer vi att redogöra närmare vad forskning i svenska och utländska kontexter säger 

angående betydelsen av lek och kommunikation för flerspråkiga barns språkutveckling.  

 

4.1 Språk och kommunikation i flerspråkiga miljöer  
Majoriteten av studier som handlar om flerspråkighet påvisar att dessa barn gynnas av att vistas 

i olika miljöer. I både den nationella och internationella forskningen framkommer det som 

betydelsefullt att dessa barn ges möjlighet att tala alla sina språk. På amerikansk mark 

genomförde María G.Arreguín-Anderson, Irasema Salinas-Gonzalez & Iliana Alanis (2018) en 

kvalitativ studie, i ett område där det talas flera olika språk. Utforskandet av barngruppen 

skedde med hjälp av Latino Critical Race (LatCrit), ett redskap som gör det möjligt att 

undersöka hur pedagogiska teorier och erfarenheter påverkas av ras och etnisk tillhörighet. I 

fokus för datainsamlingen stod barns översättningsstrategier, translanguaging i olika 

lekaktiviteter. Resultatet av studien visade att pedagogen såg tvåspråkigheten som något 

naturligt och värdefullt för barnets språkutveckling. Detta är även något som framkommer i 

Anna Kirovas (2010) studie också utförd i USA där hon trycker på vikten av att värdesätta det 

individuella barnets språkkunskaper och hemkultur, samt att låta det även få prata sitt 

modersmål på förskolan.    

 

Förskolan är en betydelsefull miljö för barns språkutvecklingen. Detta är något som både Åsa 

Ljunggren (2010) och Anders Skans (2011) nämner i sina studier utförda på flerspråkiga 

förskolor i Sverige. Förändringar i samhället kan påverka villkoren för förskolans verksamhet, 

vilka kunskaper som är betydelsefulla för förskolebarnen och hur de införskaffar sig den 

kunskapen. Förskolan kan vara den enda plats där barn med annat modersmål än svenska 

kommer i kontakt med det svenska språket. De flerspråkiga lär sig i tidig ålder tillämpa det 
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rådande kommunikationsspråket, en position som i förskolan innehas av det svenska språket. 

En av orsakerna till att flerspråkiga barn byter språk i dialogerna med andra är beroende av 

exempelvis språkkompetens och vem personen är som barnet konverserar med (Skans, 2011). 

Barn konverserar mer med varandra när verksamheten inte är styrd, exempelvis i den fria leken. 

Ändå verkar den styrda verksamheten stå högre i kurs än den som är frivillig, den styrda kopplas 

till skolan som har högre status än förskolan. Ljunggren konkluderar att förskolans verksamhet 

behöver erbjuda barnen egna talutrymmen i miljöer där de kan utveckla sitt språk genom 

kommunikation med andra (Ljunggren, 2010).  

 

4.2 Interaktionen mellan språk och lek  
I förskolan är leken en bra förutsättning för att flerspråkiga barn ska kunna utveckla sitt språk. 

I leksituationerna kan de använda redskap som verktyg för kommunikation som kan främja 

deras språkutveckling. Majoriteten av den forskningen vi har läst påvisar att kommunikationen 

i barns lek gynnar flerspråkigheten. Bland annat påvisar Kirovas (2010) studie att leken som en 

kulturell aktivitet har stor betydelse för flerspråkiga barn. Deras användning av flera språk är 

betydelsefullt för att hålla den vid liv och för dessa är flerspråkigheten naturligt (Arreguín-

Anderson, Salinas-Gonzalez & Alanis, 2018). Samtidigt påpekar Almqvist och Almqvist 

(2015) att den kulturella bakgrunden kan orsaka konflikter, uteslutning och utebliven lek. Andra 

forskare betonar lekens betydelse, de benämner också leken som metod till att utveckla språket 

och kommunikationen. I aktiviteterna kan de flerspråkiga barnen erbjudas möjligheten att passa 

in, utveckla självförtroende, få ett personligt utrymme samt skaffa nya vänner. Möjligheten till 

deltagande i lek utvecklar deras språk, ökar deras kommunikativa förmågor samt höjer sitt 

självförtroende (Tang & Adams, 2010).  

 

Användning av olika språkliga verktyg i den fria leken bidrar till utvecklingen av 

kommunikationen. Detta är något som bekräftas av den forskning vi har tagit del av. 

Upprepning kan ses som ett redskap för kommunikation och samtal som barn använder sig utav, 

dels för att anpassa sig, dels för att bygga sina språkliga kunskaper i mer komplexa diskursiva 

former. Upprepning är en bidragande faktor till att barn kan få en förståelse för lekregler, 

tillgång till nya ord och öka sina språkkunskaper. Ett annat verktyg som forskarna lyfter är 

kodväxling (Rydland & Aukrust, 2005). Barn med olika modersmål använder svenskan på 

skilda sätt. I olika lekaktiviteter används enstaka ord eller meningar på svenska, där språket blir 

ett betydelsefullt verktyg för deltagandet i aktiviteterna (Kultti, 2012).  
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Ett speciellt koncept som är fyllt av utvecklingsformer och gynnar alla barn med olika bakgrund 

är leken. När barn får tillgång till den fria leken försvinner kraven för att uppnå målen och själva 

verksamheten uppmärksammas. Leken har en stor betydelse då barnet kan utveckla sina socio-

emotionella, fysiska och kognitiva färdigheter. I den fria leken utvecklar barn sina 

språkkunskaper, genom interaktion med andra används sin maximala språkförmåga. De 

utvecklar även samspel, konflikthantering och turtagning där barnen måste vara verbala och 

göra sig förstådda (Aras, 2015). Genom sina berättelser konstrueras relationer med andra och 

kan ge uttryck för sina unika uppfattningar om världen runt dem (Kendrick, 2005).  

 

4.3 Pedagogens betydelse för barns språkutveckling 

Pedagoger har en viktig roll när det kommer till barns utveckling av språk och kommunikation. 

Forskning visar att leken som är en viktig tillgång behöver pedagoger ta till vara på dessa 

situationer. I Veslemøy Rydland och Vibeke Grøver Aukrusts (2005) resultat framkom det att 

det är viktigt som vuxen att fördjupa sig i barnens konversationer. Detta för att studera den 

språkliga inlärningen och försöka förstå vad de egentligen försöker säga och inte ge barnen allt 

för klara svar. Något som bekräftas av Skans (2011) är att personalens språkkompetens är en 

förutsättning för den pedagogiska verksamheten i en flerspråkig förskola (ibid). Barns tillfällen 

till kommunikation är beroende av pedagogernas tillvägagångssätt att planera förskolans 

verksamhet (Ljunggren, 2010). Därför är det viktigt att pedagogerna uppmärksammar och ökar 

deras egen medvetenhet om just leken och dess betydelse för barnets utveckling och lärande 

(Aras, 2015).    

 

Pedagoger på förskolor där flerspråkiga barn går bör ha det pedagogiska arbetet inriktat på en 

allsidig språkutveckling. Därför blir de didaktiska frågorna viktiga ute i verksamheten. I denna 

studie låg utgångspunkten i vad och hur-frågorna med syfte att studera och analysera deras 

undervisningsstrategier. Barns delaktighet i gruppen är av stor betydelse, där växling mellan 

språk och pedagogers användning av sitt eget modersmål skapar en känsla av inkludering 

(Skans, 2011). Ur ett didaktiskt perspektiv visar Ljunggrens (2010) studie på att hur-frågan blir 

mest relevant. I undersökningen vill hon lyfta fram pedagogernas synliggörande av barns 

kommunicerande och iaktta flerspråkiga barn i deras lekmiljöer. I denna kontext åsyftas barnens 

talade förstaspråk, inte verksamhetens pedagogik (ibid). Kommunikation i pedagogiska arbetet 

är dialogen, då den blir både ett redskap och mål för kunskapsinhämtning (Williams & 

Pramling-Samuelsson, 2000).  



13	  
	  

Förskolans verksamhet kan bidra till att stärka barns språkkompetenser som kan behövas i ett 

globaliserat samhälle. Den utbildning och kompetens pedagoger besitter är betydelsefull för 

förskolans kvalitet och utveckling (Kultti, 2012). Om förskollärare kan åstadkomma en 

flerspråkig förskolemiljö kan det bidra till att barn kan känna tillhörighet i gruppen. För att 

minska risken till en hierarkisk indelning mellan de som ska lära sig svenska och de som redan 

kan (Skans, 2011).   

 

Barngruppens sammansättning är relevant för hur barn samspelar och kommunicerar med 

varandra. Resultatet i Williams och Pramling - Samuelssons (2000) studie visade att 

kommunikationen mellan barnen och pedagogen saknades. Indelningen av gruppen bidrog inte 

till det strävansmål som skulle uppfyllas. Det livslånga lärandet av vardagskunskaper är 

betydelsefullt, förmågor som exempelvis språkkunskaper och samarbetsförmåga. Pedagogerna 

behöver utvärdera sina egna förhållningssätt till barnen och på så sätt kunna åstadkomma bra 

förutsättning för kommunikation (ibid). Pedagogerna behöver även utvärdera sina egna 

värderingar och normer när det kommer till kulturer. De värderingar man besitter kan överföras 

på barnen, därför är det viktigt att pedagogen reflekterar hur man bemöter de flerspråkiga och 

att man lämnar sina värderingar utanför (Test, 2006). Seldra Aras (2015) observationsstudie på 

en turkisk förskola visade att pedagogerna ansåg att den fria leken är av stor betydelse för barns 

utveckling. Det är viktigt att personalen är engagerade i den fria leken för att fånga barns 

uppfattningar och idéer (ibid). Förskolans läroplan anger att det är pedagogens ansvar att se till 

att barn skapar en känsla för sin egen betydelse. Detta medför att pedagogerna har ett mandat 

att utöva makt för att verkställa sitt uppdrag. Förskolans styrdokument anger att denna makt 

bör delas mellan vuxna och barn men läroplanen talat inte om hur det ska genomföras i de 

dagliga aktiviteterna (Almqvist & Almqvist, 2015). 

 

4.4 Makt och normer  
Forskning visar relevansen med ett flerspråkigt förhållningssätt för pedagogers normer och 

värderingar. Deras förhållningssätt är viktigt för att åstadkomma bra förutsättningar och i 

professionen medföljer även en maktposition för pedagogerna. I de studier vi har läst har det 

inte framkommit mycket om makt. Vi uppfattar språkkunskaper som en form av makt därför 

vill vi påvisa vad viss forskning säger om den. Almqvist och Almqvist (2015) anser att 

språkkunskap är en förutsättning för ifrågasättande och förhandlingar, om att förstå sociala 

regler, normer och konsekvenserna av att bryta dem.  
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Förskolans läroplan anger att det är pedagogens ansvar att se till att barn skapar en känsla för 

sin egen betydelse. Detta medför att pedagogerna har ett mandat att utöva makt för att verkställa 

sitt uppdrag.  Förskolans styrdokument anger att denna makt bör delas mellan vuxna och barn 

men läroplanen förklarar inte hur det ska genomföras i de dagliga aktiviteterna. Under det 

senaste årtiondet har barns rätt till inflytande över sina egna livssituationer diskuterats inom 

forskning och i utbildning. Därför behöver de få bli aktiva deltagare i forskningsprocessen. 

Verksamheten motsvarar en social arena där aktiviteterna och relationerna påverkas av 

pedagoger och barn. Deltagandet i sociala situationer som till exempel är leken, är inte alltid 

enkel, beroende på vilka språkkunskaper barn besitter kan missuppfattningar uppstå. Leken 

karaktäriseras av förhandlingar om vilka man ska leka med, vad man ska göra och vilken roll 

barnet ska ha. Interaktionen med pedagoger kännetecknas sällan av förhandlingar, i flertalet fall 

tar de kontroll över situationen istället för att vara lyhörda vuxna. Rättigheterna måste förstås i 

förhållandet till kontexten utifrån dess villkor, normer och begränsningar (Almqvist & 

Almqvist, 2015). Pedagoger har en viktig position när det kommer till att förstå sina egna 

värderingar, vilka normer och sanningar man själv besitter, vilket kan ha en avgörande 

betydelse för vad barnet får för värderingar i framtiden (Tests, 2006).   

   

4.5 Forskning ur ett sociokulturellt perspektiv  
Flera studier om språk och lek visar att forskarna har utgått ifrån det sociokulturella 

perspektivet. Anne Kulttis (2012) studie om flerspråkiga barns språkutveckling grundas i denna 

teori. Barn lär tillsammans med andra och deras utveckling gynnas när lärande och omsorg inte 

åtskiljs Förskolan blir en pedagogisk miljö som kan ge stöttning och som bidrar till 

språkutvecklingen (ibid). Betraktat ur ett sociokulturellt perspektiv är användning av språk och 

kommunikationen förbindelsen mellan barnet och dess omvärld. Dialogen bidrar till ett 

meningsskapande för vår kultur, där interaktionen är en förutsättning för skapandet av kunskap 

(Williams & Pramling Samuelsson, 2000). Forskarnas resonemang utgår från Vygotskijs teorier 

om lek, fantasi och kreativitet och utmanar en annan dikotomi, nämligen den mellan verklighet 

och fantasi. Fantasin är inblandad i både lek och utforskning. Författarna anser att begreppet 

lekande, utforskande barn ska ersättas med definitionen lekande, lärande barn (Nilsson, 

Ferholt & Lecusay, 2017). I Kirovas (2010) studie redogörs det att tillgängligheten av artefakter 

har en stor påverkan för att kunna uttrycka sina tankar och kunskaper i leken (Kirovas, 2010).  
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Lekvärlden speglar deras förståelse för sin sociala värld, identitetsskapande i lek innebär 

komplexa förhandlingar där språk, språkbrukare och sociala relationer kopplas samman 

(Kendrick, 2005). Aras (2015) hänvisar till Vygotskij och menar att vuxen-barn interaktion 

under själva leken är en viktig del för att konstruera den proximala utvecklingszonen. 

 

4.6 Sammanfattning av tidigare forskning  
Nationell och internationell forskning påvisar kommunikationens betydelse för flerspråkiga 

barns språkutveckling, där leken har stor betydelse. Maria G.Arreguin-Anderson et al. (2018), 

men också Rydland och Aukrust (2005) exemplifierar kommunikationsstrategier som barn 

använder sig av. Förskolans läroplan grundar sig till stor del i det sociokulturella perspektivet 

vilket framkommer även inom forskningen. Detta hade både Skans (2011) och Nilsson et al. 

(2017) som utgångspunkt i sina studier. Kulttis (2012) studie har samma teori som 

utgångspunkt där hon precis som Lunneblad (2013) anser att förskolan är en bra lärandemiljö 

som bidrar till barns språkutveckling. Aras (2015) hävdar att den fria leken gynnas av att 

pedagoger intar en passiv roll vilket överensstämmer med vad Ljunggren (2010) lyfter fram i 

sin studie. Därför valde vi att utforska med hjälp av observationer hur flerspråkiga barn 

kommunicerar i leken som ej är styrd av pedagoger. I nästa avsnitt kommer vi att gå in på vår 

teoretiska utgångspunkt där vi förklarar de olika begreppen och teorins syn på språk och lek. I 

vår studie vill vi lyfta fram hur pedagogerna arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling, 

samt vilka verktyg personalen använder i den dagliga verksamheten. Med hjälp av tidigare 

forskning och våra egna observationer vill vi koppla detta till våra forskningsfrågor om hur 

barn kommunicerar i den fria leken samt hur pedagogerna stödjer barnen i detta.  
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5. Teoretiska utgångspunkter  

Vygotskij och det sociokulturella perspektivet har stor betydelse för språk och lek i sociala 

kontexter. Detta är tydligt i förskolans läroplan som grundas till viss i del i ett sociokulturellt 

synsätt. Teorin innefattar en rad olika begrepp som exempelvis proximala utvecklingszonen, 

fysiska, psykologiska och medierande redskap. Dessa redskap kommer vi att använda i våra 

analyser.    

 

5.1 Det sociokulturella perspektivets syn på lek och kommunikation 

Lev Vygotskij benämner den fria leken som en viktig aspekt i den tidiga barndomens 

utveckling. Han studerade leken och utvecklingen utifrån det sociala sammanhanget och ansåg 

att den fria leken bidrar till att barnen uppnår de bästa resultaten. Enligt Vygotskij utvecklas 

barnets mentala funktioner genom interaktion och samspel (Håkansson, 2014). Människors 

kunskapsinhämtning av språk och kommunikation sker genom det sociala samspelet (Säljö, 

2011). Den sociala leken är en möjlighet för barn att utveckla nya sociala kompetenser och för 

att skapa imaginära situationer (Kendrick, 2005). Vygotskijs teori om lek framhäver värdet av 

att förstå fantasi som en aspekt av en process för att skapa och uppleva verkligheten. Verklighet 

och fantasi är inte helt oberoende av varandra, den slags fantasi som riktas mot verkligheten 

kallade Vygotskij kreativitet. Realistiskt tänkande och fantasi agerar som en enhet och i den 

kreativa utvecklingsprocessen kopplade han ihop fantasin med verkligheten. Skapandet av 

fantasin är alltid baserat på verkligheten och tidigare erfarenheter. Interaktionen mellan dessa 

är en process som kan ses hos alla människor och är nödvändig för individers utveckling och 

tänkande (Nilsson, Ferholt & Lecusay, 2018).  

 

Det sociokulturella perspektivet har under de senaste decennierna haft stort inflytande på 

förskolans läroplan. Teorin uppmärksammar främst hur lärande sker när individer medverkar i 

en social verksamhet. Den vetenskapliga kännedomen om kunskapsinhämtning har stort 

inflytande över styrdokumentet för förskolan. Däremot problematiserar det sociokulturella 

perspektivet vid få tillfällen de frågor som handlar om området mellan klassrumspraktik och 

utbildningspolitiken (Wahlström, 2016).   
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5.2 Medierande redskap och ZDP 

Vygotskij ansåg att människan behöver redskap för att kunna kommunicera och tänka. Han 

skiljer mellan två typer av redskap. Det ena är fysiska och kallas artefakter. Dessa omfattar 

bland annat föremål som är skapade av oss människor så som exempelvis pennor, datorer och 

mätinstrument. Den andra typen av redskapet är psykologiska, där begreppet omfattar sådant 

människor tillämpar för att kunna kommunicera och tänka. Det mest betydelsefulla 

psykologiska redskapet ansåg Vygotskij vara språket, ett uttryckssätt för att människan ska 

kunna förmedla sina sociokulturella erfarenheter. Det används i kommunikationen mellan 

människor och i deras konversation inom sig, där det inre språket är individers tänkande (Säljö, 

2011).   

 

Medierande redskap ansåg Vygotskij är ett gränslöst redskap i den betydelsen att människan 

kan fördjupa sina insikter och förståelser i oändlighet (Säljö, 2011). Enligt Vygotskij är språket 

ett viktigt medierande redskap. Det är genom kommunikationen och språket som människan 

kan uppfatta sin omvärld samt förstå den. För att få en bredare förståelse för språket som ett 

medierande redskap är det lika viktigt att påpeka att det finns olika medierande system att 

använda. Bildstöd kan hjälpa människor med olika modersmål att skapa en förståelse för 

varandra, ett annat redskap är gester. Gestikulera är också en bidragande faktor för att få en 

förståelse för varandra (Säljö, 2012). I barnens aktiviteter ger de varandra stöd i form av 

upprepningar, förklaringar och användandet av kroppsspråk i sitt sätt att uttrycka sig (Kultti, 

2012). Den sociokulturella synen på språket och dessa olika redskap kan förstås som ett ständigt 

utvecklingsbart teckensystem (Säljö, 2012). 

 

Ett av Vygotskijs mest omtalade begrepp benämns på engelska zone of proximal development 

(ZPD) på svenska kallat den proximala utvecklingszonen (Säljö, 2011). I den proximala 

utvecklingszonen ligger utvecklingspotentialen. Barnet efterliknar vad den vuxne gör för att 

sedan utveckla en egen kunskap och kunna utföra det på egen hand (Håkansson, 2014). Den 

proximala utvecklingszonen ses som ett ständigt pågående process när det kommer till 

utveckling och lärande. När människan behärskar ett begrepp eller får en ny kunskap så lär man 

sig något nytt genom det. ZPD är en definition av ett tillstånd där människan är mottaglig för 

information och får vägledning och stöttning. Både barn och vuxna behöver olika uppgifter och 

utmaningar för att ett lärande ska ske (Lundgren, Säljö & Liberg, 2012). För att åstadkomma 

det Vygotskij benämner som den proximala utvecklingszonen måste gruppen vara villig att lära 
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och mottaglig för att tillägna sig ny kunskap genom varandra. Det betyder att individen behöver 

gå över gränsen för vad den kan och det som inte hade varit möjligt individuellt (Elfström, 

Nilsson, Sterner & Wehner-Godée, 2014). 
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6. Metod 
6.1 Metodansats  
Vi har utgått ifrån en kvalitativ metodansats med utgångspunkt i ett abduktivt angreppssätt. 

Abduktion är en kombination av både induktion och deduktion. Deduktion innebär att som 

forskare utgå från en hypotes för att sedan testa den genom observationer. Induktion utgår 

forskaren från observationer och därefter försöka skapa en teori. Den vetenskapliga slutsatsen 

som framkommer är provisorisk och kan omarbetas med hjälp av bättre hypoteser, förklaringar 

eller av att ny data tillkommer (Fejes & Thornberg, 2014). Enligt Bryman (2011) innebär en 

kvalitativ studie att forskaren befinner sig i den social verksamheten genom att observera, göra 

analyser, tolka och genomföra en datainsamling. Den kvalitativa forskningen bidrar till att 

forskaren får en förståelse för deltagarna och varför de agerar på olika sätt. I det kvalitativa 

arbetssättet fokuserar forskaren på deltagarens perspektiv. Datainsamlingen består av ord och 

ska tolkas av forskaren där syftet är att ta del av vad den enskilda individen har för 

föreställningar (ibid). Vi valde att göra en kvalitativ studie för att kunna få ett bra 

bedömningsunderlag i detta arbete. I vårt analysarbete använde vi oss av några centrala begrepp 

tillhörande det sociokulturella perspektivet som analysverktyg av våra iakttagelser. Dessa 

begrepp är medierande redskap, den proximala utvecklingszonen och fysiska och psykologiska 

redskap.    

 

6.2 Observationsstudien - förberedelse och genomförande  
Vi valde observationer som datainsamlingsmetod med syftet att synliggöra hur flerspråkiga 

barn kommunicerar i den fria leken på förskolan samt hur pedagogerna bidrar till barns 

språkutveckling. Att observera innebär att som forskare under en tid söka kunskap i en social 

kontext och undersöka det vardagliga livet i olika verksamheter (Löfdahl, Hjalmarsson & 

Franzén, 2014). För att dokumentera kommunikationen i den fria leken skapade vi en 

observationsmall (bilaga 1.) Med hjälp av fältanteckningar har vi tittat på barnens 

kommunikation och på pedagogens förhållningssätt i konversationen med barnen. 

Observationerna har utförts vid sex olika tillfällen. I vår roll som observatörer valde vi att vara 

icke deltagande, det vill säga är att som observatörer endast iaktta på behörigt avstånd 

(Eidevald, 2017).  

  

Innan observationerna kunde genomföras tog vi kontakt via mail med tre förskolechefer på 

förskolor där övervägande delen av barngruppen består av flerspråkiga barn. Den första 
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förskolechefen som svarade avböjde vår förfrågan. Övriga två förskolechefer hade ännu inte 

svarat, vilket gjorde att vi mailade ytterligare en förskolechef inom samma område och där var 

vi välkomna. Ett informerat samtycke där vi hänvisade till den nya GDPR-lagen, samt 

information om studien och en presentation av oss. Här bifogade där vi hänvisade till den nya 

GDPR-lagen (bilaga 2.) och en samtyckesblankett att överlämna till vårdnadshavarna (bilaga 

3.). I utformningen av informationsbrevet till pedagogerna valde vi att skriva på ett mer formellt 

språk. Vi valde ett informellt ordval i blanketten till vårdnadshavarna, då det viktigaste för oss 

var att korrekt information skullen nå alla parter och för att undvika missförstånd.  

 

Observationerna gjordes på en förskola som ligger i ett mångkulturellt område och där tidigare 

erfarenheter gällande arbete med flerspråkiga barn finns.  En typ av urval är målstyrt urval, 

vilket betyder att du som forskare inte har gjort ett slumpmässigt val när det kommer till 

deltagarna i studien. Forskaren utgår från forskningsfrågan och därefter gör sitt urval och 

bestämmer vilka som ska medverka i studien (Bryman, 2011). Däremot har de barn som 

observerats slumpvist valts beroende på vilka som deltagit i leken. Var av fyra bortsågs på 

grund av att deras vårdnadshavare inte hade skrivit på samtyckesblanketten. I observationerna 

deltog tolv barn i åldrarna 3-6 år, samt tre pedagoger. Barngruppen blev slumpmässigt utvalt 

då vi betraktade de barn som lekte på den flerspråkiga förskolan vi hade valt ut för våra 

observationer.     

 

Efter att ha varit i kontakt med förskolans utvecklingsledare bokades ett besök in där vi kunde 

presentera oss själva för barnen och pedagogerna. En provobservation genomfördes vid detta 

tillfälle. Till följd av detta fick barnen chansen till att vänja sig vid oss och vi fick en chans att 

bekanta oss med kontexten inför kommande tillfällena. Inga antekningar gjordes under detta 

tillfälle. I de övriga observationerna delade vi upp oss och iakttog olika leksituationer för att 

bredda vårt empiriska material och skrev ned det vi såg i form av fältanteckningar. Initiativet 

till de informella samtalen mellan oss och pedagogerna togs av både parter. Vi hade en öppen 

dialog i alla observationerna. På detta sätt fick vi en bredare helhetsbild av barngruppen, 

inklusive barnens tidigare språkkunskaper.  
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6.3 Analysprocessen                  
Syftet har varit att observera dialogen och kroppsspråket i barns fria lek, men också hur 

pedagogerna bidrar till språkutveckling. Utifrån observationerna vill vi koppla det till 

Vygotskijs olika begrepp inom språk och lek. Ur det empiriska materialet har vi valt olika 

lektillfällen där kommunikation mellan barn sker på olika sätt. Vi har också tagit tillvara på 

tillfällen som visar hur pedagogerna bidrar till språkutvecklingen. Under datainsamlingen har 

vi ändå valt att skriva vad barnen gör i den leksituation som iakttagits för att kunna synliggöra 

den muntliga kommunikationen. Efter observationstillfällena sammanställde vi våra 

fältanteckningar. Därefter kategoriserades observationerna efter följande teman: kommunikativt 

verktyg, kroppsspråk, verbal kommunikation, och pedagoger. Kategorisering är att bilda olika 

teman för att lättare dela in sitt empiriska material. I analysen av det empiriska materialet utgick 

vi från våra frågeställningar för att plocka ut de delar som var relevanta. Efter att vi plockat ut 

delarna i vår observation kodades materialet. Kodningen innebär att forskaren analyserar 

likheter i textmassan för att sedan placera dem under rätt kategori (Bryman, 2011). Efter 

kodningen skrev vi ut våra observationer i studien för att sedan göra en tolkning av de olika 

situationerna. 

 

I nästa steg använde vi oss av vårt valda analysverktyg som omfattar begreppen medierande 

redskap, den proximala utvecklingszonen, fysiska och psykologiska redskap. I tolkningen gick 

vi djupare in i texten och försökte få en bredare förståelse av hur barnen kommunicerade i sin 

fria lek kopplat till analysverktygen. På detta sätt kunde vi se hur språkanvändningen framkom 

i olika kontexter. Enligt Andreas Fejes och Robert Thornberg (2014) fanns det en rad frågor 

som forskaren kan ha med sig i analysprocessen. Exempelvis vilka likheter finns det? Kunde 

empirin grupperas eller sorteras? Fanns det något som hör ihop eller särskiljer? och vad 

saknades eller överensstämde med de koder och kategorier i det empiriska materialet. Detta var 

något vi tillämpade under hela vår analysprocess.   

 

6.4 Tillförlitlighet, trovärdighet & generalisering  

I kvalitativ forskning kan studiens tillförlitlighet delas in i fyra delkriterier. Dessa innefattar 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att konfirmera och styrka 

undersökningen. Trovärdigheten av forskningen utgörs av att den genomförts efter de normer 

som finns. Resultatet som framkommer ska redovisas för deltagarna och på så sätt kan forskaren 

få bekräftat att de uppfattat den sociala verklighet som studerats är korrekt (Bryman, 2011).  
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De resultat som framkommer i undersökningarna bör generaliseras till teori och inte 

urvalsunderlaget. Generalisering inom det kvalitativa forskningsfältet handlar om att forskaren 

arbetar mot att skapa förståelser för beteenden och åsikter till begrepp av den kontext där 

studien har genomförts (ibid). Tillförlitlighet och trovärdighet grundar sig i att uppnå likvärdiga 

resultat om undersökningen upprepas. Vi anser att det är stor sannolikhet att liknande resultat 

kommer fram vid nya observationer, till exempel kodväxling, kroppsspråk och bildstöd. 

Generalisering i vår studie framkommer då vi kopplar våra iakttagelser till Vygotskjis begrepp, 

exempelvis i den proximala utvecklingszonen där barn lär sig i samspelet med andra.  

 

 
6.5 Etiska överväganden  
Etiska är aspekter är en central punkt inom forskning. Det svenska Vetenskapsrådet, grundat på 

Helsingforsdeklarationen, anser att inta en god forskningssed innebär att ta hänsyn till frågor 

som rör människor integritet och konfidentialitet oavsett personens ålder. Hänsynstagandet till 

individers integritet och lika värde är dessutom något som omnämns både i skollagen och i 

förskolans läroplan (Lindberg, 2016). Det etiska förhållningssättet genomsyrar forskningen. Att 

forskningen är etiskt korrekt är viktigt. Hur människor som valt att delta i undersökning 

behandlas är även det en viktig del inom forskningen, det är grundläggande att personerna som 

deltar skyddas från kränkningar eller skador i samband med undersökningen (Bryman, 2011). 

Deltagarskyddet är viktigt och därför har vi anonymiserat förskola, pedagoger och barn. Detta 

är något som gäller under hela forskningsprocessen.      

 

Vetenskapsrådet (2017)  lyfter fram fyra etiska principer som är viktiga att ta hänsyn till under 

kvalitativa undersökningar. Informationskravet innebär att forskaren är skyldig att ge 

information om vilka moment studien innehåller till deltagarna i studien. Den är frivillig samt 

att de kan hoppa av undersökningen när de vill. Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva 

får bestämma om de vill medverka i den aktuella studien. Sker undersökningen med 

minderåriga är det viktigt att vårdnadshavare godkänner. Konfidentialitetskravet betonar vikten 

av att alla som medverkar i undersökningen är och förblir anonyma och att forskaren är den 

enda som får ta del utav dessa uppgifter. Den sista principen som Bryman (2011) nämner är 

nyttjandekravet, vilket innebär att alla uppgifter som samlats in om olika individer endast får 

användas för det specifika forskningsändamålet (ibid). Med hänsyn till informationskravet 

meddelade vi förskolechefen och pedagogerna där vi förklarade syftet med vår undersökning 
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och att vi valt att göra observationer. För att uppfylla samtyckeskravet, skickades ett 

informationsbrev innehållande samtyckesblankett ut till vårdnadshavarna. Genom att förtydliga 

för pedagogerna och vårdnadshavarna att deltagarnas samt förskolans namn förblir anonyma 

under hela studien uppfyllde vi principerna konfidentialitet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2017).  

 

Det är betydelsefullt inom forskning om och med barn att ta hänsyn till att deras rättigheter 

tillgodoses. Oavsett metodval är barnen betydelsefulla informanter i det vetenskapliga arbetet 

(Bengtsson & Hägglund, 2014). En omdiskuterad fråga har varit deras samtycke till att 

medverka i forskning, deras förståelse för vad de ger informerat samtycke till (Lindgren, 2016). 

Det behövs en större medvetenhet hos forskare och pedagoger om vad barns kommunikation 

innebär. Som vuxen behöver man vara medveten om att barn kommunicerar med hjälp av andra 

uttrycksätt än det verbala, såsom ansiktsuttryck och kroppsspråk (Roos, 2014). Det är viktigt att 

inta barns perspektiv och vara lyhörd om det ej vill medverka i observationen. I vissa situationer 

kommer inte alltid barnet i uttryck verbalt utan kan med hjälp av kroppsspråk, gester och mimik 

visa på avvikelser. Det är viktig som forskare att kunna läsa av det icke verbala uttrycket 

(Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén, 2014). En sådan situation kan vara att barnet lämnar rummet 

och då som forskare inte följa efter. Innan och under våra observationer informerade vi barnen 

om att vi ville titta på deras lek och frågade om tillåtelse. Ett fortlöpande samtycke är något som 

forskare alltid ska ta hänsyn till, barnens val av att delta eller icke delta. Något som vi hade i 

åtanke under våra observationer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  
 

 



24	  
	  

6.6 Metoddiskussion  
6.6.1 Observatörsrollen  

Beslutet att använda observation som datainsamlingsmetoden togs i relation till våra 

forskningsfrågor. Innan våra observationstillfällen presenterades vårt syfte och vad vi ville titta 

på. Orsaken till detta var att det hjälpte oss då pedagogerna kunde berätta om hur barnen går 

tillväga när de kommunicerar med varandra samt att kunna få inblick hur de arbetade med att 

stötta och bidra till barnens språkutveckling. De etiska aspekterna tog vi hänsyn till under hela 

processen. Några funderingar vi hade när vi hade transkriberat vårt material var, har vi fått med 

oss allt? Vad missade vi? Vi ställde oss även frågan, vad hade vi kunnat göra annorlunda för 

att få mer eller annan empiri? Dessa frågor är något man alltid har med sig då man analyserar 

och reflekterar över den metod man använt sig av. I vår roll som observatörer försökte vi vara 

så neutrala och icke deltagande som möjligt, vilket var svårt då barnen var nyfikna på oss och 

vad gjorde där.  

 

6.6.2 Skapande av empiri och tillgång till fältet 

Eidevald (2017) nämner fältanteckningar med papper och penna som en bra metod för att få en 

helhet. Att inte vara delaktig i barns fria lek är en utmaning då barn kan inkludera 

observatörerna då de är nyfikna. Det var problematiskt att både fånga ögonblicken och anteckna 

samtidigt. En annan svårighet var att lyssna ordentlig på hur barnen kommunicerar med 

varandra samtidigt som man ska få ner allt på papper. En metod vi hade velat använda oss av 

var videoinspelning. Det är ett tillvägagångssätt som lättare hade kunnat ge oss en helhetsbild 

och även kunnat ge oss mer empiriskt material. Detta för att lättare kunna sitta och lyssna och 

spola tillbaka. Det hade även varit ett alternativ till att göra empirin komplett. Videoinspelning 

kan ge ett bättre bedömningsmaterial och ett bredare perspektiv samt att man som forskare kan 

få en större överblick på de olika leksituationerna (ibid). Vi ansåg att videoinspelning kräver så 

mycket mer arbete. Bland annat är orsakerna tidsbrist och att alla barn inte fick delta på grund 

av samtycke från vårdnadshavare. En annan metod vi hade önskat göra var samtalsintervjuer 

med barnen, detta för att komma åt deras perspektiv och för att se hur de själva ser på 

kommunikation med kamrater och med pedagogerna. Detta valdes bort då vi ansåg att det hade 

behövts mer tid med barnen för att bygga upp en trygg relation för att kunna utföra intervjuerna.  
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7. Resultat 

Analysverktyget som användes för att tolka och förstå de olika situationerna är begreppen 

medierande redskap, den proximala utvecklingszonen samt fysiska och psykologiska redskap. 

Dessa begrepp kopplade vi sedan till våra forskningsfrågor, hur kommunicerar flerspråkiga 

barn i den fria leken och hur stödjer pedagogerna dessa barn. Vidare kommer resultatet att 

presenteras i form av olika teman som plockats fram efter kodning av vårt empiriska material.   

 

7.1 Kodväxling som kommunikativt verktyg 
I kommande situation kommer vi att ge några exempel på hur barn använder sig utav 

kodväxling som ett kommunikativt verktyg.  

 

Två barn sitter vid ett bord, de målar och fyller i en teckning. I denna, av barnen självvalda, 

aktivitet kan man som observatör tydligt höra kodväxling. Den sker då barnen nämner orden 

bil, måla och färgen röd både på svenska och engelska. 

  

Barn 1 säger: Nu ska vi måla en bild, kom! Paint!  … vi ska måla den här bilen, 

car... 

Barn 2 säger: Nu ska vi måla rött på bilen, red. Kom jag ska visa dig. 

((Sedan börjar barnen rita tillsammans den röda färgen.))  

  

Här blir det tydligt att barnen använder sig av kodväxling som kommunikativt verktyg, då den 

grammatiskt sett följer den båda språken regelrätt. Vår tolkning av detta är att de använder sig 

av kodväxling för att göra sig förstådda i deras kommunicerande med varandra. När barnen 

börjar måla med den röda färgen gör vi bedömningen att de har förstått varandra och att de båda 

har språkkunskaper i det svenska och engelska språket. Intrycket vi får av denna kodväxling är 

att inget av barnen reagerar på att olika språk används i dialogen. Med andra ord verkar det vara 

ett naturligt inslag i deras kommunicerande. Kodväxlingen var även något som förekom i nästan 

alla andra leksituationer.  

  

I barnens aktivitet synliggörs det som Vygotskij ansåg vara det viktigaste psykologiska 

redskapet, språket. Konversationen bidrar till att vi människor kan förstå varandra. I situationen 

ovan försöker barnen utifrån vår tolkning använda ord från språken de behärskar. Denna 

situation går även att koppla till det sociokulturella perspektivet kallar för ZPD eller med andra 



26	  
	  

ord proximala utvecklingszonen. Begreppet innebär i den här situationer att barn tar efter en 

mer kunnig person och på så sätt utvecklar sitt språk. Vi tolkade som att ett lärande skedde 

mellan barnen i denna situation.  

 

7.2 Verbal och icke - verbal kommunikation 
I kommande stycke kommer vi att ge två exempel på olika typer av kommunikation mellan 

barnen. Både verbal men även icke verbal kommunikation med hjälp av kroppsspråk och gester 

användes av barnen.  

 

På mattan i förskolans stora rum sitter tre barn och bygger med magneter och samtalar med 

varandra på svenska. Konversationen verkar handla om hur byggandet ska gå till och vem som 

ska göra vad.  

 

Barn 1: Vi ska bygga högt.  

Barn 2: Barnet sätter armarna i kors och börjar prata högt tillbaka på sitt 

modersmål och övergår sedan till svenska. - Nej, gör inte sönder!  

 

Barn 3: Barnet säger ingenting utan tar upp två magneter och håller fram dem 

framför sig och visar att hen vill lägga på bitar på bygget. När detta sker säger 

Barn 2: Kom vi går! Båda barnen lämnar sedan leken på mattan.       

  

I dialogen ovan kan vi som observatörer inte veta om de övriga barnen förstår barn nummer 

två:s modersmål och kanske därför använder sig av det svenska språket för att bli förstådd. 

Genom att sätta armarna i kors och säga nej tolkar vi som att barnet vill visa genom kroppsspråk 

att hen inte gillar vad som sker i den pågående leken. I konstruktionsleken sitter barn 3 bredvid 

och iakttar de andra två. I våra övriga observationer har det iakttagande barnet varit väldigt 

tystlåtet och har observerat den övriga gruppens lek. Detta förekom i flera situationer frågade 

vi pedagogerna hur barnets språkkunskaper såg ut. Svaret vi fick var att barnet talade bra 

svenska men hade svårt med tillträde till lek. Pedagogerna berättade för oss att de brukar hjälpa 

barnet att träda in i lekar. Eftersom barnet hade svårt med den verbala kommunikationen när 

det kom till lek såg vi att kroppsspråket blev mer tydligt. I den här situationen kan vi koppla till 

det psykologiska redskapet då språket är individens tänkande, för att få syn på andras idéer och 
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tankar. Interaktionen är en nödvändighet för människors utveckling och tänkande därför blir 

den sociala leken betydelsefull enligt Vygotskijs teori.  

I nästa exempel sitter ett barn vid ett bord för sig själv och leker med bilar. Barnet pratar högt 

med sig själv på ett annat språk än svenska. Under den pågående leken kommer ett annat barn 

fram och tar en bil.    

Barnet som blir av med en bil sätter upp handen som ett stopp framför det andra 

barnet och säger: No!  

((Barnet fortsätter sedan prata tyst för sig själv.))     

 

Vi tolkar det som att de båda barnen delar samma modersmål, men får också bekräftat att barnet 

har goda språkkunskaper i engelska. Efter en stund säger en pedagog att det är dags för städning 

men barnet reagerar inte vad vi kan se. Därefter tar pedagogen upp de bilder som används som 

bildstöd för att förstärka det verbala språket. Eftersom vi har fått reda på att detta barn har ett 

begränsat ordförråd i svenska tolkar vi det som att bilden blir ett sätt att förtydliga det svenska 

ordet för städa. Kommunikation med bilder är ett hjälpmedel som Vygotskij kallade 

medierande redskap vilket kan bidra till att individer som talar olika språk lättare kan förstå 

varandra. Språket tillsammans med kommunikationen gör att människor kan skapa förståelse 

för sin omvärld samt få insikt i andras erfarenheter.   

  

7.3 Kroppsspråk och gester som kommunikativt verktyg 

I flera av våra observationstillfällen av den fria leken och barnens kommunikation förekom 

väldigt lite verbal kommunikation. Bland annat visade det sig att kroppsspråket och gesterna 

var mycket viktiga i kommunikationen på den studerade förskolan.   

 

Två barn sitter på mattan och bygger ett magnettorn tillsammans. I denna situation kallar vi de 

barn 1 och 2.  Barn nummer 1 behärskar, som vi förstår det, svenskan bättre än det andra, då 

det talar svenska hela tiden vid detta lektillfälle och barn två är tyst. Därefter ropar det barnet 

på en pedagog som sitter i närheten.  

 

                        Barn 1: Kolla vad vi har byggt tillsammans. 

Pedagog: Oj, vad högt ni har byggt. 

((Samtidigt som pedagogen säger detta gestikulerar hen och höjer armarna högt 

upp.)) 
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Under konstruktionen av magneterna gestikulerade och pekade barnen mycket på de olika 

bitarna och på vem som skulle ta vilken bit. Här blev kroppsspråk och gester väldigt tydligt i 

en tyst kommunikation. När de byggt klart tornet gjorde de high five med varandra och vi 

tolkade det som att barnen var stolta och nöjda med vad de gjort. Där blir vår tolkning av high 

five som en gest för att tala om att de gjort någonting bra. Vår uppfattning är att barnens 

språkkunskaper i svenskan skiljer sig så pass mycket att kroppsspråket blir nödvändigt i denna 

lek. Vygotskij anser att gester är ett medierande redskap som kan användas i dialogerna med 

varandra. I denna situation blir gester ett kommunikationsverktyg som används av barnen för 

att tydliggöra att de är nöjda med bygget. Här kan vi tydligt se att gester och kroppsspråk 

förstärker det verbala språket.  

  

Vid ett annat tillfälle sitter fyra barn på mattan i det stora rummet och leker med magneterna. 

Barn 1 och 2 har begränsade språkkunskaper i det svenska språket. De pratar ej med varandra 

när de bygger utan använder sig utav kroppsspråk och pekar på dom bitar de tycks vilja ha. 

Barn 3 ansluter till leken och pekar att hen lagt upp och sorterat magneterna i olika färger. Hen 

pekar på de olika högarna och säger därefter vilka färger det är. Barn 4 börjar lägga respektive 

färg på rätt plats, därefter börjar barn 2 skrika på sitt modersmål. Vi tolkar det som att barnet 

ogillar vad som sker och tycks inte vilja leka med barn 4. Därefter lämnar barn 2 ifrån sig alla 

bitar och börjar leka med en annan kamrat utanför denna leksituation istället. Här tolkar vi det 

som att det kan ha blivit en frustration mellan barnen och att de ej förstod varandra och då väljer 

ett barn att lämna. I denna situation anser vi att kroppsspråk och gester inte räcker till. För att 

undvika missförstånd och konflikter har det gemensamma språket en viktig roll, anser vi. I 

enlighet med det sociokulturella perspektivet är kroppsspråk och gester ett medierande redskap 

för att skapa förståelse samtidigt som det psykologiska redskapet är viktigt för att tydliggöra 

vad man vill förmedla.   

    

7.4 Pedagogen – ett stöd i barns kommunikation?  

Under morgonsamlingen när de har fruktstund börjar pedagogerna med att gå igenom 

veckodag, datum, månad, år, årstid, väder och varje dag har en egen form och färg. Till varje 

ord använder personalen tecken. En tolkning av detta är att pedagogerna vill öka barnens 

förståelse av ordens betydelse. I våra exempel av observationerna ser vi att de använder 

kroppsspråk, gester och tecken och i den verbala kommunikationen med barnen ställer dem 

frågor som kräver korta svar. När de vuxna i verksamheten kommunicerar är de noga med att 
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visa med tecken vad de menar, använder sig av bildstöd för ett ord samt att det räknar på 

fingrarna när antal anges. Bildstödet förekommer även i andra vardagliga situationer 

exempelvis vid morgonsamlingen. Pedagogerna förklarar för oss att de har dessa rutiner för att 

ge barnen möjlighet till att utveckla språket. Här tolkade vi det som att den proximala 

utvecklingszonen blev väldigt tydlig då barnen lärde av varandra men också av de vuxna.       

 
I ett annat exempel påkallar ett barn pedagogernas uppmärksamhet när det vill ha hjälp med att 

ta ner en doktorsväska som står högt upp på en hylla. Barnet söker ögonkontakt och ställer sig 

nära pedagogen men säger ingenting. Pedagogen ber då barnet att kommunicera och berätta 

vad det vill ha hjälp med. När barn önskar tillträde i en lek, står de oftast bara och tittar på. 

Vilket vi också såg i våra observationer. Pedagogerna försöker uppmuntra dem genom att de 

själva kan fråga om tillträde i leken. En tolkning av detta är att personalen vill stimulera den 

muntliga konversationen och använda det svenska språket. Följande situation är ett exempel på 

hur pedagogen försöker uppmuntra barnen till kommunikation.     

Två barn sitter och ritar tillsammans. Vi hör att de samtalar på ett annat språk än svenska. En 

pedagog berättar för oss att barnen behärskar två andra språk utöver svenskan varav ett är 

gemensamt. En av pedagogerna sätter sig vid bordet och börjar konversera med barnen:  

  

Pedagogen: Vad ritar ni? Kan ni berätta för mig vad det är på teckningarna. Vilken 

färg är det där frågar pedagogen och pekar på en färg... 

  

Det framgår tydligt att pedagogen tar vara på varje tillfälle som ges till kommunikation med 

barnen. Vi uppfattar att de blev störda av pedagogen då de inte svarade utan återgick till att tala 

det gemensamma språket ingen. Barnen behärskar flera språk och verkar kommunicera med 

varandra utan några svårigheter, men i detta fall tycks pedagogen vilja få de båda barnen att 

använda svenskan. Vi kopplar detta till pedagogernas uppdrag i läroplanen. I styrdokumentet 

står det att flerspråkiga barn behöver få tillgång till sitt modersmål och svenskan som anses 

vara skolans språk. Då vi sitter en bit ifrån hör vi inte om barnen ger några svar. Barnen 

fortsätter att kommunicera men leken har nu förflyttats till hemvrån. Det gemensamma språket 

används i barnens dialog. Detta är något som förekommer ofta berättar pedagogen för oss och 

vi hörde detta i flera andra leksituationer.  
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7.5 Sammanfattande analys     
I barnens lek kunde vi se att den proximala utvecklingszonen tillsammans med det psykologiska 

redskapet tydligt användes, då barn lär av varandras erfarenheter och kunskaper. Detta skedde 

bland annat i form av kodväxling. I observationerna kan vi se att kodväxlingens funktion är att 

förtydliga språket genom att använda sig av ord som kan kopplas till det språk barnet har lärt 

sig först. Språket som enligt Vygotskij är ett medierande redskap bidrar till att skapa förståelse, 

människor emellan. Ett annat verktyg som framkommer i observationerna är kroppsspråk och 

gester. När det verbala språket inte räcker till blir kroppsspråket nödvändigt. Detta är något som 

framkommer i alla observationer av barnens lek. I situationen där barnen sitter och ritar 

tillsammans kan pedagogens ingripande ses som ett störande moment eftersom de avbryts i 

deras lek. Samtidigt som det blir en lärande situation då pedagogen uppmuntrar till verbal 

kommunikation.  

 

En tolkning av resultatet är att pedagogerna vill uppmuntra barnen till verbal kommunikation 

och använda svenska språket. Vi upplevde under vissa situationer att pedagogerna hade olika 

uppfattningar om barns användning av olika språk. En pedagog förklarade för oss att barnen 

ofta talade sitt gemensamma språk och att det var okej då det bidrar till språkutveckling. I en 

annan situation tolkade vi det som att en annan pedagog uppmuntrade barnen till att tala det 

svenska språket. Här blir det tydligt att pedagogerna har ett komplext uppdrag, dels för att de 

ska främja en öppenhet till flerspråkighet dels lära barnen svenska. Något som alla pedagoger 

hade gemensamt var att barnens tillgång till den fria leken har stor betydelse för 

språkutvecklingen. Genom att pedagogerna gav barnen utrymme till fri lek, bidrar det till fantasi 

och kreativitet, något som inom det sociokulturella perspektivet är betydelsefullt för utveckling 

och tänkande. Det finns flera medierande redskap för att förstärka den muntliga 

kommunikationen till exempel genom att använda sig utav gester och bilder. 

Utvecklingspotentialen i språkutvecklingen är just det Vygotskij benämner som det proximala 

utvecklingszonen då barn tar efter den vuxna och behärskar så småningom själv den kunskapen.  
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8. Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera resultatet av våra observationer relaterat till tidigare 

forskning, utifrån våra forskningsfrågor.  

8.1 Hur kommunicerar flerspråkiga förskolebarn i den fria leken? 

Vår studie i mångt och mycket bekräftar det som funnits i tidigare forskning. Den visar att 

språket både kan ses utifrån ett individuellt och socialt perspektiv, detta framkommer i 

Arreguín-Andersons et al. (2018) studie. I vårt samtida samhälle är kommunikationskunskaper 

en viktig faktor. Globaliseringen har medfört att människor idag påverkar varandra mer än 

någonsin eftersom vi lever i ett enda stort världssamhälle (Rönnström, 2011). Språk och 

kommunikation är en grundläggande förutsättning för att kunna vara delaktig i vårt 

kunskapssamhälle. Ta tillvara på det enskilda barnets språkkunskaper blir då betydelsefullt. En 

av de platser där barn med annat modersmål än svenska kan introduceras till en gynnsam 

språkmiljö är förskolan.  

Lunneblad (2009) anser att barn behöver utveckla svenskan och modersmålet parallellt vilket 

gynnar tvåspråkigheten. Detta kan vi koppla till resultatet vi fick fram, där pedagogerna arbetar 

för att gynna svenskan och modersmålet. I enlighet med Lindberg (2011) är flerspråkigheten 

en tillgång för både samhället och individen där det språk som används i deras hemmiljö och i 

förskolan bidrar till deras språkutveckling. Barnens språkkompetenser behövs i ett globaliserat 

samhälle och förskolans verksamhet kan bidra till det. Ett mål som framkommer i förskolans 

läroplan är att flerspråkiga barn ska ges möjlighet till att utveckla både sitt modersmål och 

svenskan. Arreguin-Anderson et al. (2018) hävdar att när de flerspråkiga barnen får växla 

mellan olika språk kan leken hållas vid liv och det gynnar språkutvecklingen. Denna växling 

var något som vi såg i flera av våra observationer och för oss kändes det som att det var naturligt 

för barnen eftersom de inte verkade reflektera över användningen av olika språk. I deras olika 

lekar kunde vi höra hur de samtalade med varandra, genom att använda flera språk. När 

pedagogerna ville göra sig förstådda med de barn vars ordförråd var begränsat använde de sig 

av bildstöd.  

 

I enlighet med Skans (2011) och Ljunggren (2010) är förskolans verksamhet en viktig arena 

för språkutvecklingen. Något som gynnar flerspråkigheten är att integrera språk och lek 

eftersom de båda tillsammans utvecklar flerspråkiga barns kommunikativa förmågor, detta 
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bekräftas av Tang och Adams (2010). Detta överensstämmer med hur förskolans pedagoger 

uppmuntrade barnen till lek och språkande. De utmanades av pedagogerna genom att få 

följdfrågor exempelvis vilken färg, antar och få barnen att berätta vad dem gör. Enligt 

förskolans styrdokument är leken viktig för flerspråkigheten och när verksamheten inte är styrd 

bidrar det till att barn konverserar mer. I leken förekommer maktpositioner där de som har 

sämre språkkunskaper blir underlägsna och de som har ett utvecklat verbalt språk styr den. 

Detta kan leda till att barngruppen blir instabil. I situationen där fyra barn sitter och leker på 

mattan kunde vi se en tydlig frustration mellan dem då de ej kunde göra sig förstådda. Det 

resulterar i att det barn som vi tolkade hade minst kunskaper i svenska språket lämnade leken. 

Här framkommer en maktposition. Thornberg (2007) hävdar att maktpositioner skapar 

konflikter vilket missgynnar språkinlärningen. Almqvist och Almqvist (2015) bekräftar också 

detta då de anser att konflikter och utebliven lek kan orsakas av att barn har olika kulturella 

bakgrunder. För att få förståelse för de sociala regler, förhandlingarna i leken och 

konsekvenserna av att bryta dem behövs språkkunskaper.  

 

I en av våra observationer kunde bristande språkkunskaper vara orsaken till att ett av barnen 

hade svårt med att uttrycka sig verbalt. Det i sin tur kan bidra till svårigheter att få tillträde till 

leken. Detta motsägs av Häll (2013) då hon anser att barn ej behöver tidigare språkkunskaper 

för den. I den fria leken används barns maximala språkförmåga och som Aras (2015) och 

Kendrick (2005) påpekar kan konversationerna bidra till att de utvecklar relationer och samspel. 

Flera forskare bland annat Tang och Adams (2010) visar också på lekens betydelse för 

språkutvecklingen. Vidare anser Lindö (2011) att när aktiviteten blir fri kan barn använda sig 

av språkliga redskap exempel vid kodväxling, som hjälpmedel för att kunna anpassa sig i leken 

och får förståelse för lekreglerna, samt öka sina språkkunskaper. Leken kan bidra till att skapa 

förståelse för varandra och få tillgång till andras tankar och känslor (Lindö, 2011).    

 

Vidare anser Lindö (2011) att barn behöver leken för att utveckla sitt språk genom att befinna 

sig i mindre eller större konstellationer. Ett återkommande tillfälle var morgonsamlingen då 

pedagogerna förklarade för oss att barnen ges möjlighet till språkutveckling genom dessa 

rutiner. Något som kan kopplas till proximala utvecklingszonen är att barnen lärde sig av 

varandra och av pedagogen. Även Williams och Pramling-Samuelsson (2000) håller med om 

att barngruppens sammansättning är relevant för kommunikation och samspel. För att förstärka 

det verbala språket använder vi människor oss av kroppsspråket som Kultti (2012) nämner, 

något som vi såg i flera av observationstillfällena.  



33	  
	  

8.2 Hur stödjer verksamhetens pedagoger dessa barns språkutveckling?  

Med utgångspunkt i den andra frågeställning kunde vi i våra observationer se hur pedagogernas 

uppdrag blev tydligt i språkutvecklingen. De uppmuntrade barnen till att uttrycka sig verbalt på 

svenska eftersom flera av barnen sökte ögonkontakt med pedagogerna istället för att berätta vad 

de vill. Vara lyhörd innebär enligt Rydland och Aukrusts (2005) är när pedagogen fördjupar sig 

i barns konversationer och försöker förstå vad de säger. I vårt resultat kunde vi se att 

pedagogerna försökte vara lyhörde och ansträngde sig för att försöka förstå vad barnet ville 

säga, exempelvis genom att förstärka med bilder och kroppsspråk. Här har forskningen bland 

annat visat på att maktrelationer kan uppstå mellan barn och pedagoger. En makt som enligt 

läroplanen bör delas lika men istället för att vara en lyhörd vuxen tar pedagogen ofta kontroll 

över situationerna (Almqvist och Almqvist, 2015). Hur makten ska fördelas i förskolans 

aktiviteter är något som läroplanen inte nämner bara att den bör delas lika. Samtidigt påpekar 

Almqvist och Almqvist (2015) att de vuxna intar en maktposition för att verkställa sitt uppdrag 

och ses därmed som en positiv makt. Det viktiga är att pedagogen inte definierar barns kultur 

då det kan leda till att barnet inte känner tillhörighet eller delaktighet i samhället (ibid).  

 

Forskning påvisar att lek har en stor betydelse för språkutveckling och pedagogerna bör ta 

tillvara på dessa situationer. De åligger att pedagogerna har en språkkompetens i arbetet med 

flerspråkiga barn och i utformningen av verksamheten och är medvetna om lekens betydelse. 

Det bekräftas av Skans (2011), Ljunggren (2010) och Aras (2015). Således anser Williams och 

Pramling Samuelsson (2000) att pedagogerna behöver utvärdera sitt eget förhållningssätt 

gentemot barnen för att skapa goda premisser till kommunikation. Förskolans uppdrag är att 

skapa goda förutsättningar för flerspråkiga barn och åstadkomma tillfällen där de får använda 

både sitt modersmål och svenska. Ett sådant tillfälle är tillgången till lek. För ett demokratiskt 

samhälle har förskolan i uppdrag att utbilda den yngre generationen och för att bli delaktig är 

kommunikation och språk en viktig förutsättning. Att ha ett gemensamt undervisningsspråk i 

förskolan kan bidra till att gemenskapen i samhället förstärks. Enligt Willén et al. (2013) 

medverkar det gemensamma språket till att barn förbereds inför sin skolgång. I vårt resultat 

pratar pedagogerna svenska men även uppmuntrar till barnens modersmål. Resultat i tidigare 

forskning har visat att tvåspråkigheten är värdefull och naturlig för barns språkutveckling. Det 

är betydelsefullt att barnen får möjlighet att använda sitt modersmål. Detta är något som även 

framkommer i vårt resultat och även visar att de flerspråkiga barnen använder i den fria leken 

det språk de behärskar. När de inte kan göra sig förstådda tolkar vi det som att de förstärker 

med gester och kroppsspråk.  
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Pedagogerna stöttar dem genom att uppmuntra till att använda alla sina språk. I resultatet kunde 

vi även se att pedagogerna var lyhörda och närvarande för barnens tysta kommunikation.  

 

De slutsatser vi kan dra av våra observationer är att pedagogerna förstärker det verbala språket 

med olika redskap, bland annat kroppsspråket. I vårt resultat kunde vi även se att barnen 

använde sig av samma språkverktyg i sin kommunikation med varandra. Den kunskap som 

saknas är hur pedagogerna ska kunna bemöta alla barns modersmål, precis som förskolans 

läroplan framhåller. Eftersom nästan en femtedel av alla förskolebarn är flerspråkiga behövs ny 

kunskap om hur detta ska kunna genomföras. Denna studie påvisar att för att kunna införskaffa 

ny kunskap behöver man som pedagog vara lyhörd inför barnens behov och språkfärdigheter 

samt ha en medvetenhet om vilka språkverktyg som finns att tillgå. Inta ett sådant 

förhållningssätt bidrar till språkutveckling. Vikten av att kunna göra sig förstådd i sin närmiljö 

och ute i samhället är nödvändigt för alla människors identitetsskapande och känna tillhörighet. 

Kunskap är makt och för att kunna förstå och göra sig förstådd inför andra behövs språket. 

Förskolan kan liknas vid en enda stor proximal utvecklingszon där alla som medverkar i 

verksamheten lär av varandra.  

De styrkor som framkommer i vår studie är att pedagogerna försöker ta till vara på de 

tillfällen som kan bidra till barns språkutveckling. Även tillgången till den fria leken och få 

använda alla sina språk är en styrka, anser vi. En svaghet med vår studie är att vi inte fått 

möjlighet till att se utifrån barnens perspektiv. Att enbart göra observationer gör studien mer 

begränsad, istället hade den kunnat kompletteras med intervjuer och videoinspelning. 

Tidsbristen för pedagogerna är enligt oss ett problem för att kunna ta tillvara på varje enskilt 

barns språkutveckling. I den verksamhet som vi observerade kan vi dra slutsatsen att barnens 

språkkunskaper är väldigt olika. Detta medför att pedagogerna behöver använda sig av många 

olika verktyg i sin profession. 
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Bilaga 1. 

 
Observationsmall 
 

 
Typ av kommunikation  Barn  Pedagog 

Kodväxling 

 

Gester / mimik 

 

Fysiska artefakter 

 

 

Fältanteckningar: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 2.  
 
Information och samtycke: Deltagande i forskningsstudie 
Hej! 

Vi, Linn Toftling och Maria Lindberg, är två studenter som läser till förskollärare vid 

universitetet i Örebro. Denna termin skriver vi examensarbete. Vårt syfte är att studera 

kommunikation och samspel i en flerspråkig förskolemiljö. Då vi är intresserade av 

flerspråkighet, skulle en förskola i ert område vara en utmärkt plats för insamling av vårt 

empiriska material. Vår tanke är att göra en observationsstudie. Konkret innebär detta att vi 

skulle behöva vistas på förskolan vid ca 8 tillfällen, observera och föra fältanteckningar om den 

kommunikation och samspel som vi bevittnar. Vi tänker att exakt tid för våra 

observationstillfällen bokas efter överenskommelse mer er, d.v.s. när det bäst passar er 

verksamhet. Efter observationerna kan vi ibland behöva göra en kort intervju med någon/ra 

pedagog/er för att exempelvis förtydliga något som vi sett, men inte fullt förstår. 

För att kunna genomföra observationsstudien, behöver vi samtycke från er som arbetar i 

verksamheten, barnen och alla vårdnadshavare. Vi vill dock påpeka att det är helt frivilligt att 

medverka i studien, och att du när som helst under studiens gång har möjlighet att avbryta 

medverkan utan motivering eller konsekvenser. Materialet från observationerna kommer att 

hanteras och behandlas konfidentiellt, och det kommer att förvaras så att ingen obehörig 

kommer att kunna ta del av det. Det betyder att både enskilda personer och förskolan kommer 

att anonymiseras i examensarbetet. 

  

Signatur: 

  
 _________________________________________________ 
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Information och samtycke: Behandling av personuppgifter 
Examensarbetet bygger på att dina personuppgifter behandlas med ditt samtycke. Du kan när 

som helst ta tillbaka samtycket och uppgifterna kommer då inte att behandlas vidare. De 

insamlade uppgifterna kommer enbart användas av oss, Maria Lindberg och Linn Toftling, som 

är studenter vid Örebro universitet, för att skriva uppsats på Förskollärarprogrammet. 

Uppgifterna kommer att användas fram till den 31 augusti 2019 varefter de raderas. Du kan ta 

del av de uppgifter som registrerats om dig, återta ditt samtycke till att vi behandlar 

personuppgifterna eller lämna synpunkter på behandlingen eller de uppgifter som samlats in 

genom att kontakta oss eller vår handledare Sanela Bajramović. Frågor om hur Örebro 

universitet behandlar personuppgifter kan ställas till lärosätets dataskyddsombud på 

dataskyddsombud@oru.se. Klagomål som inte kan lösas med Örebro universitet kan lämnas 

till Datainspektionen. 

  

Signatur: 

___________________________________________________________________________ 

  

  

Med vänlig hälsning, 

 Linn Toftling och Maria Lindberg 

  

Kontaktuppgifter:                                                                                                                       

Linn tel: 072-303 70 38   E-post: l.toftling@hotmail.com 

Maria tel: 0702-25 30 95  E-post: mialindberg710@hotmail.com 

Sanela Bajramović              E-post: sanela.bajramovic@oru.se 
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Bilaga 3.  

Informationsbrev till vårdnadshavare på förskolan. 

Hej! 

Vi heter Linn Toftling och Maria Lindberg och utbildar oss till förskollärare vid universitetet i 

Örebro. Vi går just nu termin 6 av 7 och har som uppgift att skriva ett självständigt arbete om 

valfritt ämne. Det vi har valt är titta på hur era barn talar till varandra när dem leker. Därför 

behöver vi erat samtycke till observationerna. Enligt de forskningsetiska reglerna måste barn 

och förskola förbli anonyma, vilket betyder att namnen istället kommer vara påhittade. Ni har 

möjlighet att avbryta observationen av era barn när ni vill. 

Med vänlig hälsning Linn Toftling och Maria Lindberg 

 

Var vänlig och sätt ett kryss i den ruta som passar dig och skriv under med ditt namn här 

nedan och lämna lappen till förskolans pedagoger så fort som möjligt eller senast 2019-04-23. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Jag tillåter att mitt/mina barn får vara med i de aktiviteter vi kommer att observera.   

 

Jag tillåter inte att mitt/mina barn får vara med i de aktiviteter vi kommer att observera.  

 

Barnets namn:_______________________________________________________________  

 

Målsmans underskrift:  

___________________________________________________________________________	  
	  
Målsmans underskrift: 
 
___________________________________________________________________________ 	  
	  

	  

	  


