
 

 

 

BARNS FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL 
FLERSPRÅKIGHET 

En kvalitativ studie i förskolor med flerspråkiga barn 

 

EMMA LARSSON & IWONA TERLECKA-BINIEDA 

 

 

 

  

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 

Pedagogik 

Självständigt arbete – förskolepedagogiskt område 

Grundnivå, 15 hp. 

Handledare: Olle Tivenius 
 
Examinator: Anne Lillvist 
 
Termin HT7                                       År 2017 
 

  
 

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 

Pedagogik 

Självständigt arbete – förskolepedagogiskt område 

Grundnivå, 15 hp. 

Handledare: Olle Tivenius 
 
Examinator: Anne Lillvist 
 
Termin HT7                                       År 2017 
 

  
 

  

 



 

 

 

 

 

Akademin för utbildning SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE 

kultur och kommunikation Kurskod PEA079 15 hp 

  Termin HT7 År 2017 

 

 

SAMMANFATTNING 

_______________________________________________________ 

Emma Larsson & Iwona Terlecka-Binieda 

Barns förhållningssätt till flerspråkighet  

 En kvalitativ studie i förskolor med flerspråkiga barn  

Children's approach to multilingualism. A qualitative study in 
preschools with multilingual children 

Årtal 2017 Antal sidor: 24 

_______________________________________________________ 

Studien fokuserar på barns flerspråkighet. Syftet är att fördjupa kunskapen om 
barns förhållningssätt till flerspråkighet i förskolor med flerspråkiga barn. 
Studien genomförs i två förskolor som består av flerspråkiga barn. Studiens 
data har konstruerats med en kvalitativ studie ur ett relationellt perspektiv. 
Resultatet visar att barnen vanligtvis kommunicerar genom det svenska språket 
och att goda relationer har en positiv påverkan på barns förhållningssätt till 
flerspråkighet. Slutsatsen som dras är att relationer har en betydelse i barns 
motivation till att kommunicera på flera språk.  
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1 Inledning 

Globalisering och ökad migration, bl.a. på grund av ekonomiska förutsättningar, 
ekologiska katastrofer och politiska konflikter har blivit ett aktuellt ämne i dagens 
samhälle. Samhällsförändringarna har lett till en språklig mångfald inom många länder.  
Sverige är ett av dessa länder som har blivit påverkade. Trots att svenska är 
majoritetsspråk, finns det idag många barn som har ett annat modersmål än svenska runt 
om i Sveriges förskolor (Skolverket, 2013). Enligt Skolverket (2013) kommunicerar vart 
femte förskolebarn genom fler språk än ett dagligen. I storstäderna är andelen dock 
betydligt högre. Detta medför att förskolorna idag står inför stora utmaningar i det viktiga 
arbetet med att integrera mångspråkiga barn i ett alltmer internationaliserat samhälle. 
Cummins (2001) hävdar, att ett samhälle som har tillgång till flerspråkiga och 
mångkulturella resurser gynnas av sin förmåga att spela en viktig roll i välfärden. Samtidigt 
betonar Skolverket (2016) förskolans roll att bidra till att barn med annat modersmål än 
svenska utvecklar en flerkulturell tillhörighet. 

Förskolan är en viktig plattform för barnen att få bekanta sig både med det svenska språket 
men också andra språk och sitt modersmål (Skolverket, 2013). Den pedagogiska 
verksamheten blir därmed en central del för barnens allsidiga språkutveckling. Således blir 
ett av huvudmålen i förskolan att skapa förutsättningarna för att utveckla barns 
språkkunskaper oavsett modersmål. Khousravi (2017) understryker att barn som inte har 
tillräckliga kunskaper för att kommunicera verbalt genom det svenska språket, kan känna 
en otrygghet i förskolan. Det blir därför viktigt att lära barn att kommunicera med olika 
strategier som passar olika individer. Dessutom är språket en del av människans 
personlighet och förmedlar vilket ursprung man har och kan därmed bidra till en 
grupptillhörighet (Forssell 2011). Eftersom språk och lärande hänger oskiljaktigt samman 
liksom språk och identitetsutveckling är flerspråkighetsutveckling betydelsefullt 
(Skolverket, 2016).  

Olika forskare beskriver, att synen på flerspråkighet och förhållningssättet i förskolan är 
varierande mellan pedagoger. Detta återspeglas ofta i verksamhetens organisering och 
arbete, som kan bidra till både förutsättningar och begränsningar av barns allsidiga 
språkstimulans. Ladberg (2003) skriver, att flerspråkiga barn upplevs som ett problem i 
vissa förskolor istället för en tillgång och att det fortfarande finns fördomar mellan 
personalen angående barns lärande av två språk samtidigt. Morrow (2005) beskriver, att 
barn som inte har en lämplig språkutveckling under förskoleåren kommer i senare år inte 
att ”lyckas” i skolan. Istället skriver Cummins (2001) om vikten av flerspråkiga barns 
modersmål för deras övergripande personliga och pedagogiska utveckling. Han påstår, att 
barn, som fortsätter utveckla sina förmågor i två eller flera språk, får en djupare förståelse 
för språk och hur man använder det effektivt. Pedagogernas medvetenhet om detta, kan 
gynna barns lärande och utveckling.  

I vår pilotstudie (Larsson & Terlecka-Binieda, 2017) undersöktes barns möjlighet till 
flerspråkighet i den pedagogiska miljön i förskolan. Resultatet visade, att den pedagogiska 
miljön påverkar barnens möjlighet att utveckla alla sina språk, dock är den fysiska miljön 
beroende av den sociala miljön. Pedagogernas förhållningssätt och engagemang har en stor 
betydelse för vilka möjligheter som ges. Eftersom fokus i pilotstudien riktades mot 
pedagogerna, visade den vägen för denna inriktning den här gången. Genom en kvalitativ 
studie fokuserar vi på barns förhållningssätt till flerspråkighet. Vi försöker att fånga och 
förstå barns perspektiv, och utifrån relationella perspektivet analysera barns möjlighet till 
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att använda flera språk i förskolan. Barns delaktighet i den processen blir en viktig aspekt. 
Grundtanken är att göra det bästa för barnen. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om barns förhållningssätt till 
flerspråkighet i förskolor med flerspråkiga barn. För att uppnå syftet besvarar vi följande 
forskningsfrågor:  

1 Vilka strategier använder flerspråkiga barn i två förskolor för att kommunicera verbalt? 

2 Hur påverkar språkanvändning i två förskolor barnens möjlighet till att utveckla flera 
språk? 

3 Hur påverkar relationen barn-pedagog i två förskolor flerspråkiga barns möjlighet till 
flerspråkighetsutveckling? 

1.2 Disposition 

I detta kapitel presenteras studiens bakgrund, med avsnitten 2.1 litteratursökning, 2.2 
problematiska begrepp, 2.3 styrdokument, 2.4 historiskt perspektiv och 2.5 
bakgrundslitteratur. I litteratursökningen presenteras de sökord vi använt. I kapitel 3 
presenteras det teoretiska perspektivet. I fjärde kapitlet skriver vi om vår metod, som är 
indelad i avsnitt 4.1 metodval, 4.2 urval, 4.3 datainsamling och -bearbetning, 4.4 
forskningsetik. I femte kapitlet redovisas studiens resultat, under rubrikerna 5.1 
observationer, 5.2 analys av empiri och 5.3 sammanfattning av resultatet. I sista kapitlet 
presenterar vi vår diskussion, som är indelad i avsnitten 6.1 resultatdiskussion, 6.2 
metoddiskussion och 6.3 vidare forskning.  

2 Bakgrund 

I detta kapitel presenteras material från vår litteratursökning som är relevant för studien. 
Kapitlet har indelats i fem avsnitt, dessa är: 2.1 litteratursökning, 2.2.problematiska 
begrepp, 2.3 styrdokument, 2.4 historiskt perspektiv och 2.5 bakgrundslitteratur. 

2.1 Litteratursökning 

Litteratursökningen som genomförts till denna studie har skett i databaserna SwePub, 
ERIC och LIBRIS. För att få fram avhandlingar och artiklar i fulltext har vi använt oss utav 
Google Scholar. Sökorden som använts har varit: flerspråkighet i förskola, kodväxling, 
språkutveckling, barns perspektiv, kommunikation, barns delaktighet och relationer. 
Beroende på val av databas har begreppen använts både på engelska och svenska. Vi 
införskaffade material utifrån en doktorsavhandling, två avhandlingar och sex artiklar. 
Dock har även akademiska översikts- och läroböcker utnyttjats.  

2.2 Problematiska begrepp 

Nedan förklaras begrepp som förekommer frekvent i studien. Definitionerna, vilka är väl 
etablerade inom ämnet, avspeglar i första hand hur vi själva använder begreppen. 
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2.2.1 Flerspråkighet 

Svensson (2009) skriver, att flerspråkighet innebär att en person i olika situationer kan 
både formulera sig skriftligt och verbalt utan ansträngning, med hjälp av fler än två språk. 
Det språk personen förmedlar ska kunna uppfattas förståeligt av de personer som har 
språket som modersmål. Forskning visar, att det går bättre att lära sig ett andraspråk om 
man samtidigt får en grund i sitt förstaspråk. Då kan båda språken stödja varandra istället 
för att konkurreras (Ladberg, 2003). Det är betydelsefullt för språkinlärningen att få känna 
sig accepterad, trots bristande språkförmåga på andraspråket och trots andra 
kommunikationsvanor (Svensson, 2012).   

2.2.2 Kodväxling 

Avery (2011) och Sandvik och Spurkland (2011) beskriver, att kodväxling är ett begrepp 
som innebär växlingar mellan två eller flera språkliga koder inom ett samtal eller en replik, 
till exempel: i satsen ”Jag vill ha halib” (Jag vill ha mjölk) används både svenska och 
arabiska. Avery (2011) skriver utifrån studier gjord av Appel och Muysken (1987), att 
människor kodväxlar för att uttrycka sin identitet som flerspråkig, för att inkludera eller 
exkludera andra från samtalet, för att ge en känslomässig laddning åt det sagda och för att 
ge information om världen. Kodväxling är en resurs i samtalet och är vanligt i vardagliga 
kommunikationen mellan flerspråkiga. Det är även en sorts språklig strategi när individen 
inte kan komma på ett ord på det språk som talas för tillfället. Då utnyttjar individen alla 
de resurser som finns tillgängliga. 

2.2.3 Kommunikation 

Kommunikation formar individen och förmedlar kultur, skriver Kultti (2014). Røkenes 
(2007) anser, att människan föds med en kommunikationsförmåga. Att besitta kunskapen 
att kommunicera är grunden för socialisering och lärande, skriver Khousravi (2017) och 
Sandvik och Spurkland (2011). Vår kommunikativa kompetens utvecklas tillsammans med 
våra medmänniskor (Røkenes, 2007). Således har relationer betydelse för det. Beroende på 
vilka miljöer människan växer upp i skapar hon/han olika handlings och 
kunskapsmönster, som påverkar i hög grad dennes kommunikationsförmåga (Skans, 
2011). Skans (2011) understryker en didaktisk aspekt av kommunikationen, som bygger på 
en interaktion mellan barn och pedagog.  

Människor använder olika sinnen och redskap för att kommunicera, beroende på situation 
och behov. Det mest effektivaste sättet är det verbala språket, anser Kultti och Pramling 
(2017). Vidare skriver författarna, att gester och blickar är icke-verbala språk som är lika 
viktiga och användbara. 

2.2.4 Relation 

Enligt Wiktionary (Relation, 2017, 16 maj) definieras relationen som ”den ömsesidiga 
medvetenheten samt samlevnad benägenheten som återfinns mellan två eller fler 
människor eller mellan andra objekt”. Aspelin (2013) beskriver efter Joachim Israel (1992) 
tre typer av relationer: 

•  Samhälleliga relationer, som refereras till samhället ur makroperspektiv. Här är 
enskilda individers handlingar ointressanta, dock ligger fokus på förhållanden mellan 
roller/positioner. 
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•  Sociala relationer som byggs genom inter-aktion, dvs. handlingar mellan individer. 
På denna nivå är individerna av intresse, framförallt som aktörer i en social process eller 
upprätthållare av en interaktionsordning. 

•  Mellanmänskliga relationer som byggs i personliga möten, där en person ”upplever den 
andre som just denna bestämde andre” (Martin Buber, 1953/1990, s. 26). Det är 
händelser som äger rum i en sfär, situerat mellan de personer som möts. Man kan säga 
att relationerna ifråga existerar i snedstrecket människa.  

I den följande studien ska vi fokusera på de två sist nämnda relationerna. 

2.3 Styrdokument 

Skolverket (2016) föreskriver att förskolläraren ansvarar för att medvetet arbeta med att 
stimulera alla barns språkutveckling. Skolverket menar att "Språk och lärande hänger 
oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling" (Skolverket, 2016, s.7). Ett av 
förskolans mål är att stimulera varje barns språkutveckling och samtidigt arbeta för 
utveckling av både svenska språket och modersmålet. Förskolan ska också arbeta för varje 
barns utveckling av nyanserat ordförråd, talspråk och begrepp (Skolverket, 2016). Barn 
med annat modersmål än svenska ska få möjlighet att utveckla sin kulturella identitet och 
sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål. Det hänger 
samman med tanken att "Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som 
stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa 
kompetens" (Skolverket, 2016, s.6). Skolverket (2016) påpekar de intressen och behov 
barnen uttrycker bör tas tillvara på i utformningen av planeringen och miljön i 
verksamheten. Pedagogernas arbetssätt blir därmed betydelsefullt eftersom de ansvarar för 
ett reellt deltagande och inflytande för barnen i verksamheten. 

2.4 Historiskt perspektiv 

Efter andra världskrigets slut började olika språkgrupper invandra till Sverige. Det har lett 
till att Sverige är ett mer flerspråkigt land idag än för 60 år sedan (Svensson, 2009). 
”Under en period hävdades att flerspråkighet inte var bra för barns intellektuella 
utveckling” (Svensson, 2009, s. 195). Detta återspeglades även i förskolan där många lärare 
inte betraktade flerspråkighet som betydelsefullt för barns utveckling (Ladberg, 2003). De 
betraktade flerspråkigheten som en begränsning att lära sig svenska. Det grundades på 
oenighet bland forskarna i frågor som gäller barns flerspråkighet, skriver Lindberg (2003). 
Hon beskriver, att tidigare forskning har visat att de flerspråkiga eleverna som inte 
behärskar undervisningsspråket, kommer ha sämre förutsättningar än enspråkiga elever 
som undervisas på det språk de är bäst på, nämligen sitt modersmål. En annan myt, som 
Lindberg (2003) nämner är påståendet, att modersmålet skulle ha en negativ inverkan på 
flerspråkiga barns andraspråksinlärning och deras kognitiva utveckling. Som orsak till 
denna föreställning har flera forskare påstått att det finns ett begränsat språkutrymme i 
hjärnan (Lindberg, 2003). 

2.5 Tidigare forskning 

Senare forskning visar att flerspråkighet bidrar till barns mångsidiga utveckling 
(Ladberg, 2003). Lindberg (2003) hävdar, att flerspråkighet gynnar metaspråklig 
medvetenhet, vilket innebär kännedom om hur språk är konstruerade och fungerar. 
Det hjälper till större begreppsbildning, symboliskt och abstrakt tänkande. Barn som 
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enkelt kan växla mellan olika språk är mer flexibla i sitt tänkande och mer medvetna 
att det finns flera olika uttryck för att benämna en och samma sak. Det är resultatet 
av att de får bearbeta information genom två olika språk. En god språkförmåga är en 
viktig grund för framgång i skolan och psykiskt välbefinnande (Engdahl & Ärlemalm-
Hagsér, 2015). Ljunggren (2016) hänvisar till Thomas och Collier (2002), som hävdar 
att tvåspråkiga barns kunnighet på båda språken påverkar deras skolresultat positivt. 
Sandvik och Spurkland (2011) påpekar också, att ett utvecklat modersmål har en stor 
betydelse för vidareutveckling inom andra områden. Skolverket beskriver i sin 
läroplan att: ”Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre 
möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden” 
(Skolverket, 2016, s.7). 

Forskning visar att det inte finns hinder i att lära sig flera språk samtidigt. Förskolebarn 
med ett annat modersmål än svenska, har lika goda möjligheter att lära sig svenska som de 
barn som har svenska som modersmål (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). När barn 
växer upp i en gynnsam sociokulturell miljö, finns möjligheten att utveckla andra språk 
parallellt med en fortsatt utveckling av modersmålet. Språken kompletterar och berikar 
varandra, när båda språken värderas högt (Lindberg, 2003). Det är angeläget med 
variation i språkstimulans, eftersom potential skapas för att lära sig språket på det sätt som 
passar en själv, skriver Ladberg (2003). Forskning visar att barn före tre års ålder kan 
anpassa sitt språk och välja språk efter sammanhang, genom att t.ex. inte kodväxla 
tillsammans med enspråkiga personer (Skolverket, 2013). Skans (2011) hänvisar till 
Lindberg (2002) och menar att flerspråkiga barn kan kodväxla utifrån vem de talar med 
och att deras flerspråkighet har en positiv inverkan på språkutveckling, vilket därmed 
skapar en metaspråklig medvetenhet hos barnen. 

Ladberg (2003) påpekar även att forskare i tidigare undersökningar inte har beaktat 
tillräckligt hög grad skillnader i social bakgrund mellan enspråkiga och flerspråkiga barn. 
Svensson (2012) skriver, ”att det är vanligare att tvåspråkiga barn är något sena i sin 
språkutveckling än enspråkiga barn, på grund av att de exponeras mindre för varje språk 
jämfört med enspråkiga barn som alltid tilltalas och talar samma språk” (s. 29). Men om 
pedagogerna skapar miljöer som är språkfrämjande, där det första språket och det svenska 
språket uppmuntras och stimuleras, skapas möjligheter för barnen att utveckla 
språkförmågan. Således bör flerspråkighet vara en väsentlig del i organiseringen av 
förskolans lärandemiljö (Kultti, 2014). ”Om omgivningen uppmuntrar flerspråkighet och 
ser det som självklart och värdefullt, blir det naturligt för barn att använda alla sina språk” 
hävdar Ladberg (2003, s. 31).  

Det är viktigt att beakta att ovan nämnda tankar belyser forskning utifrån vuxnas 
perspektiv i betydelsen av flerspråkighet för individens utveckling. Vår avsikt med studien 
är att fokusera på barns förhållningssätt till flerspråkighet. Arnér (2009) skriver, att barns 
agerande alltid framstår i förhållande till de vuxnas bemötande av dem. Forskaren 
beskriver, att barn under en lång period var underordnade i förhållande till vuxna. Barnen 
sågs som ett objekt som man vill förmedla kunskaper och färdigheter till. Lärarens 
förhållningssätt präglades av makt gentemot barnen. Det var vuxna som tog beslut om 
barnen endast skulle lära sig svenska i förskolan. Till följd av detta hade barnen inget val 
och möjlighet att ta ansvar för eget språklärande. I motsats till detta har dagens förskola en 
syn på barn som kompetenta och förskolan ses som en demokratisk plats, där barn får 
utrymme att utvecklas till självständiga individer, som kan påverka och fatta beslut själv. 
Arnér (2009) skriver, att barns inflytande i förskolan nu grundas på barns perspektiv och 
deras möjlighet att komma till tals. Här blir kommunikationen mellan barn, och mellan 
barn och vuxna en viktig faktor. Hur barn interagerar, använder olika strategier för att 
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kommunicera och utnyttja olika språk beror i hög grad på hur barn uppfattar vuxna och 
deras agerande. 

2.5.1 Förskolor i Sverige 

Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) hänvisar till Skolverket som skildrar tre sorters 
förskolor, dvs. förskolor med tydlig två- eller tvåspråkig profil, svenskspråkiga förskolor 
med flerspråkighet på individnivå på grund av flerspråkig personal och flerspråkiga barn 
samt svenskspråkiga förskolor med flerspråkiga barn medan personalen enbart talar 
svenska. På grund av brist på flerspråkig personal och modersmålspedagoger dominerar 
nu för tiden den sistnämnda förskolan i Sverige.   

2.5.2 Pedagogers förhållningssätt 

Skans (2011) hänvisar till Ahlberg (2011) som tycker, att det beror på pedagogernas 
didaktiska val, hur barnen uttrycker sig och har lust att kommunicera. Pedagogens 
uppfattning om flerspråkighet i förskolan påverkar både deras förhållningssätt och 
arbetssätt, och bidrar till hur den pedagogiska miljön utformas och vilket lärande som 
möjliggörs (Svensson, 2012). För att kunna behärska två eller flera språk, behöver barnen 
få höra och använda alla språk i meningsfulla sammanhang och stimulerande miljöer 
(Skolverket, 2013). Vuxna är viktiga förebilder för barnen. ”Ju mer konsekventa vuxna är i 
sitt språkval, desto mer konsekventa verkar också barnen vara” (Skolverket, 2013, s.31). 
När vuxna kodväxlar mycket, gör även barnen det. Enligt Skolverket (2013) dominerar 
svensktalande pedagoger i svenska förskolor och den enspråkiga normen är stark. Att 
kodväxla i situationer där ingen förstår vad man säger främjar inte till kommunikation. 
Ladberg (2003) tycker, att ett bra språkstöd kräver ett medvetet arbete i förskolan, där fler 
tillfällen till dialog skapas och även familjerna stöttas att utveckla sina språk. Det är 
betydelsefullt att göra aktiviteter som tilltalar barnet och som medför känslomässig 
motivation. Lindö (2009) hänvisar till Ladberg (2000) och skriver, att motivationen är 
grunden till allt lärande hos små barn. 

Pedagogerna bör stödja och uppmuntra de tillvägagångssätt barnen använder för att 
uttrycka sig och visa intresse och respekt för barnens kunskaper i andraspråket (Svensson, 
2012). Khousravi (2017) anser, att barnens olikheter och erfarenheter ska ses som 
berikande med tillgångar. Vidare skriver författaren att det är betydelsefullt att barnen 
bemöts av nyfikna och positiva pedagoger som vill införskaffa sig kunskap om språk och 
kultur. Genom nyfikenhet till föräldrarnas kultur, erfarenhet och språk kan pedagogerna 
hjälpa barnen att bygga ett självförtroende och identifikation med sin kultur. Därmed är 
det betydelsefullt att synliggöra barnens familjehistoria, bakgrund och tankesätt. Med ett 
fokus på barnens erfarenheter kan detta genomföras. Khousravi (2017) skriver om 
flerspråkiga pedagogers betydelse för att uppnå arbetssättet, p.g.a. kunskap och 
värderingar de besitter om kulturer. De pedagogerna vet hur det är att kunna flera språk 
(Khousravi, 2017). 

2.5.3 Språkets betydelse 

Språket hjälper människan att definiera sig och bidrar till erfarenheter (Sandvik & 
Spurkland, 2011). Språket hjälper människan i sin språkliga utveckling då den kunskap 
han/hon införskaffar sig under sina första sex år, utgör en bas för vidare utveckling (Kultti, 
2014., Morrow, 2005). Språket hjälper också barnen att integrera med andra 
medmänniskor (Khousravi, 2017., Sandvik & Spurkland, 2011). Det kan ses som ett 
redskap som skapar möjlighet för samspel (Skolverket, 2013). Språket är därmed en viktig 
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grundsten i människans liv. Språken kan används i många olika sammanhang, vanligtvis 
kan personen använda ett språk i vissa situationer för att sedan använda ett annat i andra, 
menar både Sandvik och Spurkland (2011) och Svensson (2009). 

Morrow (2011) skriver att barn som går i en högkvalitativ förskola med goda 
förskoleupplevelser, som lägger stor vikt i språk och har förståelsen av vilken betydelse den 
har, skapar en bättre grund att införskaffa sig kunskaper om språk. De skapar 
förutsättningar att klara skolutbildningen. För att uppfylla detta är det därmed 
betydelsefullt att pedagogen själv har kunskapen om språk. Skans (2011) understryker en 
didaktisk aspekt av kommunikationen, som bygger på en interaktion mellan barn och 
pedagog. Flerspråkiga barn kan uttrycka sig på olika språk om de får känna uppmuntran 
och deras sätt att kommunicera tas tillvara. Det kan tillföra en god kommunikation, som 
kan bidra till deras inflytande och delaktighet. 

2.5.4 Barns perspektiv 

Barns perspektiv representerar barns egna föreställningar och uppfattningar om olika 
handlingar i världen och deras erfarenheter utifrån deras synvinkel (Arnér, 2009). 
Pramling Samuelsson, Sommer och Hundeide (2011) anser att fokuset ligger på barnet som 
subjekt i sin egen värld. Det innebär, att barnet betraktas som en självtänkande varelse, 
som själv medverkar i handlingar. Det är en viktig aspekt till skillnad från ett 
barnperspektiv, där vuxnas uppmärksamhet riktas mot en förståelse av barns 
uppfattningar och betraktar barn som objekt. Skånfors (2013) nämner att forskare är oense 
om vad barns perspektiv faktiskt innebär och hur barns perspektiv relaterar till 
barnperspektiv. Denna diskussion relateras också till barns delaktighet och inflytande. Om 
barn ska få komma till tals, uttrycka sina tankar och ha åsikter i förskolans verksamhet, blir 
de därmed delaktiga i sitt eget lärande och omsorg, hävdar Pramling Samuelsson och 
Williams (2015). Då framkommer det att deras perspektiv tas på allvar. Skånfors (2013) 
hänvisar till Halldèn (2003), som skriver att 

Det är centralt att fundera över vem som för fram perspektivet eller konstruerar kulturen: är det 
barnen eller är det någon som talar för barnen? Ett barnperspektiv fokuserar på att beskriva en 
kultur som skapats för barnen eller att arbeta för barnets bästa (s. 14).  

Barns perspektiv, skriver Skånfors (2013) vidare, beskriver en kultur som skapats av 
barnen, och där barnen därmed har bidragit” (s.14). 

 I denna studie relateras barns perspektiv till syftet med studien och där vi anser oss själva 
intaga en särskild position att försöka förstå barns förhållningssätt till att använda flera 
språk i förskolan. Vi instämmer med vad Skånfors (2013) skriver. Hon påstår, om man 
försöker problematisera barns perspektiv, bör man betrakta barn med egna föreställningar 
som de försöker beskriva, i syfte att säga något om barns liv och göra deras röst hörda. Hon 
hänvisar till Johansson (2003), som anser att 

Våra möjligheter att förstå barns perspektiv är begränsade och kunskapen som produceras är 
komplex och ofullständig. Men att ta barns perspektiv handlar inte om att känna som andra 
utan snarare om en strävan att förstå dem (s.15).  

För att förstå hur flerspråkiga barn tänker angående flerspråkighet och se vad som är 
meningsfull för dem ska vi rikta uppmärksamhet på vad de gör tillsammans, hur de 
uttrycker sig, vilka strategier de använder i kommunikation. Vi ska sträva efter att förstå 
dem.  
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3 Teoretiskt perspektiv 

I det här kapitlet redogörs studiens teoretiska perspektiv, dvs. det relationella perspektivet. 
Här lyfts det även fram ett begrepp, som ses betydelsefullt för denna studie, en relationell 
pedagogik. 

3.1 Ett relationellt perspektiv 

Kenneth Gergen som har utvecklat den relationella teorin hävdar att människan existerar i 
en värld av sam-konstituering: ”We are always already emerging from relationship; we 
cannot step out of relationship; even in our most private moments we are never alone” 
(Aspelin, 2013, s. 15) 
Således öppnar det relationella perspektivet för samspelets möjligheter. Arnér (2009) 
påstår, att relationer människor emellan utgör grunden för förståelsen hos oss själva och 
andra. Möten mellan människor förändras beroende på hur vi framstår olika för varandra i 
relationer och kontext. Det relationella perspektivet visar att det unika hos människor 
synliggörs i möten och ger möjlighet till reflektion mellan det unika och gemensamma i 
relationen. Ett relationellt perspektiv behandlar problem och frågor som skapas i relationer 
i stället för att betrakta dem som enskilda händelser, egenskaper eller beteenden som är 
kopplade till enskilda individer (Arnér, 2009). Det är också vår erfarenhet från tidigare 
fältstudier. Barnets förhållningssätt till flerspråkighet kan inte analyseras som enskilda 
händelser, allt som händer hos barnet grundas på barns relationer med andra människor 
och sammanhang. Därför anser vi perspektivet som relevant till den här studien. 

3.1.1 Relationell pedagogik 

Aspelin (2013) beskriver relationell pedagogik som ett teoretiskt synsätt på utbildning, där 
det som sker människor emellan, dvs. relationer, står i centrum. Utbildning beskrivs och 
tolkas här utifrån termer av relationer mellan pedagoger och barn och mellan barn-barn. 
Skans (2011), som framgångsrikt har använt perspektivet i sin egen forskning, skriver att 
svenska förskolans tradition bygger på närvarande pedagoger. Han hänvisar till Cummins 
(2001), som lyfter fram relationens betydelse i kommunikationen mellan pedagog och barn 
för lärandet. Den goda relationen, som skapas mellan pedagoger och barn, bidrar till ett 
effektivt lärande. Därmed hävdar Aspelin (2013), att ”mellanmänskliga relationer är 
levande, ömtåliga fenomen som lätt kan ta skada av pedagogiska interventioner” (s. 24). 

Kännetecknande för relationella möten är att barn lär sig i sammanhang, i interaktion med 
andra (Mårdsjö-Olsson, 2010). Således blir deras erfarenheter inte individuella händelser 
och sociala livsvillkor, men istället en process som skapas i kommunikationen (Skans, 
2011). Aspelin (2013) anser, att denna relationsprocess har en pedagogisk potential och 
fungerar som en tredje agent i lärandet, som både är riskfyllt och ger möjligheter. Man kan 
inte vara säker på vad som ska inträffa och vad resultatet av enskilda handlingar blir. Men 
samtidigt ger den möjlighet för individer att uttrycka sig vem de är. Aspelin (2013) urskiljer 
två pedagogiska förhållningssätt. Den ena innebär pedagogiskt tillvägagångssätt, där 
pedagogen agerar målmedvetet för att inkludera barnet i interaktion och kommunikation. 
Den andra innebär ett pedagogiskt möte där pedagogen är närvarande inför- och delaktig i 
relation till barnet och betraktar barnet som subjekt. Aspelin (2013) betonar betydelsen av 
att urskilja relationell pedagogik från relationsarbete, som innebär att pedagogen strävar 
efter barnens sociala och personliga utveckling. Relationer är inte bara endast något som 
pedagoger arbetar med, men en mångfald av samverkan och samvaro i relation till andra 
individer. Samverkan innebär en process där individer koordinerar sina handlingar. 
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Samvaro innebär ett ömsesidigt möte mellan människor, där personer blir delaktiga i 
varandras väsen. Det centrala i relationell pedagogik är hur pedagogen kan relatera sig i 
nätverk och relationer för att låta barnet vara subjekt i relation till omvärlden. 

Lärare som utgår från ett relationellt perspektiv har grundläggande kunskaper om vad 
barn behöver för att lära sig och har dessutom vidareutvecklat en skicklighet att använda 
barnens idéer som innehåll i verksamheten. Det som utmärker strategierna för barns 
lärande i ett relationellt perspektiv är dels att läraren medvetet problematiserar för barnen 
vad det innebär att lära sig något, dels att läraren samordnar hur-och vad-frågorna i 
samma lärandesituation (Mårdsjö-Olsson, 2010). 

Således ser vi det som viktigt att observera i vår studie de relationer som gynnar till 
flerspråkighet, där barn som ingår inte blir objekt för vuxnas handlingar. Barn har sina 
känslor, viljor, egna tankar och funderingar. Vårt mål är att vara där barn är, då det kan 
medföra att vi kan närma oss deras perspektiv och skapar en bild om deras attityd till 
flerspråkighet i förskolan.  

4 Metod 

Metodkapitlet är organiserat i avsnitten: 4.1 Metodval, 4.2 Urval, 4.3 Datainsamling och-
bearbetning och 4.4 Forskningsetik.  

4.1 Metodval 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om barns förhållningssätt till flerspråkighet. 
För att få in material kring ämnet genomfördes en kvalitativ ansats som metod, som lägger 
vikten på ord snarare än siffror (Bryman, 2011). Urvalet grundades på ett påstående utifrån 
Brymans (2011) antagande, att metoden skulle möjliggöra att fånga barns uppfattningar 
och tolkningar av den verklighet de lever i. Genom att studera barns beteende och sträva 
efter en förståelse av deras värderingar i termer av den kontext i miljön som de befinner sig 
i, kunde vi närma oss deras perspektiv. Bryman (2011) skriver att en viktig aspekt av en 
kvalitativ metod är att kvalitativ forskning har en ontologisk ståndpunkt, vilket betyder ”att 
sociala egenskaper är resultat av ett samspel mellan individer och inte av företeelser som 
finns där ute” (s.341). Som är enligt oss relevant till vår studies teoretiska perspektiv. 

Utifrån syftet med undersökningen och tillsammans med den valda metoden, bestämde vi 
oss att genomföra deltagande observationer i barngrupper för att samla in vår empiri. 
Bryman (2011) definierar deltagande observationer, som ett tillfälle där observatören 
engagerar sig i en social miljö under en viss tid för att lyssna på vad som sägs och iakttar 
gruppens beteende i syfte att få en bild av den sociala gruppen. Vi genomförde 
observationerna öppet, vilket innebär att deltagarna var medvetna om vårt syfte och vilken 
roll vi hade som forskare (Bryman, 2011). Vi valde att vara såväl deltagare som 
observatörer (Bryman, 2011). Det innebar, att vi som observatörer engagerade oss i 
samspel med olika personer som ingick i den observerade miljön och var delaktiga i deras 
vardag. Vissa stunder var vi dock endast fullständiga observatörer, som inte samspelade 
eller påverkade medlemmarna i den studerade miljön. 

Deltagande observationer är en metod som ger ”möjlighet att se världen genom 
deltagarnas ögon” (Bryman, 2011, s.440). Eftersom observatören tillbringar en lång tid i 
samma miljö som deltagarna, dvs. barnen i vår studie, får han/hon möjlighet att inse saker 
och ting på samma sätt som de. När observatören samverkar med barn på flera sätt i olika 
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situationer och olika roller, bidrar det till honom/henne att formulera kopplingar mellan 
beteende och kontext (Bryman, 2008). Tack vare att observatören deltar i aktiviteter med 
barn, kan han/hon skapa närmare relationer med barnen och närma sig barns perspektiv. 
Anledningen till att vi valde ett aktivt deltagande är för att kunna vara närvarande och för 
att vi skulle bli en del av barngruppen och arbetslaget, det skulle inte vara konstigt för 
barnen att vi närvarade. Bryman (2008) understryker också en annan fördel med 
deltagande observationer. Han anser, att forskarens vistelse i en miljö under lång tid och 
förmågan att utgå från beteende, kan bidra till att avslöja det som tas för givet. 

Att vara både deltagare-som-observatör och fullständig observatör var en medveten 
strategi. Det kunde möjliggöra såväl påverka situationer t.ex. genom att initiera samtal och 
provocera barn att säga något, som bara iaktta barnens beteende. Att ha inflytande över 
situationen som studeras, möjliggör att se vilka effekterna av denna intervention blir 
(Bryman, 2011). Kunskaper hur ord och uttryck används och vilken innebörd de har, anses 
vara avgörande för att kunna få helhetsbild om kommunikation mellan barn och pedagoger 
och mellan barnen. Båda dessa strategier kunde gynna att närma sig vad barn tänker och 
hur de uppfattar möjligheten att prata flera språk i förskolan.   

4.2 Urval 

Bryman (2011) definierar begreppet ”urval”, som ett medvetet val av enheten med direkt 
hänvisning till forskningsfrågor som ställts. Eftersom vårt intresse riktades mot 
flerspråkiga barn, grundade sig vårt urval på förskolor med flerspråkiga barn. Vi vill 
uppmärksamma, att begreppet ”flerspråkiga barn” använder vi om barn, vars båda 
föräldrar eller ena föräldern har ett annat ursprung än Sverige. 

Vi valde att besöka två kommunala förskolor, som var belägna i samma kommun. 
Förskolorna kallar vi, förskola A och förskola B. Förskolorna skiljer sig tydligt åt. I förskola 
A dominerade svensktalande barn och personalen var svensktalande, flerspråkiga barn 
utgjorde en minoritetsgrupp. I förskola B var majoriteten flerspråkiga barn och 
svensktalande personal, svensktalande barn och flerspråkig personal bildade en 
minoritetsgrupp. Valet av förskolor avgjordes till slut på möjligheten att få observera barn i 
en varierande social miljö, och på grund av ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011), då vi 
genom tidigare erfarenheter från verksamheterna, hade lärdom att förskolorna var 
flerspråkiga och olika.  
Vi bestämde oss att observera de flerspråkiga barnen i barngrupperna, med större intresse 
av barn mellan tre till fem års ålder, som redan hade utvecklat ett verbalt språk.  

4.3 Datainsamling och -bearbetning 

Inför våra besök i barngrupperna kontaktades respektive förskolechef där vi informerade 
om undersökningens syfte. Efter att vi fått ett godkännande från förskolecheferna vände vi 
oss till arbetslagen vi hade tänkt genomföra observationerna i, på telefon och genom ett 
missivbrev (Bilaga 1), för att även där beskriva vårt syfte och få deras samtycke. 
Missivbrevet visades sedan upp för vårdnadshavarna, för deras medgivande att vi skulle få 
observera deras barn. 

Datainsamlingen skedde på två förskolor i två skilda avdelningar, i ena avdelningen var 
barnen 3–5 år och i den andra 1–5 år. I förskola A vistades 13 barn den första dagen, tre av 
barnen var flerspråkiga. Andra dagen var det samma antal barn men sex stycken 
flerspråkiga barn. Förskola B hade också 13 barn den första dagen, därav åtta barn som var 
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flerspråkiga. Jämförelsevis då det var 15 barn andra dagen varav tio barn var flerspråkiga. 
Under våra observationer valde vi att anteckna det som var relevant till vår studie. Då vi 
såg svårigheter att spela in hela dagar. Genom att vi hela tiden skulle vara i barngruppen 
oavsett miljö. Efter varje genomförd observationsdag transkriberade vi noggrant våra 
preliminära anteckningar för att se likheter och skillnader i våra tankar och reflektioner, 
och samtidigt tydliggöra vad det är vi har sett och det resultat vi kom fram till. 

För att ge fylliga data utfördes observationer i två olika förskolor under fyra heldagar. Vi 
båda hade tidigare erfarenhet av förskolorna och det var viktigt för oss, då vi såg det till vår 
fördel om barnen kände igen oss. Då vi skulle genomföra aktivt deltagande observationer i 
barngruppen. Gemensamt för observationerna var att de genomförts i lika lång tidsperiod, 
att det närvarade tre pedagoger, som har svenska som modersmål i varje verksamhet, att 
barn observerades både under styrda aktiviteter och spontana aktiviteter och att fokus låg 
på flerspråkiga barn som hade utvecklat ett verbalt språk. Vi deltog i aktiviteterna, och 
hade stundtals inflytande på situationer och ställde frågor till barnen. En av oss var 
flerspråkig med polska som modersmål. Det som skiljde båda förskolorna åt, är att den ena 
hade svenskspråkiga barn som majoritet och den andra hade flerspråkiga barn som 
majoritet.  

Studiens data samlades in vid olika observationstillfällen, där vi utgick ifrån ett 
observationsschema (Bilaga 2), som vi utformade utifrån vårt valda teoretiska perspektiv. 
Observationsschemat utgjorde en struktur som var riktad till vår studie. Då vi genom vårt 
syfte och formulerade forskningsfrågor ville införskaffa oss mer kunskap kring flerspråkiga 
barns förhållningssätt till flerspråkighet och deras tillvägagångssätt att kommunicera. 
Anteckningarna var detaljerade sammanfattningar av olika beteenden, skeenden, dialoger 
och våra egna reflektioner över dessa. Att iaktta hur barn uttrycker sig verbalt var 
betydelsefullt. Genom att vi hade observerat var och en för sig, förstod vi att vi skulle se 
olikheter i det insamlade materialet. Då våra erfarenheter spelar roll hur och vad vi ser i 
barngruppen. 

Eftersom vi tolkar vårt resultat utifrån vårt syfte och det relationella perspektivet, där 
samspel och kommunikation är viktiga faktorer, sorterar vi data beroende på vem som 
talar, dvs. barn-barn, barn-pedagog eller barn-observatör. För att skapa en tydlig bild över 
de handlingar vi har sett, presenterar vi datainsamlingen vi har gjort från förskola A och 
förskola B enskilt.  

4.4 Forskningsetik 

Under arbetet följde vi de forskningsetiska riktlinjerna för att värna om deltagarna. Det 
betyder, att vi höll oss till konfidentialitetskravet, informationskravet, samtyckeskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). 

Konfidentialitetskravet uppnådde vi genom att deltagarnas identitet är konfidentiellt och 
förskolorna utlämnas ej. När vi kontaktade respektive förskolechef och arbetslag på 
förskolorna via telefon och mail, för att förklara vårt syfte med undersökningen och få 
deras samtycke, uppnådde vi informationskravet. När vi hade fått godkännande från dem, 
skickade vi även ut ett missivbrev (Bilaga 1), där vi förklarade mer detaljerat vad vi skulle 
göra på deras avdelningar och hur detta skulle gå till. Vårdnadshavarna informerades 
också via detta missivbrev, för att de skulle få visa sitt samtycke eller ej. Därmed uppnådde 
vi också en del av samtyckeskravet. Eftersom vårdnadshavarna är förespråkare för sina 
barn då de inte är myndiga, hade de möjlighet att samtycka eller avsäga deras barns 
deltagande. I missivbrevet informerade vi även hur vi tog hänsyn till nyttjandekravet, 
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genom att förklara syftet och att hänsyn kommer vidtas till det insamlade materialet, 
obehöriga kommer ej kunna läsa materialet. Att studien kommer slutligen publiceras på 
DiVA portalen. Inför observationerna samlade vi också hela barngruppen och berättade om 
oss och vad vårt syfte med besöket var. Vi frågade dem om det gick bra att vi vistades där 
under de två dagarna. 

De etiska ställningstagandena nämns i kvalitativa studier som etiska regler för deltagande 
observationer, för att få tillträde till studerande miljö. Deltagarna måste vara medvetna om 
arbetet och syftet med forskningen för att vi ska gå genomföra deltagande observationerna.  

5 Resultat 

Kapitlet är indelat i tre avsnitt, 5.1 Observationer, 5.2 Analys av empiri och 5.3 
Sammanfattning av resultat. 

5.1 Observationer 

5.1.1 Förskola A 

Under de två dagar vi vistades på avdelningen, närvarade tre pedagoger (svensktalande) 
och 13 barn mellan 3–5 år. Första dagen var tre flerspråkiga barn på avdelningen, ett barn 
kunde prata ryska, ett barn kurdiska och det tredje barnet kunde finska. Andra dagen var 
det sex stycken flerspråkiga barn, ett barn talade ryska, ett australiensiska, ett barn talade 
kurdiska, en bosniska och två talade arabiska. Dagen började med en gemensam samling. 
Vi observatörer fick presentera oss och berätta vårt syfte med besöket. För att förenkla vårt 
syfte för barnen förklarade vi, att vi skulle undersöka vilka språk de talar i förskolan och 
vad de kan för språk. Vi frågade om barnen visste vilket språk vi talar och om de kan tala 
andra språk. Barn med svenska som modersmål viftade ivrigt med handen och berättade 
vad de kunde för språk. Sedan började flera barn prata på de språk de nämnt att de kan. 
”Jag kan räkna på engelska”, sa ett barn och började räkna. Ett annat barn sa ”jag kan 
räkna till tio på kinesiska, jag har lärt mig det på plattan”. Pedagogen vände sig sedan till 
Kalle: ”Kalle kan minsann ett annat språk, kan du Kalle säga något på finska?”. Kalle 
skakade på huvudet och svarade inte. Vi vill härmed förtydliga att det var endast barn med 
svenska som modersmål som visade intresse att berätta och prata på flera språk, inte de 
flerspråkiga barnen. 

Under dagarna kunde vi se ett flertal aktiviteter där interaktioner barn-barn, barn-pedagog 
och barn-observatör synliggjordes, avseende flerspråkighet. Nedan kommer vi presentera 
några av dem. 

Interaktion barn-barn 

Vid ett tillfälle sitter ett flerspråkigt barn vid en vattenpöl och leker. Ett annat barn 
kommer cyklandes mot barnet och kör in i barnet som sitter och leker vid vattenpölen. 
Flerspråkiga barnet säger: ”sluta, inte”. Medan det andra barnet på cykeln fortsätter cykla 
in i barnet. Flerspråkiga barnet blir arg, ställer sig upp och visar tydligt med handen 
”STOPP”, sedan pekar barnet åt ett annat håll och säger att barnet istället kan cykla där 
borta. Istället för att lyssna fortsätter barnet cykla in i hen. Det flerspråkiga barnet ger 
tillslut upp och går därifrån. 
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Tillsammans sitter ett svensktalande barn med ett engelsktalande barn och pusslar 
tillsammans. I leken kommunicerar det engelsktalande barnet på engelska medan det 
andra barnet endast talar svenska. Fast de använder olika språk löser de pusslandet 
tillsammans och förstår varandra. 

Vi observerade många olika spontana aktiviteter, dock såg vi endast två situationer där 
barn använd annat språk i kommunikation med annat barn.  

Interaktion barn-pedagog 

Tre barn sitter vid ett bord varav ett barn är flerspråkigt, denne bygger med lego 
tillsammans med en pedagog. Medan barnet bygger börjar han/hon räkna legobitarna på 
engelska. Pedagogen uppmärksammar detta och visar intresse genom att fråga: ”Kan du 
räkna på det språket ni talar hemma?” Barnet: ”Nej” Pedagogen: ”Pratar ni persiska 
hemma?” Barnet: ”Nej” Pedagogen: ”Pratar ni kurdiska?” Barnet: ”Ja” Pedagogen: ”Kan du 
räkna på kurdiska?” Barnet svarar:” Ja”. Pedagogen fortsätter konversationen genom att 
fråga om han/hon kan prova. Barnet börjar räkna på engelska istället för på sitt modersmål 
kurdiska. Pedagogen lyssnar och berättar för barnet, att det språket kallas engelska, och 
frågar återigen kan du räkna på kurdiska? Barnet berättar att denne har glömt bort.  

Vid en annan situation delar pedagogen upp barngruppen, några barn ska få gå till ateljén 
och måla tillsammans med en pedagog. Barnen är svensktalande. Efter en stunds ritande 
får barnen förklara vad de ritat. Ett av barnen beskriver sin teckning som en fotbollsmatch. 
Pedagogen frågar barnen om de tittade på matchen mellan Italien-Sverige. Barnen nickar 
och pedagogen frågar om de vet vart Sverige kommer spela VM någonstans. Ett barn svarar 
Ryssland. Pedagogen: ”Vilket språk talar de där?” Ett barn: ”Ryska”. Sedan börjar två barn 
säga ord på ryska. Ett annat barn säger att han/hon kan räkna på ryska. Barnet börjar 
räkna på engelska. Pedagogen frågar de övriga barnen: ”Vad var det för språk som han/hon 
räknade på?” Barnen svarar engelska. Pedagogen tar sedan upp telefonen och söker på 
telefonen hur man talar på ryska och spelar upp ordfraser. Barnen upprepar ordfraserna. 
Därefter säger ett av barnen att han/hon har varit till Kanarieöarna. Pedagogen: ”Vad talar 
man för språk där?” Barnet svarar: ”Kanarieöarna tillhör Spanien så man pratar spanska 
där”. Pedagogen nickar instämmande. Pedagogen frågar på engelska om barnen kan lägga 
teckningarna på bordet (pekar). Barnen nickar och svarar: ”yes, mam”. 

Fyra barn sitter vid ännu ett bord och ritar tillsammans med en pedagog. Ett av barnen är 
flerspråkig och har inte utvecklat det svenska språket. Barnet uttrycker sig i sitt 
modersmål, är högljudd, gestikulerar och gör olika miner. Medan de andra barnen 
observerar och skrattar åt honom/henne. Pedagogen försöker tysta barnen och fortsätter 
rita. Som följd till detta är flerspråkiga barnet tyst under resten av aktiviteten. 

Interaktion barn-observatör 

Observatörerna är medvetna om barnens ursprung. 

Vid ett tillfälle sitter en observatör med ett flerspråkigt barn vi ett bord. Observatören 
skriver med en flerfärgad kulspetspenna. Barnet visar intresse av pennan och tar pennan 
och börjar ändra färg. Observatören frågar: ”Vilken färg är det?” Barnet: ”Röd” 
Observatören: ”Vilken färg är det?” Barnet: ”Grön” observatören: ”Vilken färg är det?” 
Barnet skakar på huvudet och svarar inte. Observatören: ”Vet du vad färgen heter i det 
språk du pratar hemma?” Barnet skrattar.  

Under en annan observation sitter observatören tillsammans med ett flerspråkigt barn på 
golvet under fri lek. Barnet kommunicerar vanligtvis på sitt modersmål, med inslag av 
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svenska. Observatören visar intresse av barnet och försöker skapa kontakt. Barnet får syn 
på det och lägger sig bakom observatören och säger ”Behind you”. Observatören svarar: 
”Jag ser dig” Barnet säger: ”Blunda, teen”, observatören väntar. Barnet frågar observatören 
om denne är redo. Observatören ser barnet och säger: ”Jag ser dig” Barnet fortsätter leken 
och säger: ”Now it´s my turn”.  

Efter en stunds lektid är det tid för lunch. Vid denna observation sitter en pedagog och 
observatör tillsammans med fyra barn. Ett av dessa barn är flerspråkig. Barnet vill ha 
mjölk och frågar på engelska. Observatören vid bordet pekar på mjölkpaketet och frågar 
vad det heter på svenska. Barnet svarar, mjölk. Observatören fortsätter visa intresse och 
frågar barnet, kan du säga mjölk på språket du talar hemma? Barnet skakar på huvudet och 
svarar nej. Observatören försöker fortsätta konversationen och frågar ännu en fråga: ”Kan 
du säga mjölk på finska?” Barnet svarar: ”Jag orkar inte”. 

Efter lunch och vila ska barnen gå ut. Observatören hjälper ett flerspråkigt barn med 
påklädningen. Denne förklarar att hon är från Polen och kan lite ryska, och säger några ord 
på ryska. Barnet skrattar och visar intresse. De träffas igen ute. Barnet leker i sandlådan 
med is. Observatören frågar: ”Vet du vad det där är?” Barnet: ”Vet inte”. Observatören: 
”Vet du vad det heter på ryska?” Barnet svarar på ryska: ”Lod”. Observatören säger: ”Det 
betyder is på svenska”. Barnet svarar: Da”(Ja)”. 

5.1.2 Förskola B 

Första dagen vi vistades på avdelningen, var 13 barn i åldrarna ett till fyra närvarande. Åtta 
av dem var flerspråkiga: två talade arabiska, två kiswahili, en vietnamesiska, två somaliska 
och en polska. Den andra dagen vistades 15 barn där i åldrarna ett till fyra och tio var 
flerspråkiga: de som nämns ovan och två talande isländska. Vi observatörer hade samma 
strategi som i förskola A, vilket innebar att vi både observerade och påverkade situationer 
och vi var medvetna om barnens ursprung.  

Interaktion barn-barn 

Ett barn från Kongo leker i sandlådan med en spade. Fram går ett barn från Somalia och 
pratar på sitt modersmål och gestikulerar. Barnet från Kongo observerar, är tyst och ger 
spaden till det somaliska barnet. De fortsätter leka tillsammans i tystnad. 
 
Fyra flerspråkiga barn (arabiska, kiswahili, somaliska, svenska) leker med lego i samma 
hörn. Det syns att de observerar varandra, men de leker enskilt och pratar inte med 
varandra. Endast ett arabiskt barn säger ofta något på sitt modersmål men ingen reagerar. 
Det är tyst lek under 10 minuter. 
 
Alla barn är ute en timme. Barn från en annan avdelning ansluter och slutligen är det 25 
barn tillsammans, där 18 barn är flerspråkiga. Några barn leker ensamma i sandlådan, 
några cyklar och åker pulka med kompisar. Barnen kommunicerar endast verbalt med det 
svenska språket. 

Innan lunch genomförs samling och lek med en sångpåse. På mattan sitter 15 barn, där 10 
är flerspråkiga. Pedagogen väljer olika barn i följd som tar upp en leksak från påsen och 
säger vad det är och vilken sång man kan sjunga. Barnen hjälper varandra att svara rätt. 
Bara det svenska språket talas. 

Under en annan observation observerade vi lek mellan barn som har samma modersmål. 
Det var två arabiska barn som pratade arabiska med varandra. Pedagogen förklarade att de 
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inte att hade ett välutvecklat svenskt språk. Vi såg inga fler barn som hade samma 
modersmål prata med varandra under dessa dagar.  

Interaktion barn-pedagog 

Barnen befinner sig i en lekpark. Det flyger ett flygplan över dem. Ett flerspråkigt barn 
säger något på arabiska och pekar på flygplanet. Pedagogen: ”Ja, det är flygplan”. Barnet 
svarar återigen på arabiska. Pedagogen: ”Vad heter flygplan på arabiska?” Barnet skrattar 
och säger något otydligt. Pedagogens intresse flyttas till andra barn.  

Ett arabiskt barn pekar på mjölken vid lunch och säger ”Halib”. Pedagogen visar mjölk 
genom teckenspråk och säger mjölk på svenska. Pedagogen visar inget intresse av det språk 
barnet talade. 

Under frukt samlingen inomhus frågar ett flerspråkigt barn efter banan på somaliska. De 
andra barnen vid bordet härmar och säger banan på somaliska. Pedagogen: ”Menar du 
banan?” Barnet nickar. Pedagogen fortsätter skära upp frukt. 

Pedagogen sitter i ”hemvrån” med två flerspråkiga barn. Ett barn låtsas dricka ur en mugg. 
Pedagogen använder teckenspråk och frågar samtidigt: ”Vad dricker du för något?” Barnet 
skrattar. Pedagogen: ”Är det kaffe?” Barnet härmar: ”Kaffe”. Pedagogen: ”Vill du ha mjölk 
till?”. Barnet nickar och säger: ”Tack för maten”. Sedan springer barnet iväg. Andra barnet 
observerar och är tysta. 

Vi observerade att pedagogerna oftast talade svenska och använde teckenspråk för att 
kommunicera med barnen. Barn svarade också oftast på svenska. Vi såg endast två 
situationer, där pedagogen visar nyfikenhet till barns modersmål, utvecklade samtalet med 
hänsyn på flera språk. Då barnet var glad, upprepades ord på sitt modersmål och härmade 
sedan pedagogens ord på svenska. 

Interaktion barn- observatör 

Ett svensktalande barn och ett flerspråkigt barn leker med is. Det svensktalande barnet 
bjuder in observatören i leken att köpa ett glas med is. Flerspråkiga barnet gör samma sak 
och säger: ”Ice cream”. Observatören: ”Är det glass?”. Barnet nickar och upprepar: ”Ice 
cream”. Observatören: ”Säger du på engelska? Betyder det glass?” Barnet skrattar och 
härmar: ”Glass” 

Det finns ett barn som kan tala både polska och svenska. Observatören frågar på polska: 
”Czy to jest samochod?” (Är det en bil?) Barnet svarar på svenska: ”Bil”. När observatören 
försöker prata polska med barnet, skrattar barnet och svarar alltid på svenska. 

Ett flerspråkigt barn leker med observatören. Barnet: ”Titta”. Observatören: ”Vad gör du?” 
Barnet: ”Jag delar” och säger även något på somaliska. Observatören: ”Vilken färg har 
äpplet?” Barnet svarar på somaliska. Observatören: ”Sa du på somaliska?” Barnet nickar 
och svarar: ”Ja, somaliska”. Observatören: ”Det är röd på svenska”. Barnet härmar: ”Röd”. 

Observatören läser en bok för tre barn, där ett är från Irak. Barnen vill att observatören ska 
läsa igen och igen. När observatören ställer frågor svarar bara de svenska barnen. Det 
arabiska barnet lyssnar i början, vid tredje läsningen börjar denne härma enstaka svenska 
ord. 
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5.2 Analys av empiri 

I det här avsnittet analyserar vi resultat av empiri kopplad utifrån det relationella 
perspektivet. Vi försöker närma oss barns perspektiv genom att begrunda hur barn 
ser på användning av flera språk. Avsnittet är indelat i tre underavsnitt med 
anknytning till våra frågeställningar. 

5.2.1 Kommunikationsstrategier 

Utifrån våra genomförda observationer ser vi, att flerspråkiga barn använder olika 
strategier i kommunikation för att göra sig förstådda och hörda, de uttrycker sig 
verbalt och använder kroppsspråk. Vårt fokus ligger på hur barn med ett annat 
modersmål än svenska använder det verbala språket. Studien visar att flerspråkiga 
barn främst försöker använda svenska ord och anpassa sig efter det. Vi tolkar att 
barnen har förstått att svenska är språket som vanligtvis talas på avdelningen och det 
kan medföra bl.a. en samhörighet med andra barn. Något som synliggjordes i 
Förskola A under en situation när barn pusslade tillsammans. När deras svenska 
språk inte är tillräckligt utvecklat leker de ofta i tystnad. Ur ett relationellt perspektiv 
är allt som händer hos barn och vilka strategier de väljer att kommunicera på, 
beroende av deras relationer med andra människor (Arnér, 2009). Skans (2011) 
skriver att barns erfarenheter inte är individuella händelser i ett relationellt 
perspektiv, men en process som skapas i kommunikation.  Barn handlar rationellt 
utifrån egna förutsättningar (Arnér, 2009). Eftersom barn söker gemenskap med 
andra människor utvecklas deras kommunikativa kompetens tillsammans med de 
människorna (Røkenes, 2007). Relationer hjälper barnet att förstå omgivningen, sig 
själv och andra människor. I båda förskolor arbetar endast svensktalande pedagoger, 
som framhäver det svenska språket i kommunikation. Det resulterar i flerspråkiga 
barns uppfattning att "här talar vi endast svenska". Barn vill visa att “de kan”, “de 
förstår” och “de vill”. Detta ser vi t.ex. i situationen ateljén i Förskola A där 
pedagogen initierade samtal om en fotbollsmatch. Att barn oftast väljer att tala det 
svenska språket tolkar vi som en strävan efter goda relationer. De goda relationerna 
gynnar människans glädje och bygger upp dennes självförtroende ”att jag kan” 
(Skans, 2011). Då mötet mellan människor skapar ett nytt perspektiv och nya 
möjligheter. Svenska språket ses som en bro till goda relationer, eftersom det bidrar 
att alla förstår varandra och kan upptäcka världen tillsammans.  

Det kommer ibland inslag av barns modersmål i olika samtal, när barnen inte kan få 
fram "rätt" ord, som förklarar det de vill ha sagt. De använder kodväxling. Barnen 
växlar och blandar meningarna med sitt första och andra språk, exempelvis: "Blunda, 
teen". Det visar sig att barnet utnyttjar alla sina tillgängliga resurser för att göra sig 
förstådd, när han/hon inte kan komma på "rätt" ord på det språk som talas för 
tillfället, dvs. svenska (Sandvik & Spurkland, 2011). Frågan är varför endast vissa 
barn kodväxlar. Ur ett relationellt perspektiv koordinerar individer sina handlingar, 
och människor förändras i olika möten beroende på hur de framstår för varandra 
(Aspelin, 2013). Skans (2011) skriver att möten kan bjuda på överraskningar och 
oväntade ting. Eftersom man inte vet hur andra människor reagerar på signaler som 
sänds, tolkar vi att barn agerar olika beroende på tidigare erfarenheter i deras 
personliga möte med människor med annat språk. Med hänsyn att försöka fånga 
barns perspektiv och förstå varför barn agerar olika påstår vi, att barnets personlighet 
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och färdighet, påverkar barnets strävan efter kontakt med andra barn eller 
pedagoger, samt vilka strategier i kommunikation de använder. Barn som inte varit i 
Sverige så länge och inte lärt sig kommunicera verbalt på det svenska språket och är 
utåtriktade, försöker prata och skapa kontakt på olika sätt, eftersom det är 
betydelsefullt för dem att skapa relationer med andra människor. För dem är 
kodväxling meningsfullt och gynnsamt. Det framgår i det relationella perspektivet 
enligt Arnér (2009), när flerspråkiga barnet upptäcker att personal kan barnets 
modersmål, stödjer sig barnet i kommunikation med sitt modersmål för att skapa 
relationer. Det synliggjordes t.ex. i en situation i förskola A, i interaktionen mellan 
det engelsktalande barnet och observatör och i förskola B i interaktionen mellan det 
rysktalande barnet och observatör. Barn som är inåtvända var mestadels tysta och 
använde kroppsspråk och gestikulation för att göra sig förstådd, exempelvis under en 
situation i Förskola B där två flerspråkiga barn lekte i sandlådan. Flerspråkiga barn 
visade även stundtals en frustration när de inte kände sig förstådda, t.ex. i Förskola A 
under situationen när fyra barn tillsammans med en pedagog satt och ritade vid ett 
bord och ett av dem var flerspråkig. Dock fanns det ingen betydelse för dem att 
kodväxla eftersom de var medvetna att ingen förstod deras modersmål. Om 
pedagogen skulle vilja närma sig barns perspektiv i den sistnämnda situationen 
skulle han/hon försöka hjälpa barnet i kommunikationen. Arnér (2009) skriver att 
pedagogen ska ansvara över hur samspelet utvecklas. Då skulle det relationella mötet 
skapats mellan barnet och pedagogen, som skulle gynna barns flerspråkighet.  

5.2.2 Språkanvändningens inverkan  

Resultatet visar att svenska språket dominerar i förskolor och flerspråkiga barn 
använder sällan sitt modersmål, trots att Skolverket (2016) betonar betydelsen av 
barns möjlighet till utveckling av både sitt modersmål och svenska språket i 
förskolan. Det framgår att utifrån ett relationellt perspektiv (Aspelin, 2013) och barns 
perspektiv är pedagogers förhållningssätt och engagemang i arbetet med 
flerspråkighet betydelsefullt. Skans (2011) understryker hur människor relaterar till 
varandra påverkar vilka situationer som uppstår. Pedagoger och barn agerar i 
mångfacetterad relationell kontext. Beroende på hur lyhörda pedagoger är för barns 
flerspråkighet samt deras sätt att uttrycka sig, och hur de resonerar kring 
flerspråkighet, skapas relationella kontext som bidrar till flerspråkighet. 
Pedagogernas didaktiska val är betydelsefullt (Skans, 2011). Därmed hur barn 
upplever pedagoger påverkar barns uppfattningar och agerande. Det byggs upp 
mellanmänskliga relationer (Aspelin, 2013). Barn agerar utifrån de relationerna. 
Aspelin (2013) skriver att pedagogiska interventioner kan förstöra relationerna, som 
sedan kan påverka barns ställningstagande. De relationerna kan väcka en lust hos 
barnen, att använda fler språk eller hämma språkanvändningen. I båda förskolor 
arbetar endast svensktalande pedagoger och vi ser skillnader i deras förhållningssätt 
till flerspråkighet som kan påverka barns förhållningssätt till flerspråkighet. 
Pedagogerna i förskola A, försökte skapa förståelse hos barnen om språk genom att 
tala om olika språk, exempelvis situationen i ateljén där pedagogen utnyttjade ett 
samtal om fotbollsmatchen och försökte bygga upp förståelsen hos barnen om olika 
språk. Pedagogerna stöttade och stimulerade även barn till att säga något i sitt 
modersmål, exempelvis situationen där pedagogen uppmuntrade barnet att räkna på 
sitt modersmål (kurdiska), när barnet lekte med lego. Pedagogen försökte skapa den 
goda relationen med barnet för att stimulera barns flerspråkighet. Aspelin (2013) 
skriver att pedagoger som utgår ifrån ett relationellt perspektiv har innefattande 
kunskaper vad barn behöver och ger barnet möjlighet att dela med sig vad denne 
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upplever, t.ex. att barn visar lust och glädje att lära sig andra språk. Den första dagen 
såg vi även i förskola B en situation där pedagogen uppmuntrade ett flerspråkigt barn 
att säga flygplan på sitt modersmål (arabiska). Dock var det enstaka tillfällen. Det 
synliggörs tydligt att pedagogerna i förskola B inte utnyttjade situationer som gav 
möjlighet att använda flera språk, t.ex. lunchsituationen som grundade sig i samtal 
om mjölk eller fruktsituationen där flerspråkiga barnet sa något på somaliska och 
pekade på en banan och pedagogen svarade banan på svenska. Istället använde 
pedagogerna i förskola B ofta teckenspråk som stöd vid brist på kommunikation med 
flerspråkiga barn. Detta hade troligtvis en inverkan på flerspråkiga barnen att 
använda svenska språket. 
 
Under vår studie såg vi flera syskonpar i förskola B, dock i endast en situation talade 
barn med varandra på samma modersmål. Vid några tillfällen observerades 
flerspråkiga barns ovilja att tala modersmål, när observatören/pedagogen ville 
uppmärksamma barns modersmål, exempelvis i en situation i förskola A där 
observatören frågade ett barn med finska som modersmål vad mjölk hette på finska 
och barnet ville inte svara. Vi observatörer kunde ibland ha känslan att flerspråkiga 
barn stundtals skämdes eller kände sig annorlunda med deras flerspråkighet. De ville 
troligtvis vara en del av majoriteten. Vi tolkar detta utifrån det relationella 
perspektivet. För att kunna närma sig barns perspektiv och kunna förstå barns 
beteenden behövs det kunskap om mellanmänskliga relationer som byggs i 
personliga möten (Aspelin, 2013), dvs.  relationer mellan barnet och andra barn och 
vuxna. Det som är unikt hos det enskilda barnet framträder i möten. Barns 
ställningstagande är troligtvis beroende av barns tidigare erfarenheter, där 
interaktion med andra är betydelsefullt. Det är svårt för oss att gissa vilka relationer 
barnet redan har erfarit, dock kan vi ifrågasätta om de var positiva. Relationer mellan 
barnen och andra människor utgör en grund för att barnen ska kunna förstå sig själva 
och kunna reagera utifrån egna förutsättningar (Arnér, 2009).  
 
Tillskillnad mot de flerspråkiga barnen visade de svensktalande barnen mycket 
intresse för andra språk. De svarade pedagogerna på engelska och ville gärna 
framhäva sina kunskaper att kunna räkna på flera språk än svenska. Utifrån det 
relationella perspektivet tror vi att de barnen har erfarenheter som grundats på 
stöttning och uppskattning i lärande av andraspråket, samt bemötts på deras villkor. 

5.2.3 Relationernas betydelse 

Det går att urskilja två sorters relationer, de sociala relationerna, som kännetecknar 
målmedvetet möte mellan människor, och mellanmänskliga relationer, som uppstår i 
personliga möten, de är omedvetna (Aspelin, 2013). Utifrån det relationella 
perspektivet är det personliga mötet mellan barnet och andra människor 
betydelsefullt för vilken utveckling och lärande uppstår. Aspelin (2013) understryker 
att mellanmänskliga relationer är känslomässiga fenomen som kan ta skada av 
pedagogiska handlingar. När vi analyserar resultatet i sammanhang med 
relationerna, ser vi pedagogernas förhållningssätt som betydelsefullt för mänskliga 
interaktioner i förskolan. Exempelvis, vid ett tillfälle när ett flerspråkigt barn inte 
kunde kommunicera på svenska, försökte barnet göra sig förstådd genom 
gestikulation. Barn i närheten observerade och började skratta åt barnet. Pedagogens 
lösning till situationen blev att säga till de skrattande barnen att vara tysta. 
Relationerna som skapades vid denna händelse medförde en frustration hos det 
flerspråkiga barnet, som började skrika och uppföra sig högljutt. Situationen belyser 
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de sociala relationer, där barn betraktas som objekt och pedagogen agerar utifrån 
eget perspektiv och inte utifrån barns perspektiv. Pedagogen fokuserar endast på sitt 
lärandemål i aktiviteten och missar ett viktigt tillfälle till att bli delaktig i barns 
omvärld. Dessutom byggs det troligtvis upp negativa erfarenheter hos barnen 
angående kommunikation i flera språk i denna relation. När en pedagog visar ett 
intresse och nyfikenhet till flerspråkiga barn, skapas en möjlighet till en givande 
relation, som kan vara fördelaktig i dennes flerspråkighetsutveckling. Det instämmer 
med det Aspelin (2013) skriver, att den goda relationen mellan pedagog och barn 
bidrar till ett effektivt lärande. 
 
Mårdsjö-Olsson (2010) skriver att pedagogen som utgår ifrån ett relationellt 
perspektiv är medveten vad barn behöver för att lära sig och kan använda barnens 
idéer och erfarenheter som ett innehåll i verksamheten. Pedagogen agerar 
målmedvetet för att inkludera barnet i kommunikation och bygger upp en social 
relation (Aspelin, 2013). Denna relation presenterades exempelvis i förskola B när 
pedagogen uppmärksammade övriga barn genom att säga: "Kalle kan minsann ett 
annat språk, kan du Kalle säga något på finska?". Vi tolkar att det uppstår ett 
relationsarbete, som innebär att pedagogen strävar efter barnets sociala utveckling 
och vill samtidigt uppmärksamma barnets modersmål. Det kan bidra till ett intresse 
hos hela barngruppen, och genom att visa respekt och acceptans gentemot Kalles 
modersmål, kan det hjälpa Kalle att våga använda sitt modersmål i förskolan. Dock 
utifrån det relationella perspektivet, när en pedagog endast bygger upp sociala 
relationer riskerar det att barnen endast säger något vid enstaka tillfällen i sitt 
modersmål. Barnet kommer inte med egna initiativ vid andra tillfällen. Däremot de 
pedagoger som bygger upp mellanmänskliga relationer och förstår betydelsen att 
vara en del av barns omvärld skapar större chans till att barn visar ett intresse och 
lust att tala flera språk vid flera tillfällen. Situationen med den flerspråkiga 
observatören och ett flerspråkigt barn i sandlådan med is, styrker våra tankar. 
Observatören visade egen erfarenhet med flera språk och acceptans som vid behöll 
intresset. Observatören strävade efter att förstå barns intentioner, ställde frågor och 
uppmuntrade barnet att säga något i sitt modersmål t.ex. is på ryska. Detta 
resulterade i att barnet vågade uttrycka sig på sitt modersmål. Vi misstänker om en 
kontinuerlig kontakt mellan observatören och det flerspråkiga barnet skulle fortsätta, 
kan det medföra att barnet väljer att uttrycka sig mer på sitt modersmål. Att kunna se 
barnet som subjekt och visa i relationer vad vi har gemensamt kan bidra till att barnet 
vågar visa "vem jag är". 
 
Med hänsyn till det relationella perspektivet hade vi som observatörer ett mål och 
strategi i vår närvaro med flerspråkiga barn. Vi ville närma oss barns perspektiv och 
tankar angående flerspråkighet. Vi var nyfikna på barns modersmål och ställde 
utmanande frågor. Vi strävade efter att förstå deras agerande och hur de uppfattar 
sina erfarenheter. Detta gjordes för att skapa mellanmänskliga relationer med barnen 
och se hur de agerar beroende på hur de upplever oss. Eftersom i ett relationellt 
perspektiv grundas allt som händer hos barnet på barns relationer med andra 
människor och sammanhang (Arnér, 2009).  Barn reagerade olika. Vissa var 
förvånade och tysta, vissa skrattade och svarade i sitt modersmål och vissa svarade 
alltid på svenska. Vi försökte stödja och uppmuntra barnen till att använda flera 
språk, med att visa respekt för deras första språk. Det kan ha resulterat i ett ökat 
självförtroende hos barnet, som vi anser är en viktig aspekt för deras allmänna 
utveckling och lärande. Vårt ställningstagande bekräftade oss att goda relationer, där 
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barnen känner acceptans för sina olikheter i talande, gynnar barns 
flerspråkighetsutveckling.  

5.3 Sammanfattning av resultat 

När vi analyserar vårt resultat ser vi särskilda mönster i kommunikationen i 
förskolorna i förhållande till barns användning av flera språk. Trots att 
barngrupperna i båda förskolor skiljer sig åt, synliggörs det att barn oftast väljer att 
kommunicera på svenska. Såldes blir svenska huvudspråket. Barnen har skapat sig en 
uppfattning att man endast talar svenska i förskolan istället för sitt modersmål. Det 
svenska språket verkar vara meningsfullt för de flerspråkiga barnen, eftersom det 
hjälper dem att bli förstådd och hitta gemenskap.  

Vår studie visar, att barn som inte kan kommunicera på svenska, leker vanligtvis i 
tystnad. De använder ofta kroppsspråk och gester för att bli förstådda. Det visar sig, 
att barnen börjar förstå annat språk snabbare än de pratar det. När deras utveckling 
och kunnande i svenska förbättras, kodväxlar de.  

Det visar sig att barns förhållningssätt till flerspråkighet är beroende av de relationer 
som skapats i mötet med andra. Goda relationer mellan barn och pedagoger i 
förskolan, som kännetecknas av pedagogers acceptans och nyfikenhet för barns olika 
språk, har en positiv inverkan på barns förhållningssätt till flerspråkighet. När 
pedagoger visar ett intresse av barnets modersmål och uppmanar barn till 
flerspråkighet, vågar barnet uttrycka sig i detta språk. Det är intressant att 
svensktalande barn vill visa att de kan andra språk t.ex. engelska och de visar stolthet 
över det. Däremot är de flerspråkiga barnen lite bakåtdragna och betraktar inte sin 
flerspråkighet som fördel och begåvning. 

6 Diskussion 

I det här kapitlet beskriver vi 6.1 resultatdiskussion, 6.2 metoddiskussion och 6.3 vidare 
forskning. Resultatdiskussion är indelad i tre delavsnitt kopplade till våra forskningsfrågor 
och avslutas med vår slutsats. I metoddiskussion diskuterar vi även trovärdighet och 
pålitlighet. 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med den valda studien är att fördjupa kunskapen om barns förhållningssätt till att 
använda flera språk i förskolan och hur relationerna i förskolan påverkar barns möjlighet 
till flerspråkighet. 

Resultatet visar, att barns förhållningssätt till flerspråkighet och utveckling av 
flerspråkighet är beroende i hög grad av relationer i förskolan. Det uppstår en 
relationsprocess som fungerar som en tredje agent i lärandet (Aspelin, 2003), där det finns 
pedagogisk potential i varje möte mellan barnet och andra medmänniskor. Vi utgår ifrån 
våra forskningsfrågor för att diskutera vårt resultat.   
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6.1.1 Strategier för verbal kommunikation 

Studien visar att barn försöker främst använda svenska och anpassa sig efter det. Vi vill se 
det som anmärkningsvärt att barnen sällan använder andra språk för att kommunicera. 

Det visar sig, att barn agerar och väljer strategier för att kommunicera, beroende på hur de 
uppfattar medmänniskor och deras agerande (Arnér, 2009). Som medmänniskor uppfattar 
vi både barn och pedagoger. Dock visar studien att pedagogernas förhållningssätt har 
större inverkan. Därför diskuterar vi deras förhållningssätt som betydelsefullt för de 
strategier barnen väljer för verbal kommunikation. Svensson (2009) påpekar, att det 
fortfarande kan finnas åsikter hos pedagoger, att flerspråkighet inte är gynnsamt för barns 
intellektuella utveckling och begränsar barns möjlighet att lära sig svenska. Vår studie visar 
att pedagogerna besitter en viss medvetenhet om betydelsen av flerspråkighet med hänsyn 
till förskolans läroplan (Skolverket, 2016). Det synliggjordes mer i förskola A, exempelvis 
när pedagogen satt med ett flerspråkigt barn och ville räkna lego på barnets modersmål. 
Dock kan det ifrågasättas om pedagogerna är nyfikna på barns modersmål. Visar de genom 
sitt ställningstagande att det är värdefullt att kunna flera språk? Stödjer och uppmuntrar 
de tillvägagångssätten barnen använder för att kommunicera?  Vi saknar ett konsekvent 
ställningstagande och ett kontinuerligt arbete. Den problematik vi såg under våra 
observationer i förskola B var att pedagogerna målade upp en perfekt bild av förskolan 
första dagen. De var noggranna att visa hur de tog tillvara på barns inbjudande till 
flerspråkighet. Däremot under andra dagen kunde vi synliggjordes en annan bild. Då 
arbetade de inte med flerspråkighet fast det fanns situationer där barnen bjöd in till det, 
där barns olika språk kunde tas tillvara. Ett bra språkstöd kräver ett medvetet arbete, där 
varje tillfälle till lärande av flera språk utnyttjas (Ladberg, 2003). 

Situationen där ett flerspråkigt barn och observatören med polsk bakgrund samspelade, 
riktar vår uppmärksamhet på andra aspekt. Det verkade vara betydelsefullt för barnet att 
observatören också har erfarenhet av flera språk och därmed har ett accepterat 
förhållningssätt i användandet av flera språk. Där skapas ett ömsesidigt möte mellan 
observatören och barnet, och den närvarande observatören är delaktig i relation till barnet. 
Sådant kan bidra till att barn ses som subjekt, där barnet bekräftas som en självständig 
tänkande varelse och får möjlighet att medverka i eget lärande (Pramling Samuelsson, 
Sommer & Hundeide, 2011). Det bidrar till att barns perspektiv tas på allvar. När barnet 
ses som subjekt möjliggörs en uppfattning att modersmålet är lika viktigt som svenskan. 
Barnet vågar uttrycka sig i sitt modersmål och kommer att berika verksamheten med sitt 
första språk.   

6.1.2 Utveckling av flera språk 

Läroplanen (Skolverket 2016) styr förskolans handlingar. Hur de olika målen i förskolans 
läroplan tolkas, beror på arbetslagets kunskaper och erfarenheter. Resultatet visar att 
svenska språket är huvudspråk i båda förskolorna.  

Vi vill problematisera om barns användande av svenska språket i förskolan, kan minimera 
deras kunskap i modersmålet. Dock skriver Ladberg (2003) att mindre kunskap om sitt 
modersmål kan bidra till sämre resultat i lärande av det andra språket, dvs. svenska. Det 
underlättar att lära sig ett andraspråk om man samtidigt får en god grund i sitt förstaspråk. 
Därför vill vi ifrågasätta att svenska används som huvudspråk. Å ena sidan förstår vi barns 
och pedagogers språkanvändning. Anledningen vi ser, ligger i behovet av gemenskap och 
att bygga kommunikation som grundas i språk alla förstår. Sådan kommunikation bygger 
upp en grund för sociala kompetenser och lärande (Khousravi, 2017). Å andra sidan ligger 
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orsaken hos pedagoger som inte har intresse för, och kunnande i, flerspråkighet. 
Okunnighet om flerspråkighet minskar troligtvis motivationen hos pedagoger, att 
uppmuntra barn till flerspråkighet. Vi försöker att inte generalisera denna bild, utan 
problematisera den, eftersom vi även observerade pedagoger som försökte få in 
flerspråkighet som en del av verksamheten. De fångade upp när barnet uttryckte sig på 
annat språk, och fortsatte prata med barnet om språket de talar. Dock var det enstaka 
tillfällen och det är svårt att påstå att det bidrog till barns utveckling av flerspråkighet. 

Det kan ifrågasättas hur pedagoger motiverar flerspråkiga barn att tala sitt modersmål. 
Eftersom den känslomässiga motivationen är den viktigaste drivkraften och grunden för 
handling (Lindö, 2009). Det kan ifrågasättas om barnets sätt att kommunicera på 
modersmålet tas tillvara. Pedagogernas didaktiska val har betydelse för hur barnen väljer 
att uttrycka sig (Skans, 2011). Påverkar motivationen barns val av språk? Studien påvisar 
att en bra motivation skapar goda förutsättningar till kommunikation i olika språk mellan 
barn och andra. Vilken motivation har pedagogerna i arbetet med flerspråkighet?  

Forskning visar att språken kan stödja varandra (Ladberg, 2003). Skolverket (2016) 
påvisar möjligheten för barn att lära sig flera språk parallellt i förskolan. Senare forskning 
belyser även möjligheten att barn med annat modersmål än svenska kan parallellt utveckla 
flera språk samtidigt. Kännedom om hur det första språket är konstruerat och fungerar 
hjälper flerspråkiga barnet till begreppsbildning och flexibelt tänkande i det andra språket. 
Barn med annat modersmål skapar metaspråklig medvetenhet (Lindberg, 2003). Vilken 
utvecklingsnivå i språken flerspråkiga barn uppnår, beror på variation i språkstimulansen, 
skriver Ladberg (2003). Pedagogerna är medvetna om detta, men verkar glömma bort att 
stimulera flerspråkiga barns alla språkutvecklingar. Saknas det flerspråkiga pedagoger på 
avdelningen för att uppmärksamma olika språk? Sandvik och Spurkland (2011) anser, att 
flerspråkiga pedagoger kan göra en god insats i den flerspråkiga miljön, på grund av egna 
erfarenheter med flerspråkighet. Varför prioriteras inte flerspråkiga pedagoger när 
majoriteten är flerspråkiga barn? 

6.1.3 Betydelse av relationer 

Om majoriteten är svensktalande barn och svensktalande pedagoger, kommer flerspråkiga 
barnets drivkraft vara att lära sig det svenska språket. Barnet kommer troligtvis att se det 
som enormt viktigt. Dock visar studiens resultat att, även när flerspråkiga barn är i 
majoritet, dominerar det svenska språket. Vilken betydelsen har relationerna till denna 
bild? Tycker barnen att det är oacceptabelt att prata modersmål i förskolan? Har deras 
tidigare erfarenheter betydelse för deras ställningstagande?  

En annan situation vi vill presentera är när pedagogen uppmärksammar övriga barn 
genom att säga: ”Kalle kan minsann ett annat språk, kan du Kalle säga något på finska?”. 
Detta kan bidra till intresse hos hela barngruppen, och genom att visa respekt och 
acceptans gentemot Kalles modersmål, kan hjälpa Kalle att våga använda sitt modersmål 
även i förskolan. Det kan bli en lärande situation hos resten av barnen och pedagogerna. 
Mårdsjö-Olssons (2010) skriver, att pedagogen som utgår ifrån ett relationellt perspektiv 
är medveten om vad barn behöver för att lära sig och kan använda barnens idéer och 
erfarenheter som innehåll i verksamheten. Barn får då möjlighet att bidra med sin kunskap 
till verksamhetens arbete.  

Enligt Skolverket (2016) är det pedagogernas uppgift att stödja och lyfta fram det 
flerspråkiga barnet när denne pratar sitt modersmål. ”Ju mer konsekventa vuxna är i sitt 
språkval, desto mer konsekventa verkar också barnen vara” (Skolverket, 2013, s.31). Barnet 
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behöver se ett positivt agerande från pedagoger, en förståelse och gemenskap. Varje 
handling har sin mening. Barnet anpassar sitt språk efter sammanhang (Skolverket, 2013). 
När barnet upplever att det är gynnsamt att kodväxla, kommer denne att göra det. Kanske 
är det värdefullt att ge barnet beröm för kunnighet i andra språk. Vi anser, att det positiva 
ställningstagandet kan stödja barnet i flerspråkighetsutveckling. 

6.1.4 Slutsats 

Slutsatsen som dras är att relationer har en betydelse i barns motivation till att 
kommunicera på flera språk. 

6.2 Metoddiskussion  

För att skapa kunskap om barns förhållningssätt till flerspråkighet valde vi att genomföra 
deltagande observationer i barns vardag i förskolan. Det möjliggjorde att fånga barns 
åsikter och närma sig barns perspektiv. Vi kunde iaktta barns beteende i olika 
sammanhang och olika miljöer. Vi kunde själva påverka och ha inflytande på situationer, 
som bidrog till bättre förståelse om barns uppfattningar och agerande. Vi kan ifrågasätta 
betydelsen av vårt engagemang för insamlat material. Överdrev vi vårt engagemang för att 
samla in relevant material, när vi såg bristfälligt arbete med barns flerspråkighet i 
förskolorna? Frågan måste ställas eftersom det i sådana fall kan kallas tendensiös 
forskning, och gör forskningsuppgifter meningslösa (Tivenius, 2015). Vi genomförde en 
öppen observationsstudie. Bryman (2011) skriver, att forskaren som använder öppen 
etnografi utsätter sig för risk, då medvetna deltagare kan anpassa sitt beteende och utsagor 
utifrån forskarens närvaro. Det skulle kunna gälla våra observationer, när vi upplevde att 
pedagoger försökte anpassa sitt förhållningssätt till våra förväntningar och lyfte fram 
flerspråkighet vid flera tillfällen den första dagen. Dock såg den andra dagen annorlunda 
ut. Vi tolkar att metoden kan hjälpa till att avslöja det som tas för givet eller är osynligt. 
Bryman (2011) skriver, att det också finns en fördel vid öppna observationer, vilket innebär 
att forskaren kan föra anteckningar på ett öppet sätt vid observationer och inte behöver 
förlita sig på sitt eget minne. Det stämmer med våra erfarenheter. 

Vi ser valet av teoretiska perspektiv som relevant för studien. Med fokus på relationer 
mellan människor och eget deltagande i olika aktiviteter hade vi det teoretiska perspektivet 
i en ryggsäck med oss hela tiden. Deltagande observationer gav oss möjlighet att skapa 
närmare relationer med barn. Dock är vi medvetna att vår tolkning av barns agerande inte 
var helt objektivt och påverkad av de relationer som vi skapat med barnen.  

Efter vald metod och genomförd studie kan vi se att metodvalet var optimalt, då vi samla in 
material som var kopplat till vårt beskrivna syfte. I observationerna gick observatörerna 
inte tillsammans, vilket möjliggjorde att få olika synvinklar på situationer i förskolorna, 
exempelvis olika tankar som dök upp. Detta medförde en intressant analys där olika tankar 
synliggjordes. 

Vi var på varje förskola i två heldagar, vi observerade både spontana och styrda aktiviteter. 
Det vi diskuterat är om två heldagar var tillräckligt. Vi kan se i vår empiri att materialet är 
kopplat till vårt valda syfte. Men ändå kan vi undra vad vi skulle kunnat se om våra 
observationer vore uppdelade på flera dagar. Hade vi kunnat få ett mer gediget material 
som skapat möjlighet till bredare kunskap för oss? Tidsramen försvårade även 
möjligheterna att komplettera studierna – om det var något vi kände saknades.  
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För att genomföra observationer i barngruppen utgick vi ifrån ett observationsschema 
(Bilaga 2), som hjälpte oss att rikta in oss på det valda ämnet. Så materialet vi införskaffade 
oss inte skulle bli spretigt när vi sedan skulle transkribera det. Det som kan ha försvårat 
insamlingen av material är att vi valde att endast skriva ner anteckningar av det vi såg. Det 
kan ha lett till att vi ibland missade betydelsefulla situationer. Eftersom vi gick mellan olika 
aktiviteter mellan olika barn, hade det underlättat om vi kunnat filma olika situationer. 
Under transkriberingen fick vi istället fråga oss om det var något ytterligare vi sett som vi 
inte hunnit skriva ner i våra anteckningar. Samtidigt när vi skrev våra anteckningar skrev 
vi våra reflektioner, vilket underlättade formuleringen av tankar kring frågeställningarna.  

Om vi istället hade spelat in situationer i barngruppen, hade vi haft en större uppgift 
framför oss att få vårdnadshavarnas medgivande. En inspelning hade varit etiskt känsligt. 
Det kan också vara känsligt när barnen på ena förskolan var mellan 1–4 år. Det medförde 
att alla barn inte hade möjlighet att förmedla sina tankar om att bli inspelad. Även om vi 
hade fått ett medgivande av vårdnadshavarna ser vi det som viktigt att fråga de aktuella 
barnen om deras medgivande. Att föra anteckningar kräver att vi följer de etiska reglerna 
likväl om vi hade filmat. Men det är mer känsligt att filma då det är svårare att garantera 
deltagarnas anonymitet. När vi nu var på en avdelning där barn var i olika åldrar, skulle det 
varit svårt att få de yngsta barnens medgivande, då de inte kan det verbala språket. Både 
observatörernas, pedagogernas och barnens förhållningssätt hade kunnat påverkas.  

6.2.1 Trovärdighet och pålitlighet 

Trovärdighet och pålitlighet är viktiga faktorer i kvalitativa studier, bland annat för att 
påvisa hur vi har tolkat, förstått och bearbetat det insamlade materialet. Trovärdighet 
innebär hur vi utifrån våra formulerade forskningsfrågor har samlat in material genom 
våra genomförda observationer i barngrupp. I vårt utförande av observationerna utgick vi 
ifrån vårt valda teoretiska perspektiv, det relationella. Relationella perspektivet hjälpte oss 
under observationerna att se samspelets möjligheter till barns utveckling av flera språk. 
Tack vare att vi gjorde deltagande observationer kunde vi aktivt delta i barnens verklighet, 
närma oss deras värderingar och se deras strategier i kommunikation, samt hur relationer 
med medmänniskor påverkar deras språkanvändning. Utifrån våra genomförda 
observationer kunde vi sedan besvara våra forskningsfrågor och samtidigt skapa oss en 
förståelse för vikten av barns samspel och relationer. Vi tycker, att undersökningsgruppen 
var relevant till våra forskningsfrågor, även om det går att ifrågasätta i vilken utsträckning 
resultaten kan överföras till snarlika sociala miljöer och situationer. För att öka 
trovärdigheten lovade vi pedagogerna som deltog i undersökningen att rapportera 
resultatet till dem.  

Pålitlighet visar hur studien är genomförd för att generera ett tillförlitligt resultat (Bryman, 
2011). Våra observationer genomfördes under fyra heldagar, det gav oss en större inblick i 
barnens vardag i förskolan och hur arbetet gick till i barngruppen. Däremot vill vi 
problematisera antalet timmar i barngruppen, vilket motsvarade åtta timmar på vardera 
avdelningen. Det är svårt att påstå att denna tidsperiod var tillräcklig. Hade flera timmar 
givit oss en större trovärdighet i vår studie? Deltagande observationer gav oss möjlighet att 
ställa frågor och samtala med deltagarna i olika situationer, som sedan hjälpte oss att 
närma sig deras perspektiv och skapa förståelse av deras uppfattningar och agerande. Vi 
skapade närmare relationer med både barn och pedagoger, vilket gynnade deras öppenhet 
mot oss och gjorde oss själva trovärdiga. Det bidrog till en trygg miljö för barnen vid 
datainsamlingen, vilket vi ser som en viktig aspekt i vårt arbete. Genom att vi var 
närvarande och observerade i barngruppen blev därmed tillförlitligheten hög. Dock var vi 
medvetna att det inte gick att få en fullständig objektivitet, eftersom vårt personliga 
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förhållande och intresse kunde påverka vår inriktning i observationerna och hur vi tolkade 
handlingarna. Vi kunde också omedvetet påverka deltagarna, genom vår vistelse i denna 
miljö. 

Reflexivitet 

Reflexivitet innebär ett ställningstagande, som kännetecknas av självreflekterande och 
medvetenhet om, att våra värderingar kan påverka forskningsprocessen (Bryman, 2011). Vi 
var medvetna om detta. Det fanns faktorer som kunde påverka det praktiska 
genomförandet och slutligen vårt resultat. Deltagande observationer möjliggör att 
observatören utvecklar en personlig närhet med barn som studeras, särskilt den 
flerspråkiga observatören som kan partiell identifiera sig med flerspråkiga barn. Det är 
också naturligt att man har en positiv inställning till den som förnims som underordnad 
grupp och en negativ inställning till dem som har makt. Det kan påverka tolkningen av 
resultat och ge en felaktig bild. Inför studien bar vi även med oss olika erfarenheter som 
kunde påverka vår objektiva syn. Som forskare försökte vi att ställa oss utanför oss själva 
för att bli så objektiv som möjligt. Såväl ville vi distansera oss till uppgiften som sig själv. 
Det var betydelsefullt för att kunna närma oss barns perspektiv och se med ”barns ögon”, 
dock visade slutsatsen att vi hade svårt med detta. Exempelvis, när vi såg ett flerspråkigt 
barn, som visade frustration på grund av svårigheter i kommunikation, hjälpte vi till och 
påverkade situationen. Det ställningstagandet skulle eventuellt kunna försvaga resultatet. 
Bryman (2011) påstår, att objektivitet är svårt att uppnå i en kvalitativ forskning. Men 
genom att följa etiska principer, kan värderingar vara relevanta på ytterligare sätt för 
utövandet i forskningsprocessen. Det instämmer med våra tankar. 

Sanningskriterierna 

För att säkerhetsställa vårt tolkningsarbete kontrollerar vi det mot sanningskriterierna: 
rimlighetskriteriet, koherenskriteriet och korrespondenskriteriet (Tivenius, 2015). 
Rimlighetskriteriet innebär, att vår tolkning är rimlig. Eftersom vi fokuserade på två 
förskolor med flerspråkiga barn som var relevanta till vårt valda syfte och försökte att bli 
objektiv. Att vara på observationer under fyra heldagar, möjliggjorde att skapa en 
helhetsbild om det insamlade materialet. Detta bidrar till koherenskriteriet då vi kan hålla 
oss till en röd tråd och koncentrera resultatet till våra frågeställningar. Vår tolkning av 
empirin grundades på det teoretiska perspektivet, som bidrog till en distans till empirin, 
oss själva och processen. Genom detta uppfyllde vi korrespondenskriteriet. ”Vilket innebär 
att tolkning måste korrespondera med någonting utanför tolkaren och empirin” (Tivenius, 
2015, s.20).   

6.3 Vidare forskning 

Eftersom barn lär sig i interaktion med andra, upplever vi att vårdnadshavarnas 
förhållningssätt till flerspråkighet kan ha betydelse i barns möjlighet till flerspråkighet. 
Vidare forskning kan därmed handla om vårdnadshavarnas påverkan på barnen, i deras val 
av språk. Eftersom hemmet är den första lärandemiljön barnet vistas i, kan den ha en 
påverkan på barnets relation till flerspråkighet.  

6.4 Studiens betydelse  

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016), föreskriver vikten av ett medvetet arbetssätt 
med flerspråkighet. Datainsamlingen synliggör hur styrdokumentens förutsättningar 
förverkligas i några förskolor. Med det insamlade materialet kan vi medvetandegöra för 
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pedagoger, att sådant som tas för givet i verksamheten kan bearbetas och levandegöras. 
Forskningen är även avsedd att belysa för oss hur arbetet kan gå till ute i verksamheten. 
För att sedan i vår blivande yrkesroll ha erfarenheter med oss hur vi kan arbeta, på vilket 
sätt vi skulle vilja arbeta och hur vi inte vill arbeta med flerspråkighet. Dessutom tror vi, att 
en sådan studie skulle utgöra ett värdefullt bidrag till den samlade kunskapen inom 
området. När vi arbetade med litteratursökningen, visade det sig att det finns mycket 
litteratur om barns perspektiv, men det var problematiskt att hitta lämplig forskning som 
sammanflätar barns perspektiv och flerspråkighet.  
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Bilaga 1 

Missivbrev  

 

Information om genomförande av observationer i 
barngrupp  

 

Hej vårdnadshavare! 

Vi är två studenter som går vår sista termin på förskollärarutbildningen vid 
Mälardalens Högskola i Västerås. Vi håller just nu på att skriva vårt examensarbete. 

Vi har valt att skriva om barns förhållningssätt till flerspråkighet i två förskolor med 
flerspråkiga barn. För att samla in material till vår studie kommer vi genomföra 
observationer i barngruppen, heldag 15–16/11. Syftet med observationerna är att se 
vilka strategier barnet använder för att kommunicera verbalt och hur relationerna i 
förskolan påverkar barns möjlighet till flerspråkighetsutveckling. 

Vi följer strikt vetenskapsrådets forskningsetiska principer som bland annat innebär 
att deltagandet är frivilligt, att ingen information om förskolans, pedagogernas eller 
barnens namn kommer delges i arbetet och att inte några bilder på barnen kommer 
tas. Det färdiga examensarbetet kommer endast användas i forskningsändamål och 
presenteras vid Mälardalens Högskola och läggs ut i databasen DiVA.  

Om ni har några funderingar eller frågor går det bra att höra av er till oss. 

Hoppas vi ses! 

Med Vänliga Hälsningar 

Emma Larsson eln14020@student.mdh.se 

Iwona Terlecka-Binieda ita14001@student.mdh.se 

Handledare: Olle Tivenius olle.tivenius@mdh.se  
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Bilaga 2 

Observationsschema 

Observation. Datum, tid 

Antal barn: Antal flerspråkiga barn: 

Antal personal:  Antal observatörer:  

Vad utspelar sig: Våra reflektioner: 

Strategier i verbal kommunikation  

- Barns användning av modersmål 

 

- Barns användning av Svenska 

- Barns respons, initierar, tystnad 

 

Stödjande beteende till flerspråkighetsutveckling 

(Barn-barn, barn-pedagog, barn-observatör) 

 

-Pedagog/observatör uppmuntrat (stället frågor, bekräftar) 

-Pedagog/observatör bygger på barns idéer, förmågor 

-Pedagog/observatör acceptans 

-Andra barns intresse  

 

 

 

 


