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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen kring vilka kommunikationsresurser 

flerspråkiga barn använder sig av för att bli delaktiga i pedagoginitierade 

samlingsaktiviteter. Samt att synliggöra vilka av dessa kommunikationsresurser som 

uppmärksammas av förskollärare för att skapa möjligheter för att flerspråkiga barn ska 

bli delaktiga i pedagoginitierade samlingsaktiviteter. Studien genomfördes genom 

videoobservationer på en förskola i en mellanstor svensk stad.  

Resultatet påvisade att flerspråkiga barn använder sig av flertalet 

kommunikationsresurser för att bli delaktiga, verbala såväl som icke verbala genom 

kroppsliga handlingar samt användandet av omgivningen och materiella ting. Resultatet 

påvisade vilka kommunikationsresurser förskolläraren uppmärksammade samt hur detta 

bidrog till olika nivåer av flerspråkiga barns möjligheter till delaktighet i 

pedagoginitierade samlingsaktiviteter. När förskolläraren uppmärksammade barnens 

kroppsliga kommunikationsresurser ökade nivåerna av barns delaktighet i enlighet med 

Shiers (2001) delaktighetsmodell.  

 

 

 

Nyckelord:  
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Communication resources, multilingual children, multimodality, participation, 

preschool.  
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1. Inledning 
 

Skolinspektionens (2017) granskning av förskolans arbete med flerspråkiga barns 

språkutveckling visar att var femte förskolebarn är flerspråkig. Därför är flerspråkighet 

en stor del av många barns vardag i förskolan (Ljunggren, 2013). Dock bedömer 

Skolinspektionen (2017) att tre femtedelar av de förskolor som granskades i liten 

utsträckning har utarbetade metoder, riktlinjer eller skapat andra förutsättningar för att 

arbeta med och stödja språkutvecklingen hos flerspråkiga barn. För att kvalitetshöja 

förskolans verksamhet utifrån arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling menar 

Skolinspektionen (2017) att det pedagogiska innehållet i verksamheten bör utgå från 

barnens erfarenheter och intressen. Detta för att det ska vara möjligt för de pedagogerna 

som arbetar i verksamheten att skapa meningsfulla sammanhang som stimulerar och 

stödjer flerspråkiga barns språkutveckling. Det står även i läroplanen för förskolan, att 

verksamheten skall utgå från barns erfarenheter, intressen och behov (Skolverket, 2016). 

I läroplanen framhålls även att förskolläraren ansvarar för att varje barn som vistas i 

förskolan ges förutsättningar till att få påverka utformandet av innehållet i förskolans 

verksamhet (Skolverket, 2016). Kultti (2014) poängterar att flerspråkiga barn inte skall 

ses som en homogen grupp utan att alla barn oavsett språk har olika erfarenheter och 

intressen som skall tas i beaktning i förskolans pedagogiska verksamhet. Enligt 

läroplanen för förskolan och skollagen har flerspråkiga barn rätt till att utveckla sitt 

modersmål, vilket även gynnar deras utveckling av det svenska språket och ökar 

möjligheten till att höja deras kompetenser inom andra områden (Skolverket, 2016; SFS 

2010:800). Trots detta visar tidigare forskning att flerspråkighet i förskolan alltför ofta 

ses som en brist eller ett problem och tenderar att vara osynlig i den pedagogiska 

verksamheten (Cromdal, 2002 refererad i Ljunggren, 2013; Skolverket, 2013; Kultti, 

2014). Tidigare forskning visar även på att flerspråkiga barn ofta använder sig av icke 

verbala kommunikationsresurser när de deltar i aktiviteter i förskolans kontext (se 

exempelvis Kultti, 2012; Björk-Willén, 2006). 
 

Dessa aspekter har bidragit till vårt intresse för flerspråkighet och därför vill vi undersöka 

flerspråkiga barns möjligheter till delaktighet och vilka kommunikationsresurser som 

används för att uppnå detta. 
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2. Syfte och frågeställning: 
 

Tidigare forskning lyfter fram att flerspråkiga barn använder sig av olika 

kommunikationsresurser och främst de icke verbala när de samspelar med andra inom 

förskolans kontext. Syftet med vårt examensarbete är därför att öka kunskapen om vilka 

kommunikationsresurser som flerspråkiga barn använder för att bli delaktiga i förskolans 

verksamhet. Utifrån syftet har följande frågeställningar specificerats: 

 

Vilka kommunikationsresurser använder flerspråkiga barn för att uttrycka sig och för att 

bli delaktiga i pedagoginitierade samlingsaktiviteter? 

 

Vilka kommunikationsresurser uppmärksammas av förskollärare för att skapa 

möjligheter för barn att bli delaktiga?  

 

Vilka nivåer av barns delaktighet kan identifieras? 
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3. Bakgrund:  
 

3.1. Centrala begrepp:  
 

I detta avsnitt lyfts och förklaras olika begrepp som har betydelse för, och kommer att 

behandlas i denna studie.  

 

 

3.2. Modersmål 

 

Andelen barn som har ett annat modersmål än svenska i Sveriges förskolor är hög visar 

Drakenberg, Morgan och Tvinsedts rapport från 2009 (Ljungberg, 2013). Modersmål 

definieras som det språk barnet först lär sig i hemmet och kopplas ofta till ursprung 

(Skolverket, 2013). Det är viktigt i detta sammanhang att påpeka att även svenska är ett 

modersmål.  

 

Begreppet modersmål används dock inte inom lingvistikfältet utan där talas det om L1 

och L2, det vill säga förstaspråk och andraspråk då modersmål kan tolkas gälla endast ett 

språk. Det är även möjligt att ha flera förstaspråk och det kan ibland vara svårt att avgöra 

vilket språk som lärs in först (Doughty & Long, 2003. refererad i Ljunggren, 2013). I 

dagens samhälle möter flertalet barn ytterligare ett språk innan talspråket på modersmålet 

har utvecklats (Kultti, 2012). Däremot kan man inte per automatik anta att barn 

identifierar sig med föräldrarnas utländska ursprung och talar samma modersmål som 

dem. Det går inte heller att dra slutsatsen att barn till föräldrar med olika modersmål blir 

flerspråkiga (Skolverket, 2013).  

 

 

3.3. Flerspråkighet 

 

Begreppet flerspråkighet kan vara komplext och det kan vara svårt att förstå och tolka 

innebörden av begreppet (Ljunggren, 2013; Skolverket, 2013). Det råder skilda 

uppfattningar av hur begreppet definieras. Enligt Skolverket (2013) definieras begreppet 

flerspråkighet som en förmåga att använda sig av flera än två språk i sin kommunikation. 

Kultti (2012, 2014) och Skans (2011) menar däremot att flerspråkighet handlar om barn 

som använder sig av fler än ett språk i sin vardag på förskolan eller i hemmet. Kultti 

(2012, 2014) anser att det inte behövs en definiering av språk utifrån modersmål, 

förstaspråk eller andraspråk då det inte är givet att barnen kommer att använda sitt eller 

sina modersmål i de flesta sammanhang.  Kultti (2012, 2014) framhäver vidare att 

språken kompletterar varandra och att det därför är snävt att tala om tvåspråkighet. Ett 

begrepp som närmar sig detta synsätt är additiv tvåspråkighet, som även det innefattar 

föreställningen att språken kompletteras av varandra och att inlärningen av flera språk 
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samtidigt inte behöver betyda att något av språken blir mindre utvecklat (Wei, 2000, 

refererad i Kultti, 2012, 2014).  

 

I Sverige kopplas flerspråkighet ofta samman med bristande kompetenser i svenska och 

ses som en egenskap som finns hos individen (Skolverket, 2013). Detta synsätt bidrar till 

att begreppet flerspråkighet får en annan betydelse än den sedvanliga definitionen av 

begreppet det vill säga, en individ som kan tala flera språk och uppfattas istället som en 

individ som inte behärskar svenskan. Skolverket (2013) framhåller därmed att 

flerspråkighet bör ses som en kompetens istället för en egenskap. Även Ljunggren (2013) 

anser att flerspråkighet bör betraktas som en resurs. Kultti (2014) hänvisar till tidigare 

forskningsresultat som överensstämmer med att flerspråkighet är en kompetens som 

bidrar till kognitiva färdigheter. Med bakgrund av dessa perspektiv kommer Kulttis 

(2012, 2014) och Skans (2011) definiering av begreppet flerspråkighet hädanefter att 

användas i denna studie. 

 

 

 

3.4. Flerspråkig förskola 

 

I relation till flerspråkighet nämns även ibland begreppet flerspråkig förskola. 

Ljunggren (2013) använder sig av detta begrepp och syftar då till en förskoleverksamhet 

där barnen som är inskrivna i en förskola talar olika modersmål. Detta menar Ljunggren 

innebär att en stor del av de svenska förskolorna kan kategoriseras som flerspråkig 

förskola. Skolverket (2013) anser däremot att en förskola inte kan anses som flerspråkig 

endast för att det finns flerspråkiga barn i förskolans verksamhet. Skolverket använder 

begreppen individuell och institutionell flerspråkighet. Individuell flerspråkighet syftar 

till att individen använder sig av flera språk i sitt dagliga liv och begreppet institutionell 

flerspråkighet betyder att förskolan använder fler än ett språk i sin pedagogiska 

verksamhet (ibid.).  

 

 

3.5. Kommunikationsresurser 

 

Denna studie utgår från det multimodala perspektivet utifrån Goodwins synsätt på 

multimodala kommunikationsresurser, vilket innebär en bredare syn på kommunikation 

än bara den verbala kommunikationen. Goodwin inkluderar alla de resurser som 

människor använder i sin kommunikation för att interagera, förmedla och skapa 

samförstånd med andra såsom materiella ting, verbala resurser, kroppspositionering, 

kroppsspråk, gester, blickar och intoning (Goodwin, 2000; Hamerslag, 2013; Björk-

Willén, 2006; Kultti, 2012). Kommunikation kan ses vara den förmedlande länken mellan 

tänkande och kultur, men det fordrar att de som kommunicerar tolkar varandras 

handlingar på så sätt att de utvecklar ett gemensamt samförstånd, det vill säga att inta 



 

5 

 

intersubjektivitet (Kultti, 2012). Dessa tolkningar baseras på tidigare erfarenheter och 

kunskaper som individen har erfarit i den aktuella kontexten och gensvaret som ges från 

kommunikationspartner blir ett bevis på om intersubjektivitet skapats. Alla 

kommunikationsresurser är viktiga i barns lärprocesser, i synnerhet vid inlärning av ett 

annat språk (ibid.).   

 

 

3.6. Barns delaktighet 

 

Enligt läroplanen (2016) förutsätts att barn ges förutsättningar till vara delaktiga i 

utformningen av innehållet i förskolans verksamhet samt att det även ska skapas 

förutsättningar för att barnen ska kunna vara aktiva deltagare i genomförandet av de 

planerade aktiviteterna. Dessa antaganden bidrar till att barn ej ses som passiva mottagare 

utan tillskrivs en viktig roll i både planeringsarbetet och i genomförandet av aktiviteterna 

(Hamerslag, 2013). Däremot är det viktigt att förtydliga att barns deltagande är styrt av 

de strukturer som formar verksamheten t.ex. normer, rutiner och regler (ibid.).  

 

Hamerslag (2013) menar att begreppet barns delaktighet kan vara svårt att definiera. Shier 

(2001) hanterar begreppet och utvärderar graden av delaktighet genom att dela in 

innebörden av begreppet i fem olika nivåer. Den första nivån innebär att pedagoger har 

en vilja att lyssna på barnen, andra nivån innebär att barnen ges det stöd de behöver för 

att förmedla sina tankar. Den tredje nivån innebär att barnens åsikter tas i akt, den fjärde 

att barnen görs delaktiga och innefattas i besluttaganden. Den sista och femte nivån av 

begreppet delaktighet innebär att makten delas mellan barnen och pedagogerna. Genom 

att se olika nivåer av barns delaktighet bidrar det även till ett mer nyanserat sätt att se på 

begreppet (ibid.).  
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4. Tidigare forskning:  
 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning kring flerspråkighet i förskolan och vilka 

kommunikationsresurser som används av barn inom förskolans kontext samt barns 

delaktighet i lärarledda aktiviteter. Sökning av tidigare forskning gjordes i databaser 

såsom EBSCO, Google Schoolar, ERIC, Diva- portal samt Swepub. Sökning av tidigare 

forskning har utgått från sökorden barns delaktighet, deltagande, flerspråkighet, 

kommunikationsresurser och förskola samt från engelska sökord communication 

resources, multilingual children, multimodality, participation och preschool.  

 

 

 

4.1. Barns delaktighet 
 

Shier (2001) har utvecklat en alternativ modell till Harts (1992) “delaktighetsstege” som 

uppkom efter att Barnkonventionen togs i bruk i England år 1991 (Shier, 2001). Shier 

skriver att Barnkonventionen har givit upphov till många diskussioner i England kring 

barns rättigheter och delaktighet, speciellt artikel 12.1, barns rätt att uttrycka sina åsikter 

fritt i frågor som innefattar och påverkar dem. Artikel 12.1 har även blivit ett centralt 

innehåll i publikationer och litteratur som rör barns delaktighet (ibid.). Harts 

“delaktighetsstege” har varit den modell som det har refererats till och som används av 

yrkesutövare (Shier, 2001). Utgångspunkten i Shiers delaktighetsmodell är lik Harts men 

har färre steg. Shier har helt uteslutit de tre första stegen i Harts modell som rör icke-

deltagande. Shier menar att hans modell ej skall ses som en ersättare till Harts utan snarare 

som ett extra verktyg, som kan bidra till att yrkesutövare kan undersöka olika perspektiv 

av delaktighetsprocesser samt som ett verktyg för att öka barns delaktighet i olika 

verksamheter som arbetar med barn. Denna modell som Shier har utformat innehåller fem 

nivåer, dessa nivåer finns nämnda i ovanstående avsnitt (centrala begrepp) men redovisas 

även här.  

 

Nivå;  

1; barn lyssnas på  

2; barn stöds att uttrycka sina åsikter 

3; barns synpunkter beaktas 

4; barn är inblandade i beslutprocesser  

5; barn och vuxna delar makten och ansvaret för beslutprocessen (Shier, 2001 s.110. 

Svensk översättning av författarna i denna studie). 

 

 

Shier (2001) menar att graden av engagemang för barns delaktighet kan variera för 

individen eller organisationen och har därför utformat tre etapper öppning, möjlighet och 

skyldighet vid varje nivå för att identifiera olika grader av barns delaktighet. Genom att 

svara på en enkel fråga vid varje etapp kan individen eller organisationen klargöra sin 

position och vidta eventuella åtgärder för att öka graden av barns delaktighet. Vid varje 
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nivå sker en öppning så snart individen eller organisationen är villig att börja arbeta på 

den nivån och intar ett personligt engagemang. Den andra etappen möjlighet sker när 

första etappen är uppnådd det vill säga en öppning samt när individen eller organisationen 

gör det möjligt för dem att arbeta med denna delaktighetsnivå i praktiken till exempel 

genom olika resurser såsom kompetens och kunskap inom området samt förbättring av 

rutiner eller metoder. Skyldighet som är den tredje etappen på varje nivå uppnås när denna 

nivå finns med i organisationens policydokument och är fastställd som ett beslut. Shier 

menar att i verkligheten är det osannolikt att en yrkesutövare är placerad vid bara en nivå 

och etapp i modellen. Det är möjligt att denne kan vara placerad i olika nivåer och i olika 

etapper beroende på uppgift, aktivitet eller policydokument (ibid.).  

 

 

I Hamerslags (2013) forskning var det övergripande syftet att undersöka hur barns 

delaktighet och möjlighet till att påverka innehåll och utformning kom till uttryck i ett 

projektarbete på en Reggio Emilia inspirerad förskola. Hamerslag (2013) använde sig till 

viss del av Baes (2004, 2012 refererad i Hamerslag, 2013) begrepp rymliga respektive 

trånga interaktionsmönster i sin analys av studien. Dessa begrepp fångar vissa 

karaktärsdrag av samspel som samverkar med olika nivåer av livlighet hos barnen. 

Rymliga interaktionsmönster karaktäriserar av lekfullhet både hos barn och pedagoger 

samt att barnen ställer flest frågor och pedagogerna färre. Pedagogerna lägger även i 

större utsträckning märke till vad barn försöker kommunicera både verbalt och icke 

verbalt. I detta mönster upplevs pedagogerna som mer självreflekterande och försöker 

inta ett barns perspektiv för att försöka närma sig det barnen visar intresse för. Det blir då 

tal om intersubjektivitet det vill säga att pedagogerna försöker skapa ett samförstånd med 

barnen. Trånga interaktionsmönster karaktäriseras av det motsatta gentemot vad de 

rymliga interaktionsmönstren karaktäriseras av. Värt att nämna är att pedagogerna i 

trånga interaktionsmönster inte uppfattas uppmärksamma alla de uttryck som barnen 

försöker förmedla och särskilt inte de icke verbala handlingarna. Pedagogerna är mer 

fokuserad på det planerade innehållet och målet med aktiviteten snarare än att försöka 

inta barnens perspektiv. Hamerslag (2013) skriver att Bae argumenterar för att rymliga 

interaktionsmönster stödjer barns rättigheter och är viktigt för att skapa delaktighet i 

förskolan. Hamerslag menar att dessa två interaktionsmönster inte ska ses som motsatser 

till varandra, iallafall inte i det verkliga livet. Hamerslag menar att verkligheten är mer 

komplex och att det finns drag av de båda interaktionsmönstren i samspelet mellan 

pedagoger och barn. Samtidigt menar Hamerslag att i analysarbetet kan dessa begrepp 

göra det möjligt att fånga vidden av barns deltagande och delaktighet inom förskolans 

kontext. Resultatet av studien visade att barnen genom sitt deltagande kunde vara 

delaktiga i aktiviteten även om aktiviteten karaktäriseras av trånga interaktionsmönster. 

Pedagogerna skapade förutsättningar för barns deltagande och delaktighet samtidigt som 

barnen också var med och bidrog i konstruerandet och utförandet av projektarbetet. 

Resultatet visade även att barnens kommunikativa kompetenser spelade stor roll för deras 

möjlighet till delaktighet i aktiviteterna. Barnen använde sig utav många olika 

multimodala resurser för att argumentera, resonera och visualisera i utformandet av 

projektarbetet. Barnen bidrog till en bredd och mångfald av innehåll och genomförande 
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av projektarbetet. Däremot hade inte barnen samma möjlighet att påverka vilka arbetssätt 

som skulle användas inom projektarbetet (ibid.).  

 

4.2. Flerspråkighet 
 

Kulttis (2012) studie syftade till att uppmärksamma vilka villkor förskolan erbjöd de 

yngre flerspråkiga barnen i deras språkliga och kommunikativa utveckling samt hur deras 

deltagande i olika förskoleaktiviteter kom till uttryck. Fokuset i studien var på de 

aktiviteter som Kultti kallar institutionella aktiviteter såsom lek, måltid, sångsamling och 

sagostund. Resultatet visar att de lärarledda aktiviteterna erbjöd många olika möjligheter 

för barnen att delta. Normspråket på förskolorna var svenskan och de andra modersmålen 

förblev osynliga i den pedagogiska verksamheten, endast vid ett fåtal tillfällen användes 

annat modersmål än svenska och då tillsammans med andra som också behärskade det 

aktuella språket. Detta menar Kultti visar på att barn redan i tidig ålder lär sig tolka vilket 

språk som är accepterat i olika kontexter, vilket även Norling (2015) instämmer med. 

Trots detta visar resultatet i Kulttis (2012) studie på att barnens språkkunskaper inte var 

avgörande för deras deltagande i aktiviteterna. Barnen använde sig av många olika 

kommunikationsresurser för att visa på sitt deltagande. Upprepning och imitation av 

andra individers handlingar användes som resurs samt även gester, kroppsspråk och 

föremål. Betydelsen av att låta barnen uttrycka sig med hjälp av olika 

kommunikationsresurser bidrog till att det enskilda barnet kunde delta i 

gruppaktiviteterna utifrån sina egna villkor (ibid.). Resultatet visade även att strukturen 

och det upprepade handlingsmönstret i de lärarledda aktiviteterna hade betydelse för 

barns deltagande och för deras språkliga och kommunikativa utveckling (Kultti, 2012). 

Detta menar Kultti är en viktig aspekt, lärarledda gruppaktiviteter behövs även på 

småbarnsavdelningar. Trots detta påpekar Kultti (2016) att lärarledda gruppaktiviteter 

inte är lika frekvent förekommande på småbarnsavdelningar utan verksamhetens innehåll 

till stor del består av fria aktiviteter. Detta innebär att de yngsta barnen själva får ta ansvar 

för att initiera och upprätthålla olika aktiviteter. Kulttis (2016) studie av en australisk 

förskola syftade till att undersöka just de yngsta barnens möjligheter till deltagande och 

inflytande i förskolan, och påvisade att de yngre barnen samt barn med annat modersmål 

som ännu inte utvecklat majoritetsspråket, inte har samma förutsättningar till deltagande 

och inflytande. Kultti använde sig av Shiers modell (beskriven i ovanstående avsnitt) för 

att synliggöra barns möjlighet till delaktighet och studien visade vidare att icke verbala 

handlingar kan användas som goda verktyg i kommunikation för deltagande men även att 

dessa handlingar kan öppna upp för nya och fördjupade sätt att delta i aktiviteter. Kultti 

menar att barn behöver olika tillvägagångssätt för att uttrycka sina åsikter och önskningar 

vilket då innebär att förskollärares förhållningssätt och medvetenhet är av stor betydelse. 

Det är viktigt att förskollärare ser, är inlyssnande och ger respons på det barnen 

kommunicerar för att barnen ska få inflytande i den pedagogiska verksamheten (ibid.).  
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Ljunggren (2013) undersökte i sin studie vilka erbjudanden till kommunikation som 

erbjöds i en flerspråkig förskola. Resultatet visade att artefakter såsom mat, kläder, 

leksaker erbjöd många möjligheter till kommunikation mellan barnen (Ljunggren, 2013). 

Ofta förstärktes den verbala kommunikationen med icke verbala 

kommunikationshandlingar. Barnen i Ljunggrens studie hade olika modersmål men detta 

tolkar Ljunggren inte var ett hinder för dem att kommunicera med varandra. Detta menar 

Ljunggren kan bero på att det var det svenska språket som användes som 

kommunikationsspråk mellan barnen även om det var många barn som delade samma 

modersmål. Resultatet visade även att erbjudanden till kommunikation var bunden till 

den institutionella ordningen som rådde på förskolan. I de aktiviteter som hade en strikt 

styrd reglering såsom matsituationer och språkövningar var erbjudanden till 

kommunikation mer sluten. Barnens möjligheter till att vara aktiva och vara 

initiativtagare i dessa situationer var beroende av pedagogernas lyhördhet. Pedagogernas 

lyhördhet visade sig ha betydelse för om barnens initiativ till kommunikation togs tillvara 

av pedagogerna. Ljunggren menar att flerspråkigheten inte togs tillvara av pedagogerna i 

den planerade pedagogiska verksamheten (ibid.). 

 

 

Skans (2011) studie som syftade till att undersöka hur det didaktiska innehållet tog sig i 

uttryck i en flerspråkig förskola, visar att det språkstöd som flerspråkiga barn erfar är mest 

i de av pedagogerna planerade aktiviteter. Under dessa aktiviteter erbjöds 

kommunikationsstöd i form av flertalet artefakter såsom foton, dockor eller andra 

konkreta föremål samt förtydligande av innehållet genom enstaka ord på barnens olika 

modersmål eller nyttjandet av kroppsliga handlingar. Detta främjar barnens 

förutsättningar till att få en fördjupad begreppsförståelse av språket menar Skans. 

Inkluderande av olika språk bidrar till inkludering och delaktighet och visar även på en 

acceptans i användning av barnens olika modersmål. De aktiviteter som planerades av 

pedagogerna kännetecknades av en ritualiserande struktur baserad på gemensam 

erfarenhetsgrund, detta för att öka barnens känsla av sammanhang och delaktighet. Dock 

påvisade Skans studie på att dessa aktiviteter ofta, i motsats till intentionen, minskade 

barnens inflytande över innehållet då barns initiativ sällan gavs gehör för i de fall där 

barns initiativtagande till kommunikation inte behandlade samma innehåll den vuxne 

initierat. Kommunikationen blev då istället mestadels en envägskommunikation, och 

kommunikationen mellan barn och pedagog tycktes till största del bestå av styrda frågor 

och svar istället för att inbjuda till djupare samtal. Under aktiviteter i mindre grupp 

återfanns inte samma språkstöd enligt Skans, utan innehållet i aktiviteten var istället det 

primära, detta till trots pedagogernas egna uppfattning om att barnens språkutveckling 

och möjligheter till kommunikation var det viktigaste (ibid.)  

 

 

Björk-Willéns (2006) avhandling i vilken det övergripande syfte var att studera hur barns 

deltagande och sociala samspel togs i uttryck genom multimodala handlingar, behandlar 

studier gjorda på en institutionell flerspråkig förskola i Australien och i Sverige. Björk-

Willén har studerat barns deltagande i sociala samspel med andra barn och mellan barn 
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och förskollärare, då främst i lärarledda aktiviteter såsom samling och språkgrupps 

aktiviteter. Resultatet av studien av de lärarledda aktiviteterna visade att rutiner spelade 

en betydande roll för barns deltagande i aktiviteterna och att det fanns en generell 

uppfattning om att aktiviteterna skulle genomföras på engelska eller svenska. Vid de 

tillfällen som förskollärarna frångick de förväntade strukturerna eller använde det ej 

förväntade språket i aktiviteten uppstod protester, missförstånd eller förvirring bland 

barnen vilket minskade deras möjligheter till deltagande. Björk-Willén menar att dessa 

missförstånd inte uppstod på grund av språkbristningar utan snarare av förskollärarens 

otydlighet kring förändring av strukturen i aktiviteten. Björk-Willén menar vidare att 

detta kan ge en felaktig bild av att det finns bristande språkförmågor hos barn eller olust 

till att samarbeta. Björk-Willéns studie visar att barn använde sig av flertalet multimodala 

resurser, verbala likväl som icke verbala för att bli delaktiga i lärarledda aktiviteter. 

Därför anser Björk-Willén att förskollärare bör ta barnens multimodala handlingar i 

beaktning för att få en mer sanningsenlig helhetsbild av barnens språkförmåga (ibid.).  

 

 

En studie som syftade till att kritiskt granska och belysa en dåvarande institutionaliserad 

verksamhet, språkförskola vars huvudsyfte var att stärka det svenska språket hos de barn 

med annat modersmål än svenska, visade att det var det svenska språket som dominerade 

i den pedagogiska verksamheten bland både vuxna och barn (Carlsson & Bagga-Gupta, 

2006). Detta trots att en del av barnen talade samma modersmål och hade begränsade 

kunskaper i svenska. Pedagogerna i studien framhöll även att det var det svenska språket 

som skulle användas i kontexten. De specifika språkstödjande aktiviteterna 

karaktäriserades av en traditionell och monologisk karaktär där det var den vuxne som 

hade störst talutrymme, som ställde frågorna och som även ibland svarade själv på sina 

egna frågor då barnen uppfattades sakna begreppen. Det bör påpekas att det var de 

svenska begreppen som barnen uppfattades sakna, att barnen kanske kunde svara på ett 

annat språk än svenska togs inte i beaktning. Det svenska språket blev därmed inte bara 

en kommunikationsresurs utan även ett mål i den pedagogiska verksamheten. Carlsson 

och Bagga-Gupta diskuterar vidare att det finns en ambition från samhällets sida att det 

ska vara möjligt att utveckla tvåspråkighet, detta tolkat ur utbildningspolitiska texter. 

Denna höga ambition anser Carlsson och Bagga-Gupta ej uppnås och menar att det istället 

blir en fokusering på enspråkighet och då på majoritetsspråket, svenska. Utifrån detta blir 

det då tal om nedvärdering av andra språk i utbildningssammanhang (ibid.). 
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4.3. Pedagogers förhållningssätt till förskolans sociala språkmiljö 
 

Det övergripande syftet i Norlings (2015) studie var att öka kunskapen om förskolans 

sociala språkmiljö utifrån kvalitetsfrämjande mått såsom pedagogernas förhållningssätt, 

engagemang och strategier. Fokus i studien var förskolans miljö och främst på 

pedagogerna i förskolan. Ur det insamlade materialet framkom att pedagogerna hade 

utvecklat olika strategier för att främja den sociala språkmiljön i den pedagogiska 

verksamheten. Dessa var lekstrategier, emotionella strategier och kommunikativa 

strategier. De kommunikativa strategierna som användes var exempelvis sång, musik, 

artefakter, multimodala verktyg, gester, öppna frågor samt återkoppling och varierat 

språk. Dessa ansåg sig pedagogerna att de använde sig utav för att främja förskolans 

sociala språkmiljö. Resultatet visade dock på att dessa kommunikativa strategier 

användes i varierad utsträckning. De multimodala verktygen som pedagogerna uppgav 

att de använde som en kommunikativ strategi var något som inte användes i alla miljöer. 

Den miljö som Norling fann som oreflekterad var utemiljön, vilket var anmärkningsvärt 

då en stor del av den pedagogiska verksamheten sker i denna miljö. Pedagogerna fann 

inte sin egen delaktighet som lika betydelsefull i den sociala språkmiljön utomhus och 

ansåg sig då vara mer distanserade till barnens lek. Pedagogerna menade istället att det 

var i denna miljö som barnen kunde få mer frihet genom att leka fritt, använda sin fantasi 

och kreativitet samt vara mer högljudda och det menade pedagogerna var språkfrämjande 

i sig. Däremot i innemiljön uppgav pedagogerna att de var mer aktiva i barns lek, vilket 

resulterade i att de uppmärksammade och uppmuntrade barnens kommunikation. Detta 

menar Norling tyder på att synen på utomhusmiljöns språkmiljö inte ses ha samma 

pedagogiska behov som inomhus. Norling menar att det är viktigt att framhålla betydelsen 

av pedagogers engagemang och deltagande i lekaktiviteter även utomhus. Genom detta 

kan pedagoger uppmuntra barn till samspel och kommunikation vilket även kan bidra till 

begreppsutveckling. Norling hänvisar till tidigare studier som visar på att om barn vistas 

i miljöer som karaktäriseras av aktiva pedagoger som uppmuntrar och utmanar barn i sitt 

metakognitiva tänkande det vill säga, en medvetenhet om sina egna kognitiva förmågor 

till exempel genom att ställa öppna frågor. Detta ökar möjligheten till att barn själva och 

tillsammans med andra barn utvecklar metakognitiva samtal. Detta anser Norling bidrar 

till att främja den sociala språkmiljön i förskolan. Norling menar även att det är viktigt 

att pedagoger är lyhörda och tar sig tid för utvidgade samtal med barn samt att pedagoger 

bör se sin egna betydelse i förskolans sociala språkmiljö. Ett viktigt resultat av studien är 

betydelsen av samspel mellan pedagog och barn samt att det fordras aktiviteter och 

multimodala verktyg i förskolans sociala språkmiljö som möjliggör barns 

meningsskapande i dessa språkprocesser (ibid.). 
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4.4. Sammanfattning av tidigare forskning: 
 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning i denna studie på att det är det svenska 

språket som är det dominerade språket liksom normspråket i svensk förskola, trots att det 

finns kunskaper inom flera språk bland både barn och pedagoger (Carlsson & Bagga-

Gupta, 2006; Kultti, 2012; Ljunggren, 2013). Detta menar Kultti (2012) synliggör att barn 

redan i tidig ålder tolkar vilket språk som är accepterat i förskolans kontext. Tidigare 

forskning påvisar även att en mångfald av kommunikationsresurser används av barn och 

ses som betydelsefulla i barns kommunikation och interaktion med andra samt för att 

skapa delaktighet (Björk-Willén, 2006; Hamerslag, 2013; Kultti, 2012; Ljunggren, 2013). 

Hamarslag (2013) studie visar att barnens kommunikativa kompetenser var betydande för 

deras delaktighet. Den tidigare forskningen visar även att pedagoger använder sig av olika 

kommunikationsresurser som stöd i de planerade aktiviteterna, mest frekvent användes 

artefakter såsom konkreta föremål för att förtydliga innehållet i aktiviteterna (Ljunggren, 

2013; Norling, 2015; Skans, 2010). Ljunggren (2013) menade även att dessa konkreta 

föremål erbjöd många möjligheter till kommunikation mellan barnen och mellan barn och 

pedagog. Utifrån att barn använder en mångfald av kommunikationsresurser uppvisar den 

tidigare forskningen i denna studie på att pedagogers förhållningssätt är viktigt och har 

betydelse för barns möjligheter till att uttrycka sina åsikter och önskningar (Kultti, 2016; 

Ljunggren, 2013; Norling, 2015). Kultti (2016) lyfter att yngre barn och barn med andra 

modersmål än majoritetsspråket inte har samma villkor till delaktighet och inflytande i 

aktiviteter, därför bör pedagoger vara inlyssnande och öppna för de barnen försöker ge 

uttryck för. Hamarslags (2013) studie visade att barnen själva är aktiva i sin 

delaktighetsprocess i projektarbetet men att detta även var möjligt tack vare att 

pedagogerna skapade förutsättningar för detta. Shiers (2001) delaktighetsmodell 

illustrerar möjliga ingångar till att öka barns delaktighet i verksamheter som inkluderar 

dem.  
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5. Teoretiskt perspektiv: 
 

I detta avsnitt presenteras de två teoretiska perspektiv som ligger till grund för studiens 

analys.  

 

 

5.1. Multimodala perspektiv 
 

Denna studie tar sin utgångspunkt i multimodal interaktionsanalys (Goodwins, 2000, 

2007) för att ge en fördjupad förståelse om vad som sker i interaktionen mellan individer. 

Goodwins multimodala perspektiv på kommunikation tar inte endast hänsyn till den 

verbala kommunikationen i mänskliga interaktioner utan även till en mängd olika 

semiotiska resurser som används i en sammansättning för att skapa mening i interaktionen 

med andra. Goodwin (2000) är av en annan uppfattning än vad den generella analytiska 

uppfattningen som särskiljer mellan språk och kontext, då Goodwin anser att språk ej ska 

särskiljas från den specifika omgivning som interaktionen äger rum i. Goodwin (2000, 

2007) menar vidare att omgivningen har betydelse i interaktioner då deltagare använder 

ord och gester som syftar till det som finns och sker i omgivningen för att uppnå 

samförstånd mellan deltagarna. Det materiella i omgivningen bildar därmed ett ramverk 

för vilka handlingar som blir genomförbara i interaktionen (Gejard, 2018). Alla deltagare 

i en interaktion skapar handlingar med varandra. Detta medför att både den som talar och 

den som lyssnar är aktiva medskapare, lyssnarens respons påverkar talarens framtida 

handlingar i interaktionen. Talaren anpassar sig till lyssnarens handlingar för att 

säkerställa att lyssnaren orienterar sig mot det talaren vill kommunicera. Detta kan tolkas 

som att interaktion är reflexiv (ibid.). Alla de olika semiotiska resurserna såsom de 

verbala, kroppspositionering, kroppsspråk, gester, blickar, intoning samt miljön och 

materiella ting förstärks genom sammansättning av varandra (Goodwin, 2000). Detta 

benämner Goodwin (2000) som semiotiska fält. Kombinationen av de olika semiotiska 

fälten som deltagarna inriktar sig mot i ett speciellt tillfälle kallas kontextuell 

konfiguration (Gejard, 2018). Konfigurationerna förändras utifrån hur interaktionen 

mellan deltagarna fortskrider. Goodwin utvecklade det analytiska begreppet 

“environmentally coupled gesture” för att förstå förhållandet mellan det verbala, 

kroppsliga och den materiella omgivningen (Goodwin, 2007 refererad i Gejard, 2018). 

Detta innebär att vissa handlingar är svåra att tolka i sin helhet utan att alla delarna bör 

tas i beaktning när interaktion studeras det vill säga, att alla delarna samspelar med 

varandra (ibid.).  
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5.2. Samtalsanalys 
 

Samtalsanalys innebär en fördjupad analys av hur samtal sker i interaktion mellan 

individer i naturliga och vardagliga situationer (Bryman, 2018). Dessa samtal spelas in 

och transkriberas för att kunna göra en noggrann och detaljerad analys av samtalet och 

interaktionen. Dessa intensivanalyser avser att synliggöra de bakomliggande 

samtalsstrukturer och dess ordning som återfinns och skapas genom interaktionen (ibid.). 

Norrby (2014) skriver att det som är det centrala och som är i fokus i samtalssanlys är hur 

sociala samspel ordnas och förstås mellan människor i interaktion med varandra. Cromdal 

(2009) menar att det som kännetecknar samtalsanalys är en strävan efter att få en 

förståelse för sociala interaktioner i dess aktuella kontext. En ytterligare strävan är också 

att inta ett deltagarperspektiv (Lindström, 1999 refererad i Cromdal, 2009). Detta innebär 

att en samtalsanalys syftar till att få en förståelse av deltagarnas egna analyser av den 

pågående interaktionen vilka ligger till grund för hur interaktionen vidareutvecklas, detta 

genom att observera och beskriva deltagarnas sociala handlingar (Cromdal, 2009; 

Lindström, 1999 refererad i Cromdal, 2009; Heath & Hindmarsch, 2002). Cromdal 

(2009) menar att samtalsanalys innebär att synliggöra de tillvägagångssätt som deltagare 

använder sig utav för att uppnå intersubjektivitet i sociala interaktioner. Denna studie 

syftar därför till att inte enbart studera den verbala kommunikationen deltagarna emellan, 

utan även synliggöra deltagarnas alla handlingar som interaktionen bygger på. 
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6. Metod: 

 
I detta avsnitt kommer studiens metodiska tillvägagångssätt att presenteras.   

 

6.1. Val av metod 
 

Bryman (2016) menar att undersökningsfrågan eller undersökningsfrågorna av studien 

ska ligga till grund för val av metod och Emilson (2014) menar även att metodvalet kan 

utgöra både möjligheter och hinder för datainsamling. Då tidigare forskning i denna 

studie (Kultti, 2012, 2016; Ljunggren, 2013; Skans, 2011; Björk- Willén, 2006; Norling, 

2015) visar på att barn använder sig av flertalet multimodala kommunikationsresurser i 

interaktion med andra, valdes därför videoinspelning via iPad som metod. Detta för att 

skapa möjligheter till att synliggöra deltagarnas användande av olika multimodala 

kommunikationsresurser i pedagoginitierade samlingsaktiviteter. Vetenskapsrådet (2017) 

framhäver att videoobservationer bör undvikas om det är möjligt att besvara syftet genom 

andra undersökningsmetoder, men får användas som metod i de fall där det inte är möjligt 

att åstadkomma likvärdigt resultat. 

 

Bryman (2016) menar att för att få en förståelse för deltagarnas handlingar bör även 

sammanhanget och miljön de befinner sig i tas i beaktning. Videoobservationer möjliggör 

detta menar Heath och Hindmarsch (2002) likväl som Mondada (2006) då 

videoobservationer ger tillgång till detaljer i interaktioner såväl verbala som fysiska men 

även hur deltagarna samspelar med miljön genom kroppspositionering samt användandet 

av artefakter, därav valdes videoobservation som metod då tillvägagångsättet passade 

studiens frågeställningar och syfte.  

Emilson (2014) menar att videoobservationer som metod är fördelaktig när 

observationerna syftar till att fånga något längre situationer och får medhåll av Mondada 

(2006) och Kultti (2014) i uppfattningen om fördelen med videoinspelningar även när det 

gäller bearbetningen av den insamlade empiri. De menar vidare att videoobservationer 

ger goda förutsättningar till möjligheten att flertalet gånger återvända till insamlat data 

för att få en djupare förståelse för deltagarnas interaktion. Insamlat data via 

videoobservationer inger möjligheten att spela upp sekvenser i slowmotion samt röra sig 

ram för ram framåt eller bakåt i inspelningen i analysarbetet (Mondada, 2006). Kultti 

(2014) anser även, likt Gejard (2018) att videoobservationer ökar förutsättningarna till att 

anta ett deltagarperspektiv vilket denna studie syftar till, av denna anledning valdes iPad 

som verktyg under observationerna. Valet möjliggör att inspelningen kan ske på 

deltagarnas nivå (Roos, 2014) och iPaden kan positioneras så att deltagarnas 

kommunikativa resurser blir så synliga som möjligt. Heath och Hindmarsch (2002) anser 

att inför en studie bör förberedande arbete på plats göras för att veta hur och vart 

videokameran bäst placeras och vinklas samt huruvida stativ ska användas eller ej. I 

denna studie har något sådant förberedande förarbete och stativ som alternativ valts bort 

till förmån för möjligheten att genomföra videoobservationerna vid de olika tillfällen och 

platser där pedagoginitierade samlingsaktiviteter uppstod. 
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Efter informerat samtycke (Vetenskapsrådet, 2017) gjordes fältanteckningar och 

informella samtal med förskollärare som komplement till videoobservationen (Bryman, 

2016; Kultti, 2014; Gejard, 2018). I fältanteckningarna antecknades händelser utanför 

iPadens synvinkel som kunde komma att ha betydelse i analysen av data, exempelvis när 

annan pedagog kommer in i rummet under inspelning av aktivitet och inspelning därmed 

avbryts. Dessa anteckningar kan komma att spela stor roll menar Bryman (2016) för 

forskarens förståelse för hur kontextuella handlingar påverkar deltagarnas handlingar 

under observationen. Dessa fältanteckningar fungerade som minnesstöd i bearbetningen 

av insamlat empiri för att få en bild av varför inspelning avbrutits.  

 

 

6.2. Urval  
 

Enligt Bryman (2016) ska studiens syfte precisera urvalet av deltagare, i denna studie har 

därav urvalet gjorts delvis målstyrt och delvis slumpmässigt. Målstyrt urval innebär att 

målgruppen för studien redan i förväg är bestämd utifrån studiens syfte (Bryman, 2016) 

vilket i denna studie innefattade flerspråkiga barn och förskollärare i en förskolekontext. 

En förfrågan om deltagande tillsammans med information om studiens syfte och 

genomförande, skickades ut via mail till förskolechefer och biträdande förskolechefer på 

20 stycken slumpmässigt utvalda förskolor belägna nära stadens centralkärna i en 

mellanstor stad (se bilaga 1). I denna förfrågan tydliggjordes även att deltagandet var 

frivilligt och samtycke kunde när som under studien avbrytas samt innehöll information 

om att deltagarnas identiteter inte avslöjas i det färdiga resultatet (Vetenskapsrådet, 

2017). En av de tillfrågade förskolorna tog själva kontakt och uttryckte önskan om 

deltagande i studien, därför blev denna förskola aktuell och utvald för denna studie. Ett 

personligt möte med en förskollärare från en av avdelningarna på den valda förskolan 

bokades, vid detta tillfälle gavs ytterligare information kring studiens syfte och 

genomförande, anonymitet, frivilligt deltagande, hantering av insamlat material samt ett 

erbjudande om att få ta del av det färdiga arbetet (Vetenskapsrådet, 2017). Därefter 

lämnades samtyckesblanketter ut till de anställda på den aktuella avdelningen (se bilaga 

2) samt till vårdnadshavare, (se bilaga 3,4) i vilka ovan information återgavs. Då 

intentionen var att samtyckesblanketterna skulle vara tillgängliga och förståeliga för alla, 

delades dessa ut skrivna på svenska samt engelska. Detta för att öka förutsättningar för 

att nå ut till så många vårdnadshavare som möjligt då engelska är allmänt känt som ett 

globalt världsspråk. Förskolläraren på den aktuella avdelningen gjorde därefter urvalet 

för vilket språk som skulle ges till vilken vårdnadshavare. 

 

 

6.3. Urval av deltagare 
 

Studien genomfördes på en av avdelningarna på den valda förskolan i en barngrupp om 

12 stycken barn i åldrarna 1–3 år. På avdelningen arbetar tre pedagoger samt en resurs. 

Tillstånd om samtycke samlades in från två av pedagogerna då en av pedagogerna 

avböjde, samt åtta stycken från vårdnadshavare. Av dessa var det två vårdnadshavare som 
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avböjde samtycke för barnets deltagande i studien och sex stycken vårdnadshavare som 

gav sitt samtycke för deltagande. I observationerna som ligger till grund för denna studie 

deltog sex stycken barn varav två barn förekommer mer frekvent samt en förskollärare. 

 

6.4. Genomförande  
 

Efter insamlat tillstånd av samtycken planerades datum och tid för genomförandet av 

observationer av pedagoginitierade samlingsaktiviteter vid tre tillfällen anpassade efter 

deltagarnas önskemål. Under observationstillfällena valde vi att anta rollerna som icke 

deltagande observatörer. Bryman (2016) beskriver detta som en observatör som i viss 

mån interagerar med deltagarna i den aktuella omgivningen men inte aktivt deltar i 

aktiviteterna som pågår för att på minsta möjliga sätt påverka resultatet, vilket var vår 

intention. Vid val av videoobservationer av barn som metod är det ytterst viktigt att den 

eller de som utför observationerna är väl medvetna om de etiska krav och 

ställningstagande som det innebär under hela studien (Kultti, 2014; Roos, 2014; Emilson, 

2014; Vetenskapsrådet, 2017). Enligt god forskningsed ska videoobservationer ske på ett 

sådant sätt som respekterar individens integritet (Vetenskapsrådet, 2017). Eide, 

Hognestad, Svenning och Winger (2010, refererad i Emilson, 2014) menar därför att den 

eller de som utför studier bland barn, bör respektfullt ta i beaktning att de befinner sig i 

barnens sfär. Med detta i åtanke tillbringade vi vid första observationstillfället en timme 

i miljön på avdelningen för att låta barnen ta kontakt med oss om de så önskade. Detta 

tillvägagångssätt upprepades inför de övriga observationstillfällena, dock under en 

kortare tidsperiod. Vid samtliga tillfällen tog somliga av barnen kontakt med oss genom 

att exempelvis erbjuda oss deras leksaker eller tillsammans läsa i böcker.  

Förutom vårdnadshavares samtycke till barnens deltagande i studien, har vi under hela 

processen tagit hänsyn till barnens egna uttryck för sitt deltagande i observationerna 

(Kultti, 2014; Emilson, 2014). Inför observationerna har somliga barn bekantat sig med 

Ipaden samt att samtliga barn och förskollärare gjorts uppmärksammade på iPaden och 

blivit tillfrågade om samtycke inför deltagande inför varje observationstillfälle. Inför ett 

av observationstillfällena valde en av pedagogerna att avbryta sitt samtycke till att delta i 

studien. Då pedagogen inte hade deltagit tidigare påverkade det inte det insamlade 

materialet.  

 

Engdahl (2007, refererad i Emilson, 2014) menar att den som utför videoobservationer 

innehar makten att påverka vad som spelas in genom sitt val av avstånd från situationen 

som observeras samt hur kameran riktas. Engdahl framhåller vidare att då inspelningen 

sker via ett redskap som är handhållen kan forskaren skifta riktning av inspelningens 

fokus för barnens integritet (ibid.). Filmningen ska genomföras på ett sätt som visar 

hänsyn och respekt till deltagarna (Vetenskapsrådet, 2017). Därav har vi under 

insamlandet av data valt att vara lyhörda inför barnens verbala uttryck och fysiska 

handlingar inför videoinspelning med Ipaden, exempelvis har vi valt att inte rikta iPaden 

efter ett barn som avlägsnats sig från den filmade aktiviteten samt valt att inte ändra 

Ipadens riktning mot det barn som vänt sig bort från iPaden. Videoobservationerna har 

avbrutits vid situationer som kan upplevas som integritetskränkande för deltagarna, 
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exempelvis vid situationer där barn har blivit ledsna eller haft konflikter. 

Videoobservationerna har även pausats och avbrutits vid olika tillfällen då utomstående, 

det vill säga de som studien inte inkluderar, kommit in i rummet där observationerna skett. 

Videoobservationer har heller inte gjorts under samlingar eller vid tillfällen då barn utan 

samtycke funnits i samma rum i enlighet med etiska riktlinjer då deras röster kan fångas 

upp (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

Roos (2014) och Emilson (2014) menar att för att en studie ska uppnå giltighet, bör de 

som utför studien under hela studiens gång säkerställa att det metodiska 

tillvägagångsättet ger svar på syftet och frågeställningarna. Detta har vi haft i åtanke 

under urvalet av vilka situationer som observeras. Det resulterade i 7 stycken 

observationer av pedagoginitierade samlingsaktiviteter, datamaterialet består således av 

samlingsaktiviteter som i förväg är planerade av förskollärare och samlingsaktiviteter 

som är av mindre planerad struktur. Videoobservationerna av samlingsaktiviteterna är 

av varierad tidslängd. Den sammanlagda tiden för videoobservationerna uppnår 1 h och 

7,56 min.  

 

 

 

6.5. Bearbetning av insamlad empiri 
 

Mondada (2006) menar att redan under observationstillfällena har en analys påbörjats av 

forskaren genom val om hur och vart kameran riktas. Efter observationstillfällena synades 

insamlade empiri igenom i sin helhet, därefter påbörjades en detaljerad transkription där 

tre observationssituationer som gav svar på studiens syfte och frågeställningar valdes ut 

för vidare transkription i enlighet med samtalsanalytiskt ansats. De tre utvalda 

observationssituationer valdes även utifrån kriteriet att dessa aktiviteter var i förväg 

planerade av förskollärare. Sammanlagt deltar en förskollärare och fem barn i dessa 

observationssituationer. Redan i den detaljerade transkriptionen avidentifierades 

deltagarna för att säkerställa att ingen deltagare skulle kunna identifieras utifrån 

transkriptionerna (Vetenskapsrådet, 2017). Enligt Bryman (2016) är det vanligt 

förekommande med fiktiva namn på deltagare i redovisning av insamlad empiri, dock 

anser Kultti (2014) att detta kan medföra ett skapande av en felaktig bild av deltagarna 

och kontexten de befinner sig i. Vi valde med bakgrund av detta och med intentionen att 

ej avröja deltagarnas kön eller etniska bakgrund, att i transkriptionen namnge barnen som 

barn ett till tre i den ordningen de var placerade runt bordet och förskolläraren som 

förskolläraren. I resultatet benämns barnen som barn a-c. Detta för att säkerställa att ingen 

värdering utifrån kön eller etnisk bakgrund skulle läggas i analyserna då syftet med de 

detaljerade transkriptionerna var att belysa fenomen i interaktionen mellan förskollärare 

och barn samt de kommunikationsresurser som används i dessa. Under hela 

bearbetningsprocessen har insamlad empiri förvarats och hanterats på ett säkerställande 

sätt så att ingen obehörig kunnat ta del av det (Vetenskapsrådet, 2017). Detta genom att 

förvara data under nära uppsyn samt att data endast studerats i avskilda rum där inga 

obehöriga vistats. 
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Olika sekvenser från de tre utvalda observationssituationer valdes ut och transkriberades 

utifrån samtalsanalys som Bryman (2018) menar är en flerfaldig infallsvinkel som 

innefattar såväl metodiskt tillvägagångssätt för insamling av empiri som en metod för 

analys. Enligt Cromdal (2009) syftar samtalsanalys till att synliggöra hur deltagarna i en 

interaktion interagerar med varandra för att visa på ett samförstånd för andras och sina 

egna handlingar och hur detta påverkar den fortsatta interaktionen. Heath och Hindmarsch 

(2002) anser att ett noggrant studerande av utvalda delar behövs i analysarbetet av 

videoobservationer och transkriptioner av dessa utvalda delar fungerar som ett hjälpmedel 

för att få syn på detaljer i interaktionen. Detaljerna spelar en betydande roll för forskarens 

förståelse av interaktionen och den kontext där interaktionen äger rum (Bryman, 2016). 

De utvalda sekvenser som ligger till grund för denna studie transkriberades med hjälp av 

en transkriptionsnyckel där den verbala kommunikationen deltagarna emellan kartlagdes 

för att synliggöra vad deltagarna sa och hur det yttrade sig. Då denna studie syftar till att 

synliggöra alla kommunikationsresurser som flerspråkiga barn använder kartlagdes även 

kroppsliga handlingar i transkriptionerna då dessa enligt Goodwin (2000, 2007) har 

betydelse för kommunikationen. Dock fann vi svårigheter med att finna en för vår studie 

fullständig och fungerande transkriptsnyckel, vi utgick därmed från Bryman (2018), 

Norrby (2014) samt Gejards (2018) transkriptsnycklar för att sammanställa en egen (se 

bilaga 5).  

Transkriptionerna av de utvalda observationssekvenserna studerades ingående för att 

finna mönster i interaktionerna och kommunikationen deltagarna emellan. Utifrån dessa 

mönster kategoriserades deltagarnas kommunikationsresurser i två kategorier (Gejard, 

2018). Därefter valdes fyra excerpt ut som synliggör studiens kategoriseringar, syfte samt 

frågeställningar. Under analysarbetet har transkriptionerna använts men vi har även 

flertalet gånger återgått till videoinspelat data då Mondada (2006) anser att 

huvudanalysen ska utgå från videoobservationerna. Det har därför skett ett skiftande 

mellan att studera transkriptionerna samt videoobservationerna i bearbetningen av 

materialet (Elm Fristorp, 2012; Gejard,2018). De fyra excerpten analyserades därefter 

utifrån Goodwins (2000, 2007) multimodala perspektiv på kommunikation och 

samtalsanalys. Cromdal (2009) hänvisar till Schegoffs (1987) två kategorier för 

samtalsanalytiskt tillvägagångssätt av interaktioner. Dessa innebär att det som skildras 

utifrån observationen ska ha betydelse för deltagarna här och nu samt att detta ska 

synliggöra en framåtskridande effekt på utvecklingen av samspelet i interaktionen, detta 

benämns av Schegoff (1987, refererad i Cromdal, 2009) som handlingssekvenser. Detta 

tillvägagångssätt resulterar i en analys där interaktionen kan ses ur ett deltagarperspektiv 

och hur olika handlingar i interaktionen byggs på varandra. Genom att analysera utifrån 

samtalsanalys bidrog detta till en möjlighet att i analysen synliggöra barnen 

förutsättningar till delaktighet utifrån Shiers (2001) delaktighetsmodell.  
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7. Resultat och analys: 
 

Detta avsnitt redovisar studiens resultat av insamlat empiri. Enligt Goodwin (2000, 2007) 

kan inte de olika semiotiska resurserna såsom verbala, kroppsliga handlingar, gester, 

blickar, intoning, kroppspositionering, materiella ting och omgivning särskiljas från 

varandra, då dessa resurser tillsammans bildar semiotiska fält som är beroende av 

varandra och skapar en helhet tillsammans i interaktioner individer emellan. Denna 

studies resultat redovisas ändock genom två olika kategorier som synliggör två semiotiska 

resurser. Denna uppdelning är en analytisk indelning skapad i ambitionen att åstadkomma 

överskådlighet (se Hamerslag, 2013). Det visade sig att det var främst verbal 

kommunikationsresurs och kroppsliga handlingar som var mest framträdande i de 

flerspråkiga barnens kommunikation med förskolläraren. Det var även dessa semiotiska 

resurser som förskolläraren främst uppmärksammade hos barnen. Genom att 

förskolläraren uppmärksammade just dessa semiotiska resurser bidrog det till att 

förskolläraren kunde möjliggöra olika nivåer av barns delaktighet i de pedagoginitierade 

samlingsaktiviteterna. Analyserna av nivåer av barns delaktighet utgår ifrån Shiers (2001) 

delaktighetsmodell. Fokuset har varit på att belysa hur förskolläraren skapar 

förutsättningar för delaktighet i aktiviteterna för enskilda barn och ej på hela 

barngruppens förutsättningar till delaktighet i aktiviteterna. 

 

Denna analytiska indelning genom dessa två kategorier, uppmärksammad genom det 

verbala samt att bli uppmärksammad för kroppsliga handlingar synliggör denna studies 

syfte och frågeställningar. 

 

 

7.1. Uppmärksammad genom det verbala 
 

Denna kategori belyser hur barnen använder sig av verbal kommunikationsresurs som 

den mest framträdande semiotiska resursen samt hur denna resurs uppmärksammas av 

förskolläraren. Detta skapar då möjlighet till olika nivåer av barns delaktighet i den 

pedagoginitierade samlingsaktiviteten. 

 

Detta excerpt nedan utspelar sig i en aktivitet som handlar om att skapa med 

naturmaterial. Tre barn och en förskollärare deltar i aktiviteten som äger rum i ett av 

rummen på avdelningen. Deltagarna sitter vid ett högt bord, förskolläraren och barn C 

sitter på ena sidan av bordet. Barn A och barn B sitter mittemot. På bordet finns ett 

nästintill heltäckande papper med ett målat träd, på trädet sitter remsor med plastfilm 

vilka har en fästande funktion. Excerpt 1 utspelar sig i början av aktiviteten där både 

förskolläraren och barnen är engagerade i att förbereda aktivitetens huvudsakliga syfte 

genom att dra bort plastfilmen från remsorna.  
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Excerpt 1.  
1 Förskollärare: åså tar vi loss den där [drar bort en plastfilmsbit]  
2 Barn B: ((tittar på förskolläraren, tittar på remsan framför sig)) 

den hä::r  [tar på plastfilmen] 
3 Barn C: ((lutar överkroppen över bordet, riktar blicken mot barn 

B)) 

4 Förskolläraren: ((tittar mot barn B)) Ja:men// ska vi ta bort den 
också ((lägger ifrån sig en plastfilmsbit bredvid sig på bordet)) 

5 Förskolläraren: ((lägger sin hand på plastfilmsremsan framför barn 

B)) den lå:nga kan vi ta 

6 Barn A: ((vrider huvudet och riktar blicken ner mot förskollärarens 

hand)) 

7 Barn C: ((kroppen framåtlutad med blicken riktad ner mot 

förskollärarens hand)) 

 
I detta excerpt (rad 1) utför förskolläraren en kroppslig handling genom att dra bort en 

plastfilmsbit från en remsa och använder en verbal resurs för att förtydliga sin kroppsliga 

handling genom att säga, åså tar vi bort den där. Detta leder till att barn B (rad 2) riktar 

blicken mot vad förskolläraren gör. Genom att barn B ser vad förskolläraren gör tittar 

barn B på remsan framför sig och använder en verbal resurs, den här samtidigt som barn 

B utför en kroppslig handling genom att ta på remsan. Barn Bs verbala resurs 

uppmärksammas av förskolläraren (rad 3) som då riktar sin blick mot barn B. 

Förskolläraren (rad 4) svarar Jamen ska vi ta bort den också på det barn B har uttryckt 

(rad 2). Detta leder till att förskolläraren (rad 5) utför en kroppslig handling genom att 

lägga sin hand på remsan samtidigt som förskolläraren säger, den långa kan vi ta. 

Eftersom att barn B (rad 2) betonar ordet här kan det tolkas som ett uttryck för sin vilja 

kring vilken remsa som skall tas bort. Förskolläraren (rad 4) använder en verbal resurs 

och drar ut på stavelsen a i jamen och gör därefter en mikropaus, för att sedan svara ska 

vi ta bort den här också. Utdragningen av stavelsen a följt av mikropausen kan tolkas 

som en viss tvekan från förskolläraren inför det barn B har kommunicerat men det leder 

ändå till att förskolläraren visar en öppenhet inför att lyssna på barn B. Genom att 

förskolläraren (rad 4) uppmärksammar vad barn B uttrycker om vilken remsa som ska tas 

bort och säger ska vi ta bort den också, leder det till att barn B blir lyssnad på av 

förskolläraren, vilket i relation till Shiers (2001) delaktighetsmodell kan förstås som att 

barn lyssnas på, vilket är den första nivån i modellen. Då förskolläraren lyssnar på barn 

B möjliggör det att förskolläraren tar barn Bs synpunkt i beaktning angående vilken remsa 

som ska tas bort, vilket stämmer in på den tredje nivån i Shiers (2001) delaktighetsmodell, 

barns synpunkter tas i beaktning. Barn B ges då möjlighet till inblandning i 

beslutprocessen genom att förskolläraren lägger sin hand på just den remsan som barn B 

vill ta bort. Detta går i linje med Shiers (2001) fjärde nivå, barn är inblandade i 

beslutprocesser. Barn A och barn C förefaller dock inte inom denna delaktighetsmodell. 

 

Nästföljande excerpt visar ytterligare ett exempel på hur barnen använder sig av verbal 

kommunikationsresurs som den mest framträdande i en pedagoginitierad 

samlingsaktivitet och att det är även den verbala kommunikationsresursen som först 
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uppmärksammas av förskolläraren. En förskollärare och två barn deltar i aktiviteten som 

äger rum i ett av rummen på avdelningen. Deltagarna sitter vid ett lågt bord och 

förskolläraren sitter på den ena sidan av bordet, barnen A och B sitter mittemot 

förskolläraren. Mitt på bordet finns en bricka innehållande naturmaterial. Excerpt nedan 

utspelar sig i början av den pedagoginitierade samlingsaktiviteten. Förskolläraren 

introducerar naturmaterialet och aktiviteten för barnen. 

 

 

Excerpt 2. 

1 Barn A: [[bort den hä:r ((överkroppen rest och framåtlutad över 
bordet)) 

2 Förskolläraren: [[Det blir som tejp [drar bort den sista 
plastfilmen från pappret] 

3 Barn A: Oj [[() 

4 Förskolläraren: [[Känna [känner på pappret, håller fram pappret] 
5 Barn B: Känna 

6 Förskolläraren: Ska du känna ((håller fram pappret till barn A)) 
7 Barn A: [tar emot pappret av förskolläraren] Känna: 
8 Barn B: ((riktar blicken mot barn A)) 

 
I detta excerpt (rad 1, rad 2) sker barn As och förskollärarens verbala kommunikation 

samtidigt. Barn A (rad 1) säger bort den här samtidigt som förskolläraren (rad 2) säger 

det blir som tejp och utför en kroppslig handling genom att dra bort den sista plastfilmen. 

Genom att förskolläraren drar bort plastfilmen säger barn A (rad 3) Oj och något annat 

ohörbart. Förskolläraren uppmärksammar barn As verbala uttryck vilket leder till att 

förskolläraren (rad 6) erbjuder barn A att känna på pappret. Genom att förskolläraren 

erbjuder barn A pappret tar barn A (rad 7) pappret och säger känna. Barn B (rad 5) 

använder också en verbal resurs genom att säga känna, detta följs dock inte upp av 

förskolläraren. En tolkning som kan göras utifrån detta är att förskolläraren 

uppmärksammar barn As verbala uttryck samt kroppspositionering gentemot aktiviteten 

som ett engagemang inför aktiviteten och därför erbjuder barn A att känna på pappret 

men inte barn B trots dennes verbala resurs genom att säga känna.  

Genom att förskolläraren i detta excerpt uppmärksammar barn As verbala engagemang 

öppnas en möjlighet för barn A att bli lyssnad på. Detta stämmer in på Shiers (2001) första 

nivå i delaktighetsmodellen, barn lyssnas på. Shier (2001) menar att det sker en öppning 

på varje nivå då individen, det vill säga i detta fallet förskolläraren, är villig att arbeta på 

denna nivå och intar ett personligt engagemang. Då förskolläraren håller fram pappret till 

barn A och erbjuder barn A att ta och känna på pappret möjliggör förskolläraren för barn 

A att bli delaktig i beslutet kring pappret. Detta ligger i linje med Shiers (2001) fjärde 

nivå, barn är inblandade i beslutprocesser. Detta excerpt synliggör hur förskollärare 

skapar förutsättningar för delaktighet för barn A i enlighet med Shiers delaktighetsmodell. 

Barn Bs möjlighet till delaktighet förefaller dock inte i denna sekvens. 
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7.2. Att bli uppmärksammad för kroppsliga handlingar  
 

Denna kategori belyser hur barnen använder sig av kroppsliga handlingar som den mest 

framträdande semiotiska resursen i sin kommunikation med förskollärare i 

pedagoginitierade samlingsaktiviteter. Samt hur denna semiotiska resurs 

uppmärksammas av förskolläraren och hur detta skapar möjligheter till olika nivåer av 

barns delaktighet i aktiviteten. 

 

 
Detta excerpt nedan utspelar sig i en aktivitet som handlar om att skapa med 

naturmaterial. Två barn och en förskollärare deltar i aktiviteten som äger rum i ett av 

rummen på avdelningen. Deltagarna sitter vid ett lågt bord, förskolläraren och barn A 

sitter på ena sidan av bordet, barn B sitter mittemot barn A. På bordet finns en bricka 

med naturmaterial och aktiviteten syftar till att skapa med dessa på ett papper. Excerpt 3 

utspelar sig i början av den pedagoginitierade samlingsaktiviteten, förskolläraren 

förbereder papper och barn A och barn B utforskar naturmaterialet.  

 

Excerpt 3. 

1 Barn A: ((sträcker handen till brickan))  

2 Förskolläraren: ((tittar på barn A)) Vill du lägga den dä:r °på° 

((Drar brickan närmare barn A)) 
3 Barn B: ((håller i grus med händerna och vinklar vänster hand ner 

mot bordet, blicken riktad ner mot sina händer)) 

4 Barn A: ((lägger grus på brickan)) 
 

 
Barn A (rad 1) har grus i sin hand och utför en kroppslig handling genom att sträcka sin 

hand mot brickan. Detta leder till att förskolläraren (rad 2) uppmärksammar barn As 

kroppsliga handling och riktar sin blick mot barn A. Förskolläraren (rad 2) frågar då barn 

A, vill du lägga den där på och utför sedan en kroppslig handling genom att dra brickan 

närmare barn A. Genom att förskolläraren drar brickan närmare barn A leder det till att 

barn A (rad 4) utför en kroppslig handling genom att lägga gruset som barn A har i sin 

hand, på brickan.  

Då förskolläraren (rad 2) betonar ordet du är det möjligt att tolka att betoningen används 

som ett förtydligande inför till vem den verbala kommunikationen är riktad till, i detta 

fall barn A. Det är även möjligt att tolka att förskollärares förlängande av stavelsen ä i 

ordet där görs för att förtydliga att det är brickan som barn A vill lägga gruset på.   

Genom att förskolläraren uppmärksammar och riktar blicken mot vad barn A gör, visar 

förskolläraren en öppning och möjlighet inför att lyssna på barn A vilket stämmer in på 

Shiers (2001) första nivå i delaktighetsmodellen, barn lyssnas på. Då förskolläraren säger 

vill du lägga den där på ges barn A stöd i att uttrycka sina åsikter då det kan tolkas som 

att förskolläraren sätter ord på barn As kroppsliga handling. Detta överensstämmer med 

den andra delaktighetsnivå, barn stöds i att uttrycka sina åsikter 
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(Shier, 2001). Då förskolläraren drar brickan närmare barn A är det möjligt att tolka att 

förskolläraren tar barn As synpunkter i beaktning. När barns synpunkter beaktas är detta 

förenligt med den tredje nivån, barns synpunkter tas i beaktning (Shier, 2001). När 

brickan står närmare barn A ges barn A en möjlighet till att vara delaktig i beslutprocessen 

kring vart gruset ska läggas. I linje med Shier kan det förstås som att barn är inblandade 

i beslutprocesser det vill säga den fjärde nivån i delaktighetsmodellen (Shier, 2001). Barn 

B förefaller dock inte inom dessa nivåer för barns delaktighet. 

 

 

Excerpt 4 nedan visar på ett exempel där ett barn använder sig av kroppsliga handlingar 

för att svara på förskollärarens initiativ och hur dessa semiotiska resurser 

uppmärksammas av förskolläraren. Denna excerpt är hämtad ur samma pedagoginitierade 

samlingsaktivitet som ovanstående excerpt, excerpt 3. Excerpt 4 äger rum några minuter 

in i aktiviteten efter excerpt 3.  

 

 

 

Excerpt 4. 

1 Förskolläraren: ((lägger en pinne på barn As papper)) 
2 Barn A: ((håller i sitt papper, riktar blicken mot pinnen)) 
3 Barn B: ((tittar på förskolläraren och barn A)) 
4 Barn A: ((lyfter upp pinnen)) 
5 Förskolläraren: ((tittar på barn A, överkroppen halvt vänd mot 

barn A)) Du vill inte ha pinnen på 
 

I denna excerpt (rad 1) utför förskolläraren en kroppslig handling genom att placera en 

pinne på barn As papper. Detta leder till att barn A (rad 2) riktar blicken mot pinnen som 

förskolläraren lagt på pappret. Genom att förskolläraren lägger pinnen på barn As papper 

riktar barn B (rad 3) sin blick mot förskolläraren och barns A. Efter att barn A tittat ner 

på pinnen utför barn A en kroppslig handling genom att lyfta bort pinnen (rad 4). Detta 

går att tolka som att barn A använder sig utav kroppslig handling som 

kommunikationsresurs för att förmedla sin åsikt till att inte ha pinnen på sitt papper (rad 

4). Förskolläraren (rad 5) uppmärksammar barn As kroppsliga handling och det leder till 

att förskolläraren säger du vill inte ha pinnen på. Förskollärarens användning av flera 

semiotiska resurser som kroppspositionering och blick, förtydligar till vem den verbala 

kommunikationen riktas mot, i detta fall barn A. Genom att förskolläraren (rad 5) betonar 

du och ha i den verbala kommunikationen med barn A är det möjligt att tolka att 

förskolläraren har gjort en analys av interaktionens skeenden mellan denne och barn As 

interaktion för att inta barn As perspektiv (Lindström 1999, refererad i Cromdal, 2009). 

Cromdal (2009) menar att för att deltagarna ska uppnå ett gemensamt samförstånd måste 

deltagarna synliggöra för varandra sina tolkningar av varandras handlingar i 

interaktionen. Genom att förskolläraren säger du vill inte ha pinnen på är det möjligt för 

förskolläraren och barn A att ingå ett gemensamt samförstånd. Detta bidrar till att 

förskolläraren i linje med nivå ett Shiers (2001) delaktighetsmodell visar en öppning och 

en möjlighet till att lyssna på barn A samt att förskolläraren möjliggör att barn A får stöd 
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i att uttrycka sin åsikt om pinnen, vilket stämmer in på den andra nivån i 

delaktighetsmodellen, barn stöds att uttrycka sina åsikter. Genom att förskolläraren 

stödjer barn A att uttrycka sin åsikt om pinnen blir det möjligt för barn A att vara 

inblandad i beslutprocessen om pinnen. Detta stämmer in på den fjärde nivån på Shiers 

(2001) delaktighetsmodell, barn är inblandad i beslutprocesser. Den femte nivån på 

Shiers (2001) delaktighetsmodell är att barn och vuxna delar makten och ansvaret för 

beslutprocessen och då förskolläraren visar på en öppenhet inför den kroppsliga 

handlingen som barn A utför, tar bort pinnen, är det möjligt att tolka att det stämmer in 

med den femte nivån. Barn B förefaller dock inte inom ramen för Shiers 

delaktighetsmodell. 

 

 

 

7.3 Sammanfattning av resultat och analys: 
 

Detta avsnitt redovisar en kort sammanfattning av studiens resultat och analys. 

 

Sammanfattningsvis synliggör resultat och analys att det främst är två semiotiska resurser, 

verbal och kroppsliga handlingar som de flerspråkiga barnen använder sig utav i sin 

kommunikation med förskolläraren. Det är också dessa resurser som uppmärksammas av 

förskolläraren i de pedagoginitierade samlingsaktiviteterna, vilket har betydelse för barns 

delaktighet. Då förskolläraren uppmärksammar barnens kommunikationsresurser såsom 

kroppsliga handlingar, kroppspositionering, materiella ting samt det verbala skapas 

möjligheter till att nå olika nivåer av barns delaktighet som ligger i linje med Shiers 

(2001) delaktighetsmodell. I en jämförelse av resultatet visar detta på att i de olika 

excerpterna uppnås olika nivåer av barns delaktighet utifrån förskollärarens 

förhållningssätt. I kategorin att bli uppmärksammad för kroppsliga handlingar uppnås 

fler nivåer av barns delaktighet i relation med Shiers (2001) delaktighetsmodell än i 

kategorin uppmärksammad genom det verbala. Den nivån som uppnås i alla excerpt är 

den första nivån, barn lyssnas på men det är bara i excerpt 4 som den femte och högsta 

nivån uppnås, barn och vuxna delar makten och ansvaret för beslutprocessen. 
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8. Diskussion: 
 

Detta avsnitt behandlar diskussioner kring studiens metod och resultat. 

 

8.1. Metoddiskussion 
 

Valet av videoobservation som metod visade sig mycket lämplig för denna studies syfte 

och frågeställning. Detta då vi anser att det inte hade varit möjligt att på samma sätt 

synliggöra de olika kommunikationsresurserna som flerspråkiga barn använder i 

kommunikation och interaktion med andra genom andra metoder, såsom exempelvis 

ljudupptagning och fältanteckningar. Videoobservation har varit en ypperlig metod för 

att möjliggöra synliggörandet av hur deltagarna interagerat med varandra samt vilka 

kommunikationsresurser förskolläraren uppmärksammat. Det har visats sig värdefullt att 

ha möjligheten att under studiens gång återgå till insamlat data för att ge svar på syfte och 

frågeställning samt för att kategorisera och analysera resultatet. Heath och Hindmarsch 

(2002), Kultti (2014) samt Mondada (2006) skriver att det händer mycket i interaktioner 

som är svåra att uppfatta, därmed blir det svårt för forskaren att uppmärksamma alla de 

detaljer som sker i interaktionen mellan deltagarna, om det inte finns någon möjlighet att 

återgå till insamlade data. Genom att återgå till insamlat data i analysarbetet, har det varit 

möjligt till att få syn på detaljer i deltagarnas kommunikation som fått betydelse för 

resultatet såsom kroppsliga handlingar, blickar, materialets betydelse för 

kommunikationen samt omgivningen.  

 

Syftet med val av metod var att få en så sanningsenlig bild som möjligt av interaktionen 

mellan deltagarna därav videoobservation. Dock är vi medveten om att vår närvaro 

påverkar deltagarna och situationen som observeras, och att det därmed det kan ha 

påverkat resultatet (Franzén, 2014). 

 

8.2. Resultatdiskussion 
 

Genom att vi i detalj analyserat interaktionen mellan barn och förskollärare har resultatet 

av denna studie bidragit till ökad kunskap om vilka semiotiska resurser som flerspråkiga 

barn använder sig utav i kommunikation med förskollärare, för att skapa delaktighet i 

pedagoginitierade samlingsaktiviteter.  Det är främst de icke verbala 

kommunikationsresurserna som används mest frekvent av barnen. Både Kultti (2012) och 

Björk-Willén (2006) nämner i sin forskning att flerspråkiga barn använder icke verbala 

kommunikationsresurser när de samspelar och deltar i aktiviteter inom förskolans 

kontext. Kulttis (2012) påvisar att barn använder sig av kroppsspråk, gester och föremål 

för att visa på sitt deltagande samt att de även imiterar och upprepar andras handlingar. 

Vår studie visar på just vilka icke verbala kommunikationsresurser som flerspråkiga barn 

använder sig utav samt på vilket sätt dessa kommunikationsresurser byggs på och stödjs 

av varandra, såsom blickar, kroppsliga handlingar, kroppspositionering, materiella ting 

samt omgivningen. Olikt Kulttis (2012) och Björk-Willéns (2006) var imitation eller 
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upprepning av andra individers handlingar något som inte blev synligt i resultatet av 

denna studie.  

Studiens resultat visar även på att de flerspråkiga barnen vid några tillfällen använde sig 

utav verbal kommunikationsresurs när de ville kommunicera och uppnå samförstånd med 

förskollärare och det är främst denna semiotiska resurs som förskolläraren 

uppmärksammar, därav vår kategorisering av resultat. Utifrån studiens resultat är det 

möjligt att tolka att det finns tendenser som visar på att om flerspråkiga barn kan uttrycka 

sig eller förväntas uttrycka sig verbalt, om än begränsat, är det denna resurs som 

förskolläraren främst uppmärksammar. Denna tolkning görs främst då det i en av de 

pedagoginitierade samlingsaktiviteterna deltar två barn som inte använder sig utav verbal 

kommunikationsresurs i sin kommunikation med förskolläraren. I denna 

pedagoginitierade samlingsaktivitet uppmärksammar förskolläraren barnens kroppsliga 

handlingar i större utsträckning än i de två andra pedagoginitierade samlingsaktiviteterna 

där barnen använder sig av, om än begränsat, verbal kommunikationsresurs. Studiens 

resultat visar att det är främst två semiotiska resurser, den verbala 

kommunikationsresursen och den kroppsliga kommunikationsresursen, som flerspråkiga 

barn i denna studie använder och som uppmärksammas av förskolläraren. Ändå visar 

studiens resultat på hur flerspråkiga barn använder sig utav olika sammansättningar av 

semiotiska resurser, exempelvis genom att använda materiella ting och kroppslig 

handling i sin kommunikation med förskolläraren. Dessa sammansättningar av semiotiska 

resurser skapar enligt Goodwin (2000, 2007) semiotiska fält. Dessa semiotiska fält 

används av barnen för att förstärka, förtydliga eller bekräfta skeenden i interaktionen just 

här och nu med förskolläraren i de pedagoginitierade samlingsaktiviteter, det vill säga att 

barnen skapar kontextuella konfigurationer (Goodwin, 2000, 2007). Trots valet av att 

kategorisera resultatet utifrån två semiotiska resurser synliggörs det i resultatet 

svårigheten att särskilja kommunikationsresurser från varandra, då alla de semiotiska 

resurserna samverkar och förstärks av varandra och bildar en helhet (Goodwin, 2000, 

2007). Resultatet visar på omgivningens och de materiella tingens betydelse i 

interaktioner och kommunikation med andra. Detta då de flerspråkiga barnen i de 

pedagoginitierade samlingsaktiviteterna använder sig av omgivningen och materiella ting 

tillsammans med verbal kommunikationsresurs samt kroppsliga handlingar för att 

kommunicera och skapa delaktighet i aktiviteterna. Utifrån detta är det av stor vikt att 

förskollärare har en medvetenhet om alla de olika semiotiska resurserna som barn 

använder sig utav samt försöker vara uppmärksam på dessa, för att det ska kunna vara 

möjligt att uppnå samförstånd och för att kommunikationen ska fortlöpa i interaktionen 

med barnen.  Barn är beroende av förskollärarens lyhördhet för att få möjlighet till att bli 

delaktig i aktiviteter (Kultti, 2016; Ljunggren, 2013; Norling, 2015).  

 

Kultti (2012) och Björk-Willén (2006) menar att återkommande rutiner och struktur 

bidrar till ökad delaktighet hos flerspråkiga barn. Dock var detta inget som återfanns i 

vårt resultat. När förskolläraren var mer öppen och inte så målstyrd i de pedagoginitierade 

samlingsaktiviteterna visade det på att förskolläraren i större utsträckning 

uppmärksammade de flerspråkiga barnens olika kommunikationsresurser.  

Förskolläraren var då mer lyhörd inför det som barnen kommunicerade och visade på en 
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öppenhet inför barns möjlighet till delaktighet.  När förskolläraren visar en öppenhet för 

att barn ska få vara delaktiga sker då enligt Shier (2001) en öppning till olika nivåer på 

Shiers delaktighetsmodell.  När aktiviteten var utformad så att barns delaktighet blir 

möjlig nås graden av möjlighet på varje nivå. I vårt resultat blir det synligt att när de 

pedagoginitierade samlingsaktiviteterna inte var alltför strukturerade och när 

förskolläraren inte var alltför målinriktad (se kategorin att bli uppmärksammad för 

kroppsliga handlingar), öppnades det upp för fler nivåer på Shiers (2001) 

delaktighetsmodell.  

 

Hamerslags (2013) studie visade att barnen fick möjlighet att vara delaktiga även i 

aktiviteter som karakteriserades av trånga interaktionsmönster men påvisar att barnens 

kommunikativa kompetenser hade betydelse i denna delaktighetsprocess. Några av de 

flerspråkiga barnen i vår studie använder inte verbal kommunikation för att bli delaktiga 

i de pedagoginitierade samlingsaktiviteterna som skulle kunna liknas med aktiviteter av 

trånga interaktionsmönster. I de excerpt som de flerspråkiga barnen inte använder sig av 

verbal kommunikation uppvisar förskolläraren en högre sensitivitet inför barnens andra 

kommunikationsresurser än i de excerpt där de flerspråkiga barnen använder sig av verbal 

kommunikation. Därför förefaller det sig betydelsefullt att förskollärare uppmärksammar 

även andra kommunikationsresurser än de verbala, för att det ska bli möjligt för barnen 

att bli delaktiga i aktiviteter. Kultti (2016) menar att yngre barn eller barn som inte har ett 

utvecklat verbalt språk inte har samma möjligheter till inflytande och delaktighet i 

aktiviteter, därför anser Kultti att pedagoger bör även se de icke verbala handlingar som 

goda kommunikationsresurser om barn ska kunna vara delaktiga i aktiviteter. Björk-

Willén (2006) och Kultti (2016) anser att det är viktigt att förskollärare tar alla 

kommunikationsresurser som barn kommunicerar i beaktning och att förskollärare ger 

respons på det barnen kommunicerar. Barn behöver få förutsättningar till att få uttrycka 

sig genom andra kommunikationsresurser än det verbala (Kultti, 2016).  

 

Likt det som tidigare forskning visat (Björk-Willén, 2006; Carlsson & Bagga-Gupta, 

2006; Kultti, 2014, 2016; Ljunggren, 2013) är det även i vår studie det svenska språket 

som talas i de pedagoginitierade samlingsaktiviteterna av både förskollärare och barn. 

Skans (2011) studie visade att pedagogerna använde sig utav olika former av 

kommunikationsstöd som exempelvis enstaka ord på barnens olika modersmål. Detta var 

dock inget som återfanns i denna studie vilket innebär att flerspråkigheten förblev osynlig 

i dessa aktiviteter. I de fall då de flerspråkiga barnen använde sig utav verbal 

kommunikationsresurs var det svenska som användes som språk för att kommunicera. 

När förskolläraren kommunicerade något riktat till de flerspråkiga barnen som inte 

använder sig av verbal resurs, svarade dessa genom andra semiotiska resurser istället för 

att uttrycka sig verbalt på svenska eller annat språk. De flerspråkiga barnen svarade 

istället genom kroppsliga handlingar såsom att nicka eller skaka på huvudet eller genom 

att ta stöd av omgivningen och materiella ting. Detta tolkas likt Kultti (2012) att barn lär 

sig redan i tidig ålder vilket språk som förväntas vara normspråk inom förskolans kontext.  
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9. Slutsats 
 

I detta avsnitt redovisas vår slutsats av denna studie. 

 

En slutsats som kan göras utifrån denna studie är hur viktigt det är som förskollärare att 

vara medveten om alla kommunikationssätt och kommunikationsresurser som 

flerspråkiga barn använder sig utav samt hur dessa bildar en helhet när de interagerar och 

kommunicerar med andra. Genom att vi ingående studerade de flerspråkiga barnens 

kommunikation med förskollärare i pedagoginitierade samlingsaktiviteter kunde vi 

synliggöra vilka de icke verbala kommunikationsresurserna är, som flertalet forskare 

hänvisar till. Utifrån att inta ett bredare perspektiv på kommunikation synliggörs det 

faktum att flerspråkiga barn är väldigt aktiva i sin kommunikation och använder sig utav 

flertalet kommunikationsresurser för att skapa samförstånd och sammanhang i de 

aktiviteter de deltar i. När det endast tas hänsyn till den verbala kommunikationen kan en 

felaktig bild antas om att flerspråkiga barn har en bristande förmåga att kommunicera.  

  

Ytterligare en slutsats som kan antas utifrån denna studie är att förskollärarens 

medvetenhet och synsätt på kommunikation samt hur de olika kommunikationsresurserna 

värderas, har betydelse för de flerspråkiga barnens förutsättningar till att få delaktighet i 

pedagoginitierade samlingsaktiviteter. När förskolläraren har ett bredare perspektiv på 

kommunikation och ser till alla kommunikationsresurser som flerspråkiga barn använder 

sig utav, ökar det graden av flerspråkiga barns möjlighet till delaktighet. Därför är det av 

stor vikt att förskollärare mer ingående uppmärksammar vilka kommunikationsresurser 

som barn använder sig utav i den aktuella interaktionen samt hur dessa 

kommunikationsresurser bygger på varandra.  
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Bilagor 
Bilaga 1.  
 

 
 

Hej! 

Vi är två studenter som studerar vår sista termin på förskollärarprogrammet vid 

Högskolan i Gävle. Vi skriver nu vårt examensarbete där syftet är att undersöka vilka 

kommunikativa resurser som används av flerspråkiga barn när de deltar i pedagogiskt 

initierade samlingsaktiviteter.  

Vi vore tacksamma om ni ville medverka i vår undersökning som vi planerar att 

genomföra genom att använda oss av videoobservationer.  

Det är helt frivilligt att delta i undersökningen och det går när som helst under hela 

processen att avbryta sitt deltagande. Alla deltagare som deltar i undersökningen 

kommer att tillskrivas anonymitet både under undersökningsarbetet likväl som i 

redovisningsprocessen. Om ni väljer att delta önskar vi att besöka er vid tre tillfällen 

men vi kommer att anpassa tidpunkten för dessa tillfällen efter era önskemål. Vi 

kommer att kontakta er inom en snar framtid för att höra om ett intresse att delta finns. 

 

Tack på förhand och vi hoppas på ett intressant samarbete tillsammans med er! 

 

Med vänliga hälsningar 

Evelina Mattsson Pesonen   Linda Olsson John 

   

 

Handledare: Kristina Walldén Hillström, Akademin för utbildning och Ekonomi, 

Högskolan i Gävle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2. 
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Information och samtyckesblankett till vårdnadshavare 

 

 

Vi heter Linda Olsson John och Evelina Mattsson Pesonen och studerar vid 

förskollärarprogrammet, Högskolan i Gävle. Under höstterminen 2018 skriver vi vårt 

examensarbete i didaktik. 

 

Som en del av vårt examensarbete planerar vi under perioden oktober 2018 att 

genomföra en undersökning på er förskola. 

 

Syftet med vår undersökning är att undersöka vilka olika sätt flerspråkiga barn använder 

för att kommunicera i förskolan. För att närma oss detta kommer vi att genomföra 

videoobservationer. 

 

Förskolans namn och alla deltagande barn kommer att avidentifieras i det slutgiltiga 

arbetet (både i eventuella bilder och i text). Allt insamlat material förvaras så att ingen 

obehörig får tillgång till det. Det färdiga examensarbetet kommer att sparas i 

högskolebibliotekets databas DIVA. 

 

Medverkan i undersökningen är helt frivillig och du/ditt barn kan när som helst 

avbryta deltagandet. Samtycke ger oss som studenter tillstånd att med video 

dokumentera situationer där ditt barn medverkar. Vi står till förfogande för att svara på 

frågor under hela vår tid på förskolan. 

 

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt ta del av insamlade 

uppgifter om ditt barn och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att 

uppgifter om ditt barn raderas eller att hanteringen av personuppgifter begränsas. 

Kontaktperson är vår handledare (kontaktuppgifter nedan), som också tar emot 

eventuella klagomål på hanteringen av personuppgifter.  

 

Vi är tacksam för svar senast den 25/9 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Evelina Mattsson Pesonen Linda Olsson John 

E-post: E-post:  

Tel:  Tel:  

 

 

Kontaktperson Högskolan i Gävle:  

Handledare: Kristina Walldén Hillström 

E-post:  

Tel:  

 

 

 

 

Samtycke 
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Medverkan i undersökningen är helt frivillig och du/ditt barn kan när som helst 

avbryta deltagandet. Samtycke ger oss som studenter tillstånd att med video 

dokumentera situationer där ditt barn medverkar. Vi står till förfogande för att svara på 

frågor under hela vår tid på förskolan.  

 

Du ger ditt medgivande genom att kryssa i rutorna nedan. Samtliga vårdnadshavare 

ska skriva under samtycket. 

 

 Ja, jag ger samtycke till att mitt barn deltar i videoinspelning 
 

 Nej, jag ger inte samtycke till att min barn deltar i videoinspelning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum och plats:………. 

 

 

 

 

Barnets namn:………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

…………………………........................    …………………………........................  

Vårdnadshavares underskrift    Vårdnadshavares underskrift 

 

 

………………………………………...    …………………………………………. 

Namnförtydligande     Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3. 
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Information and consent form to custodian 

 

Our names are Linda Olsson John and Evelina Mattsson Pesonen and we study at the 

pre-school program, Gävle University. During the autumn term 2018 we write our 

degree project in didactics. 

 

 

As part of our degree project, we plan to conduct an examination at your pre-school 

during the period October 2018. 

 

The purpose of our survey is to investigate what different ways multilingual children 

use to communicate in preschool. To approach this we will conduct video 

observations. 

 

The preschool's name and all participating children will not be identified in the final 

work (both in possible pictures and in text). All collected material is stored so that no 

unauthorized access is available. The final degree project will be saved in the library 

database DIVA. 

 

Participation in the survey is completely voluntary and you / your child can cancel 

participation at any time. The consent allows us as students permission to document 

situations where your child participates. We are available to answer questions 

throughout our time at preschool. 

 

According to the EU Data Protection Ordinance, you are entitled to collect 

information about your child free of charge and, if necessary, get any errors corrected. 

You can also request that data about your child be deleted or the processing of 

personal data is restricted. Contact person is our supervisor (contact details below), 

which also receives any complaints regarding the handling of personal data. 

We are grateful for your reply by 25/9 

 

Sincerely 

 

Evelina Mattsson Pesonen Linda Olsson John 

email: email:  

Phone: Phone:  

Contact person Gävle University: 

Supervisor: Kristina Walldén Hillström 

email:  

Phone:  

 

Consent 

 

Participation in the survey is completely voluntary and you / your child can cancel 

participation at any time. Consent allows us as students permission to document 
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situations where your child participates. We are available to answer questions 

throughout our time at preschool 

 

You give your consent by ticking the boxes below. All custodians must sign the 

consent. 

 

 

 

 Yes, I agree that my child is participating in video recording 

 

  No, I do not consent to my child taking part in video recording 

 

 

 

 

 

 

Date and place:………. 

 

 

 

 

Child´s name:………………………………………………………. 

 

 

…………………………........................    …………………………........................  

Custodians signature          Custodians signature  

 

 

………………………………………...    …………………………………………. 

Name clarifying     Name clarifying 
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Bilaga 4. 
 

Information och samtyckesblankett till anställda  

 

 

Vi heter Evelina Mattsson Pesonen och Linda Olsson John och studerar vid 

förskollärarprogrammet, Högskolan i Gävle. Under höstterminen 2018 skriver vi vårt 

examensarbete i didaktik. 

 

 

Under perioden oktober 2018 planerar vi för en undersökning på er förskola. 

 

Syftet med vår undersökning är att undersöka vilka kommunikationsresurser som 

använd av flerspråkiga barn när de deltar i pedagogiska initierade aktiviteter. För att 

närma oss detta kommer vi att genomföra videoobservationer. 

 

Undersökningen kommer att avrapporteras som ett examensarbete.  

 

Förskolans namn och alla deltagande anställda kommer att avidentifieras (i både 

eventuella bilder och i text) i det slutgiltiga arbetet. Allt insamlat material förvaras så 

att ingen obehörig får tillgång till det. När examensarbetet har examinerats kommer 

det sparas i högskolebibliotekets databas DIVA. 

 

 

Medverkan i undersökning är helt frivillig och du kan när som helst avbryta 

deltagandet. Detta samtycke ger, efter ditt medgivande oss som studenter tillstånd att 

med video dokumentera situationer där du medverkar. Vi står till förfogande för att 

svara på frågor under hela vår tid på förskolan. 

 

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt ta del av insamlade 

uppgifter och vid behov få eventuella fel rättade eller att hanteringen av 

personuppgifter begränsas. Kontaktperson är vår/min handledare (kontaktuppgifter 

nedan), som också tar emot eventuella klagomål på hanteringen av personuppgifter.  

 

 

Vi är tacksam för svar senast 25/9 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Evelina Mattsson Pesonen Linda Olsson John 

E-post: E-post:  

Tel:  Tel:  

 

 

Kontaktperson Högskolan i Gävle:  

Handledare: Kristina Walldén Hillström 

E-post:  

Tel:  
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Samtycke 

 
Medverkan i vår undersökning är helt frivillig och du kan när som helst avbryta 

deltagandet. Detta samtycke ger, efter ditt medgivande oss som studenter tillstånd att 

med video dokumentera situationer där du medverkar. Vi står till förfogande för att 

svara på frågor under hela vår tid på förskolan. 

 

 

 Ja, jag ger samtycke till att delta i undersökningen. 

 

 

 

 

 

Datum och plats:………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………........................  

Underskrift   

 

 

………………………………………...     

Namnförtydligande      
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Bilaga 5. 
 

Transkriptionsnyckel 

 
 

 

___ understrykning markerar betoning av ord 

 

 

[    ]  icke verbal handling  (kroppsliga handlingar, blickar, gester, 

                      kroppspositionering) som utförs samtidigt som tal 

 

 

((  ))  icke verbala handlingar  (kroppsliga handlingar, blickar, gester,    

kroppspositionering) 

 

 

 : en viss förlängning av ljud 

 

 

  :: förlängning av ljud som är något längre än ovanstående 

 

 

 // en knappt märkbar paus i talet 

 

 

[[  ]] överlappande tal av deltagarna 

 

 

 () yttranden som hörs men som är svårt att fastställa vad som sägs 

 

 

°° tal med låg betoning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna transkriptionsnyckel utgår från Brymans (2018), Gejards (2018) samt Norrbys 

(2014) transkriptionsnycklar.  
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