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Sammanfattning
Syftet med denna studie är att undersöka vilka strategier flerspråkiga barn i åldrarna tre till
fem år använder för att få tillträde och samspela i den fria leken samt hur förskollärare och
barnskötare agerar för att stötta flerspråkiga barn. En kvalitativ metod med etnografisk ansats
samt Corsaros tillträdesstrategier har legat till grund för datainsamling och analys.
Observationer av flerspråkiga barns samspel samt förskollärares och barnskötares agerande i
den fria leken har utförts på två olika förskolor: Ugglan och Järven, i två olika kommuner.
Dessutom har intervjuer genomförts med pedagogerna som arbetar i respektive barngrupp.
Resultatet visar att flerspråkiga barn använder både verbala och icke-verbala
tillträdesstrategier för att träda in i en pågående lek, dock var vissa strategier mer
framträdande än andra. På Ugglan var verbala tillträdesstrategier mer framträdande medan
enbart icke-verbala tillträdesstrategier förekom på Järven. Ett nyanlänt barn hade trots stöd
från pedagogerna i många fall svårt att komma in i pågående leksituationer, och pedagogerna
uppgav att det tidvis upplevde att det var svårt att stötta barnet i leksituationer. I intervjuerna
uppgav förskolläraren och barnskötarna att pedagogens närvaro i barns fria lek är viktig för att
kunna läsa av leksituationer och för att på ett medvetet sätt kunna ge stöd, fast på lite olika
sätt. På Järven arbetade personalen aktivt med tydligt kroppsspråk, tecken som stöd samt
genom att främja flerspråkighet, vilket inte var lika vanligt på förskolan Ugglan där det
svenska språket ansågs vara viktigt att lyfta fram vilket också kan vara en av anledningarna
till att barnen på Ugglan främst använde det svenska språket då de sökte tillträde till lek. Med
denna studie som grund menar författarna att det som pedagog är viktigt att lära känna varje
barn och studera hur flerspråkiga barn agerar inom deras kamratkulturer för att kunna stötta
dem på ett givande sätt då studien visar att det kan se olika ut i olika barngrupper och för olika
individer. Det framkommer i studien även att pedagogerna har olika förhållningssätt gällande
flerspråkiga barns språkutveckling och behov av stöd i den fria leken. Genom att anta ett
barnperspektiv anser författarna till denna studie att man får en större insikt om barns
socialisation och lek samt en bättre förståelse för deras relationsskapande. Det är värdefullt att
inse att pedagogen är en viktig del i barnens fria lek för att den gemensamma leken ska bli
lustfylld samt även bidra till barns utveckling och lärande. Kunskap om barns lek och
flerspråkiga barns språkutveckling anser författarna är viktigt för att förhindra fördomar och
se möjligheterna kring flerspråkighet.

Nyckelord: Kamratkultur, tillträdesstrategier, fri lek, flerspråkighet
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1. Inledning
I detta självständiga arbete har vi valt att inrikta oss på barns fria lek samt flerspråkighet i
förskolan då vi under förskollärarutbildningen båda byggt upp ett stort intresse för dessa
områden. I dagens moderna förskola samt i samhället i stort upplever vi att flerspråkighet och
mångfald blivit ett allt vanligare fenomen och som blivande förskollärare anser vi att det är
viktigt att kunna möta detta på ett medvetet sätt. I media rapporteras det ofta om att Sverige
tar emot många nyanlända barn. Dessa barn anser vi behöver en trygghet i vardagen och
förskolans arbete kan förhoppningsvis vara till stor hjälp. Enligt styrdokumentet Läroplan för
förskolan ska verksamheten vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnens
sociala och kommunikativa kompetens. Olika språk och kunskapsformer ska bilda en helhet
och vuxna har ett ansvar i att ge barn vägledning för att på egen hand utveckla sin kompetens
(Lpfö98, 2016, s. 6-7).
Innan vi inledde våra studier till förskollärare spenderade vi båda en längre period utomlands,
i Frankrike respektive USA, och har därmed upplevt hur det är att befinna sig i en miljö där
majoriteten av befolkningen inte talar ens modersmål. Vi fick erfara att språk och
kommunikation var en viktig faktor för att känna gemenskap och kunna delta i sociala
sammanhang. Båda författarna arbetade som Au Pair i tvåspråkiga familjer och har därmed
fått möjlighet att följa flerspråkiga barns utveckling och hur de kan uppleva och hantera olika
situationer. Dessutom har vi under utbildningen haft verksamhetsförlagd utbildning på olika
förskolor där en stor andel av barnen varit flerspråkiga. Vi anser att flerspråkighet är en stor
tillgång, dock har vi ibland under våra praktikperioder på olika förskolor upplevt att barn som
inte har majoritetsspråket svenska som modersmål haft svårigheter med att komma in i den
fria leken och att delta på samma villkor som barn med svenska som förstaspråk, särskilt om
barnens kunskaper i svenska är begränsade. Trots att vi varit placerade på olika förskolor har
vi båda sett vissa sammanhängande mönster kring flerspråkiga barns deltagande i lek,
speciellt bland barn i åldrarna tre till sex år. I vissa fall har vi upplevt att barnen hamnat
utanför i den fria leken på grund av exempelvis missförstånd eller en oförmåga att hänga med.
Dessutom är vår erfarenhet att förskollärare inte heller alltid funnits närvarande för att kunna
stötta barnen i dessa situationer.
Lek anser vi är en betydelsefull del i förskolans arbete eftersom lärande och utveckling ska
vara lustfyllt samt att lek bidrar till gemenskap. I Läroplan för förskolan står det att lek är
viktig för barns lärande och utveckling samt att den ska användas på ett medvetet sätt då lek
stimulerar barnens fantasi, kommunikation och förmåga att samarbeta (2016, s. 6-7). För att
detta ska kunna ske är det viktigt att alla barn får möjlighet att delta utefter sina
förutsättningar. Dessutom vill vi hävda att lek också kan vara en viktig del av integrationen
för de flerspråkiga barn som är nyanlända i Sverige. Vi menar att dessa barn på ett positivt
sätt genom leken får möjlighet att komma in i den nya kulturen, träffa vänner samt även
bearbeta eventuella trauman som de upplevt. Alla barn är dock olika och lek är inte alltid så
enkelt som man kan tro oavsett vilken bakgrund man har eller vilka språk man talar.
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Hur blir man då delaktig i en pågående lek med andra barn? Hur gör man trots begränsningar i
språket för att få vara med och inte hamna utanför? I detta självständiga arbete vill vi baserat
på våra erfarenheter av att barn med en flerspråkig bakgrund inte alltid blir delaktiga i
samspelet i förskolan ta vara på chansen att på ett mer detaljerat sätt studera hur dessa barn
söker tillträde till lek. Dessutom vill vi ta reda på verksamma pedagogers upplevelse samt
studera hur de arbetar för att stötta dessa barn i leken. I vårt yrke som förskollärare hoppas vi
kunna möta flerspråkiga barn samt även nyanlända och stötta dem på ett givande sätt så att de
känner samhörighet och trygghet.

2. Bakgrund
Vårt moderna samhälle har blivit allt mer internationaliserat och Sverige anses idag vara ett
mångkulturellt land (Lahdenperä, 2008, s. 15). I Sverige talas det idag upp emot 150 olika
språk och många växer upp med fler än ett modersmål, vilket gör Sverige till ett flerspråkigt
samhälle. Flerspråkighet är dock ett komplext begrepp som är svårt att beskriva eftersom flera
olika teorier ofta används när begreppet definieras (Ganuza och Sayehli, 2017). Enligt
Sveriges Kommuner och Landstings agenda för integration är integrationen av nyanlända i
Sverige en av de viktigaste frågorna för vårt samhälle de kommande åren. En framgångsrik
integration bidrar till framtidens tillväxt och välfärd och även till utveckling av demokratin i
Sverige (2017a, s. 3 och 5). Under 2014 och 2015 ökade de flesta kommuner sitt mottagande
av asylsökande och en stor grupp var ensamkommande barn (Sveriges Kommuner och
Landsting, 2017b). I ett stödmaterial som tagits fram av Skolverket för att öka kunskapen om
barns flerspråkiga utveckling står det att nästan vart femte förskolebarn använder mer än ett
språk dagligen (2013, s. 5). Lärarförbundet skriver att förskolan är viktig för nyanlända barn
och att tidiga insatser på utbildning är värdefullt både för barnens bästa men även för
samhället i stort. För att klara detta uppdrag är det dock avgörande att förskollärare får rätt
stöd och tillräckligt med resurser (2016). I Läroplan för förskolan står det att lärande och
språk liksom språk och identitetsutveckling hänger tätt samman och att förskolan ska
stimulera varje barns språkutveckling (2016, s. 7). Skolverket menar att förskolepersonal bör
ha en positiv inställning samt vara öppna för att lära sig olika språk. Det är viktigt att stötta
och uppmuntra flerspråkiga barn samt skapa naturliga situationer där barnen får möjlighet att
använda flera olika språk (2013, s. 5).
Förskolans verksamhet ska främja leken och sträva efter att varje barn utvecklar en förmåga
att leka och lära (Lpfö98, 2016, s. 9). Lek är viktig för människans utveckling på flera sätt
eftersom barn i leken får möjlighet att utveckla både språk, samspel, social förmåga och
kroppskontroll (Welén, 2009, s. 29). I Läroplan för förskolan står det att arbetslaget ska
stimulera barns samspel samt stötta dem i att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, lära
barnen att kompromissa samt visa varandra respekt (2016, s. 9). Dock påpekar Knutsdotter
Olofsson baserat på sin forskning att förskollärare inte alltid lägger ner tid på barns lek utan
istället bara går in och medlar vid bråk, vilket ofta bidrar till att leken upphör. Knutsdotter
Olofsson skriver att en förskollärare som istället är uppmärksam på de sociala lekreglerna och
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arbetar för att vara ett stöd i leken ofta blir populär och inger trygghet i gruppen (2009, s. 8788). Läroplan för förskolan menar att barnen i verksamheten ska möta vuxna som engagerar
sig i både enskilda barns samspel såväl som interaktionen i hela barngruppen. Det är viktigt
att ta hänsyn till att alla barn kommer från olika livsmiljöer och att utgå ifrån deras
erfarenheter som grund i arbetet (2016, s. 6).
I Sverige finns det även stöd i lagen gällande flerspråkighet. Enligt Språklagen (SFS
2009:600) ska alla som bor i Sverige få möjlighet att utveckla och använda både sitt
modersmål och det svenska språket (Ganuza och Sayehli, 2017). I Skollagen (SFS 2010:800)
står det dessutom att förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt utgå ifrån en
helhetssyn på barnet och dess behov. I stödmaterialet från Skolverket står det att
verksamheten ska arbeta för att främja social gemenskap. Viktiga aspekter i arbetet med
flerspråkighet i förskolan är kunskap om hur man som förskollärare stöttar barn i att utveckla
både sitt eller sina modersmål samt det svenska språket (2013, s. 5). Även om det poängteras
på officiell nivå i exempelvis styrdokument och i målformuleringar att alla ska arbeta för
jämlikhet och integration samt ta tillvara på grundläggande värden realiseras det inte alltid på
verksamhetsnivån (Lahdenperä, 2011, s. 3). Lahdenperä påvisar i en studie att det finns
varierande förhållningssätt bland lärare gällande synen på barn med utländsk bakgrund och
lyfter exempelvis att det finns attityder som betonar att barnen avviker från normen om det
”svenska” och att deras tidigare kunskaper och erfarenheter anses vara en brist snarare än en
resurs (1997, s. 72 och 178-180). H. Wagner, Strömqvist och Uppstad skriver att det i
samhället finns en stark norm om den enspråkiga människan och att lärare ofta får problem då
de möter flerspråkiga barn och elever eftersom dessa barn inte följer den enspråkiga normen
gällande språkinlärning (2010, s. 20-21). Håkansson påpekar att det finns olika uppfattningar
om tvåspråkighet. Vissa ser det som en tillgång och en nödvändighet, medan andra är
skeptiska och menar att det är för avancerat för små barn att hantera och lära sig flera språk på
samma gång (2003, s. 9). H. Wagner, Strömqvist och Uppstad skriver vidare att det finns en
uppfattning om att barn lär sig ett nytt språk utan undervisning och att allt löser sig
automatiskt bara barnet får gå i förskola. Dock tyder forskning på att det inte stämmer utan att
det istället handlar om hur mycket och på vilket sätt förskolan arbetar med att stimulera
barnens språkutveckling (2010, s. 20-21). Men hur ser det egentligen ut i förskolan i Sverige i
dagens allt mer internationella samhälle där allt fler talar olika språk? Hur går det till när
flerspråkiga och nyanlända barn med begränsade kunskaper i det svenska språket ska
samspela i förskolan?
I denna studie kommer ett barnperspektiv ligga till grund för att titta närmare på just detta.
Kunskap om barns tillträdesstrategier är värdefullt för att få en förståelse för hur barnen
tänker och agerar för att bygga sina kamratrelationer. Även pedagogernas arbete för att
stimulera flerspråkiga barns samspel i fria leksituationer kommer att studeras.
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Syfte
Syftet med detta självständiga arbete är att studera hur flerspråkiga barn i åldrarna tre till fem
år agerar för att delta och samspela i den fria leken tillsammans med andra barn. Studien avser
även att undersöka förskollärares och barnskötares förhållningssätt till barns fria lek samt
flerspråkighet och hur det inverkar på deras sätt att stimulera flerspråkiga barns
relationsskapande samt tillträde till olika leksituationer under den fria leken.

Frågeställningar
•

Vilka strategier använder flerspråkiga barn för att få tillträde till och upprätthålla ett samspel
i den fria leken?

•

På vilket sätt agerar förskollärare och barnskötare för att stötta flerspråkiga barns tillträde
och deltagande i lek och hur beskriver de sin roll i den fria leken?
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3. Teori
Nedan kommer grundläggande begrepp som fungerat som utgångspunkt i arbetet att
presenteras. Fokus har legat på att fånga ett barnperspektiv och att använda
barndomssociologen Corsaros teori om kamratkulturer som underlag för analysen. Under
tidsperioden för studien var Corsaro vid Uppsala Universitet och för att få ytterligare
inspiration och kunskap besöktes en av hans föreläsningar. Även begreppen lek och
flerspråkighet kommer att definieras och beskrivas närmare.

3.1 Barnperspektiv
Löfdahl skriver att synen på barn i samhället har förändrats genom historien. Tidigare var det
utvecklingspsykologiska teorier om barns utveckling som dominerade där barnets utveckling
sågs som linjär och stadieindelad. Denna syn på barn har bidragit till att barnets utveckling
ofta relateras till vad som är normalt istället för att se det unika barnet och dess kompetens
(2014, s. 12). Löfdahl skriver vidare att dagens samhälle måste utgå ifrån att det finns flera
barndomar eftersom barns liv kan se ut på många olika sätt. Denna utgångspunkt där
barndomen anses vara socialt konstruerad är en värdefull utgångspunkt för att studera
fenomen med barnets perspektiv i fokus (2014, s. 11).
Även Corsaro menar att barn länge har varit marginaliserade i samhället på grund av att de
flesta har en barnsyn som inte bekräftar barnet här och nu, utan istället ser barn som “blivande
vuxna” och därmed på väg att bli fullvärdiga medlemmar i samhället. Corsaro hävdar dock att
barn bör betraktas för vad de är nu och ses som individer med egna liv, behov och önskningar
som ska tas på allvar (2015, s. 6). Löfdahl lyfter i detta sammanhang begreppet agens som
enligt författaren innebär att barn har makt att förändra och påverka sin egen situation. Barn
ses inom barndomssociologin som agenter med ansvar för sin egen utveckling då de på många
sätt är delaktiga i att skapa strukturer och påverka saker i deras omgivning. I detta fall är
förskolan ett bra exempel (2014, s. 11). Corsaro skriver att synen på barn som sociala agenter
har förändrat forskningen då forskare nu alltmer strävar efter att fånga barnens perspektiv och
hur de skapar sina liv och agerar som deltagare i sociala grupper (2015, s. 46). Roos skiljer på
begreppen barnperspektiv och barnens perspektiv och beskriver barnperspektiv som den
vuxnes perspektiv på barn och barnets perspektiv som det som barnet gör och som blir
underlag för vuxnas tolkning (2014, s. 49-50). I föreliggande studie anser författarna att det
varit värdefullt att utgå ifrån ett barnperspektiv samt även i den mån det går fånga barnets
perspektiv då studien syftar till att studera barns interaktion i den fria leken samt barns
relationsskapande i deras kamratkulturer. Dock har även intervjuer med pedagogerna utförs
då deras upplevelse också anses bidra med värdefull kunskap om dynamiken i barngruppen
samt barnens samspel.
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3.2 Lek
Inom svensk förskola har leken under lång tid haft en framträdande position och idag ses
leken som en naturlig del i barns lärande i förskolan (Löfdahl, 2004, s. 39-40). Knutsdotter
Olofsson skriver att allt är möjligt och tillåtet i en lek. Leken har dock en bestämd inramning
med en tydlig början och slut och på så sätt kan en individ välja ett delta eller inte. I leken
gäller vissa regler som måste hållas för att leken ska upprätthållas. Alla barn har inte
förmågan att avläsa och förstå de sociala lekregler som finns, vilket kan leda till missförstånd
och uteslutning (2009, s. 76). Att leka är något barn kan göra tillsammans och mellan barnen
pågår det förhandlingar om lekens innehåll, plats och vilken roll man ska ha. Leken är både
positiv och rolig men kan också vara en otrevlig upplevelse för barn då makt och
positionering är vanliga inslag (Löfdahl, 2014, s. 27).
Den fria leken bygger på barnens egna idéer. Dock är även pedagogens roll värdefull för att
lek ska kunna utvecklas i en barngrupp och för det krävs kunskap och engagemang. Barn har
olika lätt att komma in i och upprätta lekar och här är pedagogen viktig för att stötta dessa
barn i att förstå leksignaler, hålla lekregler och olika lekkoder. Dessutom är det pedagogens
ansvar att tillräckligt mycket sammanhängande tid där barnen kan få leka ostört avsätts. Det
gäller att som vuxen reflektera över sitt agerande i den fria leken för att delta på ett medvetet
sätt och inte störa barnen (Knutsdotter Olofsson, 2009, s. 90-91). I den gemensamma leken
skapas i barnens grupper kamratkulturer och det är i dessa leken utgör ett gemensamt
meningsskapande och skapar samhörighet i gruppen (Löfdahl, 2004, s. 41 och 47-48).

3.3 Kamratkultur
Corsaro skriver att en stor del av yngre barns sociala liv idag utvecklas utanför familjen och
att barn i förskoleåldern skapar egna sociala sammanhang som kan variera beroende på
tidpunkt och plats. Corsaro definierar begreppet kamratkultur som den kultur som skapas
mellan jämnåriga barn som spenderar en större del av vardagen tillsammans i ett gemensamt
sammanhang (2015, s. 121). Ett genomgående tema i barns kamratkulturer handlar om att
barnen vill bygga upp en självständighet och på olika sätt undvika regler och auktoritet från
vuxna för att ta kontroll över deras sociala liv (Corsaro, 2015, s. 167). När barn agerar i den
gemensamma leken etableras olika rutiner som de delar och utför tillsammans enligt vissa
strukturer och som repeteras och därmed bidrar till gemensamt meningsskapande som
uttrycker barnens delade värderingar (2015, s. 186). Corsaro poängterar dock att
meningsskapande och social lek är inte alltid så lätt för yngre barn. Barn i förskoleåldern
spenderar mycket tid på att bygga upp och försvara sin gemensamma lek, vilket kan tolkas
som att det ger en känslomässig trygghet inom kamratkulturen (2015, s. 218).
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3.4 Interaktionsutrymme och positionering
Att dela saker och att ta kontroll är viktiga aspekter i barnens deltagande och skapande av sina
kamratkulturer. Det krävs stor kognitiv och kommunikativ skicklighet för barn att
åstadkomma gemensam lek och om några barn har upprättat en lek och kommit in i den
menar Corsaro att de vill försvara leken (2015, s. 185-186). Corsaro skriver att barn ofta anser
att de barn de leker med för stunden är deras vänner, medan de barn som inte deltar i leken ses
som fiender och ett hot mot den pågående leken (2003, s. 40). Att få tillgång till leksituationer
är särskilt svårt i förskolan eftersom barn ofta gärna försvarar platsen de leker på, sina
leksaker samt själva leken från andra barn (Corsaro, 2015, s. 158-159). Även om det för
vuxna inte ser så allvarligt ut när barnen försvarar sitt så kallade interaktionsutrymme är det
en mycket viktig aspekt i barnens värld (Corsaro, 2015, s. 185-186). Som vuxen är det viktigt
att anta ett barnperspektiv eftersom barnens försvar av lek enligt Corsaro inte handlar om att
barnen är själviska och inte vill dela med sig, utan snarare om att de vill bevara den stund de
har tillsammans som påvisar att de bygger en relation och en vänskap mellan varandra
(Corsaro, 2015, s. 159). Barns pågående lek är känslig och stämningen kan lätt förstöras om
fler barn tillkommer, dessutom vill barnen i leken ha kontroll över den aktivitet som de startat
(Corsaro, 2015, s. 184).
Enligt Löfdahl är leken den vanligaste aktiviteten i barns kamratkulturer där barnens
gemenskap framträder. Barnen leker tillsammans med sina kamrater där förhandlingar sker
med kamrater om innehåll, olika roller och platser. Leken kan ses som rolig och positiv men
den kan också innehålla makt och positionering, där barnen kämpar för att behålla position i
leken, uteslutningar och vara obehaglig (2014, s. 27). Även Knutsdotter Olofsson menar att
det i leksituationer med flera barn ofta uppkommer olika konflikter och problem som måste
lösas. Det är en viktig del av den sociala kompetensen då barnen får förhandla och
kompromissa om exempelvis handlingen eller olika roller i leken. Ofta uppkommer
diskussioner om vem som ska bestämma och vem som får vara med. Knutsdotter Olofsson
menar att leken är ett maktspel och det krävs skicklighet och olika kompetenser i
interaktionen med andra barn för att leken ska fungera (2009, s. 85-86). Löfdahl skriver att
språket är ett viktigt redskap inom kamratkulturen för att kunna förmedla ett budskap och
förhandla (2014, s. 14).

3.5 Tillträdesstrategier
De kulturella rutiner som barn i tre till sex års ålder etablerar i sina kamratkulturer skiljer sig
från de som ännu yngre barn upprättar eftersom de ofta kräver färdigheter i att förmedla och
förhandla kring vad man vill (Corsaro, 2015, s. 158). Corsaro har genom sin forskning
utformat olika tillträdesstrategier som han genom att studera barns lek menar att barnen
använder för att få tillgång till andra barns pågående lek. Barn kan söka tillträde både verbalt
och icke-verbalt och en framgångsrik strategi för att få tillträde till en lek är exempelvis
encirclement som enligt Corsaro innebär att barnet håller sig i närheten av en pågående lek
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och studerar vad leken handlar om innan barnet träder in. På detta sätt skaffar sig barnet
information om lekens handling och kan söka tillträde på ett genomtänkt sätt som inte hindrar
leken att fortgå på samma sätt (2004, s. 42). En annan strategi som Corsaro beskriver som
mindre bra för att få tillträde till en pågående lek är att fråga vad barnen i leken gör eftersom
det på ett direkt sätt avslöjar att barnet inte har koll på vad leksituationen handlar om och
därmed utgör ett hot mot den pågående leken (Corsaro, 2015, s. 160-161). Löfdahl skriver att
det för att synliggöra och förstå barns kamratkulturer är viktigt att inte fokusera på det
enskilda barnet utan att istället skapa sig en bild av interaktionen och dynamiken mellan
barnen i gruppen (2014, s. 14). I denna studie kommer fokus ligga på att studera strukturen i
barngruppen och hur de olika tillträdesstrategierna används.
Nedan följer de 15 olika tillträdesstrategier som Corsaro presenterar i sin studie om barns
tillträdesstrategier (1979, s. 320-322). Dessa har även översatts till svenska och tolkats av
Tellgren (2004, s. 79-80) som skrivit en avhandling om barns olika strategier för att söka
tillträde till lek. Dessa olika tillträdesstrategier är utgångspunkt för den lista som skapats
nedan. I detta självständiga arbete kommer dessa tillträdesstrategier att ligga till grund för
analysen av de observationer av barnens samspel som genomförts.

Tillträdesstrategier
1) Non-verbal entry/ ”Icke verbal entre”: Barnet träder in i en pågående leksituation genom att
placera sig nära lekområdet icke-verbalt.
2) Producing variant of ongoing behavior/ ”Att producera en variant av en pågående
handling”: Barnet träder in i området där en lek pågår, verbalt eller icke-verbalt och reproducerar
händelser och/eller beteenden.
3) Disruptive entry/”Störande entre”: Barnet träder in i en leksituation genom att verbalt eller
icke-verbalt avbryta eller störa leken som pågår.
4) Encirclement/”Omringande av lekområde”: Barnet cirkulerar kring en pågående lek ickeverbalt.
5) Making claim on area or object/”Att verbalt göra anspråk på området eller något föremål”:
Barnet träder in i en pågående lek och uttrycker verbalt att det har rätt till området där leken pågår
eller till ett visst objekt.
6) Request for access/”Fråga om tillträde”: Barnet frågar verbalt om det får delta i den pågående
leken.
7) Questioning participants/”Att fråga en deltagare om en pågående aktivitet”: Barnet frågar
verbalt om vad som pågår i leksituationen.
8) Reference to adult authority/”Att referera till vuxnas auktoritet”: Barnet hänvisar till vuxnas
auktoritet eller gällande regler för att få tillträde till leken.
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9) Offering of object/”Att erbjuda en sak”: Att träda in i området för pågående lek verbalt eller
icke-verbalt och ge bort en leksak eller present till en eller flera deltagare.
10) Greeting/”Hälsning”: Barnet träder in i en pågående leksituation och hälsar verbalt på en eller
flera deltagare.
11) Reference to affiliation/”Referera till vänskap”: Barnet träder in i en leksituation och hänvisar
verbalt till att vara vän med en eller flera deltagare.
12) Aid from non participant/”Hjälp från en icke-deltagare”: Barnet frågar en icke-deltagare i en
pågående leksituation om stöd att få tillträde till ett område där en lek pågår.
13) Accepting invitation/”Accepterar inbjudan: Barnet träder in i en pågående lek efter att ha fått
frågan från en eller flera deltagare att delta.
14) Suggest of other activity/”Ger förslag på andra aktiviteter”: Barnet träder in i en pågående lek
och föreslår en annan aktivitet för en eller flera deltagare.
15) Reference to individual characteristics/”Att referera till individuella egenskaper”: Barnet
hänvisar verbalt till individuella egenskaper som det känner till hos en eller flera deltagare.

Respons
Positiv respons: Verbal och/ eller icke-verbal bekräftande för tillträdesbeteendet. Handlingen
accepteras och barnet som söker tillträde får en mer eller mindre specifik roll i den pågående leken.
Negativ respons: Verbal och/eller icke-verbal tillrättavisning. Barnet som söker tillträde accepteras
inte, med eller utan förklaring.

3.6 Flerspråkighet
En person som är tvåspråkig eller flerspråkig definieras av Sandvik och Spurkland som en
person som kan använda sig av mer än ett språk i vardagen. Användningen av språken kan
skifta i en och samma situation eller så anpassas språkanvändningen till olika sammanhang
(2011, s. 48). Förskolan eller skolan kan vara första gången barn kommer i kontakt med ett
annat språk. Man brukar benämna att det språk som talas av majoriteten i samhället kallas
majoritetsspråk och att övriga språk kallas minoritetsspråk.
Två begrepp som är vanliga i detta sammanhang är successiv tvåspråkighet och simultan
tvåspråkighet. Det förstnämnda innebär att barnen lär sig ett nytt språk när de redan har
utvecklat sitt modersmål och simultan tvåspråkighet innebär att barnen lär sig två eller flera
språk samtidigt redan från födseln. Barn som ska lära sig ett nytt språk i förskolan kan agera
på olika sätt, vissa prövar att tala språket direkt medan andra har en avvaktande period där de
försöker lyssna och förstå språket. Tvåspråkiga barn kan även kommunicera på andra sätt för
att göra sig förstådda och exempelvis använda sig av kroppsspråk eller byta ut ord som de inte
kan (Sandvik och Spurkland, 2011, s. 50). Skaremyr påvisar i en studie att nyanlända barn
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ofta använder flera olika kommunikativa strategier för att uttrycka sig och göra sig förstådda i
samspelet med jämnåriga barn på förskolan, exempelvis språkblandning, skuggning,
kroppsspråk och gester (2014, s. 13 och 88). Kodväxling är ett begrepp som innebär att en
person medvetet växlar mellan två språk och är ett tecken på språklig kompetens (Håkansson,
2003, s. 125). Att barn växlar språk kan bero på flera olika anledningar. Exempelvis kan
flerspråkiga barn i förskolan i samspel med sina kamrater i lek vilja använda majoritetsspråket
för att känna samhörighet med dem (Sandvik och Spurkland, 2011, s. 52). Detta menar även
Håkansson, men tillägger dock att kodväxling även kan användas av barnen på medvetet sätt
för att inkludera och exkludera individer ur en gemenskap (2003, s. 129).

3.6.1 Pedagogens roll som stöd i flerspråkiga barns lek
Flerspråkiga barn kan inte ses som en homogen grupp då kunskaperna i modersmålet och
andraspråket kan variera mycket mellan olika individer. Barnen kan ha en fullt utvecklat
språkanvändning för sin ålder på det ena språket, på båda språken eller inte ha det gällande
något av språken. För att få en tydlig bild av var barnen befinner sig i sin utveckling är det
viktigt att som personal i förskolan observera hur de flerspråkiga barnen använder sitt språk i
olika situationer. Risken är annars att det kan uppstå missuppfattningar som handlar om att
barnen inte har något språk samt att de flerspråkiga barnen upplevs vara ett problem i
gruppen. Det är viktigt att vara lyhörd och accepterande som förskollärare eftersom
kommunikation kan ske på flera olika sätt även om man inte behärskar varandras språk
(Sandvik och Spurkland, 2011, s. 48).
Ellneby beskriver pedagogernas arbete på en mångkulturell förskola i Rinkeby gällande
barnens lek och språkfärdigheter. Pedagogerna på förskolan anser att det är viktigt att vara en
aktiv del i barnens lek eftersom leksituationer möjliggör att på ett naturligt sätt utöka barnens
ordförråd då de kan benämna saker och införa nya begrepp för allt som barnen ser och
upplever samt underlätta deras interaktion med andra barn (2007, s. 114-115). Ellneby menar
vidare att det är viktigt att barnet får möjligheter att utöka sitt ordförråd och även höra vuxna
säga hela fraser eftersom det underlättar för barnen att kunna delta i barnens gemensamma
rollek, utelek och rörelselek (2007, s. 149-150). För barnens andraspråksinlärning är det
mycket värdefullt att de även får fortsätta att utveckla sitt modersmål eftersom barn som är
flerspråkiga ofta använder olika språk hemma och i förskolan. Som pedagog är det viktigt att
skaffa kunskap om barnets färdigheter på båda språken (Ellneby, 2007, s. 141-142).
I detta avsnitt har viktiga begrepp som ligger till grund för både metod och analys i denna
studie närmare beskrivits. De olika begreppen är: Barnperspektiv, Lek, Kamratkultur och
Flerspråkighet. Särskilt fokus har legat på att beskriva innebörden i Corsaros begrepp
interaktionsutrymme och tillträdesstrategier som är del av barns kamratkulturer då dessa är
relevanta för upplägget av metoden samt analysen i detta arbete. I följande del kommer
tidigare forskning inom det aktuella området att presenteras.
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4. Forskningsöversikt
I denna forskningsöversikt kommer tidigare forskning inom det valda området att presenteras
för att se hur vetenskapliga resultat och upplägg av tidigare studier kan relateras till detta
självständiga arbete. I en studie av Feng, Fan Foo, Kretschmer, Prendeville och M. Elgas
(2004) beskriver forskarna att det finns mycket forskning på hur förskolebarns
andraspråksinlärning kan stimuleras i förskolan, men betydligt mindre studier som behandlar
hur barn som talar ett minoritetsspråk formar och agerar i sina kamratkulturer. 12
vetenskapliga artiklar som anses vara relevanta för föreliggande studie har valts ut för att få en
översikt över kunskapsläget inom området. Dessa vetenskapliga artiklar behandlar barns
kamratkulturer, strategier i den fria leken, flerspråkiga barns språkanvändning inom
kamratkulturen samt pedagogens roll i barns fria lek.

4.1 Språk, identitet och lärande
Tang och D. Adams (2010) undersökte i en studie vilken betydelse leken har för att stötta
nyanlända barn i åldern tre till fyra år att anpassa sig och få en positiv upplevelse av lärande i
en förskolemiljö i England. I studien observerades två barn, en flicka och en pojke, med
asiatiskt ursprung. Studien visar att barnen genom leken med andra barn fick bättre
självförtroende i att kommunicera med de andra barnen på engelska och kunde uttrycka sig
alltmer på det språk som inte var hennes modersmål. Resultatet visar att de två nyanlända
barnen utvecklade många förmågor genom att delta i gemensam lek med övriga barn i
förskolan. Barnen fick genom leken förutsättningar att passa in, uttrycka sig, skaffa vänner,
förbättra sin engelska och leken bidrog på detta sätt till att vistelsen i förskolan kändes positiv
och lustfylld. Som pedagog är det värdefullt att ha kunskap om nyanlända barns anpassning
för att kunna stötta dem och stimulera lärandet. Galeano (2011) påvisar också i en studie att
barns gemensamma lek är betydelsefull för barns språkutveckling. Författaren påpekar hur
positivt det är att bli tvåspråkig och att barn som har den möjligheten bör få chans att utveckla
de språk som talas inom familjen. I studien deltar en flicka på fyra år som talar engelska och
endast lite spanska. Författaren vill utforska hur hennes kunskaper i spanska kan utvecklas om
hon leker rollekar med jämnåriga kamrater som har mer kunskaper i det spanska språket än
henne, men som även talar engelska. Barnen hjälpte i leken varandra för att konversationen
skulle flyta på och genom att de mer kunniga barnen gav direktiv, rättade flickan om hon sa
fel samt översatte och ställde ledande frågor blev barnet som hade begränsade kunskaper i
spanska allt mer självständigt. Detta menar författaren tyder på att gemensam lek på ett
positivt sätt kan bidra till barns språkutveckling.
I en studie av Faulstich Orellana (1994) var syftet att undersöka hur tre barn som är
tvåspråkiga använder deras två språk mellan varandra i den fria leken i en mångkulturell
kontext. Språken som talas av barnen var spanska och engelska. Forskaren var särskilt
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intresserad av att studera hur språken används spontant i barnens lek och hur denna
användning kan kopplas till deras identitetsutveckling som flerspråkiga barn. Barnen som
ingår i studien var två till tre år gamla och har växt upp i en tvåspråkig miljö där ena föräldern
har spanska som modersmål och den andra har engelska som modersmål. Föräldrarna talade
dock bara spanska med barnen hemma. Studien visar att populärkultur och böcker har stor
inverkan på hur barnen använder språken. Barnen testar och utvecklar sin språkanvändning i
den sociala leken och det var vanligt att agera som främst superhjältar från populärkulturen.
När de tre spansktalande barnen lekte tillsammans använde de bara spanska. Engelska talades
enbart när barnen lekte med barn som inte talade spanska samt i lek när de låtsades vara
karaktärer från populärkulturen. Studien påvisar hur de tvåspråkiga barnen använder spanska
och engelska på olika sätt för att hävda sin identitet, exempelvis att kodväxling används på ett
medvetet sätt i deras konversationer. Språket visade sig vara en viktig del i deras kamratkultur
och barn som inte kunde hänga med i konversationen fick ett begränsat interaktionsutrymme i
leken. Resultatet visar att språk har en viktig del i barns identitetsutveckling och att samhället
och populärkultur har en inverkan. Barnen i studien anpassar sitt val av språk till olika
situationer och sammanhang och använder språken på ett strukturerat sätt för att markera sin
identitet samt även som ett sätt att visa samhörighet inom sin kamratkultur.

4.2 Barns strategier inom kamratkulturen
I en studie av Löfdahl och Hägglund (2006) var syftet att studera barn i åldrarna tre till fem år
och deras tankar kring sociala positioner i deras kamratkulturer med fokus på kön, ålder och
makt under både styrda och fria aktiviteter i förskolemiljön på en svensk förskola. Specifikt
analyseras en ringlek där barnen skulle välja varandra till olika roller. Barn som ansågs ha hög
status i gruppen blev ofta valda först, även barn av samma kön och ålder valde gärna
varandra. I leken synliggörs hur starkt barnen influeras av de strukturer och positioner som
skapas inom kamratkultur gällande ålder, kön och makt. Resultatet av studien visar alltså att
denna ringlek ger en tydlig bild av hur sociala strukturer och sociala positioner produceras
och förändras inom barns kamratkulturer. Även en studie av Evaldsson och Tellgren (2009)
visar att strategier som används i den fria leken inte bygger på individuell social kompetens
utan ofta skapas gemensamt i en grupp där egna normer och rutiner kring lekens utformning
skapas. I studien påvisas att en grupp flickor använder olika maktstrukturer, språk och fantasi
för att på ett kreativt sätt utforma leken så att vissa barn inte får delta på samma villkor.
Flickorna hävdar exempelvis att bara de har rätt att vara på en viss plats och kommer därmed
undan regeln på förskolan som menar att alla ska få vara med. Genom att fråga om lov om att
få delta i flickornas lek verbalt tar de avvisade barnen en risk och detta visade sig ofta leda till
direkt avvisning från att få delta. Det avvisade barnet använde en icke-verbal strategi genom
att fysiskt ta tag i ett annat barn för att visa sitt missnöje. Andra strategier som flickorna
använde i leken för att exkludera var att konstruera handlingen på ett sätt som automatiskt
uteslöt deltagare som inte var välkomna. Flickorna upprättade en sorts maktstruktur där de var
auktoritära och hade rätt att bestämma.
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En studie av Cromdal (2001) där syftet var att studera flerspråkiga barns strategier i lek när
flera olika språk talas samtidigt påvisar att även språket i sig kan användas som en medveten
strategi för att samspela och delta i lek. Resultatet visar att barn använder kodväxling som ett
medel för att eventuellt uppnå andra mål som att utesluta någon ur en lek, sätta sig emot svar
som man inte vill ha, visa att man inte håller med i ett påstående eller för att vinna
talutrymme. Val av språk kan alltså användas som ett maktmedel i konversationer och denna
studie synliggör hur positionering och exkludering kan ske inom en kamratkultur då barnen
interagerar i lek. Detta påvisas även i en annan studie av Cromdal och Aronsson (2000) som
visar att flerspråkiga barn frekvent använder sig av kodväxling i deras lek. Barnen i studien
använde ofta ett visst språk i sin grupp för att markera vad som var officiellt samt inofficiellt i
leken. Val av språk användes också som en typ av positionering och kunde markera vem som
ansågs vara en del av leken. Dessutom kunde kodväxling finnas som en täckmantel för när
barnen retades och sa “fula” ord. Studien påvisar framförallt att kodväxling inte sker av en
slump i en pågående lek utan att det finns ett syfte och ofta ett underliggande budskap vilket
är viktigt att ha kunskap om som vuxen. Att språket är en betydelsefull strategi för att få
tillträde till lek samt för att upprätthålla en lek visar även en studie av Björk Willén (2004)
som undersökte flerspråkiga barns tillträdesstrategier, både verbalt och icke-verbalt samt hur
detta blir mottaget av de andra deltagarna. Studien genomfördes på en flerspråkig förskola där
både svenska, engelska och spanska talades i fria och styrda aktiviteter. De flesta barnen
talade svenska i leken även om flera andra språk också talades i miljön. Resultatet visar att
shadowing, som innebär att barnen skuggar och repeterar handlingar, samt crossing som
innebär att man växlar språk trots att man inte behärskar det språket så bra var strategier som
barnen ofta använde på ett kreativt sätt i leken för att få tillgång till lek och för att exkludera
barn i leken. Björk Willén menar att barn inom lek i deras kamratkultur ofta använder olika
strategier för att på ett medvetet sätt styra leken och positionera sig. I detta fall var det särskilt
tydligt att barnens språkanvändning var en genomtänkt strategi.
I en studie av Feng, Fan Foo, Kretschmer, Prendeville och M. Elgas (2004) påvisas hur en
grupp barn med modersmålet mandarin i en barngrupp där majoriteten talade engelska
formade en egen kamratkultur. Ett av de tre barnen behärskade engelska relativt bra och två
av barnen hade mycket begränsade kunskaper i språket. För att få tillträde till lek använde
barnet med minst kunskaper i engelska ofta olika lekföremål som exempelvis att erbjuda en
byggkloss när de andra barnen byggde ett torn. Dessutom ställde barnet ofta frågor på sitt
första språk mandarin kring vad leken handlade om. De andra barnen i leken svarade då på
samma språk och sedan upprätthölls leken inom gruppen på mandarin. Forskarna diskuterar
om barnets val av att använda sitt förstaspråk vid tillträde till leken berodde på att barnet
kände sig mest bekväm med det eller om det var ett strategiskt val för att utesluta
engelsktalande barn och skapa en känsla av samhörighet. Barnen bjöd sedan heller inte in
några av de engelsktalande barnen och om ett engelsktalande barn försökte få tillträde
ignorerade de ofta dessa försök genom att varken titta upp eller svara. Även pedagogerna ville
ibland få tillträde till barnens lek och vissa strategier verkade mer accepterade än andra. En
pedagog blev avvisad då hon lutade sig fram och ställde frågor för att försöka engagera sig i
en bygglek medan en annan pedagog vid ett annat tillfälle blev inbjuden av barnen när hon
satte sig på knä och erbjöd sin hjälp i att skapa brevlådor. Med denna pedagog försökte barnen
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dessutom tala engelska. I studien framträdde flera tydliga mönster i barnens interaktion och
resultatet visar att barnens förstaspråk spelar en stor roll i formandet av en kamratkultur.
Förstaspråket mandarin blev för dessa barn en identitetsmarkör och forskarna drar slutsatsen
att barnen använde förstaspråket för att sätta gränser i leken och påvisa sin sociala status.

4.3 Pedagogens roll i barns fria lek
I en studie av Tsai (2015) var syftet att undersöka pedagogers deltagande i barns fria lek med
fokus på varför pedagogen väljer delta samt i avseende timing och strategi. Resultatet visar att
förskollärare ofta är aktiva i barnens lek och visar intresse för barnens aktiviteter. Barnen
vände sig till pedagogen för att få stöd i olika situationer men bjöd även in henne för att delta i
deras rollek, dock inte i så stor utsträckning. Pedagogen försökte ofta att skapa lärsituationer i
barnens lek och ta upp saker som de pratat om tidigare i undervisningen som repetition och
ryckte ibland in för att påminna barnen om regler och stötta dem vid konflikthantering.
Forskaren beskriver med studien som grund att pedagoger bör vara lyhörda och läsa av
leksituationer för att kunna göra en bedömning och stötta barnen på rätt sätt i leken. Även
Traxick-Smith och Dziurgot (2011) som studerade om pedagogers stöd i den fria leken var
anpassat till barnens behov visar att det är viktigt att pedagoger har kunskap om barnens lek
och lekbeteende för att kunna engagera sig och stötta barnen i leken på ett bra sätt. Det är
värdefullt att stanna upp och observera situationen samt agera på ett lekfullt sätt för att det ska
ske på barnens villkor. Ett indirekt stöd i form av frågor, kommentarer och genomtänkt
vägledning kan på ett smidigt sätt få barnens fria lek att pågå utan att man som pedagog stör
och avbryter.
Pramling Samuelsson & Johansson (2009) undersöker med barnens agerande som
utgångspunkt vilken roll pedagogen får i den fria leken samt av vilken orsak barnen bjuder in
pedagogen i sin lek. Barnen ser vuxna som auktoritära och pålitliga vilket gör att barnen
vänder sig till vuxna för att få hjälp på olika sätt. Det är vanligt att de söker hjälp vid
konflikter när leken är hotad och även när de inte klarar av saker på egen hand. Barnen söker
kontakt av förskolläraren för att få bekräftelse då de gjort något bra. I rollek bjuder barnen
också gärna in förskolläraren på ett fantasifullt och lekfullt sätt och ofta genom att relatera till
vuxenvärlden, exempelvis bjuda pedagogen på en kopp kaffe. Resultatet av studien visar att
barnen involverar förskolläraren på grund av flera olika anledningar i sin lek, men att de helst
leker självständigt och föredrar att välja aktiviteter som de kan hantera på egen hand.
Pedagoger är mer benägna att stötta barnen på olika sätt, exempelvis vid konflikthantering än
att faktiskt engagera sig och gå in i en roll. Detta menar författarna eventuellt kan handla om
att de inte vill störa barnen i deras fria lek. Även och förskollärarna inte alltid accepterar eller
ens förstår att de blir inbjudna i barnens lek så ser man ändå en förändring av relationen
mellan förskollärare och barn där barnen får ta en större plats.
Dessa vetenskapliga artiklar har beskrivit att barns handlingar i den fria leken ofta är
medvetna och i flera av studierna påvisas att barnen använder strategier i leken som ett sätt att
positionera varandra och få kontroll. Språk kan på flera olika sätt fungera som en strategi för
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att få tillträde till lek och också inkludera samt exkludera individer. Pedagogens roll och
förhållningssätt till barns fria lek ser olika ut, deras kunskap om flerspråkighet och barns
interaktion i lek är dock viktigt för att kunna stötta på ett givande sätt. I föreliggande studie
kommer observationer av flerspråkiga barns samspel och pedagogernas agerande att
genomföras. Dessutom kommer pedagogerna att intervjuas för att synliggöra deras
förhållningssätt samt hur de anser att de kan stötta barnen i den fria leken, med fokus på
flerspråkiga barns lek. Liksom studien av Pramling Samuelsson och Johansson (2009)
kommer ett barnperspektiv ligga till grund för detta självständiga arbete.
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5. Metod
I följande avsnitt kommer studiens metodologiska delar att beskrivas närmare: Datainsamling,
urval, genomförande, bearbetning och analys samt metodreflektion och etiska överväganden.

5.1 Datainsamling
För att utföra denna undersökning har en kvalitativ metod valts, vilket ansågs rimligt då syftet
och frågeställningarna handlar om att undersöka hur flerspråkiga barn söker tillträde till
pågående leksituationer samt hur pedagoger agerar för att stötta barnen i den fria leken.
Författarna Trost samt Løkken och Søbstad menar att en kvalitativ metod är fördelaktig för att
skapa en djupare förståelse för fenomen i sin naturliga miljö samt för att undersöka olika
handlingsmönster (2010, s. 32; 1995, s. 30).
En diskussion fördes därefter vidare kring vilken typ av kvalitativ metod som skulle vara bäst
lämpad att använda. Efter att ha studerat tidigare forskning samt relevant litteratur valdes en
etnografisk ansats. Enligt Denscombe kan begreppet etnografi definieras som en beskrivning
av människor och kulturer (2016, s. 125). Bryman skriver att etnografi avser en undersökning
där forskaren gör regelbundna observationer av en specifik grupp där fokus ligger på att iaktta
beteenden hos deltagarna samt lyssna på samtal. Även intervjuer genomförs för synliggöra det
som inte observationer fångar samt för att tydliggöra händelser forskaren vill veta mer om
(2011, s, 378). Denscombe menar att etnografi fångar rutiner i vardagen och hur
medlemmarna i kulturen uppfattar sin verklighet. Fokus ligger på att analysera relationer,
processer och samband i gruppen och betrakta det som en del av ett större sammanhang
(2016, s. 126). I denna studie kommer fokus att ligga på barns lek och särskilt hur barnen
inom den kamratkultur som skapas interagerar. Corsaro skriver att metoder som innefattar
intervjuer och etnografi är särskilt viktiga för att dokumentera och uppskatta barns
kamratrelationer och deras sociala liv mer i detalj. Fördelen är att metoderna fokuserar på
barnen här och nu samt inriktar sig på att beskriva barnens erfarenheter och förhållningssätt,
vilket är en viktig utgångspunkt för att fånga barnens perspektiv (2016, s. 49).
Bryman poängterar att det kan vara svårt att under ett examensarbete med en begränsad
tidsram genomföra en fullständig etnografisk undersökning då det är tidskrävande. Dock
skriver författaren att en form av mikro-etnografi kan genomföras som ett alternativ. Fokus
ligger då på en viss aspekt av ett tema under en kortare tidsperiod (2011, s. 379). Detta
självständiga arbete är inspirerat av en etnografisk metod då etnografi, trots den begränsade
tidsramen, ansågs vara det mest fördelaktiga tillvägagångssättet för att uppfylla studiens syfte.
Datainsamlingen kommer ske genom direkt observation med fältanteckningar. Detta
kompletteras med intervjuer för att under denna korta period få tillgång till så mycket
information som möjligt. Enligt Bryman är triangulering som innebär att mer än en metod
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används i en studie vanlig inom etnografisk datainsamling för att kontrollera att data som
samlats in via observationer inte misstolkats (2011, s. 354).

5.1.1 Observation
Bell skriver att observation handlar om att undersöka hur någon utför något och är
fördelaktigt för att studera beteenden, innehåll, processer och samspel mellan individer. Detta
ger mer fördjupad kunskap om hur individer agerar i olika situationer samt om
gruppdynamiken i en viss miljö (2016, s. 23). I denna studie har metoden direkt observation
använts som underlag för datainsamlingen. Løkken och Søbstad skriver att direkt observation
kan ge en tydlig bild av det en studie avser att undersöka samt för att se vad barnen gör. Det
insamlade materialet kan sedan kopplas till en teori och vara en grund för reflektion (1995, s.
37). Genom direkt observation kan barnens interaktion studeras och fångas på djupet eftersom
forskaren upprättar en direktkontakt med relevanta individer och platser (Denscombe, 2016, s.
138). Författarna i denna studie valde att ta rollen som deltagande-observatörer då det ansågs
vara det bästa sättet för att komma nära barngruppen och uppfatta rutiner och mönster i barns
relationsskapande och vardagliga samspel. Enligt Denscombe är forskarens identitet i denna
roll öppen och deltagarna är medvetna om forskarens närvaro och syfte (2016, s. 307). Detta
ansågs som positivt då samtycke från vårdnadshavare och personal kunde samlas in samt att
syftet med vår närvaro i barngruppen var känd och därmed möjliggjorde upprättandet av en
mer naturlig relation.

5.1.2 Intervju
Förutom observationer utfördes även intervjuer med de pedagoger som arbetade i de två
barngrupper som studerades. Detta för att få en tydligare bild av hur de själva ser på sin
delaktighet i barns fria lek samt deras tankar om hur de kan stötta flerspråkiga barn. Bell
menar att en stor fördel med intervju är att de ger fördjupad kunskap om det valda ämnet
eftersom individer vid intervju förutom med ord även med kroppsspråk och tonfall, röstläge
och mimik avslöjar sina tankar (2016, s. 189). Underlaget för intervjuerna i detta självständiga
arbete är semistrukturerade då intresset ligger i att få mer information om pedagogernas
upplevelse och erfarenhet. En intervjuguide med relevanta teman för denna undersökning
skapades (se bilaga 4). Enligt Bryman kan forskaren vid en semistrukturerad intervju följa en
intervjuguide med teman som ska tas upp under intervjun, dock är intervjupersonen fri att
utforma svaren som den vill. Frågorna behöver inte heller komma i en bestämd ordning, vilket
ger möjlighet till en dynamisk dialog och en mer flexibel intervju (2011, s. 415). Bryman
menar vidare att det är fördelaktigt att starta med inledande frågor och att använda
uppföljningsfrågor där intervjupersonen får utveckla sina svar. Det är viktigt att intervjuaren
ger intervjupersonen tid att tänka och att det inte gör något om det blir tyst då detta ger tid för
eftertanke. Intervjuaren måste lyssna och vara uppmärksam och lyhörd för vad
intervjupersonen säger och inte säger (2011, s. 422-423).
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5.2 Urval
Datainsamlingen utfördes genom observationer och intervjuer på två förskolor i två olika
kommuner i Sverige som valdes ut genom ett målstyrt urval. Enligt Bryman innebär ett
målstyrt urval att deltagarna väljs ut strategiskt och inte slumpmässigt för att deltagarna ska
vara relevanta för forskningen samt för att uppnå en viss variation gällande deltagarnas
egenskaper (2011, s. 392). Dessa förskolor valdes då författarna har en anknytning till dem
sedan tidigare genom kontakter samt verksamhetsförlagd utbildning. Detta ansågs vara en
fördel då verksamheterna samt personal och barn delvis var kända. Enligt Bryman är det en
fördel att ta hjälp av kontakter för att få tillträde till ett visst fält att undersöka (2011, s. 383).
Även Corsaro menar att det är positivt att känna till barngruppen och organisationen eftersom
det vid observationer av yngre barn handlar om att bli accepterad av gruppen för att få tillgång
till barnens lekvärldar (2016, s. 51). Förskolorna valdes även strategiskt då de har ett stort
antal barn med flerspråkig bakgrund i åldrarna tre till sex år. Denna åldersgrupp valdes för
denna studie då barn enligt våra erfarenheter ofta har ett verbalt språk och samspelar med
andra barn i lek, vilket yngre barn inte alltid gör. Gärdenfors skriver att barns lek upp till två
års ålder består mycket av att leka bredvid varandra, att imitera och utföra olika motoriska
övningar. Låtsaslek och förmågan att fantisera och kommunicera språkligt tillsammans med
andra barn i leken börjar utvecklas i tvåårsåldern och blir sedan mer och mer avancerad ju
äldre barnet blir (2009, s. 50-51). Då fokus i studien ligger på att studera flerspråkiga barns
deltagande i den fria leken valdes barngrupper där ett stort antal av barnen var flerspråkiga.
Dels för att observera hur de flerspråkiga barnen interagerade med barn som enbart hade
svenska som modersmål, men även för att se hur de flerspråkiga barnen agerar tillsammans.
Detta för att kunna få en uppfattning om hur kamratkulturerna utformades och vilka språk
som var dominerande i leken och på vilket sätt språket kan fungera som en tillträdesstrategi.
Det var svårare än förväntat att få tag i förskolor med rätt förutsättningar som hade möjlighet
att delta i studien. På grund av detta fick vi välja barngrupper där barnen var tre respektive
fem år, även om det eventuellt hade varit mer fördelaktigt att studera barngrupper som var
åldersintegrerade. Dessutom var de flerspråkiga barnens svenskakunskaper relativt goda. Om
barnen som deltog inte skulle haft så goda kunskaper i svenska skulle troligtvis barnens
eventuella brister i språket och hur det påverkade deras val av tillträdesstrategi tydligare
kunnat urskiljas.
Nedan kommer mer detaljerad information presenteras om de förskolor som varit underlag för
denna studie samt hur datainsamlingen gått till på respektive förskola. För att uppnå det
forskningsetiska kravet om konfidentialitet är namnen på förskolorna fiktiva.

5.2.1 Förskolan Ugglan
Förskolan Ugglan är belägen i en förort till en större stad i Sverige och ligger i ett
mångkulturellt område. På förskolan går det totalt 80 barn fördelade på fem avdelningar
utefter barnens ålder. På avdelningen som är underlag för denna studie arbetar två pedagoger
som båda är utbildade barnskötare. Den ena barnskötaren har svenska som modersmål och
den andra har en flerspråkig bakgrund och har ett annat modersmål än svenska. Dock
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behärskade barnskötaren svenska mycket bra. Barnen i gruppen är fem år gamla och totalt 15
stycken. Dagen då observationerna ägde rum var det 11 barn på förskolan. Två barn i
barngruppen har svenska som modersmål. De övriga barnen är flerspråkiga men har relativt
goda kunskaper i det svenska språket, barnen kan både förstå och göra sig förstådda på
svenska. De flerspråkiga barnen har antingen bott i Sverige i minst två år och är därmed
successivt tvåspråkiga, eller simultant tvåspråkiga eftersom de är födda i Sverige.
Vårdnadshavarna till de flerspråkiga barnen i gruppen härstammade från olika länder och
därmed fanns det ett flertal olika språkliga bakgrunder bland barnen. Två barn i gruppen var
syskon och de pratade enligt barnskötarna ibland sitt gemensamma språk med varandra i
förskolemiljön. Barnskötarna beskrev även att ett barn i barngruppen var nyanlänt till Sverige.
Barnet som var nyanlänt var tyvärr frånvarande då observationerna genomfördes.
På avdelningen fanns tre rum som barnen kunde vistas i. En ateljé där barnen kunde skapa
samt spela olika sällskapsspel, ett mindre rum där barnen kunde stänga dörren om de ville
samt ett större lekrum med en bygghörna med klossar och lego, affärsgrejer (kassaapparat,
pengar, matartiklar) samt böcker och utklädningskläder. Mellan rummen fanns en korridor där
en tavla med barnens namn och bild samt födelsedagar var uppsatt. Det fanns även ett litet
akvarium och ett dockskåp samt en vägg med barnens teckningar och information till
vårdnadshavare. I hallen fanns tre små skyltar där det stod välkommen på tre olika språk.
Barnen kunde under den fria leken röra sig fritt mellan rummen.

5.2.2 Förskolan Järven
Förskolan Järven är belägen en bit utanför en större svensk stad med närhet till grönområden
och villaområden och ligger i ett mångkulturellt område. På förskolan går totalt 80 barn som
är fördelade på fyra avdelningar. Grupperna är åldersindelade och i den barngrupp som
observerades var barnen tre år. I den gruppen var det totalt 10 barn. Tre barn hade svenska
som modersmål och de övriga barnen var flerspråkiga, fast med olika språk. Även i denna
barngrupp hade de flerspråkiga barnen relativt goda kunskaper i svenska och var antingen
födda i Sverige med tvåspråkiga föräldrar eller hade bott i Sverige minst två år. Två barn hade
dock samma minoritetsspråk. Det ena barnet kom till Sverige i år och hade endast begränsade
kunskaper i det svenska språket. I barngruppen arbetar en förskollärare och en barnskötare.
Förskolläraren har svenska som modersmål och barnskötaren har samma modersmål som det
nyanlända barnet.
Under den fria leken kunde barnen röra sig fritt i ett stort rum. I det rummet fanns inga tydliga
avgränsningar i form av väggar, men rummet var ändå uppdelat i olika stationer med hjälp av
exempelvis hyllor. Vid ingången fanns en stor grön samlingsmatta och på den vita väggen
framför mattan kunde olika bilder och filmer projiceras. Under dagen för observationerna
projicerades en tågfärd. I ett hörn av rummet fanns en bygghörna där barnen exempelvis
kunde bygga med klossar av kartong samt leka med dinosaurier och bygga med lego. I ett
annat hörn fanns ett bord där barnen kunde sitta och rita och pyssla samt ett ljusbord med
olika former. I detta hörn satt också flaggor från olika länder uppsatta på väggen samt en
världskarta. På ett bord fanns även en jordglob som kunde tändas. I hörnan fanns också en
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griffeltavla där barnen kunde skriva på. Längs en annan vägg fanns en liten koja som var
uppbyggd av en ram av trä med fastspänt tyg med kuddar i.

5.3 Genomförande
Förskolorna som valts ut kontaktades och tillfrågades inledningsvis via mail som skickades
till de kontakter som författarna hade inom verksamheten. I mailet beskrevs studiens syfte,
tidsram och forskningsetiska riktlinjer i korthet och efter upprättad kontakt avtalades först tid
för ett besök på Förskolan Järven. Vid mötet informerades förskolan om gällande
forskningsetiska regler och blanketter för medgivande från vårdnadshavare lämnades ut till
förskolläraren som erbjöd sig att dela ut och samla in dessa (se bilaga 2 och 3). Till Förskolan
Ugglan mailades medgivandeblanketter och informationsblanketter som barnskötaren erbjöd
sig att dela ut på ett föräldramöte där även lite kort information förmedlades om studiens
innehåll och upplägg. Medverkande pedagoger fick också underteckna en
medgivandeblankett (se bilaga 1). En presentation av oss författare med bild sattes även upp
på respektive förskola för att vårdnadshavare, barn och personal skulle vara förberedda och
känna sig bekväma med vår kommande närvaro i deras närmiljö.
Bell poängterar att det är viktigt att vara väl förberedd innan en observation. Exempelvis är
det fördelaktigt att besöka den plats där observationen ska äga rum samt att diskutera
genomförandet med ansvariga och berörda personer (2016, s. 234-235). Innan
observationerna genomfördes besöktes Förskolan Järven under en eftermiddag. Vid mötet
lämnades mer information om studien och en diskussion fördes kring var, när och hur
observationerna skulle äga rum i förskolemiljön. Detta för att vara så förberedda som möjligt
inför nästa besök då själva datainsamlingen skulle ske. Tyvärr genomfördes inte ett besök på
Förskolan Ugglan då den ansvariga pedagogen var frånvarande den dag som var tänkt, vilket
gjorde att mötet uteblev.
Observationerna genomfördes under två dagar, en förmiddag på Ugglan och en förmiddag på
Järven då förskolorna hade avsatt tid för fri lek. Barnen kunde även ha fri lek under andra
tider på dagen, men detta passade bäst eftersom barnen på förmiddagen lekte inomhus på sina
avdelningar och inte tillsammans med andra barn på förskolan som inte skulle delta i studien.
Totalt har ca sex timmars direkt observation av den fria leken i den direkta miljön genomförts.
Båda författarna har observerat samtidigt på båda förskolorna med samma fokus, men ett
beslut om att befinna sig på olika rum i miljön gjordes för att fånga så många olika händelser
som möjligt. Intervjuerna genomfördes på förskolan Ugglan i förskolemiljön då pedagogerna
inte hade möjlighet att ta det någon annanstans och på Järven enskilt med varje pedagog på ett
kontor. Intervjuerna spelades vid alla tillfällen in med hjälp av ljudupptagning utom i ett fall
då intervjupersonen inte kände sig bekväm med det. För att dokumentera observationerna
fördes fältanteckningar för hand. Ett observationsunderlag utformades för att lättare minnas
viktiga händelser under observationstiden samt för att fokus skulle ligga på samma skeenden i
barnens lek då båda författarna observerade samtidigt i miljön men på olika platser (se bilaga
5). Utgångspunkten för observationerna var att studera barngruppen som helhet och invänta
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situationer då de flerspråkiga barnen sökte tillträde till lek och titta på deras samspel med
andra barn samt hur pedagogerna agerade i den fria leken. Detta för att inte gå miste om
viktiga händelser samt för att ta hänsyn till barnens naturliga samspel inom gruppen.

5.4 Databearbetning och analys
Det empiriska materialet består i denna studie av fältanteckningar samt de transkriberade
intervjuerna. Trost beskriver att det finns tre olika typer av kodning av kvalitativa data och att
man kan fokusera på antingen enstaka ord, hela satser eller helheten (2010, s. 155-156). I
detta arbete har satser, meningar och händelser som väckt intresse och varit relevanta för att
besvara vårt syfte och våra frågeställningar valts ut. Dessa har sedan legat till grund för de
olika kategorier som framkommit och som fått olika rubriker i resultatavsnittet och
analyserats.
Både Bryman och Denscombe menar att man som etnograf ska föra detaljerade anteckningar
vid observationerna som ska beskriva både beteenden och skeenden samt tankar och
reflektioner. Detaljerade anteckningar är till stor hjälp vid den senare analysen där materialet
ska kodas och kategoriseras eftersom man på så sätt kan minnas de insikter som fanns vid en
första genomgången av datan. Det är viktigt att sammanställa fältanteckningar så fort som
möjligt efter ett observationstillfälle (2011, s. 395; 2016, s. 308). På eftermiddagen samma
dag som observationerna genomfördes sammanställdes fältanteckningarna som förts och
skrevs rent på dator för att inte viktiga detaljer skulle glömmas bort. Anteckningarna
renskrevs av författarna var för sig, men situationerna lästes sedan igenom gemensamt av
båda och en reflektion och tolkning av händelserna och barnens beteende gjordes tillsammans.
Situationer som ansågs vara relevanta för att besvara studiens frågeställningar identifierades
och sorterades för att sedan kopplas till Corsaros tillträdesstrategier som gav upphov till olika
rubriker.
Efter varje intervju lyssnades det inspelade materialet igenom och transkriberades samma
eftermiddag. Trost nämner tre steg då det handlar om att analysera och tolka materialet:
Insamling, analysering och tolkning. Dock behöver dessa inte komma i en bestämd ordning då
det är oundvikligt att inte analysera och tolka även vid datainsamlingen. Det är fördelaktigt
om man har inspelat material att lyssna på det flera gånger för att bearbeta det och upptäcka
nya saker (2010, s. 147-148). Gemensamma mönster i det intervjupersonerna sa synliggjordes
och utifrån detta delades datan in i olika teman som sedan fick rubriker som var relevanta för
studien.

5.5 Metodreflektion
För att på bästa sätt svara på syfte och frågeställningar valdes en etnografisk ansats. I studien
genomfördes både observationer och intervjuer för att fånga barnens och pedagogernas
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perspektiv på ett mer mångfacetterat sätt. Corsaro skriver att etnografiska studier ofta löper
över lång tid och att fördelen med det är att forskaren får en känsla för gruppens vardag och
rutiner, deras tankar och värderingar samt strukturer för hur de använder språket och andra
resurser för att uttrycka detta (2016, s. 51). Mycket reflektion har ägnats åt vår möjlighet att
komma barngruppen och deras naturliga samspel nära under denna korta tidsperiod.
Tidsramen för detta självständiga arbete är begränsad och under processen har det dessutom
uppkommit hinder som exempelvis sjukfrånvaro hos pedagogerna och planeringsdagar på
förskolorna, vilket gjorde att det tyvärr inte fanns utrymme för att spendera en längre tid i
förskolemiljön. Dock upplevde författarna efter noga övervägande att etnografisk ansats ändå
var det bästa alternativet för att fånga barnen i deras vardagliga samspel samt
barnperspektivet. Att författarna dessutom hade en tidigare anknytning till förskolorna och
barngruppen sågs som en fördel och bidrog till att valet kändes rimligt.
Bell skriver att all information som samlas in oavsett metod för datainsamling måste granskas
kritiskt (2016, s.133). Denscombe skriver att etnografiska studier är svåra att återskapa för att
kontrollera resultaten eftersom materialet baseras ofta på det som en forskare uppfattar och är
på så sätt inte objektivt framställda (2016, s. 140). Då studien har en kvalitativ ansats och
enbart två förskolor ingår är det inte möjligt att generalisera resultatet, dock är det positivt att
empirin samlats in på två förskolor belägna i två olika kommuner eftersom händelser och
beteenden som observeras samt framkommer i intervjuerna kan jämföras. Bell skriver vidare
att ensamma observatörer alltid kommer att ifrågasättas då all observation ses och tolkas av en
person med egna erfarenheter och värderingar som spelar in (2016, s. 224). I utförandet av
denna studie genomfördes observationerna av båda författarna på båda förskolorna för att
möjliggöra gemensam reflektion då båda får en relation till barngruppen, miljön och
pedagogerna och eventuellt ser samband i olika beteenden som sker. Observationerna skedde
främst i olika rum på förskolorna och barngruppen studerades som en helhet, vilket ansågs
vara fördelaktigt istället för att fokusera på ett specifikt antal barn. Detta ansågs även störa
barnens lek och naturliga samspel så lite som möjligt, även om det är oundvikligt att inte
påverka situationerna alls då det är nytt för barnen att bli observerade.
Deltagande observatör upplevdes vara ett bra metodval då barnen snabbt accepterade
närvaron av oss observatörer och verkade tycka att det var spännande och roligt. Särskilt
femåringarna ställde en del frågor och ville gärna själva dokumentera i underlaget för
fältanteckningar och tillägga saker. Ibland skedde inbjudan till lek av barnen och då gjordes
avvägningen att delta och samspela i viss mån för att barnen skulle känna sig bekväma med
att bli observerade. Ett beslut om att inte videofilma barnens interaktion gjordes då författarna
till denna studie ansåg att videokameran kan bidra till att barnen känner sig bevakade då de
inte är vana vid en sådan situation. Dock hade videoinspelning eventuellt kunnat bidra till att
en mer detaljerad beskrivning av barnens interaktion och språkanvändning.
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5.6 Etiska hänsynstaganden
I studien har riktlinjer från Vetenskapsrådet följts och förmedlats till de deltagande
pedagogerna samt vårdnadshavare. Enligt de Forskningsetiska principerna är de fyra
huvudkraven som följer: Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet samt
Nyttjandekravet. Dessa innebär att forskaren ska informera om syftet med studien samt att
deltagande är frivilligt (2010, s. 7-8). Medverkande deltar på sina villkor och måste därmed ge
sitt samtycke och har rätt att avbryta sin medverkan när som helst under studiens gång. Det är
viktigt att datan som samlas in behandlas på rätt sätt för att studien ska uppfylla kravet om att
vara konfidentiell. Personuppgifter får inte lämnas ut eller förvaras på ett sätt som gör att
obehöriga kan ta del av dem. Den insamlade informationen om enskilda personer får endast
användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2010, s. 9-14).
Enligt de forskningsetiska principerna måste barn under 15 år få godkänt av vårdnadshavare
(Vetenskapsrådet, 2010, s. 9) och därför utformades en informationsblankett samt en
medgivandeblankett så att vårdnadshavarna kunde ta ställning till om deras barn skulle
medverka. Medgivandeblanketten skrevs även på engelska för att även de vårdnadshavare
som eventuellt inte kunde svenska skulle kunna ta del av informationen. Även en
informationsblankett samt medgivandeblankett lämnades till pedagogerna som blev
intervjuade och observerade. Woodhead och Faulkner diskuterar etiska aspekter gällande
studier där barn deltar och hänvisar till olika etiska riktlinjer som tagits fram. Riktlinjerna
påpekar att barns rättigheter alltid måste prioriteras samt att barn inte får komma till skada
fysiskt eller psykiskt på grund av studien. Barnens bästa måste alltid respekteras och studien
syfte måste komma i andra hand (2008, s. 19). Vid observationerna visades stor respekt för
barnens integritet. Påvisade barnen verbalt eller via kroppsspråk att de inte hade lust att bli
observerade så avbröts observationen.
I detta avsnitt har metod samt det tillvägagångssätt som ligger till grund för datainsamlingen
och bearbetningen av datan presenteras. En etnografisk ansats med både intervju och
observation valdes för att fånga barnperspektivet samt pedagogernas handlingar och
förhållningssätt och därmed uppfylla studiens syfte. I följande resultatdel kommer det
empiriska materialet som samlats in på de två olika förskolorna att redovisas och analyseras.
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6. Resultat och Analys
Nedan kommer resultatet av de observationer och intervjuer som genomförts på de två utvalda
förskolorna att presenteras och analyseras. De tillträdesstrategier som Corsaro (1979) tagit
fram och som översatts av Tellgren (2004) har använts som utgångspunkt för att skapa olika
rubriker. För att det ska bli tydligt är huvudrubrikerna uppdelade i kategorierna verbalt
respektive icke-verbalt tillträde då fokus ligger på flerspråkiga barns tillträde, hur barnen går
tillväga och hur de uttrycker sig inom kamratkulturen. Underrubriker med exempel från
observationerna som gjorts kommer redovisas för att synliggöra de tillträdesstrategier (1-15)
som barnen använder.

6.1 Observationer Ugglan
Barnen i barngruppen på Ugglan lekte ofta två och två eller i större grupper. Observationerna
visade att det var populärt att leka med dockor i dockskåpet, att leka affär samt att leka mer
rörliga lekar och rollekar i det större lekrummet. Barnen tog ofta kontakt med varandra på
olika sätt och kom även ofta med förslag på lekar till varandra. Pedagogerna befann sig främst
i ateljén, vilket gjorde att leken tidvis kunde bli ganska vild och högljudd i det större
lekrummet. Barnen på Ugglan samspelade med varandra enbart på det svenska språket under
den tid som observationerna genomfördes. Inga ord överhuvudtaget under hela
observationsstunden sades på något annat språk av något av barnen i barngruppen. Detta kan
tolkas som att barnen upplever att svenska är det gemensamma språk som används i
förskolemiljön och inom deras kamratkultur. Eventuellt känner barnen samhörighet genom att
de flesta behärskar svenska ganska bra och att det därmed är smidigt att använda då de leker
tillsammans. En annan aspekt som uppmärksammades vid observationerna var att de två barn
som hade samma modersmål och dessutom var syskon inte vid något tillfälle tilltalade
varandra på detta språk, trots att pedagogerna nämnde att det ibland sker på förskolan.
Nedan presenteras olika exempel från barnens gemensamma fria lek där de olika
tillträdesstrategierna som Corsaro tagit fram kunde observeras. Även det samspel som
observerats för att upprätthålla en lek och situationer som varit intressanta för att påvisa
pedagogernas interaktion med barnen i den fria leken kommer att redovisas. Efter varje
exempel kommer en analys med koppling till teoridelen att genomföras. Alla barn som var
närvarande på förskolan denna dag och som nämns i följande exempel är fem år gamla och
har en flerspråkig bakgrund, dock behärskar de det svenska språket relativt bra.

6.1.1 Verbala tillträdesstrategier

“Request for access”
Vid flera leksituationer ställde barnen i gruppen verbalt frågan “Får jag vara med?” Nedan
kommer två leksituationer som visar exempel på det att beskrivas och analyseras:
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Leksituationen utspelar sig mellan två barn, båda barnen har en flerspråkig bakgrund. Situationen
inleds med att det ena barnet lyfter upp en stol från lekrummet och bär ut den i korridoren och
sätter sig framför dockskåpet bredvid det andra barnet som redan leker med dockskåpet. Barnet
ställer då frågan på svenska: “Får jag vara den?”, tar upp en docka och börjar leka med dockorna
tillsammans med barnet som sitter bredvid. Barnet som sökte tillträde till leken blev accepterad (6).
Nästa leksituation sker mellan fyra flerspråkiga barn. Ett barn sitter själv på en stol mot väggen i
lekrummet bakom en stor leksaks-kassaapparat. Barnet tittar på tre andra barn som springer runt
framför på mattan. Efter att ha iakttagit de lekande barnen en ganska lång stund, reser sig barnet
plötsligt och frågar högt: “Får jag leka med er?”, “Nej” svarar ett av barnen, men börjar sedan ändå
ge förslag på olika roller i leken som barnet kan anta. De kommer överens om att barnet som sökt
tillträde ska vara robot och de leker sedan det tillsammans en stund (6).

Dessa två leksituationer påvisar att de flerspråkiga barnen i gruppen tidvis ställer frågan om
att få tillträde till en pågående lek, vilket kan hänvisas till Corsaros sjätte strategi “request for
access”. Corsaro menar att denna strategi ofta är negativ och att barnet som frågar tenderar att
inte bli accepterad eftersom man då påvisar att man inte är medveten om vad som pågår i
leken och därmed utgör ett hot (Corsaro, 2015, s. 161). I den första situationen som beskrivs
fungerade dock strategin eftersom barnet blev accepterat och fick delta i leken. Eventuellt kan
det handla om att barnet i den situationen erbjöd sig att vara en roll i leken, vilket kan tolkas
som att barnet ändå visste vad som pågick och därmed inte utgjorde ett hot. Knutsdotter
Olofsson menar att barnen ofta förhandlar om handling och olika roller i leken. Ofta
diskuterar barnen med varandra om vem som ska vara med i leken (2009, s. 85-86). I den
andra situationen får barnet som söker tillträde negativ respons, men efter en diskussion om
vilken roll barnet ska vara i leken får barnet ändå delta. Att det tillfrågade barnet först säger
nej menar författarna kan vara ett tecken på att barnet vill påvisa sin makt och kontroll över
leken och dess handling, och att barnet endast fick delta på de villkor som de lekande barnen
bestämde. Löfdahl skriver att lek kan innehålla makt och positionering och att språk är en
viktig resurs för att kunna förhandla i leken (2014, s. 27 och 14). I denna leksituation skedde
all kommunikation på det svenska språket och barnen uppvisade språklig kompetens när det
gäller att förhandla och kompromissa.

“Suggest of other activity”
Vid några få tillfällen observerades att barnen föreslog en ny aktivitet som ett sätt att få
tillträde och delta i en lek tillsammans med andra barn. Nedan följer två exempel som påvisar
detta:
I den första leksituationen deltar två flerspråkiga barn. De två barnen kommer springande i
korridoren och ett av barnen säger på svenska till det andra barnet: “Ska vi leka med dockor?”
Barnen sätter sig ned på golvet och börjar leka (14).
I nästa situation som sker i lekrummet står två barn med flerspråkig bakgrund bredvid varandra. Ett
av barnen frågar det andra barnet på svenska: “Ska vi leka mamma, pappa, barn? Barnet får då
svaret på svenska: “Nej det är för tråkigt”. Barnet som ställde frågan går då ut ur rummet och det
andra barnet som sa nej följer efter (14).
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Dessa situationer hänvisar författarna till Corsaros (1979) fjortonde tillträdesstrategi “Suggest
of other activity” eftersom barnen genom att föreslå en ny aktivitet vill starta en lek
tillsammans med ett annat barn. I den första leksituationen fungerade strategin att verbalt
fråga “ska vi leka med dockor” bra då båda barnen satte sig ned och började leka med
dockorna tillsammans. I den andra situationen då barnet föreslår en lek får barnet dock ett nej.
Utifrån observationen fungerade denna strategi bra i de flesta fall, barnen i gruppen
behärskade svenska språket relativt bra och hade i många av situationerna inga problem med
att ställa frågan och ge ett svar.

“Offering an object”
Vid några tillfällen fungerade föremål som ett medel för att eventuellt få tillträde till en lek
eller för att få kontakt med andra barn:
I denna leksituation sitter två barn med flerspråkig bakgrund i bygghörnan i lekrummet. Två andra
barn med flerspråkig bakgrund kommer in i lekrummet och springer fram till barnen som sitter på
golvet och bygger. Det ena barnet ropar på svenska: ”Jag har kludd!” och håller upp den lilla biten
med kluddmassa i luften för att visa de två barnen som sitter och bygger. Barnen som bygger tar
ingen notis om det (9).

I en annan situation kommer ett barn med flerspråkig bakgrund in i lekrummet efter att ha suttit en
stund i ateljén med ett gult tjockt papper i handen. Barnet går fram till tre barn som leker affär och
säger till barnen som också är flerspråkiga på svenska: “Jag har gjort en present till dig, ska jag
göra en till dig också?” Barnen i den pågående leken svarar något ohörbart (på svenska) och barnet
som kom in går ut ur rummet igen (9).

I den första situationen uppvisar barnet en bit kluddmassa, vilket kan vara ett sätt att locka till
sig de andra barnens uppmärksamhet då kluddmassa enligt författarna bland barn ofta ses som
eftertraktat och därmed kan ge hög status, vilket barnet i detta fall eventuellt vill utnyttja för
att få tillträde till leken. Löfdahl menar att lek ofta innehåller just status och positionering
(2014, s. 27). Dock tar barnen i den pågående leken ingen notis om detta då de verkar vara
inne i den pågående leken. I den andra situationen försöker barnet ge bort en present som ett
sätt att få kontakt med de andra barnen som leker. Eventuellt var detta också ett sätt att
påkalla deras uppmärksamhet och visa att man är snäll och en bra kompis. Med tanke på att
barnen är flerspråkiga och har olika bakgrunder kan strategin att erbjuda objekt eventuellt
också fungera som ett sätt att komma in i en lek även om man inte har så utvecklat svenskt
språk.
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“Reference to adult authority”
I ett fall använde barnen “reference to adult authority” vilket Corsaro (1979) menar är när
barnen hänvisar till vuxnas auktoritet eller regler som finns på förskolan för att få tillträde till
en lek, tillträdesstrategi nummer åtta. Nedan följer ett exempel:
I denna lekepisod leker tre flerspråkiga barn i lekrummet tillsammans på svenska. Det skapas en
konflikt och ett av barnen säger: “Jag säger till fröken, alla bestämmer i leken, inte bara du!” De
fortsätter dock leken efter en lite diskussion om att alla ska få bestämma. Barnet säger sedan ändå
inte till fröken som barnet först sa. Här kommer sedan ett barn och frågar om tillträde: “Får jag vara
med?” vilket barnet får och alla leker robot (8).

I denna situation hänvisar barnet till fröken och alltså en auktoritet för att få stöd i konflikten
och eventuellt hot om exkludering som uppstått i leken. Genom att barnet säger att alla får
bestämma i leken kan man anta att det är en regel som finns i gruppen och som barnen
relaterar till i deras samspel då ens position eller plats i leken hotas. Även Tellgren påvisar i
sin studie en situation där ett barn hänvisar till en fröken samt regeln “alla får vara med” och
menar att det är en regel som vuxna ofta förespråkar i förskolan (2004, s. 90). Corsaro (2016,
s. 185-186 och 159) skriver att det som vuxen är viktigt att anta ett barnperspektiv då barn
skyddar sitt interaktionsutrymme och utesluter varandra i leksituationer. Det handlar enligt
Corsaro inte om att barnen är själviska och medvetet elaka då de utesluter varandra, utan
istället om att de är måna om sina relationer och den lek som de byggt upp. Att barnet i den
utvalda situationen ovan ändå inte säger till fröken trots hot om att göra det, menar författarna
kan antyda att barnet samtidigt är rädd att leken ska avbrytas om en vuxen griper in och
kommer med tillrättavisningar. Konversationen sker även i detta fall på svenska.

6.1.2 Icke-verbala tillträdesstrategier

“Producing variant of ongoing play”
Vid flera tillfällen observeras barnen imitera varandra och ta efter varandras beteenden. Här
kommer ett exempel från barnens lek:
Fyra flerspråkiga barn befinner sig i lekrummet. Ett av dem börjar snurra på golvet och dansa
“breakdance”. De andra barnen gör då likadant och härmar barnets rörelser. Därefter hoppar barnet
som började snurra upp och sätter sig på en lång hylla och de andra barnen följer efter och gör
likadant. Sedan börjar barnet springa fram och tillbaka mellan hyllan och väggen och de andra
barnen imiterar och springer fram och tillbaka en stund (2).

Denna situation anser författarna kan kopplas till Corsaros (1979) andra tillträdesstrategi
“Producing of ongoing play” eftersom barnen reproducerar händelser och beteenden. I
Corsaros studie från 1979 var tillträdesstrategierna: non-verbal entry, circling, producing a
variant of the ongoing behavior bland de mest vanliga. Då barnen i denna leksituation var
flerspråkiga menar författarna att imitation och repetition av varandras beteenden och
handlingar i lek icke-verbalt kan fungera som ett effektivt sätt att starta och upprätthålla ett
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samspel eftersom alla har olika bakgrund. Att barnen i denna situation gör lika och följer efter
varandra kan även kopplas till teorin om kamratkulturer och att barnen har vissa gemensamma
aktiviteter och rutiner i gruppen. Corsaro skriver att barn som agerar i den gemensamma leken
etablerar kamratkulturer där olika strukturer och rutiner repeteras och därmed bidrar till
gemensamt meningsskapande (2015, s. 186).

“Disruptive entry”
Vid flera tillfällen kunde leksituationer där barnen försökte få tillträde till en pågående lek
genom att icke-verbalt avbryta eller störa leken som pågår:
I det första exemplet bygger två flerspråkiga barn en karusell med mjuka klossar i lekrummet. Ett
barn som också har flerspråkig bakgrund tillkommer och släpper en kloss på deras bygge så att det
blev oordning. Ett av barnen som bygger säger: “Nej vad gör du?” Barnet som inte är en del av
leken hoppar då över klossarna och barnet som bygger säger: “Hoppa inte!” Barnet som hoppade
springer då glatt iväg i rummet och de som satt och byggde fortsätter att leka tillsammans (3).
I nästa situation springer ett barn med flerspråkig bakgrund runt i lekrummet och låter högt. Sedan
springer barnet fram till ett barn som också har flerspråkig bakgrund som sitter och leker med ett
annat barn och dunkar honom med handen i ryggen, barnet vänder sig då om och börjar leka med
barnet som dunkade honom i ryggen. En livlig lek börjar barnen emellan. De springer runt i
rummet och börjar slåss på skoj, en till pojke kommer och börjar också slåss med pojkarna. Barnen
leker en kort stund och springer sedan iväg till andra sidan rummet (3).

Dessa leksituationer kan hänvisas till Corsaros tredje tillträdesstrategi “disruptive entry”
eftersom barnet i den första situationen kastar en kloss på barnens bygge och i den andra
situationen springer fram och dunkar ett barn som leker med ett annat barn i ryggen, vilket
författarna tolkar som ett sätt att få uppmärksamhet och eventuellt tillträde till leken som
pågår. Även Tellgren påvisar i sin studie ett exempel på denna tillträdesstrategi då två pojkar
kommer in i ett rum och verbalt stör den lek som pågår. Situationen slutar i det fallet med att
pojkarna inte får delta i leken (2004, s. 88). I den andra leksituationen som författarna
observerade ovan kom dock barnet som sökte tillträde in i en lek med barnet som var inne i en
pågående lek med ett annat barn. Författarna tolkar att det i detta fall där barnen i gruppen är
flerspråkiga kan vara en givande strategi och en strategi som används i större utsträckning då
barnen på grund av brister i det svenska språket tar till andra strategier än att fråga verbalt.
Observatörerna lade förutom dessa situationer dessutom märke till att många barn i gruppen
uppvisade stor omtanke och brydde sig om varandra, vilket bland annat visade sig genom att
de använde fysisk kontakt som kramar för att bjuda in andra barn till lek samt för att starta en
lek. I en del situationer ropade barnen ”kom” till varandra eller ett barns namn för att påkalla
uppmärksamhet och för att söka en lekkamrat, vilket kan hänvisas till Corsaros
tillträdesstrategi “accepting invitation” då ett barn får frågan om att delta (13). Detta
fungerade ofta då barnet som blev påkallat gick fram till barnet som ropade och började leka.
I några situationer iakttog barnen en lek innan de begav sig in i leken eller blev inbjudna,
vilket kan hänvisas till tillträdesstrategi nummer fyra “encirclement” (4) då barnet cirkulerar
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utan att säga något vid en pågående lek för att bilda sig en uppfattning om situationen.
Corsaro menar att barnet vid denna strategi befinner sig i närheten av en pågående lek och
studerar vad leken handlar om innan barnet träder in. På detta sätt skaffar sig barnet
information om lekens handling och kan söka tillträde på ett genomtänkt sätt som inte hindrar
leken att fortgå på samma sätt (Corsaro, 2003, s. 42).

6.1.3 Pedagogens roll i den fria leken
Även pedagogernas agerande i barnens fria lek observerades. Resultatet visar att barnens
sökte stöd hos pedagogerna på grund av olika anledningar, exempelvis när de behövde hjälp
att ta ner saker eller sätta igång med en ny aktivitet som att måla. Det var inte så vanligt att
pedagogerna gick in för att aktivt stötta barnen i konflikthantering, utan tillrättavisade istället
barnen på olika sätt då de var för livliga eller för högljudda samt betedde sig ojuste, vilket
exempel 1 och 2 nedan visar. Det var endast vid ett fåtal tillfällen som pedagogerna var
engagerade i själva leken, men exempel 3 visar när den ena barnskötaren går in i roll och
leker och skojar tillsammans med barnen.
Exempel 1: Två flerspråkiga barn leker livligt “tjuv och polis leken” på svenska och jagar varandra
runt i rummet. Barnen börjar sedan brottas och det ena barnet lägger sig över det andra. Detta ser
hårdhänt ut säger pedagogen och tillrättavisar de två barnen: “Det räcker nu!”
Exempel 2: Fyra barn, alla med flerspråkig bakgrund hamnar i konflikt med varandra om vilka
roller de ska ha i en pågående lek och vem som ska leka med vem. Konversationen sker på
svenska. Pedagogen uttrycker då: “Alla får vara med!” Med detta så avbryts leken och barnen gick
åt olika håll. Sedan kom de efter flera tillsägelser av pedagogen tillbaka till rummet och städade
upp sakerna.
Exempel 3: I denna situation leker tre flerspråkiga barn doktor i rummet mellan ateljén och det
stora lekrummet. Ett barn i taget gömmer sig bakom en stor kartong som inte är ihopvikt och det
barn som är doktor flyttar då och då på kartongen så att barnet som gömmer sig där bakom syns
och säger Dr och sedan sitt namn efter titeln. Efter att barnen gjort så några gånger kommer
pedagogen plötsligt in i rummet och säger ”Dr och sitt namn” och tittar in bakom kartongen. Alla
skrattar tillsammans och sedan fortsätter barnen bytas av och vara doktor i leken.

Att pedagogen i exempel 2 hänvisar till regeln “Alla får vara med” tyder liksom i ett tidigare
exempel från observationerna på att de på förskolan verkar ha den regeln, och att pedagogen
kanske inte riktigt är insatt i hur den pågående leken såg ut och varför barnen eventuellt
försvarar sitt interaktionsutrymme inom sin kamratkultur.

6.2 Observationer Järven
Barnen på Järven lekte både själva och tillsammans med andra barn i större grupper. Lekarna
varierade från att vara livliga billekar till att övergå till mer lugna bygglekar samt pyssel med
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papper, sax och lim. Det var populärt att vara i kojan där barnen ofta lekte familjelekar och
bäddade ner sig i sina sängar för att ”sova”. Barnen påkallade ofta varandra genom att ropa
varandras namn rakt ut i rummet, dock tog barnen som tillkallades oftast ingen notis om det. I
barngruppen förekom det svenska språket i störst utsträckning i konversationer och i barnens
lek. Det förekom även ett annat språk i miljön främst mellan två barn som båda behärskade
detta, om än ganska sällan. Pedagogerna var närvarande i barnen lek och stöttade på olika sätt
barnens samspel. De uppmanar även till lek och kommunikation på varierande sätt.
Nedan presenteras exempel på olika tillträdesstrategier som barnen på Järven använde för att
bli en del av en pågående lek samt för att upprätthålla en lek. Även situationer som varit
intressanta för att påvisa pedagogens samspel med barnen i den fria leken på Järven kommer
redovisas. På grund av att två barn i gruppen hade samma modersmål, samt att ett av dessa
barn inte kunde kommunicera på svenska alls förekommer många interaktioner när dessa barn
deltar då det ansågs vara intressant. På grund av detta har dessa barn i exemplen blivit
benämnda med X och Y för att det ska bli tydligt att följa. Barnet som inte behärskar svenska
benämns i resultatet som X och barnet som har samma modersmål, men även behärskar
svenska relativt bra benämns som Y. Alla barn som var närvarande på förskolan under denna
dag och som ingår i observationerna nedan är tre år gamla.

6.2.2 Icke-verbala tillträdesstrategier
På Förskolan Järven användes frekvent icke-verbala strategier för att komma in i en pågående
lek, dock uppvisar barnen olika sätt att gå tillväga. Här följer några exempel:

“Disruptive entry”
Följande leksituation kan hänvisas till den tredje tillträdesstrategi som Corsaro (1979) kallar
“disruptive entry”:
Följande leksituation involverar tre barn. Två barn har svenska som modersmål och ett av barnen är
barn X. Barnen med svenska som modersmål ligger i kojan som finns på avdelningen och låtsas sova
på några kuddar. Plötsligt kommer barn X och tar en kudde och lägger sig bredvid de andra barnen
utan att säga något. Barnen reagerar då och säger på svenska: ”Neeej, du får inte, fröken X sover här
där VI sover”, “X får INTE sova här”. Barn X låter först högt och blir sedan upprörd och springer ut
i korridoren. Förskolläraren får hämta tillbaka barnet och håller det sedan i famnen (1).

Då barn X lade sig i kojan blev barnet mottaget med negativa utrop från barnen i kojan då
barn X verkade avbryta och störa den pågående leken. Detta ledde till att barn X blev upprörd
och sprang iväg. Författarna tolkar det som att det inte var barnets intention att avbryta den
pågående leken för att få tillträde, utan snarare ett sätt att försöka komma in i leken genom att
härma barnen och göra likadant som dem. Eventuellt kan barn X agerande också handla om
att det som nyanländ kan vara svårt att förstå de andra barnen samt även vara svårt att uttrycka
sig och att smälta in i kamratkulturen då barnet inte gått på förskolan särskilt länge. Skaremyr
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beskriver i sin studie att nyanlända barn ofta använder olika strategier för att kommunicera
med jämnåriga barn på förskolan. Kroppsspråk och skuggning är vanligt för att upprätthålla
ett samspel (2014, s. 13 och 88). Eventuellt skuggade barn X de andra barnen och försökte
göra lika som dem för att smälta in och kommunicera fast på ett icke-verbalt sätt. Det är
tydligt att barnen i leken dock försvarar sitt interaktionsutrymme. Corsaro menar att barns
pågående lek är känslig och att barn är rädda för att leken ska störas om fler barn tillkommer
eftersom de vill ha kontroll (2015, s. 186-187).

“Suggest of other activity”
I följande situation hänvisar författarna till Corsaros fjortonde strategi “suggest of other
activity” icke-verbalt där barnet föreslår en aktivitet utan att säga något.
Denna leksituation äger rum mellan bygghörnan och kojan. Barn X ser glad och lekfull ut och
springer plötsligt fram och slår till barn Y lite lätt med en flaska. Barn Y skrattar till och springer
efter barn X som nu gömt sig i kojan så att det inte syns, men som sedan blir hittad (påminner om
en tittut lek). Barnen talar sitt modersmål med varandra och detta samspel fortsätter ca 3 gånger.
Barn Y säger “Vad är där inne?”. Barn X svarar på modersmålet. Ett annat barn som har svenska
som modersmål kommer till lekområdet och verkar intresserad av att delta i leken. Det barnet tar
också en flaska och börjar göra likadant som barn X. Barn X och Y fortsätter dock på sitt
modersmål ett tag sedan leker de samma sak fast i tysthet en stund. Barn X springer sedan ut ur
kojan och till en annan del av rummet då börjar de andra barnen prata svenska med varandra. “Du
kan inte ta mig!!”, ”Tuuut tuut” (låter som en ambulans). De skrattar tillsammans och jagar
varandra! (14)

I denna situation tolkar författarna att barn X slår till barn Y på skoj för att påbörja en
aktivitet. Då barn X inte behärskar svenska så bra kan fysisk kontakt underlätta istället för att
verbalt föreslå en lek. Författarna tolkar också barnets val av lekkamrat som att barn X väljer
just barn Y då barnen har samma modersmål vilket gör att barn X kan använda det språk som
barnet behärskar bäst och även kan göra sig förstådd på, vilket kan skapa en trygghet. I den
sekvens som följer efter det kan man se att barn Y växlar språk och byter till svenska då ett
svensktalande barn tillkommer i leken, vilket kan tyda på att barn X och Y när de var
tillsammans inte riktigt släppte in det tredje barnet, men att det sedan var enklast att tala
svenska när barn X sprang iväg. Denna situation menar vi kan kopplas till Sandvik och
Spurkland (2011, s. 50) som skriver att tvåspråkiga barn kan kommunicera på flera olika sätt
för att göra sig förstådda och att det är vanligt med kroppsspråk. De tvåspråkiga barnen
använder sig här av kroppsspråk som en tydlig del av leken, men även kodväxling vilket kan
handla om att barnen upprättar ett gemensamt samspel på detta sätt samt även för att tala om
saker som inte alla ska höra. Detta skedde även i en annan leksituation då barn X och Y
verkar komma överens om en ny aktivitet tillsammans på sitt modersmål, något som barn Y
sedan troligen för vidare till ett annat barn som har svenska som modersmål på svenska:
De två barnen X och Y leker tillsammans. Barnet X sitter i en låda. De pratar en liten stund om
något på sitt modersmål och det ser ut som att de kommer överens om något och bestämmer det.
Barn Y springer då iväg till ett annat barn som har svenska som modersmål och uppmanar barnet
att komma med i en lek.
36

Barn X har själv byggt två legoformationer som verkar vara rymdskepp. Barnet håller dem i luften
så att det ser ut som att de flyger runt och ropar flera gånger högre och högre på barn Y. Det andra
barnet som är inne i en lek med flera andra barn tar ingen notis om detta utan fortsätter att leka.
Barn X kraschar direkt efter sina rymdskepp och låter högljutt.

I den andra situationen kan man se att barn X tydligt försöker få kontakt med barn Y, vilket
händer ett flertal gånger under observationstiden. Författarna tolkar det som att barnet känner
samhörighet med det andra barnet och vill påkalla just det barnets uppmärksamhet för att visa
sina legoflygplan och eventuellt starta en ny lek tillsammans. Även här använde barnet ett
tydligt kroppsspråk för att förmedla sin intention och för att på sitt sätt ge förslag på möjliga
aktiviteter och lekar.

6.2.3 Pedagogens roll i den fria leken
Pedagogerna på Förskolan Järven är ofta delaktiga i barnens lek och stöttar både tillträde och
samspel på ett aktivt sätt. Ibland tillrättavisar de också barnen då exempelvis konflikter
uppstår, vilket påvisas i exempel 1 och exempel 2. I exempel 1 talar pedagogen som har ett
annat modersmål än svenska detta språk med det barn som förstår det, vilket verkar fungera
bra. I exempel 2 och 3 blir det lite missförstånd i konversationen mellan barn X och
förskolläraren med svenska som modersmål, hon upprepar då vad hon menar och stöttar även
barnet med hjälp av stödtecken.

Tillrättavisar barnen
Exempel 1: I den första situationen sitter pedagogen som talar både svenska och sitt modersmål i
verksamheten med 4 barn i bygghörnan. Två barn har svenska som modersmål och två barn har
samma modersmål som pedagogen. Pedagogen frågar vad barnen bygger och uppmuntrar dem att
samarbeta kring ett husbygge. Det blir en liten konflikt mellan två barn. Det ena barnet är barn X och
pedagogen tillrättavisar då på deras gemensamma språk. Sedan stöttar hon återigen barnen gemensamt
på svenska, ”Bra jobbat”. Barn X säger sedan något till pedagogen på sitt modersmål igen.
Exempel 2: I denna situation kommer två barn i konflikt med varandra. Den svensktalande pedagogen
säger då: ”Lyssna på din kompis” Barn X säger något till den svensktalande pedagogen som inte
förstår och vänder sig bort och fortsätter med något annat. En kort stund senare vänder sig pedagogen
till barnet igen och säger ”Lyssna nu”!
Exempel 3: Vid denna situation är det dags för barnen att plocka undan för att ha samling!
Förskolläraren ropar till alla barn i rummet att det är dags att städa. Barnen börjar plocka undan
sakerna som ligger på golvet och på bordet. Barn X städar inte. Förskolläraren påtalar flera gånger på
svenska att barnet ska hjälpa till och sätter sig sedan ner på knä bredvid och visar med tecken som stöd
att det är dags att städa. Hon uppmuntrar barnet direkt efter att plockat upp en sak och berömmer flera
gånger på svenska. Sedan vill barn X springa iväg igen och då fångar hon in barnet i sin famn.
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I dessa situationer använder pedagogerna flera olika sätt att kommunicera med barnen i
barngruppen. De samtalar tidvis på olika språk, men visar även barnen med kroppsspråk och
tecken som stöd vad som gäller. Detta kan kopplas till Knutsdotter Olofsson (2009, s. 90-91)
som menar att pedagoger är viktiga för att stötta barn i att förstå leksignaler, hålla lekregler
och olika lekkoder då barn har olika lätt att inleda och upprätthålla en lek.

Går in i roll
I följande situation går förskolläraren in i leken som medlekare och stimulerar barnens fantasi.
Exempel fyra påvisar detta:
Exempel 4: Tre barn sitter runt bordet och klipper och klistrar med papper. Förskolläraren kommer
och sätter sig på en av stolarna för att stötta barnen då de använder sax och lim. Barn X ropar på
barn Y som är i lek med några andra barn i kojan. Ett annat barn ropar att de sover i kojan och att
förskolläraren och de andra måste vara tysta. Förskolläraren som sitter och pratar med normal
samtalston med barnen runt bordet blir förvånad men är sedan helt med på noterna och börjar viska
och berätta för alla barn att de måste vara tysta eftersom barnen i kojan sover. Hon fortsätter viska
ett bra tag och säger till barn som pratar högt för att inte störa de sovande barnen. Ett barn som
ligger på samlingsmattan och inte deltar i vare sig kojleken eller skapandet i ateljén ropar: ”Nu är
det morgon!!”

Reder ut konflikter
Det var vanligt att pedagogerna fick rycka ut och stötta barnen i konflikthantering.
Konflikterna handlade ofta om att flera barn ville ha samma föremål, att någon gjorde illa
någon annan fysiskt, att få tillträde till lek eller turtagning. Här följer två exempel:
Exempel 5: Barn X låter som en zombie och håller upp händerna i luften och sparkar till barn Y.
Pedagogen ser detta: ”Säg förlåt, ge Y en kram och säg förlåt”
Exempel 6: Det blir en konflikt och förskolläraren sätter sig på huk och reder ut den tillsammans
med de två andra barnen: ”Vad hände?”, ”Hur kände du då, blev ledsen eller arg?” Säg förlåt på
riktigt, det är viktigt! (ett av barnen var barn Y).

Olika språk främjas i miljön
Observationerna visar många exempel på att pedagogerna främjar flerspråkighet och
uppmuntrar barnen att tala olika språk i förskolan, vilket exempel 7 visar:

Exempel 7: Fyra barn sitter runt bordet i ateljén. Två barn har svenska som modersmål och de
andra barnen är barn X och Y. Barn X och Y sitter mittemot varandra vid bordet. De klipper och
klistrar tillsammans med förskolläraren och samtalar tillsammans. Barn X säger sedan på sitt
modersmål ordet: “Älskling” och pedagogens namn efter. Förskolläraren repeterar då ordet på
barnets modersmål och barnets namn efter. Barn X säger då “Älskling” på sitt modersmål igen och
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flera andra närvarande barns namn efter. Förskolläraren översätter även ordet så att alla barn förstår
vad det betyder. Barn X säger sedan något på sitt modersmål till barn Y som sitter mitt emot och
han svarar på deras modersmål, det verkar som att de pratar om något de klipper och klistrar. Barn
X börjar sjunga blinka lilla stjärna på sitt modersmål och barn Y hänger på och sjunger också vissa
ord i sången.

Förskolläraren samspelar i exemplet med barnen och upprepar i den första situationen ord på
de andra barnens modersmål och översätter även för de andra barnen som sitter vid bordet.
Detta stämmer överens med det som Ellneby skriver om att det är positivt för barns
andraspråksinlärning att fortsätta utveckla sitt modersmål samt att det är viktigt att som
pedagog skaffa sig kunskap om barnets färdigheter på båda språken (2007, s. 141-142).
Denna situation påvisar dessutom att barn X och Y samspelar med varandra på sitt modersmål
trots att det finns två barn med svenskt modersmål vid bordet samt att förskolläraren talar
svenska.

6.3 Sammanställning av observationerna på de båda förskolorna
Nedan följer en sammanställning av de situationer som analyserats och de intryck som
observationerna i de olika miljöerna bidragit med. För att tydliggöra har den första
frågeställningen i detta självständiga arbete används som utgångspunkt.

•

Vilka strategier använder flerspråkiga barn för att få tillträde till och upprätthålla ett
samspel i den fria leken?

Efter att ha genomfört observationer av hur flerspråkiga barn i tre till femårsåldern med
varierande bakgrund och uppväxt samspelar i förskolemiljön kan det påvisas att barnen
använder ett antal olika tillträdesstrategier för att få tillträde till en pågående lek. Alla
Corsaros 15 tillträdesstrategier kunde inte observeras. Vissa strategier var dock mer vanligt
förekommande än andra. De strategier som observerades på förskolan Ugglan var: Request for
access, suggest of other activity, offering an object, reference to adult authority, producing
variant of ongoing play och disruptive entry. De tillträdesstrategier som observerades på
Järven var: Suggest of other activity och disruptive entry. Resultatet av Corsaros studie från
1979 påvisar att barnen oftare använde en icke-verbal tillträdesstrategi än en verbal
tillträdesstrategi. I Corsaros studie förekom strategin “request for access” inte alls särskilt ofta
och Corsaro menar att det är en strategi som är avancerad och tyder på en hög social
kompetens (1979, s. 323 och 332). I föreliggande studie var icke-verbala tillträdesstrategier
vanligt förekommande på förskolan Järven, medan det istället var just verbala strategier som
“request for access” som användes frekvent bland barnen på Ugglan och som dessutom
fungerade bra för att få tillträde till lek. Corsaro menar att barnens användning av
tillträdesstrategier alltid måste relateras till deras utvecklade kommunikativa kompetens
39

(1979, s. 323 och 332). De tillträdesstrategier som kunde observeras på båda förskolorna var
suggest of other activity och disruptive entry, även om det framför allt skedde verbalt på
Ugglan och icke-verbalt på Järven. Det var tydligt att barnens språkliga kompetens hade en
inverkan på deras användning av olika tillträdesstrategier då det nyanlända barnet enbart
använde icke-verbala strategier samt kroppsspråk i stor utsträckning.
Barnen på Ugglan använde genomgående under observationstiden svenska som gemensamt
språk i deras interaktion, vilket kan ha att göra med att de med att de behärskade språket bra
samt att pedagogerna också verkade främja användningen av det svenska språket i förskolan.
Observationerna på Järven visar att det ofta förekom korta leksekvenser och att barnen tidvis
kämpade för att delta i olika lekar samt att få vara med sina kompisar. Även här använder
barnen oftast det svenska språket som gemensamt språk i leken men även ett annat språk
förekommer relativt frekvent mellan främst två barn och en barnskötare. Sandvik och
Spurkland skriver att flerspråkiga barn i lek och samspel med sina kamrater i förskolan kan
välja att använda majoritetsspråket i landet för att känna samhörighet med dem (2011, s. 52),
vilket alltså var vanligt på båda förskolorna i föreliggande studie. Kodväxling samt
språkblandning förekom i mycket mindre utsträckning än författarna hade trott som en
strategi för att söka tillträde eller för att samspela i den fria leken.
På förskolan Ugglan cirkulerar pedagogerna i miljön och styr upp situationer som blir alltför
vilda, men håller mest till i ateljén där de även har ett litet kontor med dator och Ipad. På
förskolan Järven är pedagogerna aktivt närvarande och även ofta med i barnens lek samt
stöttar barnen vid konflikter som uppstår och talar om handling och konsekvens med barnen.
Detta speglades även i barngruppen då barnen ofta sökte sig till pedagogerna för att få stöd
och för att fråga om de ville delta i olika leksituationer. Den flerspråkiga barnskötaren
tilltalade ofta barn X på sitt modersmål. Både förskolläraren och barnskötaren använde
mycket icke-verbal kommunikation och upprepade ord samt talade långsamt.

6.4 Sammanställning av Intervjuer
Nedan följer en sammanställning av de intervjuer som genomfördes med två barnskötare som
arbetade i barngruppen på Ugglan samt med en förskollärare och en barnskötare på Järven. En
barnskötare på respektive förskola var flerspråkig och talade samma modersmål som minst ett
av barnen i barngruppen. En analys av pedagogernas svar och hur de kan kopplas till
observationerna kommer att redovisas i slutet. För att tydliggöra har den andra
frågeställningen i detta självständiga arbete används som underlag.

•

På vilket sätt agerar förskollärare och barnskötare för att stötta flerspråkiga barns tillträde
och deltagande i lek och hur beskriver de sin roll i den fria leken?
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Pedagogens syn på fri lek och sin roll i barnens interaktion
Pedagogerna på Förskolan Ugglan anser att fri lek är när barnen får välja aktivitet
självständigt och uppger att den fria leken är viktig då barnen inte alltid orkar fokusera på
styrda aktiviteter och måste få möjlighet att möta varandra i leken. Dessutom är den fria leken
värdefull för pedagogerna för att uppmärksamma barnens intressen. På Förskolan Järven
menar förskolläraren att de inte använder begreppet “fri lek” i verksamheten då hon
poängterar att det istället handlar om kvalitet och att pedagogerna ska erbjuda barnen vissa
aktiviteter som de kan välja på både inne och ute. I dessa situationer kan dock fri lek uppstå
menar förskolläraren beroende på vilka val barnen gör då barnen gör aktiviteten till sin egen.
Barnskötarna på förskolan Ugglan beskriver att det som pedagog är viktigt att vara närvarande
i barnens fria lek, och menar att det är pedagogens uppgift att sätta stopp om leken blir för
högljudd och vild eftersom det bidrar till en stressig miljö.
Till exempel, när vi säger fri lek då är vi medvetna, vi är med dom och leker, man är på plats
och stoppar om det blir nånting som man känner, e inte bra, högljutt å sådär, det blir lite
stressigt…Å man vill bara, säga, ja du får välja och man markerar att man inte ska springa, det
är ute! (Barnskötare förskolan Ugglan)

Förskolläraren på Järven beskriver också att det är viktigt att vara närvarande och agera
medvetet i leken. Hon trycker dock på att pedagogen ska finnas som ett stöd och stimulera
barnens samspel vid exempelvis turtagande. Det är också värdefullt att pedagogen är med i
leken för att bidra till att utveckla leken samt för att främja flerspråkiga barns språkutveckling
genom att benämna begrepp och beskriva det som görs på ett utförligt sätt eftersom barnen då
hör språket och kan ta efter. Vilket stämmer överens med det som Ellneby beskriver om att
pedagogen är en viktig del i barnens lek just för att stötta barnens interaktion med andra barn
samt för att sätta ord på begrepp som i förlängningen bidrar till att barnen kan delta mer
självständigt i barnens gemensamma rollekar (2007, s. 114-115 och 149-150). Dock
poängterar förskolläraren också tidsaspekten och att det inte är möjligt att delta i alla
leksituationer.

Tillträdesstrategier och språkanvändning
Angående vilka strategier som var vanliga i barngrupperna gav pedagogerna lite olika svar på
de olika förskolorna. Barnskötarna på Ugglan beskrev att barnen använder både verbala och
icke-verbala strategier och upplevde att barnen kände varandra väl och därmed visste vad som
fungerade och inte. På Järven menar förskolläraren att det tidigare handlade mycket om att slå
sig in i leken på ett icke-verbalt fysiskt sätt, men sa samtidigt att de arbetar aktivt tillsammans
med barnen med hur man ska vara mot varandra och att det inte är på det sättet i lika stor
utsträckning nu.
På Ugglan beskriver pedagogerna att svenska språket är väldigt viktigt eftersom det är på
svenska som barnen kommer att fortsätta sin utbildning. Förskolan ska erbjuda barnen att
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stimulera det svenska språket eftersom barnens vårdnadshavare i stor utsträckning talar enbart
deras modersmål i hemmet. De uppger att de inte medvetet arbetar med eller uppmuntrar
barnen att använda flera olika språk i förskolemiljön. Barnskötaren säger dock att barnen i
gruppen ibland använder engelska för att försöka kommunicera med det nyanlända barnet,
vilket hon tror hänger ihop med att det är ett internationellt språk.
“Vi uppmuntrar ju till att här använder vi svenska som språk, och det är ju det dom kommer
sedan när de börjar förskoleklass i höst att använda. Ehh, för att en del har ju inte så mycket det
svenska språket hemma...Det är ju på förskolan som de får ta del utav det. Ehh…och det är ju
faktiskt deras grundstomme för resten av deras lärande” (Barnskötare Förskolan Ugglan).

Detta arbetssätt skiljer sig från hur Ellneby resonerar kring andraspråksinlärning. Ellneby
skriver att det för barn som utvecklar ett andraspråk är mycket värdefullt att få fortsätta
utveckla sitt modersmål och att det som pedagog är viktigt att ta reda på vad barnen kan på
sina båda språk (2007, s. 141-142). Barnskötaren på Ugglan som har ett annat modersmål än
svenska uppger att hon inte använder sitt förstaspråk i så stor utsträckning i verksamheten för
att stötta barn som kan samma språk i olika situationer. På Järven däremot säger barnskötaren
att hon mycket frekvent använder sitt modersmål för att stötta barnen i lek och i det dagliga
arbetet. På Järven har de även modersmålspedagoger som kommer flera gånger i veckan och
är med i verksamheten. De menar förskolläraren är en viktig resurs för att stärka barnens
språk samt även ett stöd för pedagogerna. Förskolläraren på Järven beskriver att det är mycket
svårt att stötta de barn i gruppen som har ett annat modersmål än svenska och som inte kan
eller förstår svenska i så stor utsträckning då hon inte behärskar barnens språk. Dock tycker
hon att det är viktigt som pedagog att vara med och stötta barnen i den fria leken eftersom det
inte ger barnen något om man inte är närvarande.
Jag tror inte att det är det (utvecklande för flerspråkiga barn) om man låter barnen leka fritt och
pedagogen gör någonting annat, det som främst hjälper barn är att man sitter bredvid och
berättar vad de gör och sätter ord på det de gör, du kör tåget, tåget kör upp för backen, att man
hela tiden får höra alla ord, vara övertydlig (Förskollärare Järven).

För att stötta barnen uppger förskolläraren att de försöker använda tecken som stöd samt även
bildstöd eftersom det är något som fungerar oavsett modersmål. Dessutom är dessa verktyg
värdefulla eftersom hon upplever att barnen lär sig snabbt och tycker det är lustfyllt. Det är
tydligt att pedagogerna på Järven anser att den gemensamma leken är positiv för flerspråkiga
barns språkutveckling och poängterar dessutom att barnen i gruppen som behärskar svenska
bra är en viktig resurs för speciellt nyanlända barn eftersom barnen tar efter varandra.
Förskolläraren är noga med att säga att även kroppsspråk och miner ska värderas som ett
uttryckssätt. Detta menar även Sandvik och Spurkland som skriver att det är viktigt att se och
främja att kommunikation kan ske på flera olika sätt och att man som förskollärare bör vara
lyhörd inför exempelvis kroppsspråk, gester och miner (2011, s. 48).
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6.5 Avslutande sammanställning av observationer och intervjuer
Efter en sammanställning av det insamlade materialet från observationer och intervjuer kan
författarna konstatera att pedagogernas förhållningssätt och upplevelser har en stark koppling
till hur de faktiskt agerar i den fria leken med de flerspråkiga barnen. På Ugglan förmedlade
pedagogerna att det svenska språket var det språk som gällde samt att de i den fria leken ansåg
att det var viktigt att vara närvarande och tillrättavisa barnen om leken gick överstyr. Detta
kunde författarna se då pedagogerna ofta höll sig i bakgrunden under den fria leken och oftast
enbart ryckte in då de märkte att det var något barnen inte kunde lösa på egen hand samt då
barnen sprang eller skrek. Barnen använde både verbala och icke-verbala tillträdesstrategier
som pedagogerna uppgav och enbart det svenska språket i samspelet med varandra.
På Järven menar förskolläraren att medveten närvaro är viktigt för att kunna stötta barnen i
leken och i deras språkutveckling. Författarna kunde i observationerna se detta då både
förskolläraren och barnskötaren var aktivt deltagande i leksituationer där de också gick in i
roll i barnens lek. Förskolläraren både samtalade och stöttade barnen verbalt och bidrog till att
leken kunde fortsätta. I intervjun uppgav förskolläraren att det är viktigt att värdera olika typer
av kommunikation vilket författarna kunde se i observationerna då förskolläraren ofta
använde kroppsspråk och tecken som stöd för att förstärka det verbala språket och som ett sätt
att nå fram till alla barn. Dessutom använde barnskötaren sitt modersmål i verksamheten,
vilket hon också beskrev i intervjun och som hon upplevde var en trygghet för det nyanlända
barnet. Trots att förskolläraren menar att de arbetar mycket med hur man tar kontakt och
kommunicerar med andra verbalt, så visade observationerna att de flerspråkiga barnen i stor
utsträckning sökte tillträde till en pågående lek på ett icke-verbalt sätt. Slutligen är det tydligt
att förskolläraren ser barnens gemensamma lek som ett tillfälle för lärande och som en viktig
del i de flerspråkiga barnens utveckling. Hon lyfter också att kunskap om barns
språkutveckling och flerspråkighet är viktigt för att agera på ett medvetet sätt.
I denna resultatdel har en sammanställning och en analys av den empiriska datan på olika sätt
genomförts. I följande avsnitt kommer en diskussion föras där resultatet kopplas till tidigare
forskning samt övrig litteratur.
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7. Diskussion
Syftet med detta självständiga arbete är att studera hur flerspråkiga barn i åldrarna tre till fem
år agerar för att delta och samspela i den fria leken tillsammans med andra barn. Studien avser
även att undersöka förskollärares och barnskötares förhållningssätt till barns fria lek samt
flerspråkighet och hur det inverkar på deras sätt stimulera flerspråkiga barns
relationsskapande samt tillträde till olika leksituationer under den fria leken. Studiens
frågeställningar är: Vilka strategier använder flerspråkiga barn för att få tillträde till och
upprätthålla ett samspel i den fria leken? På vilket sätt agerar förskollärare och barnskötare för
att stötta flerspråkiga barns tillträde och deltagande i lek och hur beskriver de sin roll i den
fria leken?

7.1 Strategier och språkanvändning i den fria leken
Resultatet i föreliggande studie påvisar att de flerspråkiga barnen i barngrupperna använder
ett flertal olika tillträdesstrategier i den gemensamma leken. Verbala tillträdesstrategier
förekom i större utsträckning på Ugglan och icke-verbala tillträdesstrategier i större
utsträckning på Järven. Att de flesta av de flerspråkiga barnen talade svenska med varandra
trots att vissa av barnen hade samma modersmål påvisade att svenska blev barnens
gemensamma språk när de sökte tillträde till lek samt i deras samspel. Detta menar vi kan
bero på att barnens färdigheter i svenska var relativt bra samt att pedagogerna på Ugglan, där
svenska enbart användes bland barnen, ansåg att svenska var det språk som skulle användas
vid vistelsen på förskolan då det var viktigt att barnen utvecklade det svenska språket. De två
barnen på Järven som hade samma modersmål använde dock tidvis kodväxling i
leksituationer, vilket vi tolkar som att de kände en samhörighet och var ett sätt att ta kontakt.
Särskilt det nyanlända barnet sökte gärna upp det andra barnet med samma modersmål och
ville leka och samtala på det gemensamma språket som barnet kände sig mest bekväm med.
Studien av Faulstich Orellana (1994) visar att språk har en viktig del i barns
identitetsutveckling och att barnen anpassar sitt val av språk till olika situationer och
sammanhang samt använder språken på ett strukturerat sätt för att markera sin identitet och
för att även visa samhörighet inom sin kamratkultur. Att barn som har samma modersmål går
ihop och leker gemensamt påvisar även studien av Feng, Fan Foo, Kretschmer, Prendeville
och M. Elgas (2004) som visar att tre barn som har samma modersmål i en barngrupp där
resten av barnen har ett annat modersmål tyr sig till varandra och använder deras
gemensamma modersmål för att interagera i leken. Särskilt barnet med minst kunskaper i
engelska som ingick i studien använde mandarin för att söka tillträde till lek inom
kamratkulturen som upprättades, vilket alltså även kunde observeras i denna studie då det
nyanlända barnet främst kommunicerade på sitt modersmål. Dock förekom kodväxling i
mycket mindre utsträckning i denna studie än förväntat, vilket eventuellt kan kopplas till
pedagogernas inställning till flerspråkighet som fanns framför allt på Ugglan. Resultatet i
föreliggande studie skiljer sig från det resultat som studierna av Cromdal (2001) samt
Cromdal och Aronsson (2000) påvisar där barnen i en flerspråkig grupp frekvent använde
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kodväxling som en medveten strategi för att samtala med varandra på sitt gemensamma språk
och för att samspela och även exkludera barn som inte hade tillträde till leken.

7.2 Pedagogens roll i barnens fria lek
Resultatet av observationerna och intervjuerna i denna studie visar att pedagogerna på båda
förskolorna anser att det är viktigt att vara en aktiv del i barnens lek och att stötta dem, dock
av lite olika anledningar och på olika sätt. På Ugglan agerade barnskötarna främst som ett
stöd vid konflikter, för att påminna barnen om regler samt för att förhindra vild och högljudd
lek. Förskolläraren på Järven medverkade i större utsträckning än barnskötarna på Ugglan i
barnens fria lek och gick in i roll för att stimulera barnens samspel samt påtalade även vikten
av denna interaktion för att skapa lärsituationer i intervjun. Hon poängterade även att det var
viktigt att ha kunskap om barns språkutveckling samt att som pedagog studera leken för att ha
koll på hur man kan stimulera barnen på bästa sätt. Detta resonemang anser vi stämmer
överens med det som framkom i studierna av Tsai (2015) samt Traxick-Smith och Dziurgot
(2011) visar att det är värdefullt att som pedagog vara närvarande i barnens lek och observera
vad barnen gör för att kunna stötta dem på ett medvetet sätt. Studierna påvisar även, vilket var
fallet på Ugglan att pedagogerna i stor utsträckning främst stöttar barnen i den fria leken vid
konflikthantering och då barnen söker deras stöd, vilket kan bero på rädsla att störa barnen i
leken eller en osäkerhet kring hur man ska gå tillväga. Traxick-Smith och Dziurgot (2011)
poängterar att det är viktigt att agera på ett lekfullt sätt och att som pedagog gå in i roll i
barnens lek för att stimulera leken och ge genomtänkt vägledning, vilket kunde observeras i
stor utsträckning på Järven samt även var en inställning som framkom i intervjun med
förskolläraren. Detta stämmer även väl överens med det som står i Läroplan för förskolan om
att barnen i förskolan ska möta vuxna som engagerar sig i barnens samspel, samt att det är
viktigt att ta hänsyn till alla barn och utgå ifrån deras erfarenheter (2016, s. 6).
Barnskötaren och framför allt förskolläraren på Järven upplevde att det var svårt att stötta det
nyanlända barnet i barngruppen. Förskolläraren uppgav att det ofta uppstod svåra situationer
på grund av att hon inte behärskade barnets modersmål och att hon därmed inte förstod barnet
och barnet inte förstod henne. Dock menade förskolläraren att kroppsspråk, tecken som stöd
och bildstöd var ett bra hjälpmedel för att kommunicera och för att stötta barnet i leken.
Barnskötaren på Järven som hade samma modersmål som det nyanlända barnet översatte ofta
och kommunicerade med barnet på deras gemensamma modersmål för att underlätta för
barnen i relationen med andra och för att bättre förstå sina kamrater. Detta agerande anser vi
är fördelaktigt då barnet får en större möjlighet att utveckla sina språkkunskaper, men också
att utveckla sina kamratrelationer och kunskap om de sociala lekreglerna. Studien av Tang
och D. Adams (2010) menar att särskilt nyanlända barn har stor nytta av den gemensamma
leken med andra barn eftersom de då utvecklar sitt andraspråk, får vänner och lär sig den nya
kulturen. Tang och D. Adams poängterar att det är viktigt att pedagoger har kunskap om
nyanlända barns anpassning för att kunna stötta dem på ett bra sätt och för att de ska få
möjlighet att lära sig och utvecklas.
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På Järven upplever författarna att flerspråkighet främjades och sågs som en tillgång, vilket
även syntes i miljön samt i hur pedagogerna agerade. Förskolläraren påpekar att det är viktigt
att barnen utvecklar både det svenska språket och sitt modersmål, vilket inte framkom i lika
stor utsträckning på Ugglan där de menade att barnen skulle lära sig svenska för att förbereda
barnen inför skolan och att de får det andra språket hemifrån. I bakgrunden i detta
självständiga arbete beskrevs att det bland pedagoger finns olika förhållningssätt gällande
flerspråkighet i skolan och förskolan. Skolverket skriver att personal i förskolan bör ha en
positiv inställning samt vara öppna för att lära sig olika språk. Det är viktigt att stötta och
uppmuntra flerspråkiga barn samt skapa naturliga situationer där barnen får möjlighet att
använda flera olika språk (2013, s. 5). Barns gemensamma lek anser vi i detta sammanhang
har en viktig roll och Galeano (2011) poängterar i sin studie hur positivt det är med
tvåspråkighet och menar att man ska ta chansen att lära sig flera språk. Resultatet av hennes
studie poängterar hur viktig rolleken är för flerspråkiga barn och att barn med olika stor
kunskap inom ett språk är en stor resurs för att stötta varandra. Detta stämmer överens med
det som framkommer i intervjun med förskolläraren på Järven som uttrycker att barn i stor
utsträckning lär av varandra i den fria leken och att det är positivt för språkutvecklingen. I
Läroplan för förskolan står det dessutom att lärande och språk liksom språk och
identitetsutveckling hänger tätt samman och att förskolan ska stimulera varje barns
språkutveckling (2016, s. 7).

7.3 Slutsats
Denna studie påvisar att flerspråkiga barn använder sig av ett flertal olika verbala och ickeverbala tillträdesstrategier för att komma in i leksituationer med andra barn. Ibland fick
barnen tillträde till en pågående lek och ibland inte, men det var tydligt att barnen gärna ville
samspela och sökte tillträde på ett flertal olika sätt. Leken skedde i de flesta fall på det
svenska språket, vilket antyder att de flerspråkiga barnen använder det i samspelet med
varandra. Eventuellt hänger detta samman med att barnen hade relativt goda
svenskakunskaper samt att barnskötarna på framförallt Ugglan uppmanade barnen att använda
svenska på förskolan. På Järven förekom kodväxling i viss utsträckning. Förskolläraren och
barnskötaren var på Järven öppna för flera olika kommunikationssätt och främjade
flerspråkighet i den pedagogiska verksamheten. Det nyanlända barnet på Järven använde i stor
utsträckning icke-verbala strategier vid tillträde till lek och hade ofta svårt att få kontakt och
att komma in i andra barns lek. Detta styrker hur viktigt det är att vara aktiv och närvarande
som pedagog i barnens fria lek och sätta sig in barnens kamratkultur då alla barn befinner sig
på olika nivå och behöver stöd på olika sätt. Det framkommer i studien att det finns olika
förhållningssätt gällande arbetet med flerspråkiga barn och hur de kan stöttas i den fria leken.
Vi anser att det är av stor vikt att pedagoger i förskolan har förståelse för att den gemensamma
leken är viktig för flerspråkiga barns utveckling och lärande och att man inte ska se
flerspråkighet som ett hinder. Genom att anta ett barnperspektiv och studera barnens
kamratrelationer kan vi förstå deras socialisation och lek bättre och bidra till att alla barn
oavsett språk och bakgrund känner samhörighet i förskolan och får möjlighet att utvecklas.
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I förskolan och i samhället i stort menar vi att det är värdefullt att värdera flerspråkighet och
att försöka förstå flerspråkiga barns tankar och känslor för att inte bygga fördomar, utan
istället se lärtillfällen och på ett positivt sätt ta tillvara på det utbyte som sker då flera olika
språk och kulturer möts!

7.4 Vidare forskning
I denna studie har flerspråkiga barns samspel och tillträde till lek studerats under fria
leksituationer på förskolan för att få mer kunskap om hur barnen själva tänker och agerar för
att få tillträde till lek och upprätta ett samspel i lek med andra barn. Något som vi under
studiens gång upplevde skulle vara väldigt spännande att utforska vidare är hur flerspråkiga
barn samt nyanlända interagerar med andra barn och även vuxna vid lärarstyrda aktiviteter.
Exempelvis samlingen då alla barn ska samspela och dessutom kunna medverka och lyssna på
pedagogen på ett organiserat sätt, vilket vi anser inte alltid är så lätt när man inte förstår vad
som sägs eller kan agera på samma villkor som de andra. Speciellt intressant med tanke på att
det i denna studie framkommer att pedagoger kan ha väldigt olika syn på flerspråkiga barns
språkutveckling.
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9. Bilagor
9.1 Bilaga 1: Information och medgivande till pedagoger

Information om en studie av barns interaktion i den fria leken
Hej! Vi är två förskollärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och är färdiga
förskollärare i januari 2018. Under oktober och november kommer vi att genomföra ett Självständigt
arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.
Under utbildningen har vi fått lära oss mycket om barns lek och hur viktigt det är för barnens lärande
och utveckling. Vi har därför i detta arbete valt att studera barns fria lek med fokus på språk och just
flerspråkiga barns interaktion. Forskning visar att barn agerar på olika sätt och använder vissa
strategier för att delta och samspela i den fria leken. Vi anser att denna studie är av värde för att få
fördjupade kunskaper om barns strategier och språkanvändning för att i vårt kommande arbete kunna
stötta barnen i leken.
Deltagandet i studien innebär att vi kommer att observera fria leksituationer under 1 dag.
Datainsamlingen kommer att ske under V. 45. Insamlade data kommer att analyseras under
innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del
av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien kommer alla personuppgifter vara
borttagna.
Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att
datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.

Om ni är positiva till deltagande var vänlig att underteckna medföljande medgivandeblankett.

Tack på förhand!

Studiens handledare: Farzaneh Moinian
Tel: …

E-post: …

Sara Brinkhäll (email)
Sigrid Björnström (email)
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Medgivande till deltagande i en studie om barns interaktion samt
flerspråkighet

Studien som handlar om barns interaktion i den fria leken samt flerspråkighet kommer att utföras inom
ramen för ett Självständigt arbete. Studien utförs av Sara Brinkhäll och Sigrid Björnström som går
sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
vid Uppsala universitet.

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie som innebär att jag blir
intervjuad samt observerad i mitt arbete. Samtalet under intervjun kommer att spelas in.
Jag har tagit del av informationen om studien. Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data,
och att data förvaras på ett sådant sätt att deltagarna inte kan identifieras.
Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig och
när som helst kan avbrytas.

.......................................................................
Ort och datum
.......................................................................
Underskrift
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9.2 Bilaga 2: Information och medgivande vårdnadshavare (svenska)

Information om en studie av barns lek och flerspråkighet
Hej! Vi är två förskollärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och är färdiga
förskollärare i januari 2018. Under oktober och november kommer vi att genomföra ett Självständigt
arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.
Under utbildningen har vi fått lära oss mycket om barns lek och hur viktigt det är för barnens lärande
och utveckling. Vi har därför i detta arbete valt att studera barns fria lek (alltså den lek som inte är
lärarstyrd) med fokus på språk och just flerspråkiga barns interaktion. Forskning visar att barn agerar
på olika sätt och använder vissa strategier för att delta och samspela i den fria leken. Vi anser att denna
studie är av värde för att få fördjupade kunskaper om barns strategier och språkanvändning för att i
vårt kommande arbete kunna stötta barnen i leken.
För att kunna utföra studien behöver vi vårdnadshavares samt barnens godkännande. Deltagandet i
studien innebär att vi kommer att observera ert barn i förskolemiljön under fria leksituationer under 1
dag och dokumentera barnens interaktion och språkanvändning. Detta kommer inte att påverka barnets
vanliga aktiviteter och vi kommer vara noga med att respektera barnens integritet. Datainsamlingen
kommer att ske under V. 45. Insamlade data kommer att analyseras under innevarande termin. Data
kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från
personuppgifter. I redovisningar av studien kommer alla personuppgifter vara borttagna.

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att
datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.
Om ni är positiva till deltagande, prata med ert barn om detta och fråga om barnet är villigt att
delta. Därefter undertecknar ni den medföljande blanketten och lämnar in den till avdelningen
så snart som möjligt, senast 27 oktober. Om ni har ytterligare frågor angående studien går det
bra att kontakta oss eller vår handledare innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter).
Studiens handledare: Farzaneh Moinian
Tel: …

e-post: …

Sara Brinkhäll (email)
Sigrid Björnström (email)
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Medgivande till deltagande i en studie
Studien som handlar om barns interaktion i den fria leken samt flerspråkighet kommer att utföras inom
ramen för ett Självständigt arbete. Studien utförs av Sara Brinkhäll och Sigrid Björnström som går
sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
vid Uppsala universitet.
Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie.
Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn kommer att bli
observerat under den fria leken i förskolemiljön. Jag har förklarat för mitt barn vad studien innebär och
jag har uppfattat att mitt barn har förstått detta och vill delta i studien.
Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att
deltagarna inte kan identifieras.
Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att mitt barns medverkan är frivillig
och när som helst kan avbrytas, både av mig och av mitt barn.
Barnets namn: ……………………………………………. Födelsedatum: ……………………

1. Förälders/Vårdnadshavares namn: ………………………………………………

2. Förälders/Vårdnadshavares namn: ……………………………………………….

.......................................................................
Ort och datum

.......................................................................................................................................
Underskrift vårdnadshavare 1
Underskrift vårdnadshavare 2

Blanketten lämnas snarast möjligt till avdelningen, senast 27 oktober. Tack på förhand!
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9.3 Bilaga 3: Information och medgivande vårdnadshavare (engelska)

Information about a study of childrens multilingual play
Hello! We are two preschool teacher students who are now attending the last semester of the Preschool
teacher program. This semester includes writing a bachelor thesis about a topic of our interest to
investigate further. We are very interested in children’s development and especially language and play
interaction. Research show that play is a very important part of children’s development and we have
chosen to study how children interact in sociodramatic play, and more specifically how bilingual
children take part in different play activities using their language skills to gain access to play and build
friendship relations. We think that further knowledge in this field will bring a lot of positive examples
on how we can support play and interaction in the future.

To be able to do this study we need approval from parents/guardians. If you choose to
participate we will observe your child in the preschool environment during free play sessions
to examine the children’s interactions closer. We will of course pay close attention to the
integrity of the children. Our presence will not affect the daily activities of the preschool.
We will be at the preschool to collect the data during V.45. These data will only be analyzed
during this semester and be handled and kept in a way so that no unauthorized person can take
part of it. It will also be kept separate from any personal data. In the presentation of the study
all personal information about the location of the study and the participants will be removed.
It is voluntarily to participate in the study. Participation can at any time be discontinued, even
after the data collection at the location is finished. No economic compensation will be payed
out.
If you are being positive to take part of this, talk with your child about it and check if the child
is also willing to participate. After that please sign the attached form about consent and give it
back to the preschool at the latest by october 27. If you have any further questions about the
study feel free to contact us or our supervisor before you make your decision (see contact
information below).

The supervisor: Farzaneh Moinian
Tel: …

E-post: …

Sara Brinkhäll (email)
Sigrid Björnström (email)
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Consent for participation in this study
This study about bilingual children's interaction during free play will take place according the terms of
a bachelor thesis. The students Sara Brinkhäll and Sigrid Björnström who are studying their last
semester at the Preschool teacher program at Uppsala University responsible for the study.
With these words I give my consent and approve that my child is allowed to participate in the present
study.
I have read and understand the information about the study. I am aware that my child will be observed
during free play at the preschool. I have talked to my child about this and feel that my child
understands and want to participate.
I know that no unauthorized will be able to see the collected data and that the collected data will be
kept in way that no participant can be identified.
I have been told that no economic compensation will be payed out and that participation is voluntary
and can be discontinued at any time, by me or the child.

Barnets namn: ……………………………………………. Födelsedatum: ……………………
1. Förälders/Vårdnadshavares namn: ………………………………………………

2. Förälders/Vårdnadshavares namn: ……………………………………………….

.......................................................................
Ort och datum

.......................................................................................................................................
Underskrift vårdnadshavare 1
Underskrift vårdnadshavare 2

Please give this form to the preschool teacher as soon as possible, at the latest by October 27.
Thank you!
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9.4 Bilaga 4: Intervjuguide

•

Vad är din befattning och hur länge har du arbetat i förskolan?

•

Hur länge har du arbetat på denna förskola?

•

Hur många flerspråkiga barn finns i barngruppen? Hur använder barnen språken? Finns
det nyanlända barn i barngruppen?

Fri lek och pedagogens roll
•

Vad innebär begreppet ”fri lek” i förskolan för dig?

•

Hur ser du på din roll som pedagog i barns fria lek?

•

Ge exempel på situationer i den fria leken där barnen ber er pedagoger om stöd.

•

Vilka strategier upplever du att barnen i barngruppen använder för att få tillträde till en
pågående leksituation?

Flerspråkighet i fokus
•

Upplever du skillnader mellan de strategier som flerspråkiga och enspråkiga barn
använder för att få tillträde till och delta i en pågående lek. I så fall, på vilket sätt?

•

Hur kan du som pedagog stötta flerspråkiga barn med begränsade kunskaper i svenska i
fria leksituationer? Hur kan andraspråksinlärning främjas enligt dig?

•

På vilket sätt anser du att barns gemensamma lek kan vara positivt för barnen när det
gäller språkutveckling samt att komma in i gruppen?

Är det något mer du skulle vilja tillägga?

Tack för din medverkan!
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9.5 Bilaga 5: Observationsschema

Plats och
tidpunkt

Antal barn i
interaktionen/
Val av språk

Leksituation/Händelse
Tillträdesstrategi

Pedagogens roll i
interaktionen
Val av språk
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