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Licentiatuppsats inom den Nationella forskarskolan för ämnesdidaktik i 

mångfaldens förskola. Förutsättningar och möjligheter för barns språkliga 

och matematiska utveckling och lärande (FoBaSM), nr 6. 



Abstract 

Newly arrived children and their participation in communicative events 

in Swedish preschools 

 

The overall aim of this study is to contribute with knowledge about newly 

arrived children’s participation in communicative events and the 

communicative tools that are being practiced by them. The study takes its 

starting point in a sociocultural perspective on learning and is informed by 

Vygotsky´s (1896-1934) thoughts on development, which is learning taking 

place in interaction between people in a sociocultural context.  

 

Through participant observation combined with use of interaction analysis, a 

number of children´s interactions were observed and analyzed. Two newly 

arrived children were observed during their daily child-to-child interactions 

during a period of five months. Ethical considerations according to the Swedish 

research council have been addressed and the study has been approved by the 

Swedish Central Ethical Review Board.  

 

The result shows how newly arrived children participate by combining different 

communicative tools as speech, bodily language and materials when they 

shadow, mix languages, invent languages, use their voice, meta-communicates 

and use surrounding structures in interaction. The result also shows how the 

newly arrived children’s practice of communicative tools change from a salient 

bodily form to a more verbal form in a period of five months. This change in 

their practice of communicative tools leads to changed participation in 

communicative events in Swedish preschools. The study contributes with 

knowledge about how newly arrived children use various ways of approaching a 

new language (Swedish) and a new cultural context but also children´s informal 

learning which take place in interaction.  

 

 

Keywords: Newly arrived children, communicative tools, early childhood 

education, preschool, interaction analysis, changed participation, participant 

observation  

 

 



Förord 

Denna resa startade våren 2010 när jag sökte mig till Skövde högskola för att 

skriva en C-uppsats med sikte på den kommande forskarskolan för 

förskollärare. När jag nu lämnar denna uppsats till tryck har det gått 4,5 år. 

Dessa 4,5 år går inte att sammanfatta i ett förord men olika kulturella 

gemenskaper, förskolan och universitetet, och begrepps betydelser i olika 

kontext har krävt sin tid att processa. Jag kan bara säga att det varit en 

fantastiskt lärorik, rolig, kaotisk, stressig, underbar men också utvecklande tid. 

Jag vill börja med att tacka min närmaste förskolechef Linnéa Svensson som 

stöttat mig och visat en aldrig sinande tilltro till min förmåga. Tack för det, 

Linnéa! Tack även till arbetskollegor och barn på Rosenhaga förskola. En dag 

per vecka har ni varit min oas. Utan några villkor har jag tillåtits kliva in i 

aktiviteter och lekar.  

 

Ett stort tack till Skövde kommuns skolnämnd och skolförvaltning som valde 

att satsa på en förskollärare och tillsammans med Kammarkollegiet finansierat 

min utbildning. Tack även till Mirella Forsberg Ahlcrona som bistod med 

viktiga synpunkter när en projektplan skulle skickas in med ansökan till 

forskarskolan. 

 

Ett stort tack till de nyanlända flickorna, som i denna uppsats kallas Sara och 

Maryam, och deras föräldrar. Utan deras medgivande hade denna studie inte 

varit möjlig. Ett stort tack också till personal och övriga barn på förskolorna 

som tillät mig ta del av deras vardag. 

 

Tack till mina diskutander Carin Roos, Christina Olin Scheller och Barbro 

Bruce som vid olika tidpunkter under mitt projektarbete bidrog med 

ovärderliga kommentarer och råd. Jag vill också tacka Annica Löfdahl och 

Susanne Hansson för medläsning och viktiga kommentarer i det absoluta 

slutskedet. Utan kritiska vänner; handledare, diskutander och medläsare, skulle 

arbetet stått still.  Stort tack till er alla! 

 

På Karlstads universitet vill jag rikta speciellt tack till alla licentiand- och 

doktorandkollegor som funnits runt omkring mig för råd, för diskussioner och 

för fikastunder. Tack till alla på Institutionen för pedagogiska studier som på 

olika sätt har fått mig att känna mig som en i gänget, som gett mig svåra frågor 

att besvara på doktoranddagar och seminarium, ni har alla bidragit till att denna 



uppsats blev klar. Ett särskilt tack till Cathrine Andersson Busch. Ditt ärliga och 

positiva sätt att angripa stora eller små frågor som en licentiand kan ha, har ofta 

stillat stormen i mitt vattenglas. Tack!  

 

Tack till alla involverade i forskarskolan FoBaSM. Ni har alla på olika sätt 

utvecklat mina tankar kring mitt eget arbete men också kring vetenskaplig 

forskning i stort och smått. Ni har också visat att forskning inte är allt i livet. 

Rundpingis är också viktigt! Speciellt tack till alla FoBaSM-licentiander - Emma 

Nilsson, Sara Dalgren, Josefine Rostedt, Anders Albinsson, Malin Nilsen, 

Annika Rosenqvist, Hiba Abou-Touk, Ewa Skantz-Åberg, Ulla Jivegård, 

Maryam Bourbour, Carina Berkhuizen, Therese Larsson, Dorota Lembrér, 

Magdalena Sjöstrand Öhrfelt och Mirja Betzholtz. Vilken rikedom att vi varit så 

många som på olika sätt stöttat och inspirerat varandra. Emma Nilsson, vad 

hade jag gjort utan dig? Tack för alla gånger du lyssnat på mina utläggningar 

och bistått mig med goda och lugnande tankar. Med orden ”what doesn´t kill 

you makes you stronger” har vi under 2,5 år peppat varandra och starkare är 

just vad jag blivit i interaktion med dig. Tack bästa Emma!  

 

Jag vill också tacka mina två handledare Tomas Saar och Anders Arnqvist. Tack 

för ert aldrig sinande intresse och för att det alltid funnits tid för handledning. 

Tack för att ni lugnt och metodiskt har väglett mig i stunder då jag inte vetat 

mer, när min förståelse tagit slut. Ni vet verkligen hur man ger kritik på ett 

konstruktivt sätt. Aldrig har jag känt mig ledsen eller nedsänkt efter vår 

handledning, möjligen förvirrad, stort tack för det! 

 

Runt omkring mig har funnits många personer som på olika sätt stöttat mig: 

Mamma och Pappa, Mina syskon med familjer, Mina vänner i Skövde, Släkten i 

Kil och min hyresvärdinna Else-Marie, Tack allihop! 

 

Sist men absolut inte minst, Fredrik och mina barn Erik, Mikael och Filip, detta 

arbete hade inte gått att genomföra utan ert stöd. Tack!  

 

Skövde augusti 2014 

 

Ellinor Skaremyr 
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Inledning 

Pedagog: Vad gjorde ni för att hon (Sara: nyanländ) skulle förstå ni 

barn? Hur gjorde ni då? 

Karl: Hon hörde när vi pratade. 

Pedagog: Men förstod hon dig då? 

Karl: Nej. 

Pedagog: Hur gjorde ni för att hon skulle förstå er? Hur gjorde ni då om 

ni ”kom Sara, kom så går vi och leker här borta”. Hur talade ni 

om det för Sara då? 

Karl: Men det finns vissa språk som (.) som skratta (.) det är lika 

som i andra länder eller hur? 

Pedagog: Aaa. 

Karl: Så vi prata lika språk som i lite andra länder. Så fatta hon 

oss, tror jag. 

 

Transkriptet är ett utdrag ur ett spontant samtal mellan mig (Ellinor), Karl, 5 år, 

och en av pedagogerna i förskolan. Samtalet handlar om Sara, 3 år, som är 

nyanländ till Sverige, är ny i förskolan, är ny i det svenska språket och har ett 

annat förstaspråk än svenska. I samtalet beskriver Karl hur han och de andra 

barnen kommunicerade med Sara under hennes första tid i förskolan. Karl 

beskriver här skratta som ett sätt att förstå varandra över språkbarriärerna i 

språkliga händelser barn emellan. I denna uppsats kommer jag att beskriva hur 

nyanlända barn deltar genom att praktisera och kombinera olika kommunikativa 

redskap, som verbalt språk, kroppsspråk och material i språkliga händelser med 

barn i förskolan. En språklig händelse ramas in av två eller flera barns 

gemensamma fokus för uppmärksamhet och kan vara en aktivitet när barn 

leker, ritar, spelar spel eller vardagliga samtal av olika slag som är initierade av 

barnen själva. 

 

Förskolan, som är forskningsfältet för denna studie, har under det senaste 

decenniet förändrats, bland annat för att mångfalden av olika nationaliteter har 

ökat, och förskolans värld har utvecklats till att idag vara mer flerspråkig. I och 

med invandring och människors rörlighet, bland annat på grund av oroligheter i 

länder, medlemskap i EU, studier och arbete, har antalet barn med annat 

förstaspråk än svenska ökat i förskolan. Enligt Skolverket (20140318) har under 

åren 2001-2013 antalet inskrivna barn med annat modersmål ökat från 40009 

till 106891. Det totala antalet barn inskrivna i förskolan år 2013 var 489275. Det 

betyder att i år, 2014, har drygt 1/5 av alla barn i den svenska förskolan ett 

annat modersmål än svenska. Många av dessa barn pratar sitt modersmål 
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hemma och det svenska språket i förskolan. Detta visar, att förskolan med sitt 

kulturella och språkliga uppdrag (Skolverket, 2010) därför har en viktig roll, 

speciellt för nyanlända barn, när de utvecklar ett nytt språk. De förändrade, nu 

allt mer flerspråkiga, barngrupperna ställer krav på förändrade arbetssätt inom 

förskolan och ökade kunskaper hos förskollärare om hur nyanlända barn 

handskas med de utmaningar, som det innebär, att både vara ny i förskolan och 

vara ny i det svenska språket.   

 

Förskolan har som uppdrag att arbeta för att alla barn inkluderas i 

verksamheten och att aktivt arbeta för att motverka exkludering (Skolverket, 

2010). Förskolan ska då sträva efter att verksamheten utgår från det enskilda 

barnets behov. Uppdraget är också att bilda en helhet av omsorg, utveckling 

och lärande. Det betyder att uppdraget att ta emot nyanlända är tudelat. I 

uppdraget att ta emot nyanlända barn ingår, att utifrån barnets behov sörja för 

att barnet mår bra, är tryggt och har kamrater i förskolan, men också att se till 

att barnet får möjlighet att utveckla sina språk och sin kulturella tillhörighet, 

samt att barnet stimuleras i sitt lärande. Vidare beskriver Läroplan för 

förskolan, Lpfö 98/2010 att: 

 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och 

identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns 

språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse 

för den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt 

modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla 

kunskaper inom andra områden. Av skollagen framgår att förskolan ska 

medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att 

utveckla både det svenska språket och sitt modersmål (s. 7). 

 

Det Läroplan för förskolan, Lpfö 98/2010, här pekar på är den helhetssyn som 

eftersträvas. Alla barn, oavsett bakgrund, nyanländ eller inte, ska få möjlighet att 

utifrån sina egna behov utveckla sina språk. Läroplan för förskolan och det 

sociokulturella perspektivet (Vygotsky, 1978) lyfter fram den sociala 

interaktionen som central för utveckling och lärande. För barns möjligheter till 

interaktion i förskolan är läraren viktig och ytterst ansvarig, också för barns 

interaktioner.  

 

Forskning, som fokuserar språkinlärningsprocesser och undervisning för barn 

med annat förstaspråk än svenska, finns en hel del av, medan få studier har 

uppmärksammat, hur det ser ut för nyanlända barn i detta sammanhang (Bunar, 

2010). Det finns alltså ett behov av forskning som direkt riktar sig mot 
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nyanlända barn och deras språkliga möten i en för dem ny språklig och kulturell 

kontext. Barnen som är fokus för denna studie har redan bemästrat ett 

förstaspråk och har således redan kunskaper och färdigheter i hur man kan 

kommunicera med andra. Mot bakgrund av ökat antal barn med annat 

modersmål än svenska och ett behov av forskning om nyanlända barns språk 

och kommunikation riktar denna studie sitt fokus mot nyanlända barns 

deltagande i språkliga händelser i förskolan. 

 

Nyanlända 

Begreppet nyanländ definieras och används på olika sätt. Skolverket (2008) 

använder begreppet nyanländ om alla barn och ungdomar, oavsett bakgrund, 

som kommer till Sverige ”nära eller under sin skoltid i grundskolan, särskolan, 

gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan” (s. 6). Barnen eller ungdomarna har ett 

annat modersmål än svenska och har oftast inga eller få kunskaper i det svenska 

språket. Några kan ha erhållit permanent uppehållstillstånd redan innan 

ankomsten till Sverige medan andra kan ha fått tillfälligt uppehållstillstånd efter 

en tids väntan i flyktingförläggning. Några av dessa nyanlända barn och 

ungdomar är asylsökande. Skolverket beskriver hur dessa barn och ungdomar 

vistas i Sverige på olika villkor och under olika förhållanden. Skolverket 

använder en bred definition av begreppet nyanländ och beskrivs ovan gälla alla 

barn och ungdomar som av olika skäl har anlänt till Sverige.  

 

Regeringen (Utbildningsdepartementet, 2013) presenterar i skrivelsen 

Mottagande och skolgång ett förslag på definition av nyanlända elever. En 

nyanländ definieras då ska ha anlänt till Sverige och påbörjat sin utbildning efter 

den tidpunkten då skolplikt inträffar och jag tolkar att det inte anses gälla för 

barn i förskoleåldern.  

 

Migrationsverket beskriver nyanländ vara en person som är mottagen av en 

kommun och som har erhållit uppehållstillstånd på grund av till exempel 

flyktingskäl eller ömmande omständigheter. Anhöriga till dessa personer anses 

också vara nyanlända. Under 2 till 3 år anses en person vara nyanländ, det vill 

säga under tiden de omfattas av lagen om etableringsinsatser (Migrationsverket, 

130801). 

 

I kommunen där denna studie har genomförts skiljer man på asylsökande och 

nyanlända. Skälet för denna delning är resursfördelning och följer så 
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Migrationsverkets definition av begreppet.  Den förskola eller skola där den 

asylsökande befinner sig erhåller resurser direkt från Migrationsverket. Till 

nyanlända räknas de barn och elever som erhållit uppehållstillstånd och där 

Migrationsverkets ekonomiska stöd upphört. Förskolor, där nyanlända barn 

och elever är inskrivna, erhåller resurser från kommunen. För förskolorna i 

kommunen innebär detta, att de erhåller samma ersättning för asylsökande och 

nyanlända barn som för andra barn. Det ligger på rektorernas ansvar att anmäla 

nyanlända barn till kommunen och om skäl finns bedöma nyanlända barn efter 

en behovsinventering, som appliceras vid bedömning av barn med behov av 

särskilt stöd. Behovsinventeringen består av en femgradig skala där en etta står 

för barn som kräver ständig tillsyn i den dagliga verksamheten. En femma står 

för ett barn, som personalen har under extra uppsikt och planerar sin 

verksamhet efter, till exempel sent utvecklat tal och sociala faktorer. Det är 

endast grad ett och två som genererar extra resurser till förskolan. Ett nyanlänt 

barn som redan bemästrat ett eller flera förstaspråk, och som har många olika 

kommunikativa förmågor, som att läsa av en kulturell miljö i tid och rum, kan 

bedömas som femma enligt denna skala och generar således inte mer resurser 

till förskolan.  

 

Att ta emot ett barn med annat förstaspråk än svenska kräver förändrat 

arbetssätt i förskolan, exempelvis en större öppenhet för barns alternativa sätt 

att kommunicera än med enbart det svenska språket. Det krävs mer kunskap 

hos förskollärare om hur språk, kultur och identitet hänger samman och mer 

resurser till exempel för att fortbilda personal. De två nyanlända barnen i denna 

studie har inget extra stöd i form av modersmålsundervisning. Ett barn har 

språkstöd på sitt modersmål, engelska, och ett barn har inget språkstöd på sitt 

modersmål, persiska. 

 

I denna studie använder jag mig av Skolverkets definition av begreppet 

nyanlända. Barnen som är fokus för denna studie har bemästrat ett annat 

förstaspråk än svenska, är nya i och har få kunskaper i det svenska språket och 

de är nya i förskolan.  

 

Mångfaldens förskola 

Barndom av idag beskrivs vara av mångkontextuell karaktär där barn fostras 

och deltar i många olika sociala sammanhang med olika normer och krav 

(Tallberg Broman, 2011). Ett av dessa sammanhang är förskolan där många 
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barn tillbringar och lever sitt vardagsliv. Förskolan är då en plats för 

gemensamma upplevelser och blir därför meningsfull då den utgör grunden för 

social gemenskap (Halldén, 2006). Av Skolverkets statistik (20140318) kan man 

utläsa att den svenska förskolan har utvecklats till att idag bestå av en mångfald 

olika språk, religioner, kulturer och etniciteteter än för tio år sedan. Detta gäller 

dock inte för alla förskolor i Sverige utan fortfarande är flera förskolor, som 

förskolorna i denna studie, enspråkigt svenska. Det vill säga, majoriteten barn 

som är inskrivna i förskolan har svenska som förstaspråk och deltagarnas, 

vuxna och barn, gemensamma kommunikationsspråk är svenska.  

 

Begreppet mångfaldens förskola avser att positionera denna studie i ett 

forskningsområde om barndom, lärande och ämnesdidaktik (Nationella 

forskarskolan för ämnesdidaktik i mångfaldens förskola; Pramling Samuelsson 

& Tallberg Broman, 2013), där förändringar i samhället och vår egen tids villkor 

för barn och barndom utgör utgångspunkten. Det innebär också att denna 

studie om nyanlända barns deltagande i språkliga händelser i förskolan blir ett 

bidrag till forskningsområdet. Det faktum att de nyanlända barnen är nya i den 

svenska förskolan, som utgör en miljö med ett annat majoritetsspråk än barnens 

egna, gör det viktigt att studera barnen i början av deras utbildningskarriär1. De 

nyanlända barnen är också nya i det svenska språket. Eftersom barns 

individuella språkutveckling ser olika ut och sker i olika takt, är det viktigt att 

studera barnen i början av deras svenskspråkliga utveckling och i deras tidiga 

möten med barn i förskolan. 

 

 

 

                                              
1
 Begreppet skolkarriär har används bl a av Cederberg (2006) som studerat invandrade kvinnors 

möte med den svenska skolan och deras framgångsrika skolkarriärer från högstadiet till gymnasium 

vidare till högskolestudier. Eftersom förskolan är en del av utbildningssystemet används begreppet 

utbildningskarriär i denna studie för att beskriva nyanlända barns påbörjade avancemang genom 

utbildningssystemet, från novis till mer och mer erfaren. 
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Syfte 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om nyanlända barns 

deltagande i språkliga händelser i förskolan samt vilka kommunikativa redskap 

de praktiserar.  

Frågeställningar 

 Vilka kommunikativa redskap praktiserar barn i språkliga händelser som 

inkluderar nyanlända barn i förskolan? 

 Hur deltar nyanlända barn i språkliga händelser med olika 

kommunikativa redskap?  
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Uppsatsens disponering 

I Inledningen beskrivs studiens forskningsfokus och studiens relevans 

underbyggs genom att peka på två områden; de förändrade barngrupperna i 

förskolan och det tunna forskningsfältet om nyanlända i svenska förskolan. 

Begreppen nyanlända och mångfaldens förskola förklaras. Studiens syfte och 

frågeställningar skrivs fram.  

 

I Kunskapsöversikten beskriver jag tidigare forskning som är kopplad till alla 

barn som skolas in i förskolan för första gången, nyanlända barns erfarenheter 

av att vara nya i skolan och nya i ett språk, flerspråkighet och 

andraspråkslärande, förskolors och skolors mottagande av och arbetssätt med 

nyanlända och sist interaktionsstudier om barn som talar olika språk. 

 

Studiens teoretiska perspektiv på lärande och språk och de centrala teoretiska 

begreppen kulturella gemenskaper, kommunikativa redskap och språkliga händelser 

presenteras under Teoretiska utgångspunkter. Här beskriver jag också 

interaktionsanalysens utgångspunkter. 

 

I uppsatsens Metoddel beskrivs den deltagande observationsstudien som 

kombinerats med interaktionsanalys, val av studieobjekt och etiska 

övervägningar klargörs.  

 

Resultatdelen är uppdelad i två kapitel. I de två kapitlen redovisas studiens 

resultat, det vill säga, kommunikativa redskap från första respektive andra 

perioden för fältarbete.  

 

I den avslutande Diskussionsdelen tolkar och diskuterar jag teoretiska 

konsekvenser och studiens slutsatser. Jag reflekterar över observationsstudiens 

och interaktionsanalysens vinster, min roll som forskare, generaliserbarhet, 

studiens pedagogiska implikationer för förskolan och avslutningsvis ger jag 

förslag på framtida forskning. 
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Kunskapsöversikt 

I sökandet efter relevant forskning för denna studie har jag använt olika 

metoder. Exempel på olika internetdatabaser som jag har använt är Karlstad 

universitetbiblioteks OneSearch, Libris, databasen Eric (Ebsco) och SwePub. 

Jag har även sökt bland Vetenskapsrådets och Skolverkets publikationer. I mitt 

sökande har jag identifierat ett behov av forskning om nyanlända barn i 

förskolan, då begreppet nyanländ generellt sett gav stort sökresultat, men 

nyanlända barn och förskolan gav ett litet sökresultat. Under hela projektets tid 

har jag använt olika sökbegrepp för att finna studier om nyanlända barn och 

språk i förskolekontext. Begrepp som sökningen bland annat är baserad på är 

nyanländ, språk, förskola, barn, kommunikation, interaktion och de engelska 

begreppen newly arrived, immigrant, preschool, kindergarten, child, language, 

interaction och communication. Begreppen har använts i olika kombinationer. 

För att kort beskriva och ge ett exempel gav sökbegreppet newly arrived*2 3052 

träffar. Sökbegreppen newly arrived* och preschool* gav 37 träffar varav 30 

hade medicinska anknytningar, exempelvis nyanländas hälsostatusar av olika 

slag som undernäring, hiv eller parasiter. Av de sju återstående träffarna fann 

jag 4 studier som på något sätt uppmärksammat nyanlända barns språk i 

förskolan. Samma mönster återfanns när jag sökte på newly arrived* i 

kombination med communication* och interaction*, då sökningarna gav många 

träffar, 195 respektive 227. När sökorden preschool* eller child* adderades blev 

sökresultatet mellan 3-20 träffar. Mönstret, som framträder, är att det finns 

relativt många studier som knyter an till begreppet newly arrived, men väldigt 

få, som riktar sig mot förskolan eller barn.  

 

Jag har sökt i litteraturlistor från avhandlingar och artiklar som jag har funnit 

extra intressant för denna studie. Två exempel är Björk-Willéns (2006) 

avhandling Lära och leka med flera språk och Bunars (2010) forskningsöversikt 

Nyanlända och lärande. Jag har också fått artiklar och avhandlingar 

rekommenderade genom personliga kontakter med doktorander och seniora 

forskare vid Karlstad universitet och den nationella forskarskolan för 

ämnesdidaktik i mångfaldens förskola, som jag deltar i. Nedan redovisas 

litteratur som jag funnit vara relevant för denna studie.  

 

Den forskning om nyanlända barn i svensk skolkontext som jag tagit del av är 

genomförd i grundskolan men faktum är att forskningsfältet om nyanlända i 

                                              
2
 Trunkering med Asterisk * efter ett sökbegrepp används vid internetdatasökning för att vidga 

sökningen och öka antalet träffar.  
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hela skolsystemet i Sverige är eftersatt hävdar Bunar (2010). Med ett mer 

internationellt perspektiv finner jag i forskning gällande nyanlända och 

utbildning några studier som representerar Sverige men de flesta är från andra 

delar av världen där Australien, USA och Asien bland annat är representerade. I 

dessa studier utkristalliseras två områden, ett om nyanlända och den 

pedagogiska praktiken och ett mot nyanländas identiteter och erfarenheter.    

 

Översikten börjar med att beskriva hur det kan vara för ett barn att börja 

förskolan för att sedan beskriva nyanländas egna perspektiv på att börja 

förskolan/skolan. Därefter redogör jag kort och övergripande hur 

flerspråkighet kan tolkas och teorier om hur andraspråkslärande kan gå till. 

Översikten fortsätter med forskning, som är riktad mot den pedagogiska 

praktiken och arbetssätt för att bäst ta emot nyanlända för att främja deras 

socialisering och lärande. Översikten avslutas med interaktionsstudier om 

nyanlända och barn som talar flera språk och hur barn pragmatiskt går tillväga 

för att interagera med varandra när de talar olika språk. Jag refererar till studier 

från olika delar av världen, men har i denna uppsats inte för avsikt att göra 

några jämförelser mellan olika kontext. I kunskapsöversikten har jag därför 

utelämnat flera studiers språkliga och kulturella kontext och presenterar endast 

studiernas resultat. 

 

Att börja förskolan/skolan 

I forskning beskrivs att börja förskolan eller skolan som en komplicerad social 

process, som är individuell och unik för varje barn (MacDonald, 2009; 

Simonsson & Thorell, 2010). Eftersom skolstarten är en unik och individuell 

process har barn väldigt olika uppfattningar om hur den upplevs och vad som 

är viktigt (MacDonald, 2009). Barnens uppfattningar, om vad som är viktigt, 

kan mycket väl skilja sig från vad andra, vuxna, lärare, tycker är viktigt när barn 

börjar skolan, menar MacDonald. Laverick (2007) beskriver hur att vara ny i 

förskolan skapar en myriad av känslor hos barnet och familjen. Genom att vara 

förutseende, skapa relationer, och samarbeta med familjen kan lärare stödja 

barn som börjar skolan. 

 

Simonsson och Thorell (2010) menar, att nyinskolade barn i olika grad vill 

knyta kontakter och skapa relationer med andra barn och att barn använder 

verbala men också ickeverbala strategier, som artefakter, när de är nya i 

förskolan. Simonsson och Thorell observerade också hur barn ingår i olika 

samspelsprocesser, olika nätverksskapande: inskolningsbarn-pedagog-förskola, 
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inskolningsbarn-artefakter-förskola och inskolningsbarn-kamrater-förskola. Att 

barn använder olika strategier för att få nya vänner har också observerats av 

Danby, Thompson, Theobald och Thorpe (2012). Enligt forskarna visar det 

barns seriösa inställning till nytt kamratskapande och vilken betydelse barn ger 

andra barn och kamratskap när de börjar skolan. Danby m.fl. identifierar tre 

olika strategier hos barnen: att fråga om att få vara med i en redan pågående lek, 

att bygga relationer genom kollaborativa aktiviteter i leken och att studera sin 

omgivning och sedan ingripa för att inkludera andra. 

 

I en studie som fokuserar det individuella barnets erfarande och lärande, 

beskriver Lindahl (1996) hur ettåringar är medvetna om sitt erfarande och 

lärande i mötet med förskolan och att de visar det genom sina handlingar. I 

handling visar barn sin förståelse av olika begrepps innebörd som de ännu inte 

kan sätta ord på, verbalisera. Lindahl menar att barn är medvetna om lärandet 

genom att kunna och inte kunna. Denna medvetenhet om vad barnen kan 

föregår deras språkliga förmåga att verbalt kunna uttrycka och handlingen att 

kunna visa denna medvetenhet. Exempelvis barn som inte utvecklat verbalt 

språk visar sitt lärande genom sina handlingar men även handlingen föregås av 

barnets medvetande om lärandet.  

 

Sammanfattningsvis, forskning ur ett enspråkigt perspektiv beskriver alltså att 

börja förskolan som en individuell men komplicerad process som upplevs olika 

för alla barn. Låt oss nu gå vidare och se hur forskning beskriver nyanlända 

barns, barn som är nya i majoritetsspråket och i majoritetskulturen, perspektiv 

på förskole-/skolstarten.  

 

Nyanlända barns erfarenheter av att börja förskola/skola 

Forskning gällande nyanlända som individer i skolsystemet är ofta riktad mot 

deras identitet och erfarenheter av att invandra och har ett socialpedagogiskt 

eller sociologiskt perspektiv, snarare än ett språkligt. Att börja förskolan är, för 

de flesta barn och familjer, en stor händelse och en stor förändring, som Lam 

och Pollard (2007) uttrycker det:  

 

When children start kindergarten, they cross a cultural boundary from home to 

kindergarten and, in fact, they may find that what they learned at home is 

inconsistent with the expectations of kindergarten. They may be confronted 

with a totally different cultural model. Hence, when they face these cultural 

variations, they may feel culture shock. (s. 133) 
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Citatet beskriver hur barn som börjar förskolan kan uppleva att skillnaderna 

mellan den kulturella miljön hemma och skolan är så stora att de (barnen) 

upplever en kulturell chock. När språket på skolan är annat än det språk som 

barnet talar, beskriver barn hur de på grund av att de inte kan kommunicera 

med sin omgivning, upplever ensamhet och utanförskap som i sin tur bidrar till 

att barnen utvecklar låg självkänsla, menar Kirova-Petrova (2000). Att vara 

nyanländ och vara ny i ett språk och ny i en sociokulturell kontext som 

förskolan eller skolan kan innebära både kulturella och språkliga utmaningar, 

menar Gregory och Kenner (2012). 

 

Baker (2012) beskriver språk och kultur vara sammanflätade, så för att utveckla 

språkliga kunskaper krävs kunskap om kulturen inom vilket språket verkar. I sin 

studie följer Baker en immigrerad 11-årig pojke under hans första skolår. 

Pojken utvecklar grundläggande förmåga i att samtala men hans bristande 

kunskaper i hur man interagerar i, för honom, en ny kulturell lärandemiljö gör 

det svårt för honom att tillägna sig kunskap. Enligt Håkansson (2003) och 

Gregory och Kenner (2012) behöver nyanlända barn utveckla kunskaper om 

olika kulturella världar som olika pragmatik, regler, rutiner och olika 

lärandemiljöer. De behöver också utveckla kunskap om olika språks fonologi, 

grammatik och skriftsystem och utveckla en förmåga att förflytta sig mellan 

olika kulturella och språkliga kontext (Håkansson, 2003; Gregory & Kenner, 

2012).  

 

Strukturer i och utanför skolan beskrivs i forskning ha betydelse för nyanländas 

lärande och socialisering (Cederberg, 2006; Nilsson & Axelsson, 2013). Nilsson 

och Axelsson (2013) menar att nyanlända elever, i årskurs 8, upplever den 

stödjande sociokulturella miljön i förberedelseklassen och interaktioner med 

lärare och kamrater som viktiga för känslan att vara en del av och tillhöra 

klassen och skolan som helhet. De nyanlända eleverna, i Nilssons och 

Axelssons studie, beskriver överflyttningen från förberedelseklass till vanlig 

klass som en möjlighet att få vara som alla andra men att det verbala språket är 

ett hinder för dem. Strukturer utanför skolan, i det svenska samhället, kan 

försvåra invandrade flickors karriärer i skolan, menar Cederberg (2006). 

Cederberg studerade kvinnors, som invandrade under högstadiet eller 

gymnasiet, retrospektiva perspektiv och upplevelser om sin skolkarriär och 

deras möte med svensk skola. Strukturer som kvinnorna beskriver som 

försvårande är föräldrarnas nedåtgående klassresa och att föräldrar helt lämnats 

utanför processen inför gymnasiestart. Andra strukturer som kvinnorna 
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beskriver är den nya språkliga kontexten och ett annorlunda pedagogiskt system 

och annorlunda klassrumssituationer. I kvinnornas berättelser framträder en 

osynlig pedagogik med svag inramning i Sverige mot deras tidigare erfarenheter 

från hemlandet där skolan karaktäriseras av starkt inramad pedagogik med en 

stark klassifikation. Med det menas att kvinnorna hade erfarenheter av en skola 

som har en tydlig pedagogik där lärare är hierarkiskt överordnad eleven. 

Kvinnorna i studien beskriver också det svenska språket vara mer komplext 

som kommunikationsspråk än svenska språket som kunskapsspråk. Ett mönster 

som utkristalliserade sig var att kvinnorna haft nästan uteslutande 

kamratrelationer med personer med samma modersmål men att de relationer de 

haft med kamrater med svensk etnisk bakgrund har varit viktiga för 

språkinlärning. 

 

Sammanfattningsvis, att vara ny i ett språk och vara ny i förskolan beskrivs i 

forskning vara en individuell process som samtidigt verkar vara mödosam och 

ibland problematiskt. Avsnittet visar hur nyanlända behöver utveckla både 

kulturella och språkliga kunskaper i den nya miljön, förskolan/skolan, men inte 

hur det faktiskt går till, hur barn möter dessa kulturella och språkliga 

utmaningar. I forskning beskrivs också att strukturer i och utanför skolan har 

betydelse för nyanländas lärande och socialisering. Nedan reder jag i korthet ut 

vad flerspråkighet och andraspråkslärande kan innebära.  

 

Flerspråkighet och andraspråkslärande 

Enligt Lightfoot (2011) finns flerspråkighet överallt och han menar, att det 

finns tre definitioner på hur många språk som finns: ett språk, människans, eller 

över sex miljarder, lika många språk som människor eller 7 358 språk som 

tyska, svenska eller engelska (s.1). Lightfoot problematiserar på så sätt en 

ensidig förståelse av vad ett språk är och vad det innebär att kunna ett språk. 

Definitionen av tvåspråkighet3 (flerspråkighet) är inte fast och färdig utan 

beskrivs olika av olika forskare. Exempelvis beskrivs tvåspråkighet vara när 

barn och ungdomar använder mer än ett språk (Håkansson, 2003) eller som en 

individs egenskap eller ett samhälleligt fenomen (Skutnabb-Kangas, 1981).   

 

Begreppet andraspråk beskrivs vara när invandrare lär sig det svenska språket i 

Sverige och att språket lärs in mer eller mindre omedvetet, informellt, i den 

miljö där svenska fungerar som huvudsakligt kommunikationsspråk 

                                              
3
 Skutnabb-Kangas (1981) och Håkansson (2003) använder båda begreppet tvåspråkig. I texten 

använder jag begreppen tvåspråkig och flerspråkig synonymt då de principiellt står för samma sak.  
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(Hyltenstam, Axelsson & Lindberg, 2012). För nyanlända barn kan detta betyda 

att de lär sig ett andraspråk i förskolan där svenska är kommunikationsspråket.  

 

När man talar om flerspråkighet och hur det går till när ett barn lär sig ett 

andraspråk4 kan det se olika ut beroende på när och hur barnet tillägnar sig 

språket (Håkansson, 2003; Myndigheten för skolutveckling, 2004). Om barnet 

lär sig två eller flera språk från födseln kallas det för simultan flerspråkighet eller 

simultan språkutveckling på flera språk. Språken lärs mer eller mindre parallellt med 

varandra men följer inte nödvändigtvis samma mönster, samma turordning utan 

utvecklas i olika takt. Barnet får då två eller flera förstaspråk5. När ett barn lär 

sig två språk efter varandra, det vill säga lär sig ett andraspråk när det första 

språket är etablerat och utvecklar ett språk i taget talar man om successiv 

flerspråkighet eller successiv språkutveckling på flera språk. En gräns för simultan eller 

successiv flerspråkighet brukar dras vid tre års ålder. Vid succesivt lärande 

använder andraspråksinlärare sitt förstaspråk som bas för att utveckla 

flerspråkighet (Soltero-González, 2009). Forskning visar att kunskapsnivåerna 

på de olika språken ofta är olika och att språken används på olika sätt i olika 

sociala sammanhang. En flerspråkig person kan växla mellan sina språk och 

använda dem i olika sammanhang med varierande skicklighet (Håkansson, 

2003; Myndigheten för skolutveckling, 2004). Med andra ord skiljer sig språket i 

hemmiljön från förskolans språk, vilket i sin tur är olika beroende på om 

sammanhanget är till exempel en samling eller en lek barn emellan. Språket är 

alltså både socialt och kulturellt betingat. Forskning visar hur barns olika 

personligheter påverkar hur de tränar det nya språket, verbalt med andra eller 

tyst i sina tankar (Cekaite, 2006; Myndigheten för skolutveckling, 2004) men 

också hur personligheter som blyghet kan påverka lärandet av ett andraspråk 

negativt (Keller, Troesch & Grob, 2013). Begreppet personlighet som en 

betydande faktor för språkutveckling verkar problematiskt då det sätter fokus 

på barnet som individ och inte på den omgivande kontexten. Är det en 

personlighet att vara blyg eller är det den omgivande kontexten som gör barnet 

blygt? Det finns beskrivet hur en del barn med ett förstaspråk som är annat än 

majoritetsspråket (andraspråket) blir tysta under en period vid mötet med 

andraspråket (Björk-Willén, 2009).  

 

Att utveckla flerspråkighet är alltså en individuell process som kan se olika ut 

för olika personer beroende på personliga, sociala eller kulturella faktorer. För 

                                              
4
 För mer fördjupad information om andraspråkslärande gällande lexikon, syntax, morfologi och 

fonologi, hänvisas till Hyltenstam, Axelsson & Lindberg (2012). 
5
 Begreppet förstaspråk och modersmål används i denna uppsats synonymt då de båda syftar till det 

språk som en person lär sig först. 
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denna studie betyder det att, de nyanlända barnen, som är fokus i studien, redan 

har bemästrat ett förstaspråk och därför utvecklar ett andraspråk, det svenska 

språket, successivt. Hur beskrivs då i forskningen, att skolor hanterar den 

vardagliga utmaningen med att ta emot ett nyanlänt barn? Låt oss nu titta på 

hur forskning om nyanlända och den pedagogiska praktiken beskriver 

förskolors och skolors mottagande av och arbetssätt med nyanlända barn i sina 

verksamheter.  

 

Förskolors/skolors mottagande av och arbetssätt med nyanlända barn 

Forskning om nyanlända barn är, som nämnts ovan, ofta riktad mot det 

pedagogiska fältet, i meningen att det är förskolan eller skolans pedagogiska 

praktik som har fokuserats. Studierna har genomförts för att studera, utveckla 

och förbättra mottagandet av nyanlända barn. I dessa studier beskrivs, utvecklas 

och implementeras olika former av metoder och modeller för att utveckla 

skolverksamhet för att bäst främja nyanlända barns lärande och socialisering.  

 

Frågan om hur förskolor tar emot nyanlända barn och deras familjer är 

komplex och det visas i förskollärares olika sätt att agera i mottagandet 

(Lunneblad, 2013). Ibland utgår förskollärare från föräldrars behov, när de 

organiserar sin verksamhet, och ibland utgår förskollärare från, att föräldrar 

måste anpassa sig till förskolan och ett vardagsliv och yrkesverksamt liv i 

Sverige. Resultatet i Lunneblads studie synliggör, att förskolor har en utmaning i 

att utveckla ett mottagande, som stödjer nyanlända utan att, som han själv 

skriver, ”anta ett bristperspektiv” (s. 11). Lunneblads studie synliggör också den 

svenskhet som ligger som norm för verksamheten och det kompensatoriska 

perspektiv som förskollärare men också skolsystemet har på mottagandet av 

nyanlända. 

 

Lärarens uppdrag beskrivs i forskning som komplex på grund av att nyanlända 

studenter från samma land kan ha olika språk, kultur och social bakgrund 

(Cheng, 1998). Chengs studie visar att om lärare lär sig mer om individuella 

studenters olika kulturella bakgrunder och främjar nyanlända studenters 

diskursiva förmågor, såsom regler kopplade till skolan, samhället och till 

språket, kan optimala lärandemiljöer skapas. Lee (2003) menar att med kunskap 

om nyanländas kulturella bakgrunder kan lärare mer effektivt möta behoven 

hos nyanlända och underlätta deras lärande och socialisering.  Gregory och 

Kenner (2012) beskriver hur lärare i skolan kan utgå från barns tidigare 

erfarenheter, utveckla barns modersmål i tal och skrift, och erbjuda en 
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flerspråkig undervisning, för att ge blivande flerspråkiga barn optimala 

lärandemiljöer.  Gregory och Kenner ger exempel på hur lärare kan använda 

texter som är kulturellt relevanta utifrån barns intressen. Vidare beskriver 

forskarna hur lärare kan utgå från modersmålet för att utveckla begrepp och 

innehåll då de anser att om fokus ligger på majoritetsspråket begränsar det 

möjligheter till att utveckla barns fulla potential på modersmålet.  

 

I flera studier fokuseras på leken vid mottagandet av nyanlända. Bland annat 

Kirova (2010) undersökte lekens betydelse som kulturell aktivitet i barns 

förflyttning från hemmets till förskolans kultur, närmare bestämt vilken 

kulturell kontext som flyktingbarn återspeglar i sin lek i förskolan. Kirova anser 

att det är lika viktigt att värdera det individuella barnets förstaspråk och 

hemkultur som att integrera mångkultur och mångfald i förskola-skola. Studien 

visar att tillgängligheten av kulturella artefakter har betydelse för om barn med 

invandrarbakgrund ska kunna uttrycka sina kulturella kunskaper i lek. Tang och 

Adams (2010) undersökte leken som metod att få positiva erfarenheter av 

lärande för två nyanlända barn med minoritetsbakgrund. Forskarna menar att 

leken kan erbjuda möjligheter för nyanlända att passa in, få vänner, behålla 

vänner, utveckla självförtroende, och få personligt utrymme. Studie visar att när 

de nyanlända barnen deltar i lek ökar deras självförtroende i att tala det nya 

språket och deras kommunikativa färdigheter utvecklas.  

 

Forskning lyfter också fram estetiska ämnen som möjliggör andra sätt att 

kommunicera på än det verbala språket (Dunn, Bundy & Woodrow, 2012; 

Hulusi & Oland, 2010; March, 2012). Musik kan vara en metod för gemensamt 

engagemang vid svårigheter att kommunicera verbalt, där musiken ger 

möjligheter för alla att använda egna erfarenheter i ett kollaborativt lärande 

(March, 2012). Dunn, Bundy och Woodrow (2012) menar att drama 

tillsammans med användandet av digitala verktyg kan erbjuda möjligheter för 

nyanlända icke-engelsktalande barn att utveckla engelskspråkiga förmågor. I en 

annan studie beskriver Hulusi och Oland (2010) hur nyanlända barn som, i och 

med sin förflyttning, kan har förlorat lite av sig själva, sin identitet, och som har 

svårt att skapa nya relationer kan använda berättarstenar.  Stenarna är av olika 

färg, form och storlek, som symboliserar de nyanlända barnens känslor och 

erfarenheter. Genom att uttala sin migration genom berättarstenar ges 

nyanlända barn möjlighet att utvecklas och komma vidare i sin förståelse kring 

sin förflyttning, menar Hulusi och Oland.  

 



23 

 

Avsnittet visar att mottagandet av nyanlända är en komplicerad process och att 

lärare agerar olika i mötet med nyanlända. Avsnittet visar hur lärares kännedom 

om nyanlända elevers individuella kulturella bakgrunder och erfarenheter, 

kunskaper om olika sätt att kommunicera och olika metoder, exempelvis lek 

och estetiska ämnen, kan främja nyanländas lärande och socialisering. Avsnittet 

beskriver också nyanländas modersmål som utgångspunkt för utveckling av 

begrepp på det nya språket. Så låt oss nu gå vidare och titta på, hur forskning 

beskriver, hur nyanlända barn och barn som talar olika språk själva agerar i 

mötet med varandra i vardagen. 

 

Interaktionsstudier om barn som talar flera språk 

Forskning som riktar sig mot nyanlända barns interaktion eller forskning 

genomförd i försök att närma sig nyanlända barns perspektiv i interaktioner 

med andra barn i svenska förskolan har, som tidigare beskrivits, i liten grad 

studerats. Inom fältet flerspråkighet i svensk förskola har flera studier 

genomförts på organisatorisk nivå. Exempel på frågor dessa studier har 

fokuserat på är, hur förskolor skapar möjligheter och villkor för flerspråkiga 

barn att delta i förskolan (Kultti, 2012), barns möjligheter till kommunikation 

med varandra på en flerspråkig förskola (Ljunggren, 2013) och hur en 

flerspråkig förskola didaktiskt förhåller sig till uppdraget att arbeta 

interkulturellt (Skans, 2011). Denna översikt riktar sin uppmärksamhet mot 

studier som fokuserat på interaktioner mellan barn, som talar flera språk. 

 

I en studie, som följer andraspråksinlärare under sitt första år i 

mottagningsklass, beskriver Cekaite (2006) hur nya andraspråksinlärare skämtar 

och spontant leker med det nya språket och att barns personligheter påverkar 

hur de väljer att delta i skolan.  Bland annat beskriver Cekaite hur en 7-årig 

flicka först var en tyst deltagare, som sedan blev högljudd och stökig, för att till 

att sist bli en studiemotiverad elev. Studien beskriver hur barnen spontant, 

lekfullt och skämtsamt repeterar och återanvänder barns, lärares och 

klassrummets (sånger, ramsor, rutiner) uttryck, både verbala och icke-verbala. 

Studien lyfter fram det informella språklärandet, hur barn är kreativa och aktiva 

i sitt deltagande och att umgängeskoder, hur man agerar som elev, är väsentliga 

för andraspråksinlärare för att kunna tillgodogöra sig mer traditionell 

språkundervisning.  
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I studier om barn som talar flera språk visas att barn finner strategier för att bli 

deltagare och för att upprätthålla ett deltagande i samspel och lek med andra 

barn även om de talar olika språk (Barnard, 2009; Björk-Willén, 2006; Krupa-

Kwiatkowski, 1998; Pallotti, 2001) men också för att medvetet innesluta eller 

utesluta någon annan ur leken (Cromdal, 2001; Håkansson, 2003). I studierna 

beskrivs hur barnen använder multimodala resurser, verbala men också icke 

verbala, i lekaktiviteter. Thompson (2008) menar att barn som har annat 

förstaspråk än majoritetsspråket kommunicerar sin historia, sina tankar, 

händelser, aktioner, känslor och erfarenheter genom bilder, lek och drama när 

orden inte räcker till. Hwa-Froelich, Kasambira och Moleski (2007) beskriver 

hur barn från olika kulturer tolkar och använder språk på olika sätt med tonfall, 

vokabulär, syntax, och att de har olika föreställningar och erfarenheter om vad 

socialt samspel är.  

 

Att barn, som lär sig ett andraspråk, använder imitation eller repetition av andra 

barns eller vuxnas uttalande och/eller handlingar verkar vanligt och har 

observerats av flera forskare (Björk-Willén, 2006; Cekaite, 2006; Krupa-

Kwiatkowski, 1998: Pallotti, 2001; Rydland & Aukrust, 2005). Björk-Willén 

(2006) som undersökte hur barn deltar i en flerspråkig förskola menar att 

barnen i studien använde språkliga strategier som skuggning och crossing för att 

få tillgång till och upprätthålla sin position i leken. Tannen (1989) förklarar 

skuggning som en automatisk funktion, att människor upprepar, repeterar och 

imiterar vad andra människor säger utan att tänka, när hon uttrycker ”The type 

of repetition in conversation that is most demonstrably automatic is shadowing: 

repeating what is being heard with a split second delay” (s. 96). I Björk-Willéns 

studie innefattar begreppet skuggning även kroppsliga handlingar. Pallotti 

(2001) studerade hur en 5-årig flicka lärde sig att delta i en, för henne, ny 

språklig och kulturell kontext. Pallotti menar att flickan använde upprepning 

som strategi för att delta i aktiviteter. Flickan gick från att från första dagen 

upprepa andras uttryck till att allt oftare själv initiera dialog med andra och mer 

sällan upprepa andras uttryck. Enligt Pallotti approprierade flickan språkliga 

och kulturella kunskaper och färdigheter när hon upprepade andras uttryck. 

Rydland och Aukrust (2005)  visar, i sin studie, en positiv relation mellan själv-

repetition och ökat deltagande i leken men ingen positiv relation mellan själv-

repetition och språklig förmåga. Repetitioner av andra barns yttrande hörde 

däremot ihop med språklig förmåga, menar Rydland och Aukrust.  

  



25 

 

Forskning visar, att det är vanligt att barn, som talar flera språk, blandar sina 

språk (Björk-Willén, 2009; Cromdal, 2001; Håkansson, 2003). Teorier om 

språkblandning skiljer sig åt, då vissa forskare menar, att det är vanligt att, barn 

blandar sina språk tidigt i sin språkutveckling, medan andra menar att barn är 

medvetna om de olika språken och de beskriver all typ av användning av två 

språk som kodväxling (Håkanson, 2003). Håkansson problematiserar den 

senare definitionen och det komplicerade med att använda barns medvetenhet 

som mätsticka. Hon menar att vid både simultan och successiv inlärning, är det 

vanligt, att barn blandar sina språk. Det kan bero på, att barnet ännu inte 

utvecklat tillräckliga färdigheter i grammatik eller har tillräckligt stort ordförråd. 

Det är en mognadsprocess att lära sig hålla isär sina språk (Björk-Willén, 2009; 

Håkansson, 2003; Myndigheten för skolutveckling, 2004). Barn som talar 

samma språk kan använda kodväxling som en flerspråkig resurs i interaktion 

med andra barn, menar Cromdal (2001). Flickorna i Cromdals studie växlade 

språk för att innesluta eller utesluta andra barn i leken. De växlade språk när det 

uppstod förhandlingar i leken då de började tala ett språk som de andra barnen 

inte förstod.  

 

Påhittat språk6 som interaktionellt fenomen inom forskning har erhållit mycket 

liten uppmärksamhet. Krupa-Kwiatkowski (1998), som studerade en nyanländ 

pojkes andraspråkutveckling, observerade hur pojken lyssnade och repeterade 

andra barns yttranden men också hur pojken hittade på ett språk. Krupa-

Kwiatkowski beskriver med hänvisning till muntlig kontakt med Saville-Troike, 

hur barn använder påhittat språk, när de är medvetna om att det språk de 

använder är ett annat än det som används av andra barn, ”children who are 

aware of that the language that others are using is different and who reproduce 

sounds that resemble English in phonology and intonation but appear to have 

no lexical content” (Krupa-Kwiatkowski, 1998, s.168). Det påhittade språket 

beskrivs ha samma fonologi som majoritetsspråket men inte ha något lexikalt 

innehåll. Med det menas att språkmelodin överensstämmer med 

majoritetsspråket men att orden inte har något innehåll för en innehavare av 

majoritetsspråket.  Påhittat språk är inte att förväxla med vad som ibland 

namnges svengelska. Nationalencyklopedien (2013-09-11) beskriver svengelska 

vara svenska, som är uppblandad med engelska ord och uttryck. Svengelska 

beskrivs vara när innehavare av det svenska språket, med hjälp av engelska ord 

men med svensk fonologi, skapar nya ord som till exempel joina (join), jamma 

                                              
6
 Min översättning från Krupa-Kwiatkowskis (1998) engelska begrepp invented och artificial 

language. 
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(jam), streama (streaming), som blandas med svenska ord i meningar. Påhittat 

språk däremot, som det beskrivs av Krupa-Kwiatkowski (1998), är en språklig 

strategi för barn, som inte har tillräckliga lingvistiska förmågor i 

majoritetsspråket att bli deltagare i interaktion med andra samtidigt som de 

tränar det nya språket.  

 

I populärvetenskapliga sammanhang beskrivs hur barn använder flera 

interaktionella resurser i sina samspel med andra än bara det verbala språket 

(Häll, 2013). Häll, som i en studie observerade barns språksituationer i den fria 

leken i förskolan, beskriver olika kommunikativa resurser, verbala och 

ickeverbala, som barnen i förskolan aktivt använder i vardagliga interaktioner 

med varandra. Hon tar sin utgångspunkt i den fria leken och de utmaningar 

som barn som talar flera och olika språk befinner sig i och måste hantera. Häll 

beskriver kroppen, läraren, sång och nonsens, och fysiska artefakter, som 

kommunikativa resurser i barns lek. När barn inte har gemensamt förstaspråk 

använder de kroppen, läraren, sång och nonsens, och fysiska artefakter och Häll 

vill tillskriva dem agens och att de är viktiga i barns meningsskapande. Hon 

uppger att de multimodala uttryckssätten är viktiga och kanske än mer viktiga 

än de verbala i flerspråkiga grupper. Hon skriver  

 

Förmågan att tala svenska är inte den enda avgörande faktorn för att bli en 

”framgångsrik” deltagare i förskolans sociala liv. För att förmågan att tala 

svenska ska utgöra en interaktionell resurs krävs att omgivningen tillskriver den 

mening, och i interaktionen mellan barnen i studien är inte svenskan, eller talat 

språk över huvudtaget, alltid av betydelse för lekens framgång (s. 90). 

 

Häll belyser här något, som är framträdande i många förskolor i Sverige, att om 

det svenska språket tillskrivs mest mening, då blir svenskspråkiga kunskaper 

avgörande för hur barns deltagande kommer till uttryck. I flerspråkiga 

barngrupper utmanas det svenska verbala språket av andra språkliga resurser. 

 

Avsnittet visar hur barn som talar olika språk på olika, individuella, sätt 

interagerar genom att skugga, repetera, kodväxla, blanda språk, hitta på språk, 

och genom att använda materiella artefakter, för att bli deltagare i lekar och 

samspel men också som strategi för att hantera språkliga och kulturella 

utmaningar. Denna studie gör anspråk på att positionera sig jämte ovan 

beskriven forskning om hur barn själva agerar i interaktioner genom att bidra 

med kunskap om nyanlända barns deltagande i språkliga händelser i förskolan 

samt vilka kommunikativa redskap de praktiserar. 
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Sammanfattning 

Kunskapsöversikten visar att oavsett om ett barn är nyanlänt eller inte är det en 

komplicerad process att börja förskolan (Mac Donald, 2009; Simonsson & 

Thorell, 2010). Dock visar forskning, som beskriver barns upplevelser av första 

dagarna i förskolan att inskolningen är unik och individuell för varje barn 

(MacDonald, 2009). Likaså är barns tillvägagångssätt att lära sig ett nytt språk 

och lära sig samspela i en ny sociokulturell kontext (Håkansson, 2003; 

Myndigheten för skolutveckling, 2004). Kunskapsöversikten beskriver också att 

nyanlända barn möter språkliga och kulturella utmaningar och svårigheter när 

de kommer till ett nytt land och hur de som individer upplever sin invandring 

(Gregory & Kenner, 2012; Kirova-Petrova, 2000). Mottagandet av nyanlända 

barn i svenska förskolor beskrivs av Lunneblad (2013) vara av kompensatorisk 

eller komplementär karaktär, och han menar att frågan om hur mottagandet ska 

gå till är komplex. Översikten beskriver hur forskning om nyanlända ofta riktas 

mot den pedagogiska praktiken, hur lärare kan arbeta för att ta emot, stödja och 

främja utveckling och socialisering för nyanlända (Kirova, 2010; Lee, 2003). 

Kunskapsöversikten om interaktionsstudier visar att barn, som talar olika språk 

har kommunikativa förmågor (Björk-Willén, 2006; Cekaite, 2006; Krupa-

Kwiatkowski, 1998; Pallotti, 2001), som de använder i interaktion med andra 

men att få studier beskriver nyanlända barn i förskolan. Inte heller forskning, 

som har haft fokus på själva inskolningstiden i förskolan, har studerat 

nyanlända. Av de studier, som jag refererar till i översikten, är det endast ett 

fåtal, som är kopplade till nyanlända, och är utförda i svensk skolkontext (se 

Cekaite, 2006; Lunneblad, 2013; Nilsson & Axelsson, 2013). Endast en av dem 

har koppling till förskolan (se Lunneblad, 2013), vilket tyder på ett behov av 

forskning om nyanlända barn i förskolor i Sverige.  
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Teoretiska utgångspunkter 

Sociokulturellt perspektiv  

För att uppfylla syftet med studien, att bidra med kunskap om nyanlända barns 

deltagande i språkliga händelser i förskolan samt vilka kommunikativa redskap 

de praktiserar, tar studien sin utgångspunkt i Vygotskijs7 (1896-1934) teori om 

lärande. Den kulturhistoriska teori, som Vygotskij arbetade fram under 1920-

talet, beskriver hur lärande sker i interaktion mellan människor i en social, 

historisk och kulturell kontext. I denna studie antar jag ett sociokulturellt 

perspektiv som det formulerats hos bland annat Vygotsky (1978), Rogoff 

(2003) och Wertsch (1998).  

 

Utgångspunkten i det sociokulturella perspektivet på lärande och utveckling 

ligger i föreningen mellan människans biologiska förmågor och de resurser som 

människan erbjuds i sin sociala och kulturella miljö. Perspektivet belyser hur 

barns utveckling går från en biologisk form och till en socio-historisk form av 

utveckling, det vill säga att mänskligt beteende och utveckling påverkas och är 

beroende både av sociala och kulturella händelser och normer. Med ett 

sociokulturellt perspektiv på tänkande och språk blir det centralt att studera 

interaktion mellan människor i olika sociokulturella kontexter (Vygotsky, 1986; 

Rogoff, 2003).  I den sociokulturella kontexten iscensätts, förkroppsligas och 

materialiseras alltså kultur och språk. I denna uppsats använder jag begreppet 

materialiseras när jag beskriver de utvalda förskolornas språkliga kontexter. 

 

Wertsch (1998) menar att mentala processer och den kulturella, historiska och 

institutionella omgivningen inte kan skiljas åt. De är delar av en och samma 

process. Det vill säga, barns praktiserande av kommunikativa redskap är en del 

av förskolans kontext. Lave (1991) beskriver den socialt och kulturellt 

strukturerade världen som utgångspunkt för människors gemensamma 

aktiviteter inom vilken lärande och tänkande sker.  Lave menar att ”learning, 

thinking, and knowing are relations among people engaged in activity in, with, 

and arising from the socially and culturally structured world” (Lave, 1991, s. 67, kursiv i 

original). Barnens synliga praktiserande av kommunikativa redskap i 

interaktioner har alltså, enligt Lave, sin utgångspunkt i förskolans kontext.  

 

                                              
7
I den löpande texten används den svenska stavningen Vygotskij. När jag refererar till amerikanska 

översättningar av Vygotskijs egna verk används den amerikanska stavningen Vygotsky. 
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Språk  

”Språket är det band vi har med människor” (Skutnabb-Kangas, 1981, s. 11). 

Människan använder språket för att förmedla budskap och när vi vill 

kommunicera med någon annan, ett barn eller en vuxen (Arnqvist, 1993). 

Språket är alltså socialt betingat. Med det menas att språket lärs och används i 

samspel med andra människor (Skutnabb-Kangas, 1981; Vygotsky, 1978). 

Enligt Vygotsky (1978) är språket det starkaste kulturella redskapet och han 

menar att intellektuell utveckling sker när tal och praktisk handling möts. Via 

språket kan människan utveckla sin identitet, öka sina kunskaper och utöva 

inflytande. Med hjälp av språket kan människan lösa utmaningar och problem 

men också påverka andra och bli påverkade av andra. Vygotsky anser att 

språket är vårt viktigaste medel för utveckling och lärande och utgör en 

förutsättning för tänkande och mentala processer som minne, associationer och 

perception.  

 

Multimodalt perspektiv på språk 

Begreppet multimodal beskriver hur språk och kommunikation är mer än bara 

verbalt språk (Kress, 1997; Flewitt, 2012). Lightfoot (2011) beskriver hur 

människan dagligen använder olika språk för att uppnå olika syften. Vi kan 

använda oss av talspråk, kroppsspråk, texter eller multimodal kommunikation 

där talet samverkar med gester och symboler och vi kan dessutom växla språk 

utifrån olika sammanhang. Kress (1997) menar att människan i alla tider har 

använt tal, gester, blickar och kroppsspråk när de interagerar och att barn idag 

också använder bland annat teckningar, målningar och lekar för att förmedla 

budskap. Med ett multimodalt perspektiv på språk kombinerar barn olika sätt 

att uttrycka sig när de kommunicerar med andra. Olika uttryckssätt som 

kombineras kompletterar ömsesidigt varandra. Detta perspektiv innefattar fler 

sätt att förstå språk än bara som verbalt språk, icke-verbalt språk eller skriven 

text.  

 

Det multimodala perspektivet på språk är en aspekt av det sociokulturella 

perspektivet (Flewitt, 2012). Med det multimodala perspektivet har forskare 

utvecklat den sociokulturella teorin där språket haft den centrala rollen i 

interaktioner till att språk, kroppsspråk och föremål är integrerade i 

meningsskapande (Flewitt, 2012). Denna förändring erbjuder nya sätt att se på 

lärande och på kommunikativa processer. För denna studie betyder det att de 



30 

 

kommunikativa redskap, verbala, kroppsliga och materiella, som barnen i denna 

studie praktiserar förstås som språkliga uttryck för kommunikation. 

Förskolan – en kulturell gemenskap 

Kulturella gemenskaper är centrala för vem människan har möjlighet att vara 

eller vad människan har möjlighet att lära (Rogoff, 2003). Kulturella 

gemenskaper förstås här som olika sociala praktiker som idrottsföreningar, 

förskolor, hem, affärer eller hemma hos släktingar och vänner. I kulturella 

gemenskaper utvecklar och använder människan kulturella redskap. I en 

specifik kulturell gemenskap måste människan lära sig att använda den 

gemenskapens kulturella redskap, för att kunna delta och socialiseras in i 

gemenskapen. Redskap som gemenskapen ärvt genom generationer och som 

individen anammar, gör till sina egna och sen utvecklar eller förändrar. Samma 

kulturella redskap kan ha olika användningsområden i olika gemenskaper. De 

nyanlända barnen i denna studie ska nu bli delaktiga i den nya kulturella 

gemenskapen, som mötet med förskolan och ett nytt språk innebär. I mötet 

med den nya kulturella gemenskapen, förskolan, kommer barnen att pröva och 

praktisera de kulturella redskap som finns till hands, när de deltar i språkliga 

händelser i förskolan. Rogoff (2003) beskriver hur en ny deltagare läser av och 

lär sig gemenskapens kulturella koder för hur man samspelar för att först bli 

deltagare och för att sedan återskapa och förändra den kulturella gemenskapen. 

Övergripande använder jag Rogoffs (2003) cultural communities, som jag 

översätter till kulturella gemenskaper, för att förstå och beskriva hur nyanlända 

barn läser av och tolkar den kulturella gemenskapen i förskolan, där de 

svensktalande barnen upprätthåller men också lär ut den kulturella 

gemenskapens koder (Rogoff, 2003).  

 

Lave (1991) beskriver hur lärande är ett socialt fenomen men även en 

kombination mellan det subjektiva och det sociala, där lärandet skapas av 

deltagarna i en gemenskap. Lave använder begreppen newcomers, oldtimers, full 

participant och legitimate peripher participant för att beskriva hur nya barn i en 

kulturell gemenskap lär av de mer erfarna. Lave syftar då på andra positioner än 

relationen mellan lärare och elev, som har didaktiska syften. Enligt Lave finns 

kunskaper i en gemenskap som inte kan läras ut i formell undervisning. 

Begreppen newcomer och oldtimer som beskriver processen i att bli en mer 

fullvärdig, mer erfaren, medlem i en kulturell gemenskap använder jag för att 

förstå de nyanlända barnens utbildningskarriär i förskolan, det förändrade 

deltagandet. Vidare nämner Lave två resurser för utveckling från newcomer till 
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oldtimer: Bred exponering av praktiken och själva processen att bli oldtimer. När 

newcomers exponeras av den pågående verksamheten får individen uppleva vad 

som förväntas av honom/henne, hur de förväntas agera, i gemenskapen. Lave 

tillskriver också själva processen att bli mer erfaren oldtimer i gemenskapen som 

en resurs. När nyanlända utvecklar sin identitet som deltagare i en gemenskap 

och utvecklar språkliga och kulturella kunskaper är det delar av en och samma 

process, med andra ord lärande som förändrat deltagande. Det betyder att, 

utifrån mitt antagna sociokulturella teoretiska perspektiv, handlar lärande om 

förändrade kommunikativa redskap i kulturella gemenskaper, vilket skiljer sig 

från andra teoretiska perspektiv som beskriver lärande som en individuell 

mognadsprocess. 

 

Begrepp som är knutna till det sociokulturella perspektivet och som är viktiga 

för analysen är språkliga händelser och kommunikativa redskap. 

 

Kommunikativa redskap 

De resurser, verbalt språk, kroppsspråk och olika material i miljön, som 

människan har tillgång till, när hon kommunicerar med andra, samlas i denna 

studie under ett begrepp: Kommunikativa redskap. Vygotsky (1986) beskriver hur 

människan brukar olika tecken (signs) för att planera sitt beteende. Han 

beskriver vidare hur språket är ett sådant teckensystem, som människan har 

utvecklat genom historien. Wertsch (1998) använder begreppet kulturella 

redskap för att beskriva hur människan använder resurser som finns tillgängliga 

i kulturella gemenskaper. Han anser, att de kulturella redskapen är knutna till 

historiska, kulturella och institutionella miljöer, då användandet av dessa 

kulturella redskap också återskapar kulturen, som människan verkar i. Både 

Vygotsky och Wertsch beskriver språket som centralt för utveckling, lärande 

och för kulturella processer.  Goodwin (2000) använder begreppet semiotiska 

resurser. Han beskriver hur människan har tillgång till semiotiska resurser som 

det verbala språket och kroppsspråket. Dessa resurser kan sedan användas på 

olika sätt. Det verbala språket kan uttryckas på en mängd olika sätt, exempelvis 

med intonation, ljudstyrka och med olika innehåll och betydelse. Kroppen kan 

människan använda på ett annat sätt med gester och olika 

kroppspositioneringar. Även material i omgivningen beskriver Goodwin som 

resurser som kan användas på olika sätt. Enligt Vygotsky (1986) använder 

människan dessa tecken som redskap (tools) och dess syfte är att kommunicera 
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i sociala interaktioner med andra. I denna studie använder jag begreppet 

kommunikativa redskap för att beskriva de redskap barnen praktiserar för att 

kommunicera med varandra, i språkliga händelser i förskolan. I denna uppsats 

använder jag begreppet praktiserar för att göra explicit att barn inte bara 

använder färdiga, statiska, redskap utan också prövar, utvecklar och förändrar 

kommunikativa redskap i samspel med varandra. 

 

Kommunikativa redskap är socialt, kulturellt och historiskt utvecklade och dess 

syften är att kommunicera, menar Vygotsky (1986). Med det menas att 

kommunikativa redskap är beroende av den sociokulturella kontexten och 

därför inte kan studeras i ett vakuum (Vygotsky, 1978; Rogoff, 2003; Wertsch, 

1998). Goodwin (2003) menar att barn samspelar på olika sätt medan de 

konstruerar språk, tänkande och sociala konstruktioner, som rollek till exempel. 

Han menar också att barns agerande och praktiserande av kommunikativa 

redskap blir meningsfulla först när de förstås i relation till sin kontext. För att 

barns praktiserande av kommunikativa redskap ska bli meningsfulla måste 

barnen ta hänsyn till strukturer som är lokaliserade utanför dem själva, i den 

omgivande miljön. Goodwin kallar det consequential setting. Med det menas att 

barn har att förhålla sig till varandra, den fysiska miljön men också till stukturer 

i omgivningen för lek och samspel, när de kommunicerar med varandra där 

miljön får konsekvenser på hur barn agerar. Goodwin ger själv exemplet av en 

fotbollsplan, där fotbollsspelarnas handlingar över planen förstås i relation till 

bollen, domaren, andra spelare men också i relation till de kritade linjerna och 

reglerna för spelet. På samma sätt kan vi förstå barns kommunikativa redskap 

när de i förskolan förhandlar om rollerna i en mamma-pappa-barn-lek för att 

leken bygger på att barnen har olika roller. Rollerna i leken kan ha olika status 

beroende på vad som är eftersträvansvärt i just den specifika kulturella 

gemenskapen. På samma sätt kan vi förstå barns handlingar beroende på om de 

leker i en dockvrå eller sitter vid ett bord och ritar. Med andra ord kan vi säga 

att barns gester och andra kommunikativa redskap blir meningsfulla i sin 

kontext (Goodwin, 2003). I denna studie använder jag mig av Goodwins 

consequential setting när jag beskriver och refererar till strukturer i omgivningen 

som kommunikativt redskap. Med strukturer i omgivningen avses i denna 

uppsats normer, vad som är eftersträvansvärt, eller regler, hur man förväntas 

agera, i den kulturella gemenskapen.   

 

När barn deltar i språkliga händelser, sociala interaktioner, praktiserar barn 

kommunikativa redskap. Med det menas att barn har tillgång till resurser, som 



33 

 

språk, kroppsspråk och material, men också strukturer i omgivningen, som är 

kulturellt, historiskt och socialt skapade. För att kommunicera med andra 

praktiserar barn dessa kommunikativa redskap i interaktioner.  

 

Språkliga händelser  

När människor i interaktioner, ansikte mot ansikte, utför samstämda handlingar 

utförs de i händelser, menar Streeck, Goodwin och LeBaron (2011). I denna 

studie ramas en språklig händelse in av två eller flera barns gemensamma 

uppmärksamhetsfokus och deras aktiva handlingar i syfte att kommunicera med 

varandra. Med det menas att den språkliga händelsen ramas in av det som 

barnen gemensamt riktar sin uppmärksamhet mot, till exempel en aktivitet eller 

en lek och barnens synliga praktiserande av kommunikativa redskap, redskap 

som jämbördigt kompletterar varandra (Goodwin, 2000). En språklig händelse 

startar med att barn med samma syfte etablerar en kommunikation, exempelvis 

genom en verbal eller kroppslig handling. Den språkliga händelsen upprätthålls 

sedan av samma innehållsliga ämne, till exempel att rita eller leka en rollek, och 

med samma deltagare. Den språkliga händelsen avslutas när det sker en 

förändring i deltagarnas gemensamma fokus eller hos deltagarna, exempelvis att 

något av barnen går ifrån (Saville-Troike, 1986). Rogoff (1990) menar att den 

språkliga händelsen kan beskrivas på en mångfald olika sätt, vara stillsam, tyst, 

högljudd eller kroppsligt aktiv. De kan variera i tidslängd och intensitet. 

Språkliga händelser kan avlösa varandra eller avbryta varandra då en språklig 

händelse kort kan pausa för att sedan fortsätta. De språkliga händelserna 

karaktäriseras således av dynamik och förändring, menar Rogoff.  

 

Inom ramen för den fria leken erbjuds barn möjligheter till olika aktiviteter men 

den fria leken innefattar också begränsningar. Under den fria leken kan barn 

välja lekpartner, material och en aktivitet som inte är vuxenstyrd. I den fria 

lekens begränsningar ligger att barn inte fritt kan välja att göra vad som helst 

med vem som helst. Inom förskolans pedagogiska praktik, som består av 

normer och regler, kan barn välja att leka och aktivera sig själva efter vad som 

erbjuds i miljön. Det innebär förhandlingar med lekkamrater om utrymmen, 

leksaker och annat material, och om att anpassa sig till vad andra barn gör och 

leker. Det kan mycket väl vara så att en leksak eller ett utrymme är upptaget och 

att barnet då tvingas välja en annan aktivitet. De språkliga händelser som 

barnen deltar i kan på så sätt inte skiljas från sin sociala kulturella kontext utan 
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är en del av den och är således sociokulturellt konstruerade (Vygotsky, 1978; 

Rogoff, 1990; Wertsch, 1998).  

 

Interaktionsanalys 

För att analysera nyanlända barns deltagande i språkliga händelser där deltagares 

aktiva handlingar vävs samman med material och den kontextuella miljön 

använder jag mig i studien av interaktionsanalys (Goodwin, 2000; 2003). Den 

sekventiellt strukturerade analysen hjälper till att organisera barns praktiserande 

av kommunikativa redskap för att identifiera det som undersöks och samspelas 

om i leken. Forskarens uppmärksamhet riktas mot deltagarnas gemensamma 

fokus för interaktionen och hur interaktionen går till. Med andra ord, fokus 

riktas mot om vad och hur barn samspelar. Genom den sekventiellt 

strukturerade analysen synliggörs också den språkliga händelsens process. I 

processen framträder hur en språklig aktion är en reaktion på en tidigare aktion, 

en handling som i sin tur påverkar hur nästkommande handling utförs, som 

Goodwin (2013, s. 21) beskriver det: 

 

Actions exist as rich, temporally unfolding process. Individual actions emerge 

from, and use, a consequential past shaped through chains of prior action, 

providing current participants with a dense, present environment, a rich now, 

containing many different kinds of resources that can be selectively 

decomposed, reused and transformed to build a next action, a proposal for 

how the future will be organized. 

 

Goodwin beskriver här mänskliga handlingar som en kedja av tidigare 

handlingar. En kedja som byggs på och som framträder, genom att deltagarna 

kombinerar olika kommunikativa redskap, allt eftersom interaktionen pågår.  I 

denna kedja finns möjlighet att identifiera och beskriva den variation av 

kommunikativa redskap som kombineras (Goodwin, 2013). Genom 

interaktionsanalysen analyseras mänsklig handling som ett samordnande av 

olika modaliteter, som kroppar, språk, strukturer i omgivningen, material och så 

vidare istället för att se mänsklig handling som praktiserande av enskilda 

modaliteter som kroppen, språk och strukturer i omgivningen (Goodwin, 2000; 

2003). Detta samordnande av modaliteter innebär att varje deltagare har en 

förståelse för vad den andre gör och att deltagarna har föreställningar om vilken 

typ av kunskap den andre innehar (Goodwin, 2013; Streeck, Goodwin & 

LeBaron, 2011).  Det innebär också någon form av gemensam förståelse för 

strukturen av den händelse som barnen är engagerade i tillsammans (Streeck, 



35 

 

Goodwin & LeBaron, 2011). Barnens handlingar och föreställningar om den 

andres kunskap länkar samman leksaker, mattor, pennor etcetera med rutiner, 

normer och regler i förskolan och erbjuder barnen resurser för att förhandla 

och diskutera om hur man samspelar, leker och lär i förskolan. För denna studie 

betyder det att en nyanländ i förskolan måste orientera sig i en ny kulturell 

miljö. Det involverar en förmåga att läsa av kulturella kontexter och samtidigt 

en samstämmighet från andra barn och vuxna (Rogoff, 2003; Goodwin, 2003). 

Med andra ord, nyanlända i förskolan måste läsa av förskolans kulturella miljö 

med rutiner, regler och normer men det sker inte i ett vakuum utan involverar 

ett samspel med och en respons från andra barn och vuxna i miljön.  

 

Genom det sociokulturella perspektivets och interaktionsanalysens 

utgångspunkter och de analytiska begreppen språkliga händelser och 

kommunikativa redskap kan jag bidra med kunskap om nyanlända barns 

deltagande i språkliga händelser i förskolan samt vilka kommunikativa redskap 

de praktiserar.  
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Metod 

Observationsstudie och interaktionsanalys 

För att besvara studiens syfte, att bidra med kunskap om nyanlända barns 

deltagande i språkliga händelser i förskolan samt vilka kommunikativa redskap 

de praktiserar, behövde jag få möjligheter att närmare följa de språkliga 

händelser som nyanlända barn deltar i i förskolan under en termin. 

Observationsstudien har formats utifrån studiens teoretiska ram som beskriver 

att språkliga händelser är sociokulturellt konstruerade (Vygotsky, 1978; Rogoff, 

2003; Wertsch, 1998). För att med ett sociokulturellt perspektiv försöka 

identifiera, beskriva och förstå nyanlända barns deltagande i språkliga händelser 

i förskolan och praktiserande av kommunikativa redskap antog jag rollen som 

deltagande observatör. Rollen som deltagande observatör har inneburit att jag 

har kunnat rikta min uppmärksamhet mot de språkliga händelser som de 

nyanlända barnen har deltagit i under sin dag i förskolan och mer specifikt 

nyanlända barns deltagande i språkliga händelser under tid för fri lek. Genom 

att studera barns agerande och handlingar i vardagliga miljöer, som i förskolan, 

försöker forskare förstå och beskriva hur människor lever och lär i en specifik 

kulturell miljö, menar Hammersley och Atkinson (2007) och Gobo (2011). Jag 

antog rollen som deltagande observatör vilket betydde att jag under fältarbetet 

kunde studera den kommunikativa och kulturella miljön i förskolan för att 

därmed beskriva hur majoritetsspråket materialiseras, där alla typer av material 

kan bli användbara för mig. Genom mina observationer har jag kunnat 

identifiera språkliga händelser och hur verksamheten i förskolan är socialt och 

kulturellt ordnad.  

 

Interaktionsanalys har sitt ursprung i konversationsanalysen som fokuserar tal-i-

interaktion (talk-in-interaction) och då speciellt i konversationer (Schegloff, 

1999). Genom CA, efter engelskans conversation analysis, studeras mänskliga 

handlingars och interaktioners grundläggande funktioner (Heritage, 2011). 

Hutchby och Wooffitt (2008) menar att CA används när forskare studerar 

samtal och samspel i vardagsmiljöer för att få kunskap om hur människor når 

ömsesidig förståelse genom att studera vad de faktiskt gör. Enligt Hutchby och 

Wooffitt är det genom att studera konversationer i normala miljöer som man 

upptäcker hur människor samspelar, förstår och svarar varandra i vardagen. Då 

jag i denna studie med de multimodala (Kress, 1997; Flewitt, 2012) och 

sociokulturella (Vygotsky, 1978) perspektiven gör anspråk på att kontexten, 
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material, kroppar och språk har betydelse för barns interaktion, och således 

studerar mer än bara barns samtal, är en interaktionsanalys mer tillämplig (se 

Björk-Willén, 2006; Goodwin, 2000). Min strävan har varit att genom 

interaktionsanalysen beskriva hur nyanlända barn deltar i språkliga händelser 

och med vilka kommunikativa redskap. Interaktionsanalysen har möjliggjort en 

detaljerad sekventiell analys av hur det går till när barn praktiserar 

kommunikativa redskap i språkliga händelser. 

 

Deltagande observation 

I tjugo dagar, under en period av fem månader, var jag deltagande observatör 

på två förskolor för att kunna förstå och beskriva den kulturella gemenskap, 

som skapas där i form av normer och regler (Rogoff, 2003), och de variationer 

av kommunikativa redskap som barnen praktiserade. Under mina dagar i 

förskolan deltog jag i förskolans vardagliga aktiviteter och riktade mitt fokus 

mot de nyanlända barnens interaktion med andra barn. Rollen som deltagande 

observatör innebar oftast ett tyst observerande men inkluderade också 

konversationer med barnen om varför jag filmade, om deras lek och om 

vardagliga händelser. Ibland fick jag hjälpa något barn med till exempel tejp 

eller en mössa.  Trots mina försök att hänvisa barnen till någon av personalen 

blev jag oftast av barnen bemött som ytterligare en förskolepersonal.  

 

Under fem månader genomfördes studien i två perioder med en paus emellan. 

Dagarna fördelades lika mellan förskolorna, det vill säga, tio dagar på varje 

förskola, fem dagar per period. Dagarna fördelades så att jag oftast var två 

dagar i rad på en förskola under en vecka för att vara två dagar på den andra 

förskolan veckan efter. Första dagen planerade jag och förskolepersonalen de 

dagar jag skulle komma och delta i verksamheten. Vid ett par tillfällen fick vi 

byta dag på grund av sjukdom eller av andra skäl då förskolepersonalen ansåg 

det bättre att jag kom en annan dag.  Under fältarbetet fokuserade jag på att 

identifiera olika modaliteter – hur barnen samspelar med språk, kroppar och 

material; olika sammanhang – när och var sker språkliga händelser; och innehåll – 

vad barn interagerar om. Under den första perioden ställdes också frågan om 

hur majoritetsspråket svenska materialiserades på förskolorna, det vill säga hur 

majoritetsspråket kommunicerades och tog form på förskolorna.  

 

Mina egna erfarenheter från förskolläraryrket under 20 år har naturligtvis 

påverkat hur jag tagit mig an rollen som deltagande observatör. Under tid för 
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fältarbete klev jag in i en för mig bekant och känd miljö. Att konversera och 

umgås med barn och förskolepersonal skedde naturligt och spontant för mig. 

Jag anser att mina tidigare erfarenheter som förskollärare hjälpte mig att snabbt 

identifiera de språkliga händelser som var fokus för denna studie. Man kan 

naturligtvis diskutera negativa effekter på studien på grund av min 

yrkesbakgrund och om analyser och tolkningar hade blivit annorlunda om jag 

haft andra erfarenheter. Till exempel har mina erfarenheter av fältet gjort att jag 

snabbt identifierat språkliga händelser och kunnat hålla fokus i mina 

observationer men har kanske också inneburit att jag inte kunnat inta en tydligt 

distanserad roll och gjort förgivettaganden. Detta var dock en av 

förutsättningarna när studien påbörjades och jag menar att min 

förskolebakgrund har berikat snarare än begränsat studiens genomförande. Det 

som var absolut svårast var att distansera mig från barnens interaktioner då de 

gärna inviterade mig i sina lekar, vilket jag tolkar, bero på min yrkesbakgrund 

och mitt sätt att naturligt och spontant delta i förskolan. Jag försökte hantera 

det genom att hänvisa barnen till andra vuxna men när jag uppfattade att barn 

utsattes för ren fara, var ledsna eller liknande, avslutade jag min observation och 

ingrep eller tillkallade personal. Vid ett tillfälle höll ett ett-årigt barn på att ramla 

ner från en stol precis intill där jag satt och observerade. Jag släppte då det jag 

hade i mina händer, block och penna, och stoppade barnet från att falla. Jag 

använde en bärbar filmkamera med vinkelbar display. Jag kunde, med kameran i 

knät eller på ett bord bredvid mig, ha händerna fria för att bistå ett barn med 

tejp, dragkedja eller liknande, oftast rent materiella ting. Jag upplevde inte att 

det störde eller påverkade de eventuellt pågående språkliga händelser som jag 

observerade så länge jag var tyst och bara utförde handlingen och sedan 

återgick till att observera. Barnen tog emot hjälpen för att direkt fortsätta att 

rita, ta på sig, leka etcetera. Jag var bara ytterligare en vuxen.  

 

Under min tid på fältet och under analysprocessen har jag fördjupat min 

forskningsförståelse. Med det menar jag att allt eftersom min forskarroll, min 

analytiska förmåga och min förståelse för barns olika sätt att kommunicera har 

utvecklats, har nya frågor tillkommit. Ju mer jag har konfronterats med barns 

olika sätt att kommunicera desto mer framträdande har komplexiteten i barns 

uttryck blivit och jag har fått ställa nya frågor. Exempelvis under analysen av 

data från andra perioden ställdes nya frågor om barns språkliga aktioner under 

första perioden. Då, under andra perioden, ställdes en fråga om den nyanlända 

flickan Maryams verbala språk och filmmaterialet möjliggjorde en ny analys av 

Maryams verbala språk under första perioden. Med andra ord, det var först när 
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jag analyserade språkliga händelser från andra perioden, som jag ställde frågor 

om och fick syn på det framträdande praktiserandet av kroppsspråk i den första 

perioden.  

 

Som deltagande observatör gick jag från att i början av studien vara en i gänget i 

förskolan till att distansera mig mer och mer. Barnen gav mig mer 

uppmärksamhet under den första tiden på fältet, en uppmärksamhet som sedan 

avtog efterhand. De vande sig snabbt vid att jag var där med min kamera, 

penna och block. Personalen verkade under hela tiden vara bekväm med att jag 

var där. Trots att jag innan studien hade sagt, att de skulle agera som vanligt, så 

förstod jag att de, av respekt för min studie, ibland höll sig undan, men oftast 

upplevde jag att de samtalade med varandra och med barnen på ett naturligt 

sätt. Vid ett observationstillfälle var jag ensam vuxen i rummet tillsammans med 

barnen. Jag visste att det var dags för samling innan maten och jag väntade på 

förskolepersonalens signal att avbryta leken. Då hörde jag hur 

förskolepersonalen diskuterade i rummet intill att jag filmade och att de därför 

avvaktade samlingen.  

 

Data 

Under tid för observation skrev jag anteckningar i en fältdagbok. I fältdagboken 

dokumenterade jag dagens rutiner, uppgifter om den språkliga kontexten, barns 

kommentarer till mig och reflektioner för att synliggöra mönster och faktorer 

som hjälpte mig tolka den kulturella gemenskap som de språkliga händelserna 

konstruerades i. I dagboken har jag också reflekterat över min forskarroll, 

konsten att filma och barns naturliga sätt att söka kontakt. Att skriva har också 

varit ett analytiskt redskap. På fältet skrevs korta anteckningar som senare 

renskrevs i ett Word-dokument. När jag skrev ner en observation i 

fältdagboken startade en tankeprocess, en process som utvecklades när 

anteckningarna renskrevs, fylldes ut och kompletterades (Richardson och St. 

Pierre, 2005). För varje gång jag läser det jag skrivit i fältdagboken har mitt sätt 

att tänka om eller se på den aktuella situationen eller den tanken som är 

beskriven fördjupats. Skrivandet som analytiskt redskap har varit och är en 

process som kommer att pågå fram till slutpublicering av denna uppsats. 

Skrivandet, för mig, är alltså inte bara ett tekniskt verktyg som jag använder för 

att dokumentera en given situation utan är också ett levande verktyg genom 

vilket jag tänker och utvecklar mina tankar.  
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Data består huvudsakligen av videoinspelningar från den fria leken i två 

förskolor, allt som allt drygt 17 timmars filminspelningar. Jag har i respektive 

förskola filmat på 8 timmar 33 minuter och 8 timmar 48 minuter. Nyanlända 

barns språkliga händelser, under den så kallade fria leken, videofilmades under 

två perioder under fem månaders tid. Av etiska skäl videofilmades inte barns 

utelek på den ena förskolan. Då det var en förskola med flera avdelningar med 

barn vars föräldrar inte fått information om studien eller getts möjlighet att 

godkänna ett deltagande. Eftersom barn ofta är i rörelse utomhus och förflyttar 

sig in och ut ur varandras lekar tog jag beslutet att föra anteckningar över 

observerade språkliga händelser utomhus, då den nyanlända flickan interagerade 

med barn från sin egen avdelning.  

 

Att filma kan vara etiskt känsligt och bör genomföras ansvarsfullt med respekt 

för individens integritet (Vetenskapsrådet, 2011). Att kameran också påverkar 

den sociala kontexten problematiserar Czarniawska (2007, s. 73)  

 

Observers and diarists forget and feel confused and tired. In all these situations, digital 

technologies are of great help because of their speed and ease of use. It is necessary, 

however, to return to the traditional sensitivities of anthropology, and ask oneself if 

photographing and audio-recording is ethical, whether or not it offends or otherwise 

harms those who are observed in such way. (Czarniawska, 2007, s. 73) 

 

Czarniawska beskriver, att användandet av digitala verktyg måste motiveras och 

inte bara användas för att det är enkelt och effektivt, när man producerar data. 

Jag anser att jag har använt mina olika metoder på ett respektfullt sätt under 

min tid på fältet. Jag anser också att det filmmaterial jag har möjliggör en mer 

noggrann analys av interaktioner, då jag kan få syn på fler modaliteter och 

snabba förändringar i barns interaktioner, än vad jag kan med endast 

handskrivna observationer. Jag motiverar användandet av filmkamera med att 

under analytisk fas ha möjlighet att studera filmer om och om igen för att 

synliggöra mönster och variationer i de språkliga händelserna som kan vara lätt 

att förbise vid endast skriftliga observationer.  

 

Andra metoder som användes var fotografering av den fysiska miljön, som till 

exempel foton över anslagstavla med föräldrainformation, foto på hylla med 

pedagogiskt lekmaterial som lego, bilar, dockor etcetera, och mailkorrespondens 

med ansvarig på skolkontoret i den aktuella kommunen för att få kunskap om 

definition av och mottagande av nyanlända barn.  
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Val av studieobjekt 

Urval görs för att passa en studies syfte. För denna studie innebar det att få 

tillgång till förskolegrupper, som hade tagit emot nyanlända barn i åldrarna 3-5 

år. Avgörande för val av ålder var att barn vid 3-4 års ålder vanligtvis har 

etablerat ett eller flera språk och att jag då kunde anta att barnen, som är fokus 

för studien redan hade tillägnat sig ett förstaspråk men hade få kunskaper i det 

svenska språket. För att kunna visa på variationer av praktiserandet av 

kommunikativa redskap i olika kulturella gemenskaper bestämdes antalet 

förskolor och fokusbarn till tre. 

 

För att få tillgång till fältet tog jag kontakt med skolkontoret i den aktuella 

kommunen och presenterade min studie. Tillsammans med representant från 

skolkontoret planerades och genomfördes ett möte med kommunens 

förskolechefer och rektorer. På det aktuella mötet förklarades studiens 

bakgrund, syfte och etiska riktlinjer och rektorer och förskolechefer ombads att 

identifiera barn som passade studiens fråga. Studiens kriterier för inkludering 

var: nyanländ, 3-5 år med inga eller få kunskaper i det svenska språket och att 

personalen bedömer barnet som tryggt och harmoniskt. Om fler barn än antalet 

tre identifierades, skulle deltagare avgöras genom lottning.  

 

Tre barn identifierades på tre olika förskolor i den aktuella kommunen. I två fall 

tog förskolechefer kontakt med mig och i ett fall tog jag kontakt med en 

förskolechef på rekommendation av en annan rektor. När jag tog kontakt med 

förskolechefen gavs samma information som vid informationsmötet beskrivet 

ovan, då denna förskolechef inte deltog. Förskolecheferna ombads göra en 

förfrågan till förskolepersonalen om de ville träffa mig för att få information 

om studien och att sedan få en förfrågan om att delta. Informationssamtal med 

tre personalgrupper genomfördes, då information om studiens bakgrund, syfte, 

upplägg (10 dagar under ett halvår) och etiska riktlinjer gavs. På två av 

förskolorna genomfördes informationssamtalet med hela personalgruppen och 

på en förskola gavs informationen till var och en. Att personalen på en förskola 

fick information en och en var av praktiska skäl då övrig personal tog hand om 

barnen. Två av personalgrupperna skrev på samtyckesformulär direkt efter 

informationssamtalet, trots information om betänketid. En av 

personalgrupperna ville invänta föräldrarnas respons på deltagandet i studien. 

Personalen ombads nu ta kontakt med fokusbarnens föräldrar för att ge kort 

information om studien och ställa frågan om föräldrarna ville träffa mig. 
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Personalen uppmanades att ge information om att det var frivilligt att träffa 

mig.  

 

Informationssamtal genomfördes med fokusbarnens föräldrar. I två fall med 

tolk och i ett fall bara med mig då det samtalet genomfördes på engelska. Alla 

tre föräldraparen fick också information i text på sitt modersmål översatt av 

tolk. Alla tre föräldraparen godkände deltagande och skrev på 

samtyckesformulär. Till samtliga övriga föräldrar på de aktuella 

förskoleavdelningarna gavs sen information om studien i text. På första 

förskolan skrev alla föräldrapar på samtyckesformulär och alla godkände 

deltagande. På andra förskolan skrev alla föräldrar på samtyckesformulär och 

alla förutom två föräldrapar godkände deltagande i studien. På tredje förskolan 

skrev endast föräldrar till sju av tjugo barn på samtyckesformulär varav fem 

godkände ett deltagande. Trots förskolepersonalens stöd i insamlandet och 

utökad betänketid blev antalet deltagande för lågt. Eftersom underlaget för 

deltagande barn i studien var för lågt, fem av tjugo, tog jag beslutet att inte 

genomföra någon studie på den tredje förskolan. Under de villkoren är det 

omöjligt att följa ett nyanlänt barn i interaktion med andra barn, då jag inte kan 

styra vilka barn som ingår i olika språkliga händelser som ett nyanlänt barn 

deltar i.  

 

Efter urvalsprocessen stod det klart att studiens fokusdeltagare är:  

 Flicka 3 år, med engelska som förstaspråk, som vid start av studien hade 

varit 4,5 månader i Sverige och svensk förskola, med få kunskaper i det 

svenska språket. I denna uppsats kallas hon Sara. 

 Flicka 5 år, med persiska som förstaspråk, som vid start av studien hade 

varit 4,5 månader i Sverige och svensk förskola, med få kunskaper i det 

svenska språket. I denna uppsats kallas hon Maryam. 

 

Etiska överväganden 

Jag har följt Vetenskapsrådets (2011) riktlinjer för god forskningssed. Vilket 

innebär, att jag har gjort etiska överväganden och tillämpningar, som att i flera 

steg presentera, förklara och motivera min studie för att få deltagares och 

vårdnadshavares samtycke, och att vara sensitiv för barns olika sätt att uttrycka 

samtycke eller motstånd till att bli filmade. Det har också inneburit att förvara 

data så att ingen obehörig får del av de uppgifter, som forskningspersoner 

lämnat till mig och att forskningspersoners och förskolors namn förvanskas för 
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att förhindra identifiering. Denna studie handhar känsliga personuppgifter och 

den behandlar etnicitet. Studien har därför prövats etiskt och godkänts av 

Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala, diarienummer: C2012/549.  

 

På informationssamtalen, med förskolepersonal och vårdnadshavare till 

fokusbarnen, presenterade jag mig som doktorand vid Karlstads universitet och 

jag förklarade studiens syfte och mitt intresse för och behovet av att studera 

nyanlända barn i förskolan. Jag beskrev att syftet var att studera barns 

interaktion och inte att utvärdera den pedagogiska praktiken eller lärares 

aktioner. Jag beskrev att det inte var barnet som individ jag studerade utan olika 

sätt som barn kommunicerar på. Till förskolepersonal och till vårdnadshavare 

gavs också information om de forskningsetiska förhållningssätt som jag som 

forskare har att förhålla mig till.  

 

Vårdnadshavare till de nyanlända barnen och förskolepersonal fick information 

både i text och verbalt. Vårdnadshavare till samtliga övriga barn i 

barngrupperna fick information skriftligt. Av informationen framgick att: (a) det 

var frivilligt att delta och att ett deltagande när som helst kunde avbrytas; (b) 

alla deltagares, förskolors och kommunens namn förvanskas för att förhindra 

identifiering; (c) empiriskt material förvaras inlåst och behandlas bara av 

behöriga som är involverade i projektet; (d) forskningsdata ska används till 

denna uppsats och kommer att ventileras på konferenser och olika 

forskarmiljöer som jag deltar i exempelvis forskarmiljön vid Karlstads 

universitet och forskarskolan Ämnesdidaktik i mångfaldens förskola. Samtliga 

vårdnadshavare och förskolepersonal fick skriftligen ge sitt samtycke. 

Informationsblad och samtyckesformulär till övriga föräldrar på 

förskoleavdelningarna lämnades ut och samlades in av förskolepersonalen. Två 

föräldrapar på en av förskolorna gav inte samtycke till deltagande i studien. Jag 

hanterade det genom att stänga av eller rikta filmkameran åt ett annat håll när 

något av de barnen var nära eller på väg att korsa kamerans synfält. Oftast föll 

det sig naturligt då dessa barn aldrig observerades interagera med det nyanlända 

barnet. Vid ett par tillfällen uppmärksammade personalen mig på att de barn 

som inte deltog i studien var nära det område där jag filmade.  

 

Föräldrarna till Maryam och Sara pratade om mig med sina döttrar och båda 

flickorna uttryckte till sina föräldrar att jag fick vara med och filma när de lekte 

med andra barn under sin dag i förskolan. För att lära känna personal, barn och 

miljön, och för att ge dem en chans att lära känna mig, besökte jag varje 
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förskola fyra gånger under 1,5 - 2 timmar innan jag påbörjade min studie. 

Inledningsvis presenterade jag mig för barnen och berättade vad jag gjorde i 

förskolan. Barnen berättade vad de hette, frågade efter mitt namn och om och 

varför jag filmade. Flera gånger under tiden för fältarbete återkom barnen till 

mig med frågan om jag filmade och varför. Jag bemötte respektfullt deras 

frågor med svar och förklaringar, se nedan. 

 

Att söka barns tillåtelse till att få filma tog sig olika uttryck. Maryam kunde 

hämta mig för att jag skulle filma hennes lek. Ett fåtal gånger sa Sara att jag inte 

fick filma men oftast rörde sig barnens frågor om varför jag filmade och vad jag 

filmade. Jag svarade oftast att jag filmade för att jag var intresserad av barns lek 

och sen tänkte skriva en bok och berätta om vad barnen leker i förskolan. När 

något barn uttryckte att jag inte fick filma stängde jag av kameran direkt för att 

återuppta filmandet vid senare tillfälle. Barnen reaktioner på att jag filmade var 

flera, då även andra barn än Sara och Maryam gjorde, vad jag tolkar, motstånd. 

Följande är ett exempel på vad som hände när en pojke gjorde motstånd mot 

att jag filmade. Utdrag ur min fältdagbok, 0206:  

 

Barnen reagerar på att jag filmar på olika sätt. Några iakttar en bit ifrån, några 

vill se vad jag filmar, några vill bli filmade och står framför kameran, några vill 

stå framför kameran för att hindra mig att filma.  

 

Det komplexa är att barn är individer och inte kan antas reagera på ett visst sätt. 

Trots att jag filmade åt ett helt annat håll än där en pojke lekte så ville han inte 

att jag skulle filma så han ställde sig nära framför kameran. Jag stängde av 

kameran för stunden. Dagen efter kan jag läsa min fältdagbok, 0207: 

 

Nu är det ingen som verkar bry sig om att jag filmar. Jag har ju varit på 

avdelningen många gånger och idag verkar inte kameran lika intressant. Det 

barn som igår ville stå framför kameran och hindra mig från att filma ser att jag 

lämnat mikrofonen på bordet där flickorna ritade. Han kommer efter mig ger 

mig mikrofonen och säger: - Du glömde den här. 

 

Jag tolkar att pojken som ställde sig framför kameran för att hindra mig från att 

filma stördes av att jag filmade. Två veckor senare gav han uttryck för det då vi 

pratade han och jag. Följande är ett utdrag ur min fältdagbok, 0225: 

 

Jag kommer 9.00, Maryam har ej kommit än. Personalen berättar att Maryam 

var sjuk i förra veckan, men de tror hon kommer idag. Övriga barn på 

avdelningen leker nu i aktivitetsrum 1. De, John, Carl, Erik och Elin har byggt 
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en båt-bana. John berättar att båtarna har gömt sig (inne i banan). John undrar 

om jag ska filma idag. Vi pratar om det en stund, John och jag. Han säger att 

om jag filmar kan inte han göra något. Då lovar jag att inte filma honom, men 

då säger han att jag får filma när han bygger. Några minuter senare säger John: 

- Kan du filma? – Kanske senare, säger jag. 

 

Jag tolkar, att det som hände var, att John reagerade på att jag filmade och han 

hanterade det genom att ställa sig framför kameran, för att på så sätt få mig att 

sluta. Trots att det gått två veckor kan han i vårt samtal sätta ord på vad han 

menar. Att alla barn skulle reagera på min närvaro var jag säker på, men att mitt 

filmande kunde ha sådan påverkan på barn i en annan del av rummet var en ny 

erfarenhet. Jag hade vid tillfället ryggen mot pojken och hans lek och kameran 

riktad mot Maryam och hennes interaktioner. Pojken gav uttryck för, att när jag 

filmar kan han inte göra något, och jag tolkar det betyda, att när jag filmar kan 

han inte leka, bygga, konstruera, för han är medveten om att jag filmar och han 

har funderingar över det. Efter vårt samtal fick jag hans tillåtelse att filma varje 

dag. Löfdahl (2012) diskuterar om det överhuvudtaget är möjligt att informera 

barn om att de deltar i en studie och att de kan avsluta sitt deltagande när som 

helst utan några som helst påföljder för dem. Hon beskriver hur barn finner 

strategier för att dra sig ur när de inte vill bli filmade. Johns strategi var att 

placera sig framför min kamera och på så sätt hindra mig från att fortsätta filma. 

Skånfors (2009) beskriver vikten av att som forskare ha etisk radar. Hon 

uttrycker att barn har olika sätt att dra sig undan och att forskare måste vara 

lyhörda för det. Min lyhördhet för barns olika sätt att reagera, dra sig undan när 

jag filmade utvecklades efter tid på fältet, bland annat som följd av Johns 

agerande och det efterföljande samtal vi hade. Följande är ett utdrag från 

fältdagboken 0226: 

 

13.15 En pojke står i dörren och tittar på mig, när jag tittar tillbaka går han iväg. Jag 

stänger av kameran och lämnar rummet då jag är osäker på om pojken vill in i rummet 

och att min närvaro hindrar honom. 

 

Varje dag på fältet sökte jag barns tillstånd för att filma, oftast rakt ut med en 

fråga: - Vad leker ni? Får jag vara med och filma? Trots mina frågor funderar 

jag över barns utrymme till att säga nej eller dra sig undan. I förskolans 

institutionella värld har den vuxna makten och jag reflekterar över barns 

möjligheter till motstånd mot det, som de vuxna planerar och genomför i 

förskolan, liksom min studie. Lika lite som jag med säkerhet vet att alla deltog 

av fri vilja vet jag hur de kommer att uppleva sitt deltagande som äldre. Vid ett 
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par tillfällen konsulterade jag förskolepersonalen när jag var osäker angående ett 

barn.  

 

Förskolan som forskningsfält 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är barns handlingar och interaktioner en 

del av den kontext de verkar i och kan därför inte skiljas från den (Rogoff, 

1990). Förskolans kultur med struktur och organisation påverkar därmed och 

möjliggör på olika sätt barns interaktion, som förskolepersonalen har det 

yttersta ansvaret för. Enligt Pallotti (2001) måste andraspråksinlärare i nya 

miljöer lära sig det nya gemensamma språket och den nya kulturen, då språk, 

kultur och interaktion är nära sammankopplade. Det är de språkliga händelser 

som nyanlända barn deltar i i förskolan som är fokus för denna studie och inte 

den pedagogiska verksamheten, förskollärarnas arbetssätt eller den pedagogiska 

miljön, men dessa faktorer har betydelse, då barnen verkar i en ny kulturell och 

språklig gemenskap. Förskolans verksamhet styrs av rutiner som måltider, 

samlingar, fruktstunder, utevistelse, sagoläsning, vila med mera men också av 

osynliga normer och regler som kan variera från förskola till förskola som till 

exempel barns möjligheter att välja aktivitet och att till exempel matintag 

premieras före samtal vid matsituationer (Pallotti, 2001).  

 

Att observera under tid för fri lek 

Jag var redan under planeringsstadiet intresserad av att studera 

barninteraktioner och på nära håll studera hur nyanlända barn kommunicerar 

när de är nya i det svenska språket och samtidigt nya i förskolan. I min yrkesroll 

som förskollärare har jag erfarenheter av att ta emot, skola in, nyanlända barn i 

förskolan och var nu intresserad av nyanlända barns egeninitierade aktiviteter. 

Vad samspelar nyanlända barn om och hur går de tillväga, var frågor som jag då 

ställde mig. Dessa funderingar riktade min uppmärksamhet mot den tid på 

dagen som barnen får ägna åt fritt valda aktiviteter och är motiveringen till att 

jag har observerat språkliga händelser under den fria leken. Fritt valda 

aktiviteter, så kallad fri lek, i förskolan beskrivs i denna studie som aktiviteter 

som barn har möjlighet att välja efter vad som erbjuds i miljön av material 

exempelvis pennor, papper, saxar, klossar, utklädningskläder, bilar, dockor och 

pärlor och under begränsad tid. Även om fri lek benämns som just fri är det 

förskolepersonalen som skapar villkor och förutsättningar för barns möjligheter 

till kommunikation och samspel i förskolan.  
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På förskolorna, som beskrivs nedan, arbetar barnskötare, lärare och 

förskollärare. Då personalens individuella ageranden inte är fokus för min 

studie tituleras all pedagogisk personal förskolepersonal i denna uppsats. Titeln 

förskolepersonal gäller alltså inte för vaktmästare, lokalvårdare, köks- eller 

ekonomipersonal. 

Förskolan som Maryam deltar i 

Förskolan ligger i en förort till en medelstor stad i Sverige. I förorten finns 

villor, radhus och flervåningshus och invånarna har olika socioekonomisk 

status. I samhället finns en mindre mataffär, en pizzeria, en frisersalong, en 

restaurang, en kyrka med församlingshem, två skolor upp till årskurs 6 och fyra 

förskolor. Studien har genomförts på en förskola med tre avdelningar. 

Avdelningarna är åldersindelade, det vill säga att barnen i förskolan är indelade 

efter ålder. De yngsta barnen, 1-2 år, är på en avdelning, de äldsta barnen, 5-6 

år, på en annan avdelning och barn i mellanåldern, 3-4 år, är på en tredje 

avdelning. Den avdelningen var under tiden för studien en utvidgad avdelning 

med barn i åldrarna 1-5 år. Studien genomfördes på avdelningen med utvidgad 

åldersgrupp. På avdelningen deltar 20 barn och 4 förskolepersonal. Förskolan 

öppnar kl. 6:30 och stänger kl. 18:30. Frukost serveras kl. 8:00, lunch kl. 11:45 

och mellanmål kl. 14:40. Under förmiddagen erbjuds frukt oftast i samband 

med samling vid kl. 9:30–10:00-tiden. Dagarna förlöper efter samma rutin: 

förskolan öppnar, fri lek, frukost, fri lek, kl. 9:30 samling och eventuellt en 

planerad aktivitet, frukt, fri lek utomhus, lunch, vila-sagoläsning, fri lek, 

mellanmål, fri lek, förskolan stänger.  

Språklig gemenskap 

Alla barn och all förskolepersonal, förutom Maryam, har svenska som 

förstaspråk.  Det svenska språket används dagligen på avdelningen av barn och 

förskolepersonal till vardagliga samtal, till genomförande och upprätthållande 

av rutiner, regler, aktiviteter som sagoläsning, samling och sång. Det svenska 

språket används till att ge information till föräldrar både verbalt och i text, på 

anslagstavlor och blanketter. Till Maryams föräldrar ges information på 

engelska, då det är föräldrarnas och personalens gemensamma 

kommunikationsspråk. På väggar, barns teckningar, namnbilder, spel etcetera 

materialiseras det svenska språket i skrift med anglosaxiska bokstäver. I 

interaktioner barnen emellan används endast det svenska språket. Det svenska 

språket upplevs och beskrivs här som dominant, då det persiska språket, under 
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tid för studien, är osynligt. Det vill säga jag observerar, att Maryam inte får 

något språkstöd på persiska, och att Maryam inte pratar persiska under min tid i 

förskolan. 

Förskolan som Sara deltar i 

Förskolan ligger på landsbyggden 1, 5 mil utanför en medelstor stad. I samhället 

finns villor, gårdar och bondgårdar. Invånarna har olika socioekonomisk status. 

I samhället finns en kyrka med församlingshem, en liten lantaffär, en skola 

upptill årskurs 6 och en förskola. Förskolan består av en avdelning med barn i 

åldrarna 1-6 år. På avdelningen deltar 19 barn och 4 förskolepersonal. 

Förskolan öppnar kl. 6:00 och stänger 18:00. Frukost serveras kl. 7:30, lunch kl. 

11:30, mellanmål kl. 14:30 och under förmiddagen erbjuds en frukt oftast i 

samband med samling. Dagarna förlöper efter samma rutin som den andra 

förskolan: förskolan öppnar, fri lek, frukost, fri lek, kl. 9:30 samling och 

eventuellt en planerad aktivitet, frukt, fri lek utomhus, lunch, vila-sagoläsning, 

fri lek, mellanmål, fri lek, förskolan stänger.  

 

Språklig gemenskap 

Alla barn, förutom Sara, och tre av personalen har svenska som förstaspråk. En 

av förskolepersonalen har finska som modersmål men talar flytande svenska. 

All förskolepersonal har mer eller mindre kunskaper i det engelska språket. Det 

svenska språket används på avdelningen av barn och personal till vardagliga 

samtal, till genomförande och upprätthållande av rutiner, regler och aktiviteter 

som sagoläsning, samling och sång. Det svenska språket används till att ge 

information till föräldrar både verbalt och i text, på anslagstavlor och 

blanketter. Precis som på den andra förskolan är svenskan majoritetsspråket i 

interaktioner barn emellan. På väggar, barns teckningar, namnbilder, spel 

etcetera materialiseras det svenska språket i skrift med anglosaxiska bokstäver. 

Sagoböcker på det engelska språket fanns i barnens lekmiljö under tid för 

studien. Under studiens första period användes det engelska språket av all 

personal för att stödja den engelskatalande flickan i sampel med andra barn, för 

att översätta och förklara begrepp, vid högläsning och vid vardagliga samtal. 

Det engelska språket användes då av personalen som komplement till det 

svenska språket. Detta medförde att det engelska språket var synligt för de som 

var deltagare i miljön i förskolan. Synliggörandet av det engelska språket gjorde 

det tillgängligt även för de övriga barnen som under fältarbetet observerades 

tilltala den engelsktalande flickan på engelska. Under den andra perioden av 
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studien observerades dock detta fenomen starkt ha minskat, från konsekvent 

språkstöd från förskolepersonalen på det engelska språket i de flesta 

interaktioner under första perioden, till språkstöd med enstaka ord vid något 

enstaka tillfälle under andra perioden.  

 

Analys av data 

All filmdata, drygt 17 timmar, ligger som grund för analys av förskolornas 

språkliga kontext, språkliga händelser och kommunikativa redskap, då jag i flera 

steg har tittat på, reflekterat över och ordnat materialet. Materialet har 

analyserats efter hur majoritetsspråket på förskolorna materialiseras, hur det 

uppträder och gestaltas, vad det används till och vad man måste kunna för att 

delta i dessa kulturella gemenskaper. Detta för att kunna urskilja, beskriva och 

förstå de kommunikativa redskap, som barnen praktiserar i de språkliga 

händelserna. Analysen presenteras i punktform för att synliggöra processen. 

Punktformen ska inte ses som statisk, i turordning, utan processen har krävt att 

jag flyttat mellan de olika stadierna efter de frågor som jag ställd under 

analysens gång. Med andra ord, jag har i analysen av period två ställt frågor som 

gjort att jag varit tvungen att gå tillbaka och studera filmer från period ett 

ytterligare än gång för att sedan återgå till period två. Att jag har delat in data i 

två perioder beror på att jag i ett tidigt skede av studien ansåg det praktiskt. Att 

grovstrukturera och analysera data i två perioder har bidragit till att data blivit 

mer överskådlig och hanterbar för mig.   

 

1. Alla filmfiler har först grovt strukturerats, i ett Excelark, efter tidslängd, 

rum, deltagare, skeende, vilka artefakter som används och vilka 

modaliteter som används. De filmfiler där språkliga händelser 

identifierats rödmarkerades och de filmfiler som inte visade språklig 

interaktion mellan nyanlända barn och andra barn blåmarkerades. Röd 

markering symboliserade data för fortsatt analys medan blå markering 

symboliserade data för ej fortsatt analys. Förskolans kontext 

karaktäriseras av att vara i ständig rörlighet och förändring, då barn leker 

med varandra, går in och ur varandras lek och leker bredvid varandra 

och kan så göra under långa perioder. Filmfiler där Maryam eller Sara 

interagerar med bara vuxna och filer där de leker själva, vid sidan om 

sina kamrater i förskolan har således blåmarkerats.  

2. En innehållsanalys av de språkliga händelserna genomförs. Frågor som 

ställdes till filmmaterialet var: Vad samspelar barn om? Vad måste man 
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kunna för att delta i samspelet? Först identifierades 12 olika kategorier 

av innehåll i språkliga händelser: Bekräfta vad någon gör eller säger, 

Bjuda in till deltagande, Fördela roller i lek, Förhandla om deltagande, 

Förhandla om leksaker, Konstruera lek, Påkalla uppmärksamhet, 

Samtala om händelser, Upprätthålla regler i lek eller aktivitet, 

Upprätthålla regler och dagsrutiner, Visa på kunskap, Visa på ägande. 

Genom ökad förståelse och analys urskiljs och sammanförs de 12 

kategorierna till 6: Referera till och upprätthålla strukturer i 

omgivningen, Förhandling om material och deltagande, Tillgång till 

deltagande, Upprätthålla deltagande, Inflytande över deltagande och 

Bekräfta innehåll i deltagande. De 6 kategorierna ger större tydlighet 

genom att nu vara mer distinkta. En språklig händelse kan innehålla flera 

av dessa kategorier.  

3. Rödmarkerade filmfiler kodades i NVivo 10 utifrån de 6 kategorierna av 

innehåll i Språkliga händelser som identifierades. De rödmarkerade 

filmmaterialet uppgår till ca 11 timmar och 29 minuter. Nu riktades 

fokus mot de kommunikativa redskap som barnen praktiserar, som 

verbalt språk, kroppsspråk och material. Frågor som ställdes till 

materialet var: När praktiseras kommunikativa redskap, hur och till vad? 

Allt eftersom variationer av kommunikativa redskap identifieras 

transkriberas händelser.   

4. En språklig händelse kan innehålla flera av ovanstående 6 kategorier 

som överlappar varandra och är därför omöjliga att hålla isär under 

analysen. De rödmarkerade filmfilerna kodas om i NVivo 10 efter det 

övergripande begreppet språkliga händelser och 65 språkliga händelser 

identifieras från den första perioden. 27 av dessa 65 inkluderar språkliga 

händelser med Sara och 38 språkliga händelser inkluderar Maryam. 

Antalet språkliga händelser som inkluderar Maryam eller Sara varierar 

eftersom barn är individer. De samspelar och interagerar på olika sätt, 

olika mycket, med olika tidslängd och med olika redskap allt efter 

erfarenheter och förmågor. Flickornas olika ålder kan ha betydelse men 

också den kommunikativa gemenskap, som flickorna befinner sig i. 

Under kodningen av språkliga händelser beskrevs varje språklig händelse 

utifrån vilka kommunikativa redskap varje individuell deltagare 

praktiserade i interaktionen och vilket material som användes. Denna 

beskrivning gjordes i tabellform i ett Worddokument.  
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5. Återkommande kommunikativa redskap i olika språkliga händelser 

jämförs och frågor som ställs till materialet är: När praktiseras 

kommunikativa redskap, hur och till vad? Exempelvis alla språkliga 

händelser där skuggning praktiseras jämförs med frågorna: När skuggar 

hon? Hur skuggar hon? Till vad används skuggningen? Tydliga exempel 

väljs ut för interaktionsanalys för att fördjupa analysen.  

6. Analysen av den andra perioden genomfördes som analysen av första 

perioden. Språkliga händelser identifierades och beskrevs utifrån vilka 

kommunikativa redskap varje individuell deltagare praktiserade i 

interaktionen. 31 språkliga händelser med Maryam och 39 språkliga 

händelser med Sara identifierades. 

7. Precis som punkt 5. Identifierade kommunikativa redskap jämförs. 

Frågor som ställs till materialet är: När praktiseras kommunikativa 

redskap, hur och till vad?  

8. Nya frågor ställs under analys av andra perioden och materialet från 

första perioden analyseras från ett nytt perspektiv, i ljuset av andra 

perioden. I analysen av andra perioden ställs frågor om likheter och 

skillnader från första perioden. 

9. Mellan den första och den andra perioden tog jag en paus på 1,5 månad. 

Tiden användes till att grovstrukturera materialet från period ett, 

transkribera språkliga händelser, analysera och rikta fokus för period två. 

 

Översikt över datamaterial: 

 Filmmaterial 

i tid 

Rödmarkerat 

filmmaterial 

Antal 

språkliga 

händelser 

period ett 

Antal 

språkliga 

händelser 

period två 

Antal sidor 

fältantecknin-

gar skrivna i 

Word 

dokument 

Maryam 8 h 48 min 6 h 8 min 38 31 30 

Sara 8 h 33 min 5 h 29 min 27 39 21 

Summa: 17 h 22 min 11 h 37 min 65 70 51 
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Transkribering 

Jag har från början inte haft anspråk på att transkribera allt material utan en 

interaktionsanalys har genomförts på ett urval för en mer djupgående analys av 

språkliga händelser. Jag har valt ut språkliga händelser, som jag anser är 

representativa och tydliga för de variationer och mönster av kommunikativa 

redskap, som jag har identifierat. Den språkliga händelsen är också vald för att 

den rent tekniskt haft god kvalitet, bra filmvinkel och bra ljudupptagning. Jag 

har transkriberat flera språkliga händelser än vad som redovisas i denna uppsats, 

där jag riktar blicken mot vad jag vill uttala mig om. Det betyder också att jag 

transkriberat språkliga händelser på tio minuter men i denna uppsats redovisar 

en sekvens på någon minut. Jag gör inget anspråk på att ha valt ut de rätta eller 

de bästa språkliga händelserna att transkribera. Jag har valt ut språkliga 

händelser, som fångat min uppmärksamhet och som jag anser vara 

representativa för det jag vill berätta om.    

 

Att transkribera har varit en del av analysprocessen och alltså inte bara ett sätt 

att presentera data (Heath, 2011). Transkriberingen har hjälpt mig förstå och 

synliggöra på vilket sätt en språklig aktion är en reaktion på en tidigare aktion. 

Genom transkriberingen och interaktionsanalysen har jag kunnat identifiera hur 

och vad barnen samspelar om. Transkriberingen har varit ovärderlig i 

synliggörandet av kommunikativa redskaps karaktäristika, användningsområde 

och relationen till kontexten. Med andra ord, under transkriberingen har barns 

praktiserande av olika kommunikativa redskap blivit synliga och satta i relation 

till den kulturella gemenskapen.  

 

Under transkribering har jag steg för steg noterat de verbala och kroppsliga 

handlingarna allt eftersom de visuellt uppenbarat sig. Det innebär att jag i 

tidsordning transkriberat barns multimodala interaktion allt eftersom den har 

uppenbarat sig, sekventiellt, i de språkliga händelsernas process. Det innebär 

också att jag tittat på samma korta filmsekvens flera gånger för att säkerställa 

den kronologiska ordningen, det vill säga, vilken aktion som föregick en annan 

aktion. För transkriberingen har en transkriberingsnyckel skapats med 

inspiration från Melander och Sahlström (2010), se bilaga 1.  
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Resultat 

Studiens syfte är att bidra med kunskap om nyanlända barns deltagande i 

språkliga händelser i försoklan samt vilka kommunikativa redskap de 

praktiserar. Under resultatdelen redovisar jag data, som på olika sätt belyser 

undersökningens syfte och frågeställningar. Då Saras och Maryams deltagande i 

språkliga händelser förändras över tid följer två resultatkapitel, ett från var 

period av fältarbete. I kapitlen svarar jag på studiens två frågeställningar: Vilka 

kommunikativa redskap praktiseras i barns språkliga händelser som inkluderar 

nyanlända barn i förskolan? Hur deltar nyanlända barn i språkliga händelser 

med olika kommunikativa redskap? Resultatdelen innehåller övervägande 

excerpt med Maryam. Skälet till detta är att det var de exemplen, som var mest 

tydliga. I resultatdelen kommer jag först, utifrån innehållsanalysen, kort beskriva 

innehåll i språkliga händelser och kommunikativa redskaps funktion. 

 

Språkliga händelser i förskolan 

De språkliga händelserna, som denna studie riktat sitt fokus mot, ramas in av 

deltagarnas förenade fokus, vad barnen samspelar om. De karaktäriseras av att 

vara olika i tidslängd, dynamik och innehåll och beskrivs genomgå en ständig 

förändring. Under innehållsanalys av de språkliga händelserna identifierades sex 

olika kategorier av innehåll, som en språklig händelse kan innehålla. Dessa 

kategorier beskriver också de kommunikativa redskapens funktion i de språkliga 

händelserna. Det vill säga, vad redskapen används till. Kategorier som 

identifierades är: Referera till och upprätthålla strukturer i omgivningen, 

Förhandling om material och deltagande, Tillgång till deltagande, Upprätthålla 

deltagande, Inflytande över deltagande och Bekräfta innehåll i deltagande. 

Dessa sex kategorier är exempel på olika innehåll som barn i förskolan 

observerades möta i samspel med varandra. De sätter också fokus på vad barn 

får möjlighet att utveckla kunskaper och förmågor om. Barn refererar till och 

upprätthåller strukturer i omgivningen i interaktioner, när de på olika sätt hänvisar till 

normer och regler i förskolan, exempelvis genom att verbalt uppmana kamrat 

att städa eller utesluta annat barn ur lek. Barn förhandlar om material och deltagande 

verbalt genom att ställa frågor eller genom att göra handlingar med kroppen. 

För att få tillgång till deltagande prövar barn verbalt språk, kroppspråk och 

material när de bjuder in sig själva eller andra i leken. Barn upprätthåller deltagande 

genom att lyhört följa andra, ta initiativ och kombinera verbalt språk, 
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kroppspråk och material i samspelet med varandra. Barnen prövar att på olika 

sätt, med de resurser de har, verbalt och kroppsligt, att få inflytande över 

deltagandet. I de språkliga händelserna bekräftar barnen innehållet i deltagandet genom 

att svara och ge respons på olika sätt, exempelvis med metakommunikation 

eller genom att skugga en aktion. I resultatdelen kursiveras kategorierna i de 

exempel som ges för att förtydliga innehållet och de olika kommunikativa 

redskapens funktion i språkliga händelser.  

 

Kommunikativa redskap första perioden  

Under analysen av data från den första periodens fältarbete identifierades flera 

olika kommunikativa redskap. De blev synliga genom återkommande 

handlingar och mönster i de språkliga händelser som undersöktes. 

Utgångspunkten i studien utifrån ett sociokulturellt perspektiv är att barn 

praktiserar verbala, kroppsliga och materiella resurser. Kommunikativa redskap 

som identifierades i barns språkliga händelser var kroppen som innefattar rösten, 

blickar, gester, och skuggning, verbala språket som innefattar skuggning, påhittat 

språk, rösten, blandspråk, materialet som innefattar leksaker, pennor, papper, 

utklädningskläder med mera, och strukturer i omgivningen som innefattar rutiner 

och regler, normer o värderingar som finns på förskolorna. De språkliga 

händelserna karaktäriseras av att vara mer kroppsliga än verbala och innehar få 

deltagare, två eller tre.  

 

Nedan följer en beskrivning och analys av de kommunikativa redskap som 

identifierades när Maryam och Sara hade varit i förskolan i ungefär 4,5 

månader. Redskapen beskrivs utifrån hur, när och till vad, de praktiserades i de 

språkliga händelserna följt av empiriska exempel. Genom det empiriska 

exemplet beskriver jag hur deltagarnas handlingar är knutna till varandra och 

den kulturella gemenskapen.   

 

Skuggning som kommunikativt redskap 

Sara, som har engelska som sitt förstaspråk, följer sina kamrater på avdelningen 

på ett lyhört sätt, då hon kombinerar det verbala språket, kroppen och material, 

när hon repeterar, skuggar, det kamraterna säger eller gör med endast någon 

sekunds fördröjning. Tannen (1989) och Björk-Willén (2006) beskriver denna 

typ av repetition som skuggning. Denna skuggning verkar ske automatiskt men 
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kan vara en medveten strategi som möjliggör för Sara att bli deltagare i 

interaktion med andra barn. Sara använder skuggning för att få tillgång till, för att 

bekräfta och för att upprätthålla deltagande i interaktionen. Skuggningen kan komma 

till uttryck på lite olika sätt, men oftast sker skuggningen genom att Sara iakttar 

och tar in sina kamraters aktioner och kort därpå utför en skuggande aktion 

genom att repetera kroppsrörelser och verbala uttryck som de andra barnen har 

utfört. Under den första perioden observeras Sara ibland endast skugga en 

kamrats uttal, ett ord eller mening, medan de leker tillsammans.  För att 

sammanfatta kan man säga att Sara använder två olika typer av skuggning. En 

där hon skuggar sin kamrats kroppsliga och verbala handlingar och en där hon 

endast skuggar de verbala handlingarna. Gemensamt för de båda är det 

gemensamma fokus som sammanbinder barnens kroppar, verbala språk och 

material med den kulturella gemenskapen. 

Barbie-häst leken 

Excerpt 1, film M2U00919. 

Den språkliga händelse, som jag nu ska beskriva, är ett exempel på hur Sara 

prövar kommunikativa redskap, när hon skuggar en kamrat. Genom 

interaktionsanalysen beskriver jag hur flickans skuggning och andra 

kommunikativa redskap länkar samma den språkliga händelsen i förskolan. 

Denna språkliga händelse är vald för att den tydligt beskriver Saras verbala och 

kroppsliga skuggning av Jespers aktioner, där båda barnen på olika sätt 

upprätthåller och bekräftar innehållet i deltagandet. Den aktuella språkliga händelsen 

sker inom ramen för fri lek och barnens delade uppmärksamhet är på att delta i 

en lek med Barbie-hästar. I den språkliga händelsen skuggar Sara sin kamrat 

Jespers verbala och kroppsliga handlingar. Sara och Jesper leker med varsin 

Barbie-häst. De leker på golvet i hörnet av ett större rum i förskolan. De andra 

barnen i gruppen leker och samspelar i samma rum men de deltar inte i denna 

språkliga händelse. När transkriptet, som är ett utdrag ur en längre händelse, 

startar har Sara och Jesper lekt med barbie-hästarna en stund. Jesper kryper iväg 

med sin häst och Sara kryper efter. Jesper stannar upp och placerar sin häst 

med mulen i golvet varpå han vänder sig mot Sara: 

 

 

 25           ((Jesper tittar på Sara, hon tittar tillbaka)) 

→ 26 Sara: (xxx) ((ställer sin häst bredvid Jespers häst, på samma sätt med mulen i golvet)) 

→ 27  (13)  ((Sara ler och tittar på Jesper som ligger ner på golvet. Sara lägger sig ner.  

Han sätter sig upp, hon sätter sig upp))     

 28 Jesper: dom ↑äter mat¿ ((tittar på Sara)) 
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→ 29 Sara: han äte ma:t, ((tittar på Jesper sen på hästarna.)) 

 30 Jesper: ((lägger sig ner på mage och tittar på hästarna)) 

→ 31 Sara: ((lägger sig ner och tittar på hästarna)) 

 32 Jesper: [blä: (.) inte hundmat, ((tittar upp på Sara som satt sig upp)) 

 33 Sara: [((tittar på Jesper))                                                                      

→ 34 Sara: ä e hundmat ää ((tittar på Jesper)) 

 35 Jesper: [nä de går inte äta. ((skakar på huvudet och tittar på Sara)) 

 36 Sara: [((Sara tittar på Jesper))                                                          

 

Den språkliga händelsen visar hur Sara och hennes lekkamrat, Jesper, använder 

flera kommunikativa redskap, när de tillsammans konstruerar och deltar i en 

lek. Transkriptet visar hur båda två använder verbalt språk, sina kroppar och 

hästarna på golvet i interaktionen. Sara tittar på Jesper (rad 25), följer hans 

handlingar och placerar sin häst, bredvid Jespers, med mulen i golvet (rad 26). 

Sara ler och tittar på Jesper, som nu ligger ner. Sara skuggar nu Jespers 

handlingar. Hon lägger sig ner. Han sätter sig upp, hon sätter sig upp (rad 27). 

Hela tiden har Sara sin uppmärksamhet riktad mot Jesper och hans handlingar.  

Jesper ser Saras skuggning som en respons till honom att fortsätta ha initiativet. 

dom äter mat, säger Jesper (rad 28) och tittar på Sara som direkt skuggar Jespers 

verbala uttryck genom att svara han äter mat (rad 29). Barnens blickar vandrar 

från hästarna till varandra och tillbaka (rad 29). Jesper uppfattar Saras 

handlingar, lägger sig ner, varpå Sara lägger sig ner (rad30-31). blä: (.) inte 

hundmat (rad 32), säger Jesper och Sara skuggar ä e hundmat ää (rad 34). Jesper 

använder sig av verbala och kroppsliga handlingar när han tar initiativet (rad 28, 

30, 32) i leken. Sara skuggar Jespers kroppsliga handlingar (rad 27, 31) och 

Jespers verbala handlingar (rad 29, 34). Sara använder sig av skuggning som en 

aktiv handling i sig självt. Genom att skugga Jespers handlingar bidrar Sara till 

leken och genom skuggningarna fortsätter leken och den språkliga händelsen. 

En språklig händelse som med all säkerhet skulle avta utan Saras skuggade 

respons. Jesper accepterar Saras skuggning som en respons till att fortsätta 

inneha initiativet i leken. Jesper behåller initiativet i leken och tillsammans 

skapar de ett interaktivt mönster av initiativ-skuggning-initiativ-skuggning (Rad 

27, 28, 29, 30, 31, 32 och 34). Genom att skugga Jespers handlingar begränsar 

Sara informationen och deras gemensamma fokus för interaktionen och 

Tannen (1989) menar, att förutsättningarna för att kunna delta då också 

begränsas. Hade Sara tillfört egna initiativ till leken, hade leken sannolikt blivit 

mer avancerad och ställt högre svenskspråkliga krav på deltagarna. Genom att 

skugga Jesper gör hon det möjligt för sig själv att kunna delta i leken trots sin 

begränsade förmåga i det svenska språket. Man kan se det som att Jesper är 

Saras lärare. Genom att använda Laves (1991) begrepp newcomer och oldtimer kan 
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vi förstå Saras och Jespers handlingar. Av Jesper som är mer erfaren i den 

kulturella gemenskapen lär sig Sara, som är en newcomer, hur man leker och 

deltar i denna sociokulturella kontext. Succesivt, sekvens för sekvens, skapar 

Saras och Jespers verbala och kroppsliga handlingar en helhet som är större än 

dess delar (blickar, kroppar, ord, gester och hästar). Jespers och Saras 

handlingar länkas samman med leksaker, mattor och med den fria leken inom 

förskolans praktik. Med det menas att Saras och Jespers handlingar tillsammans 

med den sociokulturella kontexten skapar en helhet som visar hur man 

samspelar, leker och lär på denna förskola, som Rogoff (2003) beskriver som 

den kulturella gemenskapen. Genom kropparnas rörelser och materialet 

(hästarna) konstruerar Sara och Jesper språk, tänkande och sociala 

konstruktioner i samspel med varandra (Goodwin, 2003).  

 

Språkblandning som kommunikativt redskap 

Under den första perioden observeras Sara använda både sitt förstaspråk 

engelska och sitt andraspråk svenska. I meningar blandar Sara engelska och 

svenska ord. Språkblandningarna sker sällan i barninteraktioner men oftare när 

Sara vänder sig till en vuxen. Sara vet att lärarna talar engelska. Trots att Sara 

bara är tre år vet hon vem hon ska tilltala på vilket språk. Barnen i barngruppen 

tilltalar hon oftast på svenska medan förskolepersonalen kan tilltalas på svenska 

eller engelska. På grund av att Saras förstaspråk, engelskan, fortfarande är 

hennes starkaste språk använder hon engelska ord när det svenska språket 

kommer till korta. Sara blandar språk som en aktiv resurs. I analysen 

framkommer det, att Sara aktivt lägger till ett engelskt ord för att bli deltagare 

och för att kunna påverka sitt deltagande i interaktion med de andra barnen och 

att det är verbet eller substantivet i meningar som ersätts med engelska ord.  

Sjuk-leken 

Excerpt 2, film M2U00912. 

Den språkliga händelsen sjuk-lek visar ett exempel på hur Saras blandning av 

språk kommer till uttryck. Den språkliga händelsen är ett exempel på när Sara 

språkblandar för att upprätthålla sitt deltagande och samtidigt få inflytande över sitt 

deltagande. Denna språkliga händelse sker på den blåa runda mattan i det stora 

aktivitetsrummet i förskolan. Tre flickor, Sara, Jenny och Elin, och 

förskolepersonal Kerstin leker med telefoner. Sara och Jenny har var sin telefon 

som de växelvis ger till Kerstin som de vill ska prata i telefonerna. Eftersom 
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Sara varit hos tandläkaren på morgonen, så kommer flickorna så småningom in 

på en lek, där förskolepersonalen Kerstin är den, som är sjuk. Jenny är den som 

tar initiativet till leken, då hon säger till Kerstin att hon kan vara sjuk och ha ont 

i tanden. De tre flickorna och Kerstin börjar nu planera för leken. Transkriptet 

är ett utdrag ur den språkliga händelsen sjuk-lek och flickornas gemensamma 

fokus är att konstruera en lek tillsammans: 

 

 24 Sara: du va sju:k nu 

 25 Jenny: du haront du haront i tanden ((pekar mot sin kind)) 

 26 Kerstin: ja jo men (XXX) inte till tandläkarn då? ((tittar på Jenny)) 

 27 Sara: ˚du ont i [tanden˚ ((tittar på Kerstin)) 

 28 Jenny:                [jo tanläkaren jo mennä ((gungar med sin kropp i sidled)) 

 29 Kerstin: vi säger dentist (1) tandläkare ((tittar på Sara)) 

 30 Sara: ((tittar på Kerstin och nickar)) 

 31 Jenny: kan ja få hämta filt? [((backar bort från Kerstin))                                     

 32 Sara:                                   [((går efter Jenny, backar också bort från 

Kerstin)) 

 33 Kerstin: javisst. 

 34 Jenny: åkidå 

 35 Kerstin: Jenny (1) dä ligger en filt uppepå  eh uppepå lådan där. ((pekar 

med telefonen mot där jag, Ellinor, står och filmar, jag håller upp 

en filt)) 

 36 Kerstin: sto↑pp. 

 37 Jenny: här? ((rör sig mot hallen, bort från de andra)) 

 38 Kerstin: nej där där Ellinor visar 

 39  (3) ((Sara och Elin följer med sina blickar det Jenny gör)) 

 40 Elin: ha kugge (kudde) mä ((tar båda händerna mot sitt huvud)) 

 41 Elin: ((går mot kameran, tittar på Ellinor))  

 42 Elin: kugge (kudde) 

 43 Kerstin: kudde ja kan hämta min egen kudde [((reser sig upp från golvet))     

 44 Flickorna:                                                              [((iakttar när Kerstin reser 

sig)) 

 45 Jenny: ja vill ha en kud- 

 46  (flera röster pratar, ohörbart) 

→ 47 Sara: ˚ja vill också bankit,˚ (blanket eng filt)((tittar mot där Kerstin är)) 

 48 Kerstin: här ha ja min kudde 

 49 Sara: vade min kudde? 

 

Den språkliga händelsen forsätter med att flickorna och förskolepersonalen 

Kerstin hämtar sina egna privata kuddar och sen forsätter leken med att Kerstin 

får ligga på golvet och vara sjuk. Transkriptet visar hur Jenny initierar en lek 

(rad 24 och 25) som Kerstin accepterar (rad 26). Jenny fortsätter att ta nya 

initiativ då hon frågar om hon kan få en filt (rad 30). Flickorna Sara och Elin 

följer Jenny och Kerstins samtal om var filten är (rad 39) och Elin kommer på 

att hon vill ha en kudde (rad 40). Förskolepersonal Kerstin reser sig för att 

hämta sin egen kudde samtidigt, som hon talar om för flickorna, vad hon ska 



59 

 

göra (rad 43).  Jenny säger, att hon också vill ha en kudde (rad 45). Sara, som 

tyst observerat det Jenny, Kerstin och Elin pratat om, gör nu en aktiv verbal 

handling. Hon säger ˚Ja vill också bankit,˚ (rad 47) med engelskt uttal på blanket, 

engelska ordet för filt på svenska. Sara gör en aktiv handling. Hon ersätter det 

svenska ordet filt med engelskans blanket och använder på så sätt sina egna 

kommunikativa redskap för att upprätthålla sitt deltagande i leken. Transkriptet 

visar hur Sara uttalar substantivet i meningen på engelska, vilket också tydliggör 

vad Sara anser vara viktigt i det hon vill kommunicera. Sara blandar här svenska 

och engelska som en aktiv handling för att upprätthålla sitt deltagande i leken. 

Genom interaktionsanalysen blir det synligt hur Saras aktiva språkval hänger 

ihop med det de andra barnen och förskolepersonalen säger och gör (Goodwin, 

2000). Saras språkblandning visar hur hon som newcomer använder engelskan för 

att få inflytande i den språkliga händelsen (Lave, 1991). Sara har tidigare på 

morgonen varit hos tandläkaren. Den händelsen influerar flickornas lek och kan 

förstås som en yttre händelse utanför förskolan, som påverkar flickornas lek, 

där flickornas och förskolepersonalens samtidiga praktiserande av kroppar, 

språk, kuddar, filtar och rummet skapar en helhet (Goodwin, 2003) som 

beskriver hur man leker och samspelar i denna kulturella gemenskap (Rogoff, 

2003).  

 

Kroppen som kommunikativt redskap 

Maryam, 5 år med persiska som förstaspråk, är aktiv då hon rör sig genom 

förskoleavdelningens olika rum. Hon tar initiativ till olika aktiviteter, till lekar 

och till samspel med sina kamrater. Hon visar mycket energi när hon med sin 

kropp i kombination med svenska ord och material gör handlingar för att få 

tillgång till, upprätthålla och få inflytande över deltagande i lekar och aktiviteter under den 

fria leken. Exemplet som följer visar hur Maryam deltar i en sånglek. Den 

språkliga händelsen visar, hur Maryam är aktiv, då hon tar initiativ till och leder 

en aktivitet, en sångsamlingslek, där hon själv agerar lärare och kamraten Sofie 

agerar barn. Maryam är mycket aktiv fram till att leken ställer för höga språkliga 

krav på Maryam. Då tar Sofie över och visar Maryam hur sången ska sjungas 

och rörelserna ska genomföras.  

Sångsamlingslek 

Excerpt 3, film M2U00891 

Maryam, Sofie och andra barn leker i avdelningens största rum. Maryam tar en 

stol och bär den fram till en bokhylla. Några barn som leker med stolarna 
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protesterar men låter ändå Maryam ta stolen. Ovanför bokhyllan sitter en 

väggfast hylla och på den står ett antal små sångburkar8. Burkarna har samma 

ovala form, har plastlock och är klädda i olika färger och mönster. Maryam tar 

sex burkar i famnen och bär in i dockvrån där Sofie sitter på golvet. Maryam 

ställer burkarna på golvet hos Sofie. Hon sätter sig på golvet bredvid Sofie och 

säger: - Sofie. (Sekertimina) Maryam frö:gen,. Sofie visar genom att sitta på golvet, 

iaktta och fråga: - Vikken ska ja öppn= att hon har förstått att de båda nu ska 

leka sångsamling som innefattar vissa regler och turtagningar. När vi kommer in 

i transkriptet har Maryam ordnat leken, vilka roller de båda har och bestämt var 

Sofie ska sitta. Sofie får nu öppna första burken:  

 

 1 Maryam: [Sofie? [ (eningquen)?. 

 2              [((rör sin hand i en cirkel ovanför burkarna, 1,  

 3  blicken är riktad mot burkarna)) 

 
 4 Sofie: [((Blick riktad mot burkarna)) 

 5  (0.8) ((Sofie väljer en orange burk och försöker öppna den)) 

 6 Maryam: >vänta lite,< 

 7  ((Maryam försöker hjälpa Sofie öppna burken men hon lyckas 

själv)) 

 8 Sofie: (( tar fram ett pappersspöke ur sångburken)) 

 9 Maryam: [S:pökä: 

 10  [(( tar spöket ur Sofies hand, tittar på bilden och börjar 

sjunga)) 

 11  [”spindela ä spökä?=” 

 12  [(( för sina fingrar ihop, 2, som för att göra ”Imsevimse 

spindel”)) 

 

                                              
8
 En sångburk är en burk som innehåller ett tredimensionellt föremål som symboliserar en sång. Till 

exempel ett leksakslamm kan symbolisera sången Bä bä vita lamm, en spindel kan symbolisera 

sången Imse vimse spindel.  

Maryam Sofie 

Sångburkar 
1 

2 
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Maryam tar initiativet till en lek. Hon hämtar sångburkar och placerar dem i den 

lekyta som hon och kamraten Sofie för tillfället har valt. Transkriptet visar hur 

Maryam, som är läraren i leken, har makten över burkarna och vems tur det är 

att öppna dem. Precis som en lärare säger hon namnet på det barn vars tur det 

är att öppna en burk (rad 1). Maryam rör sin högra hand i en cirkel ovanför 

burkarna (rad 2) och i Sofies blickfång samtidigt som hon säger (eningquen)?. 

(rad1). Sofie, vars blick är riktad mot burkarna (rad 4), hör sitt namn, Maryams 

påhittade språk och ser den svepande gesten över burkarna. Kombinationen av 

de kommunikativa redskapen och Sofies erfarenheter av sångsamlingar gör att 

hon vet vad hon ska göra. Hon väljer en orange burk som hon försöker öppna 

(rad 5). Maryams uppmärksamhet är riktad mot det Sofie gör och hon vill hjälpa 

till när Sofie ska öppna locket på burken (rad 7). Så fort Sofie lyckats få upp 

locket och tagit fram ett litet pappersspöke (rad 8) säger Maryam S:pökä:, och 

tar pappersspöket från Sofie. Maryam börja sjunga ”spindela ä spökä?=” (rad 11) 

samtidigt som hon för sina fingrar ihop som för att göra rörelserna till sången 

Imse Vimse spindel (rad 12). Fram till punkt 12 är Maryam aktiv. Hon tar 

initiativ till leken, hon bestämmer att hon ska vara fröken, hon bestämmer var 

Sofie ska sitta och när Sofie får välja en burk. Det är Maryam som med sina 

kommunikativa redskap styr leken. Här tar leken en ny vändning. När Maryam 

börjar sjunga (rad 11) samtidigt som hon gör rörelser med fingrarna (rad 12) 

stoppar Sofie henne: 

 

 13 Sofie: =nä[ nä så[här. 

 14        [(( skakar på huvudet, flickorna tittar på varandra)) 

 15                  [((sätter ihop sina fingerspetsar, formar ett tak)) 

 16  ”det [bor ett litet” .hh sjung då mary- ”det bor ett litet spöke” 

 17          [((tittar på Maryams händer och sen hennes ansikte)) 

 18 Maryam:         [((tittar på Sofies händer och gör likadant, 3,)) 

 
 19 Maryam: äh 

 20 Sofie: [”här inne i vårt hus han flyger upp om n[atten,  

o gör en massa  b[us:.” 

 21 Maryam:                                                              [nattä,                                                                              

[                            [bus. 

 22  [((Maryam iakttar och flickorna plockar med burkarna)) 

 23 Sofie: [”han skojar med dom sto[ra, han skojar med dom små” 

3 
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 24 Maryam:                                        [ra, 

 25  [((Sofie gör rörelser med händerna framför ansiktet))  

 26  [((Maryam tittar på Sofie och imiterar sen rörelsen)) 

 27 Sofie: [”å innan han [ha (sönnat sig så) säger han” B[U: 

 28                         [((Sofie lägger båda händerna mot kinden, 

låtsas sova)) 

 29 Maryam: [(( tittar på och plockar med sångburkarna))    [Bu: 

 30  ((Båda flickorna spretar och viftar med fingrarna)) 

 

Maryam har haft initiativet och kontrollerat leken fram till rad 13. Maryam har 

precis börjat sjunga på en sång men det är fel sång menar Sofie som avbryter 

henne och direkt rättar henne (rad 13, 14, 15). Nä nä såhär, säger Sofie medan 

hon skakar på sitt huvud (rad 13, 14) samtidigt som hon formar sina händer till 

ett tak (rad 15). Sofie börjar sen sjunga på den rätta sången samtidigt som hon 

uppmanar Maryam att sjunga hon med (rad 16). Maryam iakttar Sofie och gör 

likadant (rad 18). Efter ett kort äh (rad 19) från Maryam fortsätter Sofie sin sång 

(rad 20). Maryam som tidigare varit framträdande i leken är nu mer avvaktande. 

Sofie sjunger och Maryam fyller i de begrepp och ljud hon kan (rad 20-24). 

Transkriptet visar hur Maryam sjunger med på endast enstaka ord i sången, 

nattä och bus (rad 21) och –ra (som i stora, rad 24). Under sången som ställer 

större krav på kunskaper i det svenska språket och kännedom om sången är det 

Sofie som tar kommandot. Det är nu Sofie, som bestämmer och talar om hur 

leken, sången, går till. Maryam har en mer återhållsam och iakttagande roll när 

hon lyssnar in och repeterar Sofies rörelser och sång. Sångsamlingsleken 

fortsätter med att flickorna turas om att välja en burk och sjunger sen 

tillsammans. Maryam är den som kroppsligt och verbalt styr lekens regler och 

Sofie är den, som verbalt visar på hur sångerna låter och som korrigerar sin vän.  

 

Denna språkliga händelse visar hur redskap i förskolan är, som Vygotsky (1978)  

beskriver, socialt, historiskt och kulturellt betingade. Sångburkarna som tidigare 

använts på samlingar signalerar från sin plats på hyllan hur de ska användas. 

Maryam har efter en tid i förskolan lärt sig att hon får använda burkarna och 

hur de används i denna kulturella gemenskap (Rogoff, 2003). Genom att 

praktisera strukturer i omgivningen (Goodwin, 2003), det vill säga hur burkar 

används och hur samling genomförs, leker Maryam och Sofie en 

sångsamlingslek. Med van hand och säkert kroppsspråk ordnar Maryam leken. 

Samlingslekens tydliga ritual hjälper Maryam att hålla initiativet i leken och Sofie 

att vara den som iakttar, följer och gör som hon blir tillsagd. När så leken, som 

går ut på att sjunga svenska barnsånger, blir för språkligt avancerad för Maryam 

tar Sofie rollen som den mer erfarne, oldtimer (Lave, 1991), och visar på hur 
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sången ska sjungas och vilka rörelser som hör till. Maryam blir då mer 

återhållsam och, som newcomer, iakttar och repeterar hon Sofies handlingar. 

Exemplet visar hur newcomer och oldtimer inte innebär statiska roller, som 

kommer till uttryck på ett specifikt sätt, utan beskriver hur barn är inkännande 

för varandras kompetenser.  

 

Påhittat språk9 som kommunikativt redskap 

Maryam, som har persiska som sitt förstaspråk, praktiserar en interaktiv strategi 

att hitta på språk10 i kombination med andra kommunikativa redskap som 

verbalt språk, kroppsspråk och material när hon interagerar med barn i 

förskolan. Det påhittade språket praktiserar Maryam som en aktiv handling för 

att bli deltagare, för att upprätthålla och få inflytande över deltagandet i en aktivitet. 

Hon praktiserar det påhittade språket när hon förhandlar om vem som får vara med i 

leken med andra barn i förskolan. Det påhittade språket har svensk 

språkmelodi, svensk fonologi, men har ingen språklig innebörd enligt det 

svenska språket. Maryam uttalar det påhittade språket i syfte att på olika sätt bli 

deltagare i den språkliga händelsen, i förskolans kultur och i en ny språklig 

kontext och på så sätt aktivt bidra till att skapa en ny kulturell gemenskap. 

Ibland observeras Maryam använda påhittat språk i kombination med svenska 

ord och kroppsspråk och ibland utan inslag av svenska ord. Följande språkliga 

händelse är ett exempel på hur Maryam använder sig av det interaktionella 

fenomenet, att hitta på språk, i interaktion med barn i förskolan. Den språkliga 

händelsen förhandling sker inom ramen för fri lek och barnens delade 

uppmärksamhet är att upprätthålla och erhålla deltagande och förhandla om 

lekutrymme.  

Förhandling om deltagande i lek 

Excerpt 4, film M2U00909 

Maryam och Sofie, 4 år, leker i legorummet, som ligger i anslutning till hallen 

och entrén. Rummet är rektangelformat med entrédörr på en av kortsidorna 

och ett fönster på den motsatta väggen. Utmed den vänstra väggen, från dörren 

sett, står en hylla med Duplolego, traktorer och bilar i plast och plastdjur. Längs 

väggen till höger, bakom dörren, finns tre garderober. Garderoben som är 

närmast rummets mitt är ombyggd att användas i lek. På golvet ligger en stor 

                                              
9
 Min översättning från Krupa-Kwiatkowskis (1998) engelska begrepp invented och artificial language 

10
 Maryams mamma har bekräftat flickans påhittade språk dvs Mamman har bekräftat att det 

Maryam säger inte har någon innehållslig betydelse enligt det persiska språket. 
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mjuk madrass. Tillsammans med flickorna är Filip 2 år. Flickorna leker att de 

sover på madrassen och sen vaknar och går på toaletten. Toaletten är den av 

garderoberna i rummet som blivit ombyggd. Med hjälp av en utsågad spånskiva 

har personalen byggt en grotta, som man kan gå in i. Nu är alltså grottan en 

toalett. Flickorna sover, de vaknar och de går på toaletten, de går och lägger sig 

igen, sover, vaknar, går på toaletten, så håller de på. Filip iakttar flickornas lek 

och emellanåt får han delta då flickorna bär honom eller lägger honom på 

madrassen. Dörren till rummet är stängd men så plötsligt öppnas dörren. Båda 

flickornas ansikten vänds mot dörren och John, 5 år, kommer in: 

 

 

Den språkliga händelsen innehåller förhandling om vem som får vara med, vem 

som får delta i leken. Maryam, Sofie och Filip leker mamma-pappa-barn men 

leken avbryts av att John kommer in och vill vara med. John hinner inte 

uttrycka sitt ärende förrän Maryam högt och tydligt säger NÄE (rad 1). Hon 

tittar mot dörren och skriker GÅ (rad 3). Sofie ställer sig upp och går mot 

garderoberna och säger: - du just tar våra grejer ju (rad 5), och bekräftar och 

stödjer på så sätt Maryams uttryck. Stopp här,  säger Sofie och genom att ställa 

 1 Maryam: [↑NÄ:E:  ((står upp, sträcker på halsen, tittar mot dörren)) 

 2  [((Sofie sitter på en madrass, tittar på Maryam sen mot dörren där  

   John kommer in)) 

 3 Maryam: [GÅ:. 

 4 Sofie: [(( reser sig upp)) 

 5 Sofie: Du just tar våra grejer ju:. (( Sofie springer mot garderoben)) 

 6 Maryam: (3) ((går mot och kryper in i garderoben)) 

 7 Sofie: [Gjorde du¿ ((står framför garderoben, tittar mot John)) 

 8 Maryam: [((kryper ut ur garderoben)) 

 9 Sofie: (2) ((backar så hela hennes kropp täcker öppningen till garderoben)) 

 10 Sofie: [(s)topp inne här. 

 11 John: [((tittar på Sofie, kliar sig i håret)) 

 12 Sofie: S::topp ↑här, ((tittar på John, skjuter fram hakan)) 

 13 Maryam: Hu, hm 

 14 John: ((närmar sig garderoben)) 

 15 Maryam: GÅ  ((håller upp sin vänstra hand mot John, går fram  och 

   placerar hela sin kropp framför Sofie och garderobsöppningen)) 

 16 John: Vet du dom gör dom dom jag får inte komma i::n  

    ((Väder sig mot mig, Ellinor)) 

 17 Sofie: Men men där (s)ka vi lägga där inne= ((tittar på John)) 

→ 18 Maryam: =Sschekertere kommere hauch hauch hauch,((klöser med  

    händerna i luften mot John)) 

  19 Sofie: Hauch, 

 20 Maryam: HÄR. ((korsar sin händer med en bestämd rörelse)) 

 21  (7) ((barnen står och iakttar varandra)) 
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sig i garderobens öppning, sträcka armarna utåt sidan och sträcka hakan i vädret 

använder hon både kroppen och verbalt språk för att stoppa John från att gå in 

i garderoben (rad 12). Maryam, som står vid sidan om och tittar på Filip, vänder 

sig nu mot John, går mot honom med utsträckt hand medan hon säger GÅ (rad 

15). Maryam ställer sig framför Sofie med armarna beskyddande om både Sofie 

och garderoben. Maryams handlande bekräftar Sofies tidigare yttrande och 

handling och flickorna visar, att de är enade i förhandlingen om vem som ska få 

delta och om vem som får gå in i garderoben. John vänder sig mot mig (Ellinor) 

och uttrycker ett missnöje, han pekar på flickorna i garderoben, tittar på mig 

och säger Vet du dom gör dom dom jag får inte komma iiin, (rad16). Båda flickorna 

står kvar i öppningen till garderoben med blickarna riktade mot John och mig. 

Jag svarar inte. Jag tittar på John och sen på flickorna. Sofie säger Men men där 

(s)ka vi lägga där inne= (rad 17), och Maryam fortsätter =Sschekertere kommere hauch 

hauch hauch och genom att samtidigt göra gester i luften som om hon tänkte 

klösa någon förstärker Maryam det hon försöker förmedla, att John inte får 

vara med, ta deras saker eller gå in i garderoben (rad 18). Sofie uttrycker Hauch, 

och bekräftar så Maryams uttryck (rad 19).  Under pausen (rad 21) som följer 

lämnar Maryam och Sofie garderoben och barnen står och tittar på varandra. 

Den språkliga händelsen visar hur Maryam använder sig av en interaktiv strategi 

när hon hittar på språk. Hon hittar på språk som ett aktivt kommunikativt 

redskap för att bli deltagare i interaktionen. Hon praktiserar påhittat språk på 

grund av, att hon har få kunskaper i det svenska språket, språkkunskaper i 

svenska, som barn i hennes egen ålder vanligtvis har. Maryam använder de 

resurser hon har och genom att hitta på språk, kan hon bidra till interaktionen 

och på sätt upprätthålla sitt deltagande. 

 

Maryams praktiserande av ett påhittat språk visar, att hon är medveten om att 

hon och de andra barnen i förskolan talar olika språk. Det påhittade språket 

prövar hon för att få inflytande i de språkliga händelserna. Med ett multimodalt 

perspektiv på språk visar den språkliga händelsen hur, Maryam använder det 

hon har tillhands (Kress, 1997). Maryams praktiserande av påhittat språk visar 

också att hon har läst av den kulturella gemenskapens (Rogoff, 2003) struktur 

och normer vad gäller språk. Med det menas, att Maryam har förstått, att i den 

sociala, kulturella, institutionella och historiska kontexten förskolan använder 

man det verbala språket, när man kommunicerar.  
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Rösten som kommunikativt redskap 

Ett mönster, som framträder i analysen av första perioden, är hur Maryam 

praktiserar sin röst som ett kommunikativt redskap. I de flesta språkliga 

händelser hon deltar i observeras, hur hon gör utrop med sin röst och prövar 

det som kommunikativt redskap. Utrop som ”NEJ”, ”FRÖKEN”,”KOM”, 

”HÄR”, ”ERIK” och ”FRIDA” är ganska entoniga och Maryam använder dem 

med kraft och styrka i kombination med kroppsrörelser, gester, blickar och 

material i interaktion med de andra barnen. I likhet med att hitta på språk, 

praktiserar Maryam rösten för att bli delaktig i processen av att upprätthålla 

delaktighet. Maryam praktiserar rösten som ett aktivt kommunikativt redskap för 

att kunna förhandla, för att få inflytande över och för att bekräfta innehåll i deltagandet. 

Med andra ord, med sin röst utropar Maryam de svenska ord hon kan för att 

kunna delta i språkliga händelser med olika innehåll i förskolan. 

Bygg- och konstruktionslek 

Excerpt 5, film M2U00882. 

Denna språkliga händelse utspelar sig i avdelningens aktivitetsrum. Flickorna 

Maryam och Sofie sitter på golvet och bygger med stora mjuka klossar. Maryam 

har en bil i handen. På golvet vid flickorna finns även ett antal småbilar. En 

pojke kommer in och försöker ta den bil Maryam håller i handen. Hon skyddar 

bilen med båda sina händer, men när hon hör en annan pojke säga, att hon har 

tagit den bilen från första pojken kastar hon iväg den. Andra barn leker i 

rummet men interagerar inte i denna händelse. Den språkliga händelsen som 

Maryam och Sofie är inblandade i fortsätter.  Gemensamt fokus för 

interaktionen är att tillsammans bygga och konstruera med klossar: 

 

 1 Sofie: hä maryam ((ger en stor kloss till Maryam)) 

 2 Maryam: ((tar emot klossen)) 

 3 Maryam: SLUTA ((lägger klossen så att den blir en kana och tittar på 

en pojke tvärs över rummet, vars bil hon kastat iväg och 

räcker ut tungan)) 

 4  (4) ((Maryam släpper iväg sin bil som åker nedför kanan, 

Sofie bygger med klossar bredvid)) 

 5 Maryam: Wisch ((tittar på Sofie och sträcker sig efter bilen)) 

 6 Sofie: (2) ((vänder sig bort från Maryam för att hämta klossar i 

hyllan)) 

→ 7 Maryam: TITTA= ((tittar på Sofie och håller en bil längst upp på 

kanan)) 

 8 Sofie: =titta va häftigt ((tittar på sitt eget bygge)) 

→ 9 Maryam: NEJ TITT ((tar sin bil och släpper iväg den)) 

 10  ((Sofie plockar upp en egen bil från golvet, reser sig och går 
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runt till Maryams bilbana, släpper iväg sin bil)) 

 11 Maryam: haha ((tittar på Sofie)) 

 12 Sofie: ((kryper efter sin bil)) 

 13 Maryam: ((tar sin bil och släpper iväg den)) 

 14 Maryam: NEHEHEJ ((lägger sig ner sträcker sig efter bilen)) 

 15  (15) ((Maryam fortsätter släppa sin bil utmed kanan, Sofie 

sätter sig åter och bygger på konstruktionen)) 

 16 Maryam: ((sträcker sig efter en kloss på golvet och placerar den vid 

bygget)) 

 17 Sofie: ((Hämtar en kloss i hyllan och placerar den bredvid Maryams 

kloss)) 

 18 Sofie: ((Lyfter bort klossen igen)) 

→ 19 Maryam: ↑NEJ. ((klappar med handen i golvet precis där Sofie tidigare 

lagt klossen, 1)) ↑HÄR.  

 
 20 Sofie: ((ställer ner klossen igen)) 

 21 Maryam: ((tar klossen och ställer den tillrätta)) 

 

Denna språkliga händelse beskriver hur Maryam och Sofie sitter alldeles intill 

varandra och bygger på samma konstruktion. Trots att de bygger på samma 

konstruktion så verkar Maryam vara fokuserad på sitt byggande och Sofie på 

sitt. Transkriptet visar hur Maryam bygger en bilbana (rad 3) och att Sofie 

bygger på något bredvid (rad 4). Maryam vill så visa för sin kompis att bilen 

åker utför banan och påkallar Sofies uppmärksamet (rad 7). Maryam håller en 

bil överst på banan samtidigt som hon med sin röst utropar TITTA till Sofie. 

Sofie som har fokus på sitt eget byggande vill samtidigt att Maryam ska titta på 

något häftigt (rad 8). Men Maryam vill att Sofie ska titta på henne istället och 

fortsätter därför med ett nytt utrop NEJ TITT samtidigt som hon släpper iväg 

bilen (rad 9). Den samtida verbala handlingen med rösten och den fysiska 

handlingen att släppa iväg bilen får Sofie att reagera. Hon hämtar en egen bil 

och prövar nu själv banan (rad 10). I transkriptet kan vi följa hur flickorna sen 

återgår till respektive byggande. Maryam kör bilen nedför banan och Sofie 

bygger bredvid (rad 15). Efter en stund tar Maryam en kloss och lägger vid 

1 

Sofie Maryam 
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bygget nära banan (rad 16). Då tar Sofie en kloss och placerar den vid Maryams 

kloss (rad 17) men ångrar sig och tar bort klossen igen (rad 18). Maryam 

praktiserar nu rösten och en gest för att få Sofie till att placera klossen där den 

var (rad 19). ↑NEJ. ↑HÄR. utropar Maryam samtidigt som hon klappar med 

handen i golvet. Maryams utrop med rösten i kombination med ordens 

betydelse och gesten får önskad effekt och Sofie ställer tillbaka klossen (rad 20). 

Den språkliga händelsen visar hur Maryam praktiserar sin röst i kombination 

med blickar, gester, kroppsrörelser, material och verbalt språk för att kunna 

delta i leken med Sofie. Maryams röst signalerar att hon vill ha uppmärksamhet 

och inflytande och Sofies responser (rad10 och 20) visar hur Maryams röst blir 

ett aktivt kommunikativt redskap i den språkliga händelsen.  

 

Maryam som är newcomer (Lave, 1991) kombinerar flera olika resurser i 

samspelet med Sofie. Hon tittar på Sofie flera gånger, hon uttalar med rösten de 

få ord hon behärskar och hon gestikulerar. Sofie som är mer erfaren, oldtimer 

(Lave, 1991), i den kulturella gemenskapen (Rogoff, 2003) tittar inte på 

Maryam. Sofie befinner sig alldeles intill Maryam och utför handlingar och 

samtal, som jag här beskriver som både lugnare och tystare än Maryams. 

Flickornas praktiserande av kommunikativa redskap tillsammans med klossarna, 

mattan de sitter på och andra barn i rummet beskriver en helhet där de olika 

delarna inte kan skiljas åt och den språkliga händelsen förstås i sin 

sociokulturella kontext (Vygotsky, 1978; Wertsch, 1998; Rogoff, 2003). Den 

språkliga händelsen visar hur barn samspelar på olika sätt medan de konstruerar 

språk, tänkande och sociala konstruktioner (Goodwin, 2003). Trots Maryams 

begränsade kunskaper i det svenska språket har flickorna förståelse för 

varandras handlingar och den struktur som ramar in denna händelse (Goodwin, 

2013). 

 

Strukturer i omgivningen som kommunikativt redskap 

I Goodwins (2003) ramverk för deltagande beskrivs hur personers aktioner 

påverkas av strukturer i omgivningen. Han menar att strukturer som konkreta 

rum, artefakter och andra personer påverkar våra handlingar men också 

strukturer som rutiner, regler och normer för hur vi förväntas agera. I analysen 

framkom, att barn relaterar till strukturer i omgivningen, som till exempel en 

regel, som ett kommunikativt redskap. Strukturerna blev synliga genom barnens 

verbala handlingar i interaktioner. Strukturer som identifierades var sociala och 
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etiska regler om att alla får vara med och leka, att alla ska städa efter sig, att dela 

med sig och turtagning när barnen spelade spel.  

 

Den språkliga händelsen, som jag nu ska beskriva, är ett exempel på hur två 

svensktalande barn, i en språklig händelse, refererar till och upprätthåller strukturer i 

omgivningen som etiska och institutionella regler i förhandlingen om att få delta. 

Genom interaktionsanalysen undersöker jag hur barnens praktiserande av olika 

kommunikativa redskap, påhittat språk och miljön kopplas samman till en 

helhet, en språklig händelse i förskolan.   

Förhandling om deltagande i lek 

Excerpt 6, film M2U00909. 

Detta utdrag är från samma språkliga händelse, som när Maryam använder 

påhittat språk, excerpt 4. I transkriptet som följer, kan vi se hur hon fortsätter 

använda påhittat språk men detta excerpt är ett exempel på hur de två 

svensktalande barnen använder utomliggande faktorer som etiska och 

institutionella regler. Maryam och Sofie befinner sig i ett litet rum på 

avdelningen. De leker och plötsligt kommer John in och vill vara med. Det vill 

inte flickorna som försvarar sitt utrymme och en förhandling om Johns 

deltagande startar (se excerpt 4). Denna del av transkriptet startar mitt i barnens 

förhandling. Fram till nu har John stått med ryggen mot dörren och flickorna 

står inne i rummet för att försvara utrymmet i en garderob: 

 

 31 Maryam: NEJ ((motar John med hela kroppen med ryggen vänd mot honom)) 

 32 John: Nä::::  ((puttar Maryam i ryggen, backar från dörren)) 

 33 Maryam: (5) ((plockar ut två väskor från garderoben och går där ifrån,  

 34  hon ger en väska till Sofie)) 

 35 John: ((går in i garderoben)) 

 36 Sofie: Jag (xxx) vi (s)ka alls inte leka med dig. Men= ((går fram till  

 37  garderoben där John är, Maryam står bredvid och tittar på)) 

→ 38 John: =då säger jag till frö:ken= 

 39 Sofie: =men vi ska= 

 40 Maryam: =Sluta (.) minelä lilla kära John hunäll ((ställer sig framför  

 41  och tar tag om Sofies axlar och tittar Sofie i ögonen)) 

 42 Sofie: Men jag säger inte rä till min pappa  

 43  ((går och ställer sig på madrassen)) 

 44  (3) ((Flickorna tittar på varandra)) 

 45 Maryam: Pappa rianella ((vänder sig om och tar på Johns arm)) 

→ 46 John: Min pappa säger att att j att att min pappa säger att alla=  

 47  ((tittar på Sofie)) 

 48 Maryam: ((Maryam tittar mot dörren, Edvin kommer in)) 
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 49  =Edvin kommer (xx) kolla Edvin=  

 50  ((Pekar på Edvin som kommer in i rummet)) 

→ 51 Sofie: =Ja men det får man ju  ((Tittar på John)) 

→ 52 Sofie: Det får man faktiskt ((lämnar rummet)) 

 

John som fram till nu stått vid dörren går fram till garderoben. Maryam 

upptäcker honom och försöker stoppa honom med ett NEJ och med hela 

kroppen uppställd framför öppningen (rad 31). Maryam står med ryggen mot 

John. John knuffar till Maryam i ryggen och säger Nä:: (rad 32) och vänder 

kroppen från garderoben. Med ord och med handling (knuff) visar John att han 

är missnöjd. Maryam böjer sig in i garderoben tar ut två väskor som ligger där 

och lämnar sen garderoben. John går nu in i garderoben. Maryam ger en väska 

till Sofie (rad 34) som vänder sig till John och säger Jag (XXX) vi (s)ka alls inte 

leka med dig (rad 36). John protesterar och hotar med att gå till fröken (rad 38). 

När Maryam vänder sig mot Sofie och uttrycker =Sluta (.) minelä lilla kära John 

hunäll (rad 40) medan hon lägger båda sina händer på Sofies axlar och tittar 

henne i ögonen (rad 41), visar hur Maryam använder flera modaliteter som 

kroppsspråk, verbalt språk och påhittat språk när hon vill förmedla vad hon 

tycker. Sofie uttrycker men jag säger inte rä till min pappa, som följs av en paus (rad 

42, 44)). Flickorna tittar på varandra och Maryam, som uppfattat ordet pappa, 

fortsätter Pappa rianella (rad 45) och vänder sig mot John och tar på hans arm. 

Genom att använda de ord hon kan i kombination med påhittat språk och 

kroppsspråk bidrar Maryam till samtalet. Att John fortsätter att förhandla om 

deltagande kan bero på att han har kunskap om en etisk regel om att alla får 

vara med. Han visar att han har rätten på sin sida, genom att uttrycka Min pappa 

säger att att j att att min pappa säger att alla= (rad 46). John tittar på Sofie (rad 47) 

vilket kan betyda, att han vet att Sofie också vet, att alla får vara med. Vilket 

också Sofie håller med om när hon säger =Ja men det får man ju (rad 51). Under 

tiden har Edvin kommit in (rad 48) vilket Maryam påvisat genom att säga Edvin 

kommer, kolla Edvin och peka på honom (rad 50). Strax kommer flera barn in 

och Sofie lämnar rummet och den språkliga händelsen avslutas. Att Sofie 

avslutar med att säga det får man faktiskt (rad 52) och sen lämnar rummet kan 

visa, att hon gör motstånd mot regeln att alla får vara med, då hon hellre 

avviker från leken än att låta John bli delaktig i hennes och Maryams lek.  

 

Transkriptet visar hur John refererar till strukturer i omgivningen (Goodwin, 

2003), det vill säga den etiska regeln att alla får vara med, för att bli deltagare i 

en lek. Genom att uttala att hans pappa säger att alla får vara med, refererar han 

aktivt till sociala och etiska regler som är socialt, historiskt, kulturellt och 
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institutionellt skapade (Rogoff, 2003) i förskolan men också i samhället. Även 

Sofie är medveten om regeln och bekräftar att John har rätt. Maryams 

handlingar visar, att hon förstår vad som förhandlas om i leken (Goodwin, 

2013). Maryam, som är newcomer (Lave, 1991) behärskar inte språket i den grad, 

att hon kan vara med och förhandla, när barnen börjar referera till strukturer i 

omgivningen, i detta fall en etisk regel om att alla får vara med. Exemplet visar 

hur Maryam trots sitt praktiserande av tydliga, kraftfulla gester och påhittat 

språk inte har någon effekt på John eller på förhandlingen och hur Maryam 

ännu inte är en erfaren deltagare, oldtimer, (Lave, 1991) i den kulturella 

gemenskapen i förskolan (Rogoff, 2003).  

 

Sammanfattning av resultat första perioden 

 

Resultatet från den första perioden visar att de nyanlända barnen, Sara och 

Maryam, praktiserar och kombinerar olika kommunikativa redskap för att 

förhandla om material och deltagande, få tillgång till deltagande, upprätthålla 

deltagande, få inflytande över deltagande och bekräfta innehåll i deltagande i 

interaktioner med barn i förskolan. Kommunikativa redskap som identifierades 

i barns språkliga händelser var kroppen som innefattar rösten, blickar, gester, och 

skuggning, verbala språket som innefattar skuggning, påhittat språk, rösten, 

blandspråk, materialet som innefattar leksaker, pennor, papper, utklädningskläder 

och sångburkar, och strukturer i omgivningen som innefattar strukturer, rutiner och 

regler, normer o värderingar. Vad som är framträdande under den första 

perioden är hur barn gör deltagande med sina röster, kroppar och material. De gör 

deltagande genom att kombinera olika kommunikativa redskap, som jag 

beskrivit ovan, i interaktion i den sociokulturella kontexten. Barnens kroppar 

befinner sig i rörelse, medan de använder materialet, som finns till hands, där 

materialet erbjuder kommunikativa möjligheter. Det verbala svenska språket är 

viktigt, men eftersom Sara och Maryams kunskaper och förmågor att 

kommunicera på majoritetsspråket svenska är begränsade, blir agerandet med 

kroppen och materialet mer framträdande.  

 

De språkliga händelserna beskriver ett aktivt och konkret interaktivt arbete där 

barnen allt eftersom skapar delaktighet och någon form av gemensam förståelse 

om aktivitetens innehåll. Transkripten visar hur barns kroppar, verbalt språk 

och material tillsammans bildar en helhet för hur påhittat språk, skuggning, röst, 
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strukturer i omgivningen och blandspråk praktiseras i språkliga händelser i 

förskolan. Utan någon av delarna skulle de språkliga händelserna se annorlunda 

ut. Till exempel, om vi tar bort garderoben i excerpt 4, skulle barnen ha en 

annan lekyta att försvara och förhandla om, och om Maryam skulle tala bara det 

svenska språket, skulle hela diskussionen, om att få vara med, låta helt 

annorlunda. Skulle Sara ta initiativ istället för att skugga, skulle också hästleken 

framträda på ett annat vis. I förskolans sociokulturella kontext samspelar 

barnens kroppar och språk med varandra och med materialet, när de deltar i 

språkliga händelser, språkliga händelser, som visar på just dessa förskolors 

koder för samspel, lek och lärande. I de språkliga händelserna konstruerar 

nyanlända barn och andra barn språk, tänkande och sociala mönster i samspel 

med varandra genom sina kroppar, artefakter och den sociala kontexten 

(Goodwin, 2003). 
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Kommunikativa redskap andra perioden 

Under analysen av den andra periodens data, när Maryam, 5 år, och Sara, 3 år, 

varit i förskolan i 8-9 månader, identifieras variationer av kommunikativa 

redskap. Precis som under analysen av första perioden blev de kommunikativa 

redskapen synliga genom att vara återkommande i de språkliga händelser, som 

de nyanlända barnen deltog i under den fria leken i förskolan. Under den andra 

perioden observeras att nyanlända barn praktiserar kommunikativa redskap när 

de skuggar, gör uttryck med rösten, refererar till strukturer i omgivningen och 

metakommunicerar i interaktion med andra barn i förskolan. Barnen med svenskt 

ursprung förefaller nu ställa andra kommunikativa krav på sociala och 

kommunikativa förmågor hos de nyanlända flickorna, vilket jag kommer att 

beskriva under avsnittet Rösten som kommunikativt redskap (excerpt 8, s. 77).  

 

De språkliga händelserna visar nu, att Saras och Maryams kommunikativa 

repertoar har blivit mer och mer verbal, och att barnen refererar till saker 

utanför här och nu. Med andra ord, de nyanlända barnens svenska språk har 

blivit mer nyanserat, de benämner, de berättar vad de gör och de utövar 

inflytande genom det verbala språket (Vygotsky, 1978). Barnen med svenskt 

ursprung verkar nu ställa kommunikativa krav på, att de nyanlända barnen ska 

förstå och följa de kulturella och sociala koder och regler, som finns i förskolan. 

Maryam, med persiska som förstaspråk, observeras inte längre hitta på språk 

och Sara, med engelska som förstaspråk, observeras inte längre språkblanda. De 

språkliga händelserna karaktäriseras nu av att vara mer verbala och pågår under 

längre tid än under första perioden. De språkliga händelserna kräver nu riktat 

fokus under längre tid och de innehåller oftast fler deltagare än två.  

 

Nedan följer en beskrivning och analys av de kommunikativa redskap som 

identifierades, när Maryam och Sara hade deltagit i verksamheten på förskola i 

8-9 månader. De kommunikativa redskapen beskrivs utifrån hur, när och till 

vad de praktiseras i de språkliga händelserna följt av empiriska exempel.  

 

Skuggning som kommunikativt redskap 

Under den andra perioden observeras Sara fortfarande skugga sina kamrater på 

avdelningen. Skuggningarna sker mitt i de språkliga händelserna, det vill säga, 

mitt i leken eller interaktionen som redan är i gång. Det visar att den skuggande 
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funktionen nu är att upprätthålla deltagandet och bekräfta innehållet i leken för att få 

leken, aktiviteten att fortsätta. Med andra ord, Sara skuggar för att ge respons på 

kamratens initiativ, för att på så sätt kunna fortsätta vara deltagare i leken och så 

att leken fortsätter. Saras skuggning av ett annat barns aktion sker verbalt, 

kroppsligt men också med material som finns tillhands. Saras skuggning 

karaktäriseras nu av att den följs upp av ett initiativ från Sara. Först utför hon 

en skuggande aktion, verbalt och/eller kroppsligt med/utan material, men 

istället för att Saras nästa respons på kamratens uttryck blir en skuggning prövar 

Sara ett eget initiativ.  

 

Tåg-leken 

Excerpt 7a, Film M2U011172 

Flickorna Julia, Emma och Sara är tillsammans i avdelningens största 

aktivitetsrum. De leker, de samtalar och de rör sig i hela rummet. Den ena 

språkliga händelsen avlöser den andra. Efter att ha lekt med Barbiedockor och 

hästar en stund lämnar Julia och Emma rummet. Sara blir kvar och fortsätter 

ensam sin lek med sin Barbie. En kort stund senare kommer Emma tillbaka och 

initierar en ny språklig händelse, en ny lek. Hon sätter sig i en soffa, som står 

placerad centralt i rummet, och säger tydligt att hon nu ska åka tåg. Julia 

kommer också och rör sig nära soffan men sätter sig inte i den. Emma pratar 

högt och berättar att hon ska åka på semester. Sara som sitter på golvet med sin 

Barbie och häst uppmärksammar Emmas initiativ och går dit. Sara säger att hon 

också vill vara me på en tåg och sätter sig bredvid Emma i soffan. Sara har Barbie 

och häst i knät. Denna språkliga händelse, tågleken, pågår i 13 minuter. När 

transkriptet börjar har tåg-leken pågått ett par minuter. Sara och Emma sitter i 

soffan och leker att de reser med tåg. De ska åka på semester. Julia som också 

är med i leken kommer nu och sätter sig i soffan bredvid Emma och Sara: 

 

 103 Julia: Hej hej 

 104  ((sätter sig tillrätta med en plastpåse i handen)) 

 105 Sara: ↑du måste inte du måste inte gå till (.) (äh) (.) till semester 

 106 Emma: ↑jo (.) de ska hon hon ä påväg på den andra tåge(t) nu. 

 107  (.) (((flickorna tittar på varandra)) 

 108 Emma: Me mig. 

 109  (5) 

 110 Sara: Man måste [ha alla ]    [saker fös- 

 111                       [((pekar mot sakerna i soffan,  mellan Emma 

och Julia))] 

 112 Emma:                                     [((vrider överkroppen och sträcker sig 

 113  efter en bok bakom soffan)) 
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 114  Ja måste ä läsa [en saga= 

→ 115 Sara:                          [((vrider överkroppen sträcker sig efter en 

bok)) 

 116  =ja måste läsa en [saga 

 117 Julia:                             [((vrider kroppen sträcker sig efter en bok)) 

 118  De min 

 

Denna sekvens, som är ett kort utdrag ur en längre språklig händelse, visar hur 

Sara, Emma och Julia konstruerar leken. I leken praktiserar de olika 

kommunikativa redskap som kroppsspråk, verbalt språk och material när de 

interagerar med varandra. Julia kommer fram till soffan och sätter sig bredvid 

Emma som nu sitter i mitten, mellan Sara och Julia. Julia säger hej, hej (rad 103) 

och sätter sig tillrätta (rad 104). Sara uttrycker: ↑du måste inte du måste inte gå till (.) 

(äh) (.) till semester (rad 105), och genom att ifrågasätta Julias handling protesterar 

hon verbalt mot den. Emma, som är den som styr leken, säger ↑jo (.) de ska hon 

hon ä påväg på den andra tåge(t) nu. (rad 106) och försvarar Julias handling 

samtidigt som hon tar hänsyn till Saras uttryck (rad 105) då hon medlande 

skapar två tåg i leken. Efter en mikropaus (rad 107) tillägger Emma me mig (rad 

108) vilket följs av en mikropaus (rad 109). Sara säger att man måste ha alla 

sakerna fös- (rad 110) samtidigt som hon pekar mot leksakerna (rad 111) som 

Emma och Julia har emellan sig. Sara avbryts dock av Emma, som nu vrider sin 

kropp och sträcker sig efter en bok, som finns på en bokhylla bakom soffan 

(rad 112) samtidigt som hon säger =ja måste läsa en [saga, (rad 113). Sara skuggar 

nu Emmas kroppsliga och verbala handling, då hon utför samma handlingar 

med endast någon sekunds fördröjning. Julia gör nu också en skuggande 

handling när hon vrider sig om och tar en bok (rad 117). Julia skuggar dock inte 

Emmas eller Saras verbala uttryck, bara den kroppsliga handlingen. I 

transkriptet blir det tydligt hur Sara skuggar först den kroppsliga handlingen 

(rader 112-113 och 115) och sedan den verbala (rader 114 och 116). Genom 

den skuggande handlingen visar Sara, att hon har sin uppmärksamhet riktad 

mot Emma och hennes handlingar. Saras uppmärksamhetsfokus ändras och 

hon fortsätter plocka ner böcker: 

 

Excerpt 7b 

 

→ 119 Sara: En saga? ((Plockar ner ytterligare en bok, lägger i knät)) 

 120 Emma: Sagor finns (.) de här ä min (skog)((sätter sig tillrätta med bok 

i knät)) 

→ 121 Sara: En saga? ((Plockar ner ytterligare en bok, lägger i knät)) 

 122  En saga? ((Plockar ner ytterligare en bok, lägger i knät)) 

 123  En saga så↑((sätter sig tillrätta med 4 böcker i knät)) 

 124 Emma: En da vare en liten [ apa som hette micke ] me mannen me  
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 125  den gula hatten((tittar i sin bok, bläddrar))                               

 126 Sara:                              [((tittar i Emmas bok))] 

 

När vi följer transkriptet, kan vi nu se, hur Saras uppmärksamhetsfokus har 

skiftat, och det menar jag är karaktäristiskt för Saras handlingar under den andra 

perioden. I excerpt 7a utför Emma en kroppslig och verbal handling då hon 

vrider kroppen och plockar ner en bok samtidigt som hon talar om för de andra 

i leken vad hon ska göra, vilket är att läsa en saga. Sara uppmärksammar 

Emmas handlingar och skuggar dem genom att utföra samma handlingar direkt 

efter. Nu skiftar Sara fokus och riktar sin uppmärksamhet mot leken som 

aktivitet och tar ett eget initiativ när hon plockar ner fler böcker som hon lägger 

i knät. För varje bok hon plockar ner säger hon En saga? (rader 119, 122-123). 

Sara har nu plockat ner fyra böcker och sätter sig tillrätta bredvid Emma (rad 

123). Den språkliga händelsen fortsätter med att flickorna sitter bredvid 

varandra, alla tre, och tittar i böckerna. Saras, men även Julias (rad 117), 

skuggning kan här förstås som en aktiv handling som bidrar till hur leken görs. 

Saras skuggning följs nu inte av en ny skuggning utan följs av egna initiativ från 

Saras sida, en handling, som visar hur Sara tar initiativ till eget inflytande i leken 

som pågår genom att plocka ner fler böcker än Emma. Det interaktiva mönstret 

i denna sekvens blir: handling – skuggning – nytt initiativ. Under första 

perioden skuggar Sara sina kamrater med fokus på de handlingar som utförs 

och skuggningen sker i flera efterföljande sekvenser. I period två skuggar Sara 

sina kamraters handlingar men hennes uppmärksamhet förefaller nu vara riktad 

mot handlingar och lekens innehåll. I period två skuggar Sara enskilda 

handlingar som hon följer upp med ett eget initiativ. Skuggningen i period två 

ser nu olika ut och tycks alltså ha förändrats. Genom Laves (1991) begrepp 

perifer deltagare, newcomer, och erfaren deltagare, oldtimer, kan vi förstå de olika 

skuggningarna. Under första perioden är Sara en newcomer som skuggar för att 

blir deltagare i lekar och aktiviteter. Under andra perioden är Sara på väg att bli 

en mer erfaren deltagare, oldtimer, då hon skuggar enstaka uttryck för att sedan 

ta egna initiativ. Sara har alltså förändrat sitt deltagande. 

 

Genom interaktionsanalysen kan vi också se hur flickornas praktiserande av 

kommunikativa redskap, verbala, kroppsliga och materialet (böckerna) skapar 

en helhet som blir meningsfull för deltagarna (Goodwin, 2003). När Sara 

skuggar Emma bekräftar hon innehållet och det meningsfulla i leken. Soffans 

placering, böckerna som är tillgängliga, flickornas erfarenheter av att åka tåg får 

konsekvenser på lekens innehåll och flickornas praktiserande av kommunikativa 

redskap (Goodwin, 2003), vilket leder till att leken fortsätter och fördjupas. 
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Rösten som kommunikativt redskap 

Under den första perioden observeras Maryam hitta på språk, excerpt 4, och 

praktisera sin röst, excerpt 5, som beskrivits ovan. I analysen har det blivit 

synligt att Maryams praktiserande av att hitta på språk har avtagit och att 

hennes sätt att praktisera rösten har ändrats efter 8-9 månader i svensk förskola. 

Nu prövar Maryam att med rösten uttrycka känslor för att utöva inflytande på 

de språkliga händelser hon deltar i. Efter 8-9 månader i svensk förskola 

observeras Maryam nu pröva att tala med nedsänkt tonläge, när hon vill visa sitt 

missnöje, till exempel om hon inte får som hon vill. När hon vill 

uppmärksamma något positivt som till exempel bjuda in en kamrat till lek talar 

hon med förhöjt tonläge. I interaktion med de andra barnen kan man nu höra 

hur Maryam praktiserar fler och mer nyanserade begrepp, när hon beskriver, 

namnger, ställer frågor, för fram en åsikt eller konstruerar en lek. Det 

nyanserade talet praktiseras av Maryam för att bli deltagare i interaktioner, 

upprätthålla sitt deltagande och för att få inflytande över sitt eget men också andras 

deltagande. Den nyanserade rösten prövar Maryam för att förhandla om sitt eget men 

också andras deltagande.  Det nyanserade talet, rösten, praktiseras i kombination 

med kroppsspråk och material i interaktioner barn emellan.   

 

Förhandling om pennor 

Excerpt 8, Film M2U01142 

Maryam, Jenny, John, Ellen, Lisa sitter vid ett bord. Det är eftermiddag. Barnen 

har ätit lunch och de har nu satt sig vid ett bord för att rita. De sitter i det stora 

aktivitetsrummet på avdelningen. På bordet finns tuschpennor, kritor och en 

dokumentsamlare med papper, A4 som är delade på längden. Bordet är placerat 

med ena kortändan mot en fönstervägg och Maryam och Jenny sitter bredvid 

varandra och Maryam sitter snett emot John som sitter bredvid Ellen. Lisa sitter 

på kortändan mitt emot fönstret. Barnen ritar och pratar, bland annat om vem 

som ska få teckningen, vad teckningen visar och att teckningen är fin. 

Tuschpennorna står i en burk på bordet mellan John och Ellen och följande 

språkliga händelse beskriver en förhandling om tuschpennorna som Maryam nu 

vill ha. Transcriptet är 47 sekunder långt och är ett utdrag ur en filmsekvens 

som är ca 6 minuter lång. Händelsen startar, när Maryam med svenska ord i 

kombination med gest och kroppslig positionering riktar sig mot John och 

Ellen för att få tuschpennor: 
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 1 Maryam: ja vill ↑tuschpenna::. ((sträcker höger arm över bordet mot John  

och burken)) 

 2 John: fast du får inga Maryam. ((ritar)) 

→ 3 Maryam: [mj↑o:↓o:] 

 4  [((Håller kvar utsträckt arm, vrider huvudet till höger, tittar på Jenny))] 

 5 Jenny: [((lutar sig fram över bordet, tittar på barnen runt bordet))] 

 6 Ellen: [((tittat på John och sen på Maryam))] 

→ 7 Maryam: å:: John säger ja? [får ingen (.) tuschpenna.] 

 8  ((drar åt sig höger arm, tittar ner mot bordet)) 

 9 Ellen:                                 [men här har] här får d=  

 10                                  [((lutar sig fram över bordet och tar tag i en penna))] 

 11 Maryam: =Jag vill inte sånna färger= 

 12  ((petar med vänster hand i ansiktet)) 

 13 Jenny: [=Men du tog ju framdom] 

 14  [((tittar på Maryam, lutar armbågar på bordet))] 

→ 15 Maryam: Ne↑hä↑ ja inte fr:am donna? (.) Sofie fr:am don?na.  

 16  ((tar upp tuschpennor i handen)) 

 17  (1) 

 18 Jenny: [Tog du fram dem där rosa då]  

 19  [((pekar med penna på annan penna))] 

 20 Ellen: [((står upp och tittar på Maryam och Jenny))] 

 21 Jenny: (xxx) den rosa nu. [((tar en penna och börjar rita))] 

 22 Maryam:                               [((tittar på vad Jenny gör))] 

 23 Ellen: ((sätter sig ner)) 

 24  jahar nåra ((tar två pennor som hon själv använder, reser sig)) 

 25  [((håller pennor framför Maryam))] 

 26 Maryam: [((tittar på pennorna som Ellen håller fram))] 

 27 John: (xx) skaja måla jättefint= 

 28 Jenny: [=↑Va (1) det blir ju oran↑ge] ((tittar på sitt eget papper)) 

 29 Ellen: [((sätter sig ner))] 

 30 Maryam: [((sträcker sig över bordet, tar hela burken med tuschpennor))]  

 31  Nu: ((plockar till sig pennor, ställer tillbaka burken med en smäll)) 

 30 Jenny: Kolla det blir ju orange? 

 

John 

Lisa 

Ellen Maryam 

Jenny 

Tuschpennor 

Bord 
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Den språkliga händelsen är ett exempel på en vanligt förekommande språklig 

händelse i förskolan. Transkriptet visar, hur Maryam prövar det kommunikativa 

redskapet rösten i kombination med gester för att utöva inflytande i den 

språkliga händelsen för att få de tuschpennor hon vill ha. Händelsen börjar 

med, att Maryam verbalt uttrycker, vad hon vill samtidigt, som hon sträcker ut 

armen mot pennorna, som är placerade vid John (rad 1). John, som sitter 

närmast pennorna, bestämmer att Maryam inte får några (rad 2). Maryam 

uttrycker [mj↑o:↓o:] (rad 3). Med stigande och fallande röst visar hon sitt 

missnöje och protesterar så mot Johns beslut. För att få stöd av de andra 

kamraterna runt bordet tittar hon först på Jenny (rad 4) och säger sedan å:: John 

säger ja? får ingen tuschpenna. (rad 7) samtidigt som hon drar till sig sin arm och 

låter sin blick falla ner i bordet (rad 8). Kombinationen av Maryams verbala och 

kroppsliga handlingar får oss att förstå, att hon är missnöjd och nu vill ha de 

andra kamraternas hjälp, att få som hon vill, få tuschpennorna. Ellen som följt 

händelsen (rad 6) vill nu medla och erbjuder en lösning på problemet genom att 

verbalt uttrycka men här har här får d= (rad 9) samtidigt som hon lutar sig över 

bordet och tar tag i en penna (rad 10). Maryam avbryter Ellen mitt i meningen 

och säger =jag vill inte ha sånna färger=. Genom sitt uttryck visar Maryam, att hon 

vill ha just de pennor som står bredvid John och inte vilka pennor som helst. 

Jenny, som också följt händelseförloppet (rad 5), säger nu =men du tog ju framdom 

(rad 13) samtidigt som hon tittar på Maryam och lutar armågarna på bordet 

(14). Genom sina verbala och kroppsliga handlingar ställer nu Jenny sociala och 

kommunikativa krav på Maryam. De sociala kraven är att Maryam nu ska förstå 

och följa normer och regler i förskolan, som att barnen tar ansvar för att ta 

fram men också städa undan det material de lekt med eller använt och att det 

material ett barn tagit fram också är det barnet använder. De kommunikativa 

kraven som Jenny ställer på Maryam är att hon verbalt ska förstå Jennys sociala 

och kommunikativa krav men också att hon, Maryam, ska försvara sig verbalt. 

Maryam protesterar Ne↑hä↑ ja inte fr:am donna? (.) Sofie fr:am don?na. (rad 15) och 

uttrycker att hon inte alls tagit fram de pennor som Jenny menar utan att det 

var en annan flicka som tog fram dem. Genom sin verbala handling visar 

Maryam att hon förstått de sociala och kommunikativa kraven då hon svarar på 

Jennys påstående. Förhandlingen går vidare. Efter en kort paus (rad 17) undrar 

Jenny vilka pennor Maryam tagit fram, när hon frågar tog du fram dem där rosa då 

(rad 18), samtidigt som hon pekar med en penna på en annan penna (rad 19). 

Ellen står upp vid bordet och följer händelsen (rad 20). Jenny tar nu en penna 

och börjar rita med den (rad 20,21) medan Maryam iakttar vad Jenny gör (rad 

22). Ellen, som nu satt sig ner (rad 23), erbjuder Maryam att rita med några 



80 

 

pennor, som hon själv använder medan hon ställer sig upp igen (rad 24, 25) 

men Maryam bara tittar på pennorna, som Ellen håller fram (rad 26). Att Ellen 

ställer sig upp igen när hon erbjuder Maryam sina pennor kan betyda att Ellen 

är angelägen om att Maryam ska ha det bra och vara delaktig i aktiviteten, vilket 

inte Maryam nöjer sig med. När Ellen satt sig igen (rad 29) sträcker Maryam sin 

arm över bordet, tar burken med tuschpennor, plockar till sig några pennor (rad 

30) och med ett Nu: ställer hon tillbaka burken med en smäll (rad 31).   

 

Exemplet visar hur Maryam nu gör känsloyttringar med hjälp av rösten och hur 

sociala och kommunikativa normer och regler kan kommuniceras i språkliga 

händelser i förskolan (Rogoff, 2003). Genom det verbala språket, svenskan, 

visar Jenny, som är mer erfaren i den sociokulturella kontexten, att det finns 

normer och regler att förhålla sig till (Lave, 1991). Maryam visar genom sin 

respons att hon förstått förskolans sociala och kommunikativa normer men 

också, att hon inte är en passiv mottagare av de normer och regler som finns. 

Genom egna initiativ förändrar och påverkar Maryam den kommunikativa 

kontexten (Rogoff, 2003; Lave, 1991). Den sociala, historiska, kulturella och 

institutionella kontexten, förskolan, förstås genom barnen och deras 

praktiserande av kommunikativa redskap (Vygotsky, 1978) och exemplet visar 

hur barn tar hänsyn till den sociokulturella kontexten när de samspelar. 

Exemplet visar också hur nyanlända barn är aktiva och inte passiva då de 

förhandlar i en för dem relativt ny sociokulturell kontext (Goodwin, 2003; 

Rogoff, 2003).  Maryams praktiserande av rösten visar ett förändrat deltagande i 

de språkliga händelserna (Lave, 1991). 

 

Strukturer i omgivningen som kommunikativt redskap 

Strukturer i omgivningen kan vara regler, rutiner, normer och värden som finns 

på förskolorna och som barn och vuxna har att förhålla sig till. Under analysen 

av första perioden synliggjordes, hur barn med svenskt ursprung refererade till 

etiska regler om att alla får vara med (excerpt 6, s.). Genom att referera till 

strukturer utanför här-och-nu utnyttjade barnen i exemplet språkets 

handlingsutrymme. Med det menas att med språket utöva inflytande på en 

aktivitet eller annan individ. När Sara varit i förskolan i 9 månader observeras 

hur hon nu utnyttjar språkets handlingsutrymme, då hon i leken refererar till 

strukturer i omgivningen (Goodwin, 2003). Med det menas att hon med språkets 

innehåll får inflytande över deltagandet i och på skapandet av leken. Innehållet i det 

som kommuniceras kan vara sociala och kulturella erfarenheter som Sara 
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erhållit utanför förskolan, som till exempel gå på bio, åka tåg och buss eller 

erfarenheter från förskolan, till exempel en förhandling om vem som får vara 

med. Nästa exempel visar, hur Sara efter 9 månader på svensk förskola nu 

använder det verbala språket för att utöva makt och inflytande över en 

leksituation i förskolan. Allt eftersom hon har utvecklat det svenska språket, 

kan hon nu verbalt innesluta och utesluta kamrater ur lekar. Denna språkliga 

händelse visar, hur Sara refererar till strukturer i omgivningen, då hon vill 

utesluta en kamrat ur leken genom att påstå, att han är för liten. 

 

Förhandling om deltagande 

Excerpt 9, Film M2U01109 

Denna språkliga händelse utspelar sig på förskolans utegård. Det är en solig dag 

på senvåren. Sara rör sig över gården och deltar i olika språkliga händelser. Hon 

stannar upp vid sandlådan, gräver lite och går sen vidare till ett lekhus, som står 

alldeles bredvid sandlådan. I ena handen bär hon en hink och i den andra en 

spade. Sara går in i huset. Anton går fram till huset men vänder och går 

därifrån. Snart därpå kommer Jesper fram till huset och säger: 

 

 1 Jesper: (xx) vara me dig? ((går in i huset)) 

 2 Sara: Ja, 

 3  ((lyfter upp hinkar på ett bord)) 

 4 Jesper: ((iakttar Sara)) 

 5 Anton: Får ja följa me er?((kommer tillbaka står framför öppning)) 

 6 Sara: Nej ((rör om i hinkarna med spade)) 

 7 Anton: ˚jo˚  ((går in i huset)) 

 8 Sara: ˚nej˚ 

 9 Anton: ˚jo˚ 

 10 Sara: ˚nej˚ 

 11 Jesper: Ja får vara (.) med dig. ((går fram mot Sara tittar henne i 

ögonen)) 

 12 Sara: ((tappar spade i marken, böjer sig ner för att ta upp den)) 

 13  ˚ja˚ ((ställer sig upp)) 

 14  Inte lilla Anton ((tittar på Jesper och skakar på huvudet)) 

 15 Jesper: Å han ä stor ((tittar på Sara)) 

 16 Sara: Nej (xx) ((böjer sig ner på knä)) 

 17 Jesper: Du ä↑ stor. ((går ett steg mot Anton inne i huset, blicken på 

Anton)) 

 18 Anton Ja: (xx) 

 19 Sara: ((ställer sig upp)) 

 20 Jesper: Du ä stor Sara ((tittar på Sara)) 

 21 Anton: Å jag också ((lutar sig fram i Saras synfält, tittar henne i 

ögonen)) 
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 22 Sara: ((vrider sig bort från Anton, tittar ut genom huset)) 

 23 Jesper: ((tittar på Anton och Sara)) 

 24 Sara: Du är liten. ((tittar fortfarande ut ur stugan bort från Anton)) 

 25 Anton: Nej (.)[ det är jag inte? 

 26            [((puttar till Sara med en hink, tittar på det han själv 

gör)) 

 27  Det är ja inte, 

 28 Sara: ((vrider sig så ryggen är mot Anton, rör med spade i hink)) 

 29  Det ä du, 

 30 Anton: (xx) 

 31 Jesper: Ja ↑ä stor ((iakttar Sara)) 

 32  (xx) jätte stora kompisar 

 

Exemplet beskriver en vanligt förekommande språklig händelse i förskolan, en 

förhandling om deltagande. I transkriptet synliggörs strukturer i förskolan som 

påverkar och möjliggör barns deltagande. Jesper säger (xx) vara me dig?  (rad 1). 

Genom att ställa frågan bjuder Jesper  in sig själv till Saras lek. Sara svarar  ja 

(rad 2). Saras svar visar att hon accepterar Jespers invit och leken kan börja. 

Anton kommer fram till dörröppningen och fråga om han får vara med (rad 5). 

Får ja följa me er? Anton riktar sin fråga både till Jesper och till Sara. Sara svarar 

Nej  (rad 6). Med sitt svar visar hon att Anton inte får vara med, men Anton går 

in i huset samtidigt som han nästan ohörbart säger ˚jo˚ (rad 7). Sara och Anton 

verkar nu verbalt förhandla om Antons deltagande, då raderna 6-10 beskriver 

hur de båda argumenterar med ˚jo˚ och ˚nej˚. Att Anton går in i huset kan 

betyda, att han tänker vara med, oavsett vad Sara säger. Ingen kroppslig aktion 

från Sara stödjer hennes protest, då hennes kropp är riktad mot hinken och 

handlingen att röra med en spade i en hink. Jesper söker bekräftelse hos Sara, 

när han frågar Ja får vara (.) med dig. (rad 11) samtidigt som han tittar henne i 

ögonen. Sara är nu den som har makten över vem som får vara med. Hon 

svarar Jesper tyst ˚ja˚ (rad 13) för att sen lägga till Inte lilla Anton (rad 14) 

samtidigt som hon skakar på huvudet. Sara vill alltså leka med Jesper men inte 

med Anton och försöker nu utöva inflytande över Antons deltagande i leken 

genom att verbalt uttrycka, att Anton är för liten för att vara med. I transkriptet 

kan vi följa hur Jesper tar på sig en medlande roll, då han säger till Sara, att 

Anton är stor (rad 15). Sara protesterar nej (xx), vilket får Jesper att vända sig till 

Anton och säga du ä↑ stor (rad 17). Anton håller med ja: (xx) och ställer sig upp 

(rad 18-19). Jesper fokuserar nu på Sara och säger du ä stor Sara (rad 20), varpå 

Anton lutar sig fram i Saras synfält, tittar henne i ögonen och säger å jag också 

(rad 21). Men Sara verkar nästan nonchalera Anton, då hon vänder sig bort från 

Anton och tittar åt ett annat håll, medan hon uttrycker du är liten. (rad 24). 

Anton protesterar direkt med nej (.) det är jag inte (rad 25). Anton puttar nu till 
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Sara med en hink (rad 26) som för att understryka, att hon har fel och han 

upprepar det är ja inte. (rad 27). Sara vänder nu ryggen helt åt Anton (rad 28) och 

säger det ä du, (rad 29). Anton säger något ohörbart (rad 30) och Jesper säger nu 

ja ↑ä stor medan han iakttar Sara (rad 31) och fortsätter (xx) jättestora kompisar. 

Jespers sista uttalande visar, hur han vill medla och förklara att alla tre 

kamraterna är stora. Denna språkliga händelse fortsätter med, att Anton 

bestämmer sig för att gå ut ur huset och hämta sand. Det intresserar både Sara 

och Jesper som följer efter Anton och de tre fortsätter leka med sanden. 

 

Exemplet visar att Sara nu har erhållit kunskaper om den kulturella 

gemenskapens normer (Rogoff, 2003) om att yngre barn utesluts i lekar av äldre 

barn just på grund av att de är yngre, för små. Genom att verbalt utesluta en 

kamrat från leken med motivation att han är liten (rad 14, 24) praktiserar Sara 

strukturer i omgivningen som ett aktivt kommunikativt redskap. Genom sitt 

agerande visar hon ett förändrat deltagande, eftersom hon nu förflyttar sig från 

det perifera deltagandet, newcomer, till det mer erfarna deltagande, oldtimer, (Lave, 

1991) när hon tar sig an, prövar och praktiserar strukturer i omgivningen om 

social ordning. Transkriptet visar hur de tre deltagarna är medvetna om 

varandras handlingar och att de har föreställningar om att alla tre förstår vad de 

förhandlar om (Goodwin, 2013; Streeck, Goodwin & LeBaron, 2011).   

 

Metakommunikation som kommunikativt redskap 

Att kommunicera om det som kommuniceras, så kallad metakommunikation, är 

vanligt speciellt när barn leker rollekar. Metakommunikation kan kort förklaras 

som ett språk för att tala om det som händer i leken. Det karaktäristiska talet 

om vad som interaktionen handlar om kan till exempel låta då lekte vi att du var 

mamman eller då krockade bilarna här som barn uttalar för att leda leken vidare, 

för att fördjupa lekens innehåll och öka samförståndet om vad leken handlar 

om. Innehållet i den språkliga händelsen och metakommunikationens funktion 

är att upprätthålla och bekräfta innehållet i deltagandet. I resultatet visas hur de båda 

flickorna, Maryam och Sara, efter 9 månader i förskolan praktiserar 

metakommunikation som kommunikativt redskap. Flickorna talar om och 

sätter ord på det leken handlar om och de handlingar som flickorna gör i de 

språkliga händelserna de deltar i under den fria leken i förskolan.   
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Mamma-pappa-barn-lek 

Film M2U01137 

I följande excerpt leker Maryam tillsammans med Elin och Nils. Leken har 

pågått en stund och transkriptet är ett utdrag ur en längre språklig händelse, en 

mamma-pappa-barn-lek. Andra barn på avdelningen leker i samma rum men är 

inte involverade i denna språkliga händelse. Maryam, Elin och Nils har med 

dockvagnar, dockor, plasttallrikar, plastbestick, en vällingflaska, korgar och 

plastbackar byggt upp en lekarena mitt framför en dörröppning. Både Elin och 

Maryam har precis varit i dockvrån och hämtat fler saker till leken. Elin 

återvänder först med en plasttallrik, hon sätter sig och strax därefter kommer 

Maryam tillbaka. Hon bär en docka i famnen (ovalerna nedan beskriver barnens 

positioner där de sitter framför en dörröppning. Maryam sitter närmas dörren): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 58 Maryam: [Bra Nils (x) vällingen ((kommer tillbaka, vrider sig om och  

 59  plockar en vällingflaska ur en korg som Nils har)) 

 60 Elin: [((tittar på vad Maryam gör)) 

 61 Maryam: ((matar dockan med välling medan hon går tillbaka till sin 

plats)) 

 62 Nils: (den) ä till alla bebisar ((håller en trådkorg i handen)) 

 63 Elin: [Kan ja få den ((sträcker en arm mot Maryam och 

vällingflaskan)) 

 64 Nils: [(( iakttar flickorna, sätter sig ner)) 

 65 Maryam: Snart ((sätter sig med docka och välling)) 

 66 Elin: Nmmn ((vänd mot Maryam)) 

 67 Maryam: ((ger vällingflaskan till Elin)) 

→ 68 Maryam: Å sen delar vi vällingen ((tittar på Elin)) 

 69 Nils: (aa tycker ja me) ((tittar ner i en plastlåda där en docka 

ligger)) 

 70 Elin: ((tittar på Nils)) 

 71 Elin: Nils ((sträcker vällingflaskan till Nils)) 

 72 Nils: ((tar emot flaskan och matar sin docka som ligger i 

plastlådan)) 

 

Maryam med 

docka 

Elin 

 med docka 
Nils 

med dockor 
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I transkriptet kan vi följa hur leken skapas och byggs på med olika aktioner från 

deltagarna. bra Nils vällingen, säger Maryam (rad 58) samtidigt, som hon tar upp 

en vällingflaska ur en korg, som Nils har (rad 59) och börjar mata dockan, hon 

bär i sin famn (rad 61). Elin följer Maryam med blicken (rad 59). Nils håller upp 

en korg i luften och säger, att (den) är till alla bebisar (rad 62). Elin, som 

fortfarande tittar på Maryam, säger kan ja få den (rad 63), samtidigt som hon 

sträcker ut en arm mot Maryam och vällingflaskan. Elins verbala uttryck och 

kroppsliga gest visar, att hon vill ha vällingflaskan. Nils, som fortfarande står 

upp sätter sig, medan han iakttar flickorna (rad 64). Maryam, som matar sin 

docka, vill inte ge ifrån sig vällingen riktigt än, så hon svarar Elin snart (rad 65). 

Elin uttrycker Nmmn, medan hon fortfarande har sin uppmärksamhet riktad 

mot Maryam (rad 66) och låter oss förstå att hon inte är nöjd med att vänta. 

Kanske uppfattar Maryam protesten. Hon lämnar i alla fall flaskan med välling 

till Elin (rad 67). Maryam säger å sen delar vi vällingen, medan hon tittar på Elin 

(rad 68) och prövar nu metakommunikation för att öka samförståndet, om hur 

vällingen ska användas i leken. Nils håller med genom sitt verbala uttryck (aa 

tycker ja me) (rad 69). Elin uppfattar överenskommelsen om hur leken ska 

fortsätta, då hon påkallar Nils uppmärksamhet och skickar vidare flaskan (rad 

71), som Nils tar emot (rad 72).  

 

Den språkliga händelsen fortsätter med att de tre kamraterna, Maryam, Elin och 

Nils, sitter framför dörröppningen och leker, att de matar sina bebisar. Elin och 

Maryam har sina dockor i famnen medan Nils har flera dockor i en plastlåda 

alldeles intill där han sitter. Maryam fortsätter praktisera metakommunikation i 

leken som fortsätter: 

 

→ 77 Maryam: [Bebisen äta me mamma ((tittar på Nils sen på Elin)) 

 78  [((Elin och Nils tittar på sina egna dockor)) 

 79 Nils: Den ska stå här ((placerar vällingen i trådkorgen)) 

 80 Elin: ((leker att hon äter, tittar på sin docka)) 

 81 Maryam: ((leker att hon äter, tittar på Elin)) 

 82 Elin: ˚mm jättegott˚ 

→ 83 Maryam: Bebisen äta me mig ((tittar på Elin, stoppar skeden i 

dockans mun)) 

 84 Elin: ((matar sin docka)) 

 85 Maryam: ((iakttar Elin, matar sin docka)) 

 

Exemplet visar hur Maryam tittar på sina kamrater, medan hon säger bebisen äta 

me mamma (rad 77) och beskriver, hur hon med metakommunikation 

kommunicerar om det som leken, interaktionen, handlar om. Elin och Nils 
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tittar på sina egna dockor (rad 78) och ger ingen synlig respons på Maryams 

tidigare uttalande. Nils fortsätter prata om vällingen och genom verbalt och 

kroppsligt agerande visar han, var vällingen ska stå (rad 79). Elin leker, att hon 

äter genom att föra en plastsked mot sin mun, medan hon tittar på sin docka 

(rad 80). Maryam leker också, att hon äter, då hon repeterar Elins handlingar 

medan hon tittar på Elin (rad 81). mm jätte gott, säger Elin tyst (rad 82). bebisen äta 

me mig, säger Maryam, medan hon tittar på Elin samtidigt som hon stoppar 

skeden i dockans mun (rad 83). Uttalandet visar, hur Maryam åter prövar 

metakommunikation för att bekräfta lekens innehåll men också Elins och 

hennes gemensamma förståelse för, hur leken konstrueras. Elin matar nu sin 

docka (rad 84) och visar genom sin handling, att hon är med på 

överenskommelsen om hur de leker.  

 

Exemplet visar, hur Elins blickar är riktade mot hennes docka och hur 

Maryams blickar är riktade mot Elin. En möjlig tolkning är, att Elin vet, hur 

denna lek ska lekas efter kulturella normer i förskolan (Rogoff, 2003). Maryam 

som nu varit 8-9 månader i förskolan är lyhörd och iakttagande. Hon vill vara 

deltagare i leken men också ha inflytande över lekens innehåll. Genom att 

praktisera metakommunikation som ett kommunikativt redskap kan Maryam 

förtydliga innehållet i leken och det hon själv kommunicerar. Maryam 

praktiserar metakommunikation i kombination med andra kommunikativa 

redskap samtidigt som hon positionerar sig och anpassar sig till sina kamrater 

och den omgivande kontexten (Goodwin, 2003). De tre deltagarnas handlingar 

visar att de har samma fokus i interaktionen och att de har en gemensam 

förståelse för hur leken ska lekas (Goodwin, 2013; Streeck, Goodwin & 

LeBaron, 2011).   

 

Sammanfattning av resultat andra perioden 

Resultatet från den andra perioden visar att Sara och Maryam nu praktiserar 

kommunikativa redskap för att referera till och upprätthålla strukturer i 

omgivningen, för att förhandla om material och deltagande, för att få tillgång till 

deltagande, för att upprätthålla deltagande, för att få inflytande över deltagande 

och för att bekräfta innehåll i deltagande i interaktioner med barn i förskolan. 

Jämför vi med resultatet från första perioden, så kan vi se, att resultatet från 

andra perioden visar, hur några kommunikativa redskap inte längre praktiseras, 

hur några kommunikativa redskap praktiseras olika och hur nya kommunikativa 
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redskap har tillkommit. Precis som i första perioden läser de nyanlända 

flickorna fortfarande av den sociokulturella kontexten och prövar och 

praktiserar olika kommunikativa redskap. Resultatet visar att den nyanlända 

flickan Sara fortfarande skuggar sina kamrater, men att skuggningen nu inte 

följs av en rad skuggande handlingar, utan följs av ett initiativ från Saras sida. 

Sara verkar ha slutat blanda svenska med engelska ord och pratar nu endast 

svenska i interaktion med sina kamrater. Maryam gör känsloyttringar med 

rösten på det svenska språket och de starka uttrycken med rösten och påhittat 

språk verkar ha avtagit. Båda flickorna har utvecklat sina svenskspråkliga 

förmågor, vilket gör att det verbala språket är mer framträdande i andra 

perioden. Flickorna praktiserar nu ett mer kontextoberoende språk och 

kommunicerar om sammanhanget med sina kamrater. De praktiserar nu ett så 

kallat metaspråk, metakommunikation. De svensktalande barnen ställer nu krav 

på att de nyanlända barnen ska förstå och följa förskolans sociala och 

kommunikativa koder.  

 

Resultatet visar också, hur Saras och Maryams deltagande nu karaktäriseras av 

ett mer legitimt och erfaret deltagande, det vill säga, de har mer inflytande i de 

språkliga händelser de deltar i. Under första perioden karaktäriserades Saras och 

Maryams deltagande av att vara mer perifert, eftersom inflytandet var begränsat 

på grund av färre kunskaper i det svenska språket. Under andra perioden 

observeras att de nyanlända flickorna har utvecklat sitt svenska språk och att de 

därigenom också kan utnyttja det svenska språkets handlingsutrymme för mer 

inflytande. Sara och Maryam har alltså förändrat sitt deltagande i språkliga 

händelser i förskolan och blivit allt mer legitima deltagare i en kulturell 

gemenskap (Lave, 1991). 
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Diskussion 

Resultatet visar att nyanlända barn deltar genom att kombinera olika 

kommunikativa redskap i språkliga händelser. Nyanlända barn deltar genom att 

praktisera verbalt språk, kroppsspråk och material. De skuggar, blandar språk, 

hittar på språk, gör gester med kroppen och uttryck med rösten. De praktiserar 

också metakommunikation och refererar till strukturer i omgivningen i språkliga 

händelser i förskolan. Resultatet visar också hur nyanlända barns deltagande 

ändras från en kroppslig, fysisk, form till en mer framträdande verbal form på 

fem månader.  

 

Resultatet visar att praktiserandet av dessa kommunikativa redskap möjliggör 

olika slags deltagande vilka kan beskrivas genom Laves (1991) begrepp 

newcomer och oldtimer. Newcomer beskriver en mer perifer roll med svagt 

inflytande och oldtimer en roll med mer inflytande i barns språkliga händelser. 

Att synliggöra nyanlända barns förändrade deltagande med Laves begrepp gör 

möjligt att förstå processen i att bli fullvärdig deltagare i förskolans kulturella 

gemenskap.   

 

Resultatet visar också hur praktiserandet av kommunikativa redskap möjliggör 

deltagande i olika typer av språkliga händelser, exempelvis rollek och aktiviteter 

som är vanligt förekommande i förskolan. Nyanlända barn får möjlighet att 

delta i språkliga händelser med olika innehåll, i samspel med varandra, då barn 

refererar till och upprätthåller strukturer i omgivningen, förhandlar om 

deltagande och om material, får tillgång till deltagande, upprätthåller deltagande, 

får inflytande över deltagande och bekräftar innehåll i deltagandet. 

 

Genom resultatet kan vi förstå och närma oss nyanlända barns upplevelser av 

de språkliga och kulturella utmaningar, som de ställs inför, när de är nya i det 

svenska språket och nya i förskolan. Vi kan förstå, hur nyanlända barn går 

tillväga för att möta de utmaningar, som mötet med det nya språket och den 

nya kulturen innebär. Med andra ord vi kan förstå, hur nyanlända gör, när de är 

nya i det svenska språket och är nya i den svenska förskolan. 

 



89 

 

Teoretiska konsekvenser 

Gemensamt för de språkliga händelser som observeras och beskrivs i studien är 

att de förstås utifrån ett sociokulturellt perspektiv (Vygotsky, 1978). Med det 

menas att det sociokulturella perspektivet har betydelse för hur jag observerar, 

beskriver och förstår barnens språkliga händelser i förskolan. Med det menas 

också att de nyanlända flickorna Maryam och Sara kom med erfarenheter från 

andra sociala, kulturella och historiska kontext till den svenska förskolan som 

innebar ett möte med nya historiska, kulturella, sociala och språkliga strukturer, 

normer och värden (Rogoff, 2003). Det har inneburit att Sara och Maryam, 

utifrån sina egna erfarenheter, har närmat sig den svenska förskolans kontext 

genom att pröva, kombinera och praktisera olika kommunikativa redskap. Till 

exempel skuggar Sara sina kamrater genom att språkligt, kroppsligt och med 

material repetera det kamraterna säger eller gör. Det Sara gör genom att 

kombinera olika modaliteter som kroppen, material och verbala språket, när 

hon skuggar sina kamrater är, att hon försöker förstå, hur barn leker och 

samspelar just på denna förskola. Jag ser det som att Sara läser av den nya 

kommunikativa, kulturella gemenskapen för att förstå och kunna göra den till 

sin egen för att kunna delta, upprätthålla deltagande och utöva inflytande i leken 

och samspelet med de andra barnen (Rogoff, 2003).   

 

Min forskarroll som deltagande observatör med ett riktat fokus mot 

interaktioner, verbalt och kroppsligt språk, material och kontext, mitt 

analyserande och framskrivande av resultat har färgats och styrts av 

sociokulturella grundantaganden. Sociokulturella teorier om att utveckling och 

lärande sker när språk och handling möts i kontextuella sammanhang 

(Vygotsky, 1978) har således varit avgörande för studiens utformning och de 

tolkningar som jag har gjort. Interaktionsanalysens utgångspunkter har riktat 

mitt fokus mot vad barn samspelar om, hur och i vilket sammanhang. 

 

 

Att bli ett förskolebarn och påbörja sin utbildningskarriär 

Resultatet visar hur Sara och Maryam på ett komplext sätt praktiserar och 

kombinerar flera kommunikativa redskap för att bli delaktiga i lek och samspel, 

att få vara med, och då bli fullvärdiga medlemmar i den kulturella gemenskapen 

i förskolan (Rogoff, 2003). De språkliga händelser som Sara och Maryam har 

deltagit i har på olika sätt gett flickorna tillfällen att möta situationer då de fått 
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uppleva, möta och pröva att referera till och upprätthålla strukturer i 

omgivningen, förhandla om deltagande och om material, få tillgång till 

deltagande, upprätthålla deltagande, få inflytande över deltagande och bekräfta 

innehåll i deltagandet. Det visar att förskolan med dess innehåll i barns språkliga 

händelser är viktig för nyanlända barns karriär i förskolan. Resultatet 

överensstämmer med andra studier (Tang & Adams, 2010) som anser att 

förskolan, med dess pedagogiska och strukturella innehåll har betydelse för 

nyanlända barn i deras språkliga och kulturella förflyttningar och lärande, för att 

vara deltagare i förskolan men också i samhället i stort.  

 

Betydelsen av deltagande blev synlig under analysprocessen när frågor ställdes 

kring de olika kommunikativa redskapens användningsområde. Men kan de 

nyanlända barnens praktiserande av kommunikativa redskap förstås på ett annat 

sätt? Nej, jag menar, att få vara med eller att få delta, var ett mönster som 

framträdde i svaret på frågan, vad de nyanlända använder kommunikativa 

redskap till. Exempelvis i Barbiehäst-leken (excerpt 1, s. 55) kan vi se hur Sara 

skuggar sin lekkamrat Jesper. Med endast någon sekunds fördröjning repeterar 

hon hans verbala och kroppsliga handlingar. Genom att iaktta och sedan göra 

likadant som sin kamrat säkerställer hon sitt deltagande i leken. Skuggningen i 

sig är en aktiv handling som Sara praktiserar i kombination med materialet 

(hästen), det svenska språket och olika kroppspositioner för att delta i leken. 

Jespers respons att fortsätta ha initiativet visar för Sara att skuggning är en 

fungerande metod. Denna studies resultat stämmer med andra studiers resultat, 

som visar hur barn med minoritetsbakgrund intar en följande roll i möten med 

barn med majoritetsbakgrund i förskolan (Zachrisen, 2013) och hur barn som 

talar flera språk skuggar sina kamrater (Björk-Willén, 2006) för att få tillgång till 

och upprätthålla ett deltagande i leken (Björk-Willén, 2006; Zachrisen, 2013). 

De kommunikativa redskap som denna studie beskrivit ska tolkas som barns 

aktiva handlingar för att möta och för att bli medlemmar i en ny språklig och 

kulturell kontext.  

 

Tidigare forskning har beskrivit nyanlända barns erfarenheter av att vara 

nyanländ i skolan som något problematisk med upplevelser av ensamhet och 

utanförskap (Kirova-Petrova, 2000). Denna studies resultat kan inte beskriva, 

hur de nyanlända flickorna själva upplever hur det är att vara nya i förskolan. 

Resultatet visar hur flickorna praktiserar och kombinerar olika kommunikativa 

redskap just för att på olika sätt kunna delta i leken. Resultatet beskriver hur 

deltagandet, att få vara med, är en viktig del, om inte den allra viktigaste, för 
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nyanlända barn i förskolan. Genom att delta i förskolans verksamhet och ta del 

av återkommande rutiner anammar de nyanlända barnen den nya kulturella 

gemenskapen för att kunna bli fullvärdiga deltagare. Förhandling om pennor 

(excerpt 8, s. 77) visar ett sådant exempel. Maryam vill ha tuschpennor men 

John som sitter snett emot Maryam talar om att hon inte får dem. En 

förhandling om tuschpennor startar och övriga barn runt bordet visar genom 

sina uttalanden, att det finns regler som har med pennor att göra, som alla 

måste anpassa sig efter, även Maryam. Tydligen finns en institutionell regel, om 

att man ritar med de tuschpennor, som man själv tagit fram till bordet. Men är 

nu detta inte bara barn, som vill ha saker för sig själva eller vill ha makten att 

bestämma över tuschpennor?  Jag hävdar, med referens till Vygotskij och det 

sociokulturella perspektivet (Vygotsky, 1978; 1986), att denna språkliga 

händelse beskriver outtalade normer och regler, som är historiskt och kulturellt 

skapade, i förskolan. Dessa kulturella koder behöver nyanlända barn, liksom alla 

barn, lära sig eller i alla fall förhålla sig till. Den språkliga händelsen beskriver att 

det krävs kunskaper om kulturella koder för att bli deltagare. En kunskap som 

nyanlända bara kan få tillgång till genom deltagande i kulturella gemenskaper. 

Lindahl (1996) menar att ettåringar med svenska som förstaspråk visar sin 

förståelse för begrepps innebörd i handling, en förståelse som de ännu inte kan 

verbalisera. Lindahl beskriver också hur barnen, innan de visar i handling, har 

utvecklat en medvetenhet om sitt lärande. För de nyanlända i denna studie 

skulle det kunna betyda, att de först blir medvetna om, att de möter en ny 

språklig, kulturell, historisk och social kontext. Med det menas att de blir 

medvetna om, att i förskolan talar man ett annat språk, följer man andra 

kulturella och institutionella normer och regler.  Denna medvetenhet och 

kunskaper om koder för samspel beskriver Cekaite (2006) som viktiga för 

andraspråkslärare att lära sig, för att vidare kunna tillägna sig ett andraspråk. 

Under första perioden framträdde de kroppsliga och materiella kommunikativa 

redskapen som betydelsefulla för Saras, 3 år, och Maryams, 5 år, deltagande i 

språkliga händelser. Vi kan tänka att de då visade i handling sin förståelse för 

lekars innehåll och begrepps betydelser, vilket kan tolkas i likhet med Lindahls 

(1996) resultat, handlingar som de nyanlända, under den andra perioden, 

observerades verbalisera. 

 

Nyanlända barns kommunikativa förmågor 

En annan slutsats av resultatet är att nyanlända har kommunikativa förmågor 

där andra kommunikativa redskap än rent verbala förmågor är framträdande. 
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Att Sara och Maryam inte behärskar det svenska språket till fullo verkar i denna 

studie inte vara något problem utan flickorna praktiserar kommunikativa 

redskap som de har tillhands i interaktioner med barn. Kommunikativa 

förmågor, som blivit synliga genom att vara återkommande, är nyanlända barns 

multimodala språk, barns aktiva språkval, och deras förmåga att anpassa sig till 

den nya kulturen och det nya språket. 

 

Genomgående i de språkliga händelserna observeras hur nyanlända barn 

kommunicerar med sina kamrater genom att kombinera olika kommunikativa 

redskap, så kallad multimodalitet (Kress, 1997). I Bygg- och konstruktionsleken 

(excerpt 5, s. 66), till exempel, kombinerar Maryam rösten med gester och 

material, när hon vill ha kamratens uppmärksamhet i en leksituation. Maryam 

utropar med rösten samtidigt som hon klappar med handen på golvet, när hon 

vill att Sofie ska placera en kloss på en specifik plats. I Sångsamlingsleken 

(excerpt 3, s. 59) kombinerar Maryam påhittat språk, kroppen, sångburkar och 

en svepande gest när hon erbjuder kamraten Sofie att välja och öppna en av 

burkarna. Genom att använda olika modaliteter i samspelet med barn i 

förskolan förstärker de nyanlända barnen det som är barnens gemensamma 

fokus för interaktionen. Barnens användande av olika modaliteter blir en resurs, 

en kommunikativ förmåga i leken för att delta. Detta resultat överensstämmer 

med Björk-Willén (2006) som studerat flerspråkiga barns deltagande. Genom 

sina multimodala uttryck visar de flerspråkiga barnen i Björk-Willéns studie, att 

de finner vägar för att kommunicera med andra barn i förskolan, trots att de 

talar olika språk. Björk-Willén (2006) och Krupa-Kwiatkowski (1998) beskriver, 

hur barn har interaktionella förmågor, som de praktiserar för att få tillgång till 

och upprätthålla deltagande i interaktion med andra, ett resultat som är förenligt 

med resultatet i min studie som visar hur Sara och Maryam på flera olika sätt tar 

sig an uppdraget att vara ny i förskolan och ny i det svenska språket. 

 

Resultatet visar, att nyanlända barn väljer att på olika sätt delta i leken, som 

också studerats av Cekaite (2006).  Exempelvis praktiserar Maryam sin röst i 

kombination med ett framträdande kroppsspråk under första perioden. Under 

andra perioden talar Maryam med fler svenska ord men också med 

känsloyttringar och med ett mer framträdande verbalt språk. Saras val att 

skugga verkar vara framgångsrikt, då hon under både period ett och två skuggar 

sina vänner. Dessa praktiseranden av kommunikativa redskap tycks beskriva 

barns medvetna val att på olika sätt delta i språkliga händelser och kan förstås 

som ett förändrat deltagande (Rogoff, 1990). Ska Maryams val att inte prata 
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persiska också ses, som ett aktivt val, en strategi för att bli accepterad och 

upptagen i den kulturella gemenskapen? Eller ska vi se Maryams val att inte 

prata persiska som resultatet av yttre påtryckningar från den kulturella 

gemenskapen? Om Maryam erhållit språkstöd eller haft någon att prata persiska 

med och om hon då vägrat prata persiska, hade vi då kunnat tala om Maryams 

egna, aktiva val? Om så är fallet är det då en tillgång att tala flera språk eller 

inte? En fråga för praktiken borde bli; hur kan flerspråkighet bli en tillgång, en 

resurs? 

 

Resultatet visar hur nyanlända barn medvetet gör olika anpassningar till den nya 

språkliga kulturen. På olika sätt, genom sina sinnen, läser de nyanlända flickorna 

av och lär sig den språkliga och kulturella kontexten och kombinerar olika 

kommunikativa redskap för att bli deltagare. I de observationer som gjorts 

framgår inte, att det förekommer någon form av motstånd mot den 

svenskspråkiga majoritetsmiljön från de nyanlända flickorna. Samma 

observation har gjorts av Zachrisen (2013) som studerat interetniska möten i 

norsk förskola. Zachrisen beskriver hur barn med språklig minoritetsbakgrund 

inte gör motstånd utan istället använder verbala och ickeverbala strategier för 

att bli deltagare i lek. Trots barns kommunikativa förmågor, så anammar och 

anpassar sig de nyanlända till den nya kulturen och det nya språket för att bli 

deltagare. Min studie visar även hur svensktalande barn gör anpassningar. 

Exemplet om kroppen som kommunikativt redskap (excerpt 3, s. 59) visar hur 

Sofie anpassar sig efter Maryam då hon väntar in, stöttar och korrigerar 

Maryam i leken. I resultatet av denna diskussion framträder det som verkar 

mest angeläget för nyanlända barn, som för alla barn, i förskolan: Att få vara 

delaktiga i barns lek och samspel. Att lära sig kulturen är medel för att bli 

deltagare. Skillnaden för nyanlända barn, barn med annat förstaspråk än 

svenska, är att de först måste läras sig kulturens språk, det vill säga svenska, för 

att kunna bli legitima deltagare.  

 

Nyanlända barns informella lärande 

Framträdande i resultatet är att barn lär av barn när de interagerar med 

varandra. Barns språkliga händelser, som i den här studien, beskriver Lave 

(1991) som möten mellan newcomer och oldtimer. I första perioden blir det 

tydligt hur de nyanlända flickorna läser av, studerar, imiterar barnen de 

samspelar med för att kunna delta i språkliga händelser. Likt en newcomer blir 

de nyanlända flickorna exponerade av förskolans kulturella, sociala och 
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kommunikativa normer och regler där de mer erfarna barnen agerar oldtimer 

och visar på hur man leker och sampelar på just denna förskola. Att inom 

förskolans praktik förstå barn som möjliga förebilder eller lärare är en tanke 

värd att utveckla och kan tolkas i enlighet med Vygotskijs zone of proximal 

development - ZPD (Vygotsky, 1978). Vygotsky beskriver ZPD (s. 86)  

 

It is the distance between the actual developmental level as determined by 

independent problem solving and the level of potential development as 

determined through problem solving under adult guidance or in collaboration 

with more capable peers.  

 

ZPD beskriver alltså avståndet mellan barns nuvarande utvecklingsnivå och den 

utvecklingsnivå, som barnet kan nå i samspel med en mer erfaren, vuxen eller 

kamrat. Vygotskij lyfter fram interaktionen i ZPD som avgörande för barns 

utveckling och lärande. Han menar, att det barnet kan göra med stöttning från 

en mer erfaren idag, kan barnet göra själv imorgon.  Genom ZPD kan vi förstå 

de förmågor som ett nyanlänt barn redan har bemästrat och de förmågor som 

barnet håller på att utveckla. I studiens empiriska exempel om kroppen som 

kommunikativt redskap (excerpt 3, s. 59) blir Maryam mer återhållsam när 

lekens krav på kunskaper i svenska språket ökar. Kamraten Sofie tar då en mer 

framträdande roll och visar med gester och ord hur språkleken ska utföras. I det 

empiriska exemplet från Saras skuggning (excerpt 1, s. 55) utför hennes kamrat 

Jesper nya handlingar som Sara kan skugga. De båda barnen Sofie och Jesper 

agerar här som Maryams och Saras lärare. De visar inte bara på hur just denna 

lek går till, hur leksaker används, vilka regler som gäller utan också på hur det 

svenska språket låter, är uppbyggt och kommuniceras. Resultatet visar att barn 

lär av barn när de interagerar med varandra. I de empiriska exemplen beskrivs 

hur barn rättar varandra, repeterar varandras verbala och icke-verbala uttryck på 

ett lekfullt sätt och hur barn är inkännande för varandras initiativ. Att barn lär 

av varandra i leken har också observerats av Björk-Willén och Cromdal (2009).  

Björk-Willén och Cromdal observerade, hur barn i en flerspråkig förskola utför 

strukturerade händelser, leker samling, inom ramen för fri lek, som definieras 

som ostrukturerad. Forskarna beskriver i ett exempel hur barnen, som talar 

flera språk, tar rollerna av elev och lärare. I sina roller korrigerar barnen 

varandra oavsett de är lärare eller elev. Det styrker teorier om barns informella 

och lekfulla lärande som starka resurser i barns utveckling (Cekaite, 2006). Det 

informella lärandet, som sker mellan barnen i denna studie, visar hur nyanlända 

barn är mycket aktiva i mötet med en ny språklig och kulturell kontext.  
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Majoritetsspråket - nyckel till att bli fullvärdig deltagare? 

Utmärkande för studien är, att trots att nyanlända barn praktiserar 

kommunikativa redskap eller interaktiva resurser, är det inte tillräckligt för att 

de nyanlända flickorna ska bli fullvärdiga medlemmar i den kulturella 

gemenskapen i förskolan. Resultatet visar, att nyanlända barns möjligheter till 

inflytande är begränsade på grund av deras begränsade kunskaper i det svenska 

språket. I det empiriska exemplet om påhittat språk (excerpt 4, s. 63) uppstår en 

konflikt mellan barnen. John vill vara med. Flickorna Maryam och Sofie säger 

nej och en förhandling uppstår. Till en början är Maryam med i förhandlingen, 

men så refererar John till strukturer i omgivningen, om att alla barn får vara 

med. Det svenska språket blir nu för avancerat för Maryam så förhandlingen 

fortsätter och avslutas av John och Sofie. Maryam har mer erfarenheter om 

konflikter och om deltagande, än vad hon kan förmedla till sina kamrater, då 

det påhittade språket inte får någon effekt. Först när Maryam lärt sig tillräckligt 

bra svenska, som visas i de empiriska exemplen från period två, exempelvis 

Rösten som kommunikativt redskap (excerpt 8, s. 77), får hon också inflytande i 

de språkliga händelserna. Tidigare studier har visat att multimodala uttryck kan 

vara mer viktiga än enbart verbala i flerspråkiga grupper (Häll, 2013). De 

nyanlända flickorna Maryam och Sara visar, att multimodala uttryck också är 

viktiga i barngrupper som är homogent svenskspråkiga, när man är ny i det 

svenska språket och ny i förskolan. Denna studie visar, trots detta, att de 

kommunikativa redskap eller interaktionella resurser, som de behärskar inte är 

tillräckliga för att de nyanlända flickorna ska bli fullvärdiga medlemmar, som 

Lave (1991) beskriver, i den kulturella gemenskapen i förskolan. I homogent 

svenskspråkiga barngrupper, som fortfarande tillskriver svenska språket mest 

meningsfullhet ges också det svenska språket mest utrymme och 

uppmärksamhet (jämför Häll, 2013). Där har också det svenska språket högst 

status och blir ett avgörande redskap för fullvärdigt deltagande. Jag menar 

därför att synliggörandet av det svenska språket samtidigt som andra språk ska 

synliggöras och tillskrivas mening i förskolan är en stor utmaning och ett 

utvecklingsområde i många svenska förskolor i dag. Att arbeta för att alla barn 

ska få utveckla svenska och sitt modersmål är en annan stor utmaning. Jag har i 

denna studie identifierat en kritisk punkt, då det verkar finnas språkstöd för 

Sara men inte för Maryam. Det beskriver hur språk inte är neutrala, att olika 

förstaspråk, olika modersmål, ger olika förutsättningar, när du är ny i en språklig 

och kulturell kontext. Hur ska vi förstå Läroplan för förskolans (Skolverket, 

2010) intentioner med en förskola för alla när inte alla nyanlända barn får samma 

förutsättningar, det vill säga, språkstöd i modersmålet?  
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Metod- och validitetsreflektion 

Kvale och Brinkmann (2009) menar, att ifrågasätta, om studien har undersökt 

det den gör anspråk på att undersöka, är en aspekt av validering. Enligt dem, är 

validitet en fråga om att teoretisera genom att ställa frågor, som ifrågasätter vad 

som har studerats och hur. Utgångspunkten för denna studie var att bidra med 

kunskap om nyanlända barns deltagande i språkliga händelser i förskolan samt 

vilka kommunikativa redskap de praktiserar. Ur ett sociokulturellt perspektiv 

var det också viktigt att studera den kulturella gemenskap inom vilka de 

språkliga händelserna tog plats. Genom att jag har varit deltagande observatör i 

förskolorna har jag kunnat observera barns deltagande i vardagliga språkliga 

händelser och på så sätt uppnått studiens syfte.  

 

Forskarrollen som deltagande observatör har möjliggjort, att jag kunnat närma 

mig barnens, inte bara de nyanlända barnens, vardag för att få tillgång till och 

kunna, på nära håll, observera den kulturella gemenskapen.  Genom att vara 

deltagande observatör har jag kunnat filma barns egna valda aktiviteter, vilket 

inte är eller var självklart för mig. Utan barns tillåtelse att få ta del av, observera 

och filma barnens lekar, aktiviteter och samtal hade en interaktionsanalys varit 

omöjlig. Genom interaktionsanalysen har jag genom studerande och 

transkriberande av filmdata synliggjort och vunnit kunskap om vilka 

kommunikativa redskap som praktiseras och den process genom vilken barns 

olika deltaganden blir synliga. Interaktionsanalysen har också synliggjort vad 

barnen samspelar om och hur barn samspelar i vardagen. Med andra ord, 

kombinationen av deltagande observation och interaktionsanalys har 

möjliggjort och bidragit till beskrivningar av och förståelse för vilka 

kommunikativa redskap som nyanlända barn praktiserar och hur nyanlända 

barn deltar i språkliga händelser, vilka var studiens frågor.  

 

Data, som jag beskrivit i metodkapitlet, består till stor del av filmmaterial. Att 

filma kan verka vara både ett praktiskt och enkelt sätt att producera data på. 

Med min nyvunna erfarenhet har jag lärt att det inte är så enkelt. Trots 

planering och förberedelser i filmteknik och framförhållning med fokus på 

barns språkliga händelser och ett barnhöjdsperspektiv på filmkameran, så var 

det först under kategorisering och analys av filmdata som det blev uppenbart 

om jag lyckats fånga något av värde på film. Under arbetet med att kategorisera 

och analysera data upptäckte jag att jag ibland stängt av kameran för tidigt, att 
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batterier tagit slut mitt i en språklig händelse och att jag ibland startat kameran 

för sent. Något i filmerna jag analyserade, gjorde att jag ställde frågor om vad 

som hänt innan påbörjad och efter avslutad inspelning. Denna erfarenhet 

gjorde att jag faktiskt tyckte att det blev svårare och svårare att filma. 

Erfarenheten beskriver också att filmning som metod inte kan göra anspråk på 

att ge det rätta svaret på en fråga eller ge ett helhetsperspektiv. Något som 

också var komplicerat med att filma var ljudupptagningen, då barn (och vuxna) 

leker, skrattar, skriker, tjuter, viskar, vänder ryggen till och förflyttar sig i 

lokalerna. Trots detta anser jag att jag fått ett rikt material, som visar en bild av 

hur det kan se ut, när nyanlända barn kommunicerar med barn i förskolan. Barn 

är individer och resultatet i denna studie visar, att nyanlända barn väljer att göra 

på olika sätt utifrån individuella förmågor och förutsättningar, som finns i den 

omgivande kontexten, kamrater, material och strukturer i omgivningen.  

 

Jag vill fortsätta med att diskutera studiens studieobjekt. Kvale och Brinkmann 

(2009) menar, att egenskapen hos det fenomen, som undersökts, bör 

teoretiseras och är således ytterligare en aspekt av validering. Urvalskriteriet för 

denna studie var förskolegrupper, som mottagit nyanlända barn i åldrarna 3-5 år 

med inga eller få kunskaper i det svenska språket. Efter urvalsprocessen stod 

det klart, att båda förskolegrupperna var homogent svenskspråkiga, det vill säga 

att alla barns och all förskolepersonals förstaspråk var svenska och att svenska 

var det gemensamma kommunikationsspråket. Denna studies resultat har 

naturligtvis formats av den kommunikativa kontexten och jag funderar över hur 

en språkligt homogen barngrupp har påverkat resultatet. Cromdal (2001) 

menar, att barn som talar samma språk kan kodväxla med varandra. För denna 

studie betyder det till exempel att, eftersom ingen av barnen eller 

förskolepersonalen i Maryams förskola pratade persiska, gavs Maryam inga 

möjligheter att kodväxla eller blanda språk. Sara däremot får möjligheten att 

använda flera språk, då hon under sina dagar i förskolan blandar engelska och 

svenska, men endast med förskolepersonalen. Det visar att bemötandet av 

språk i förskolan är olika, vilket får konsekvenser på vilka kommunikativa 

redskap, som barn sen praktiserar. Flickornas olika språkmöjligheter visar alltså 

en bild av att det ser olika ut i olika förskolor. I en mer heterogent språklig 

barngrupp hade kanske Saras och Maryams praktiserande av kommunikativa 

redskap fått andra uttryck.  

 

Resultatet av Saras och Maryams deltagande kan ge sken av, att nyanlända barn 

alltid vill delta, men precis som andra barn leker nyanlända barn också själva. I 
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filmmaterialet finns exempel på, när Sara och Maryam leker ensamma, men 

eftersom jag i denna studie riktar min uppmärksamhet mot barninteraktioner är 

det också interaktioner, som jag analyserat, presenterar i resultat och som jag 

här diskuterar. Jag menar, att alla barn och vuxna vill vara deltagare i den 

kulturella gemenskapen, men att vi ibland väljer att arbeta och leka ostört, 

avskilt från andra människor. Jag menar också, att barn ibland inte får vara med 

och leka och att valet att leka själv inte är frivilligt då.  

 

Uppsatsens giltighet behöver också diskuteras i relation till mina tidigare 

erfarenheter. Efter 20 år i yrket som förskollärare var det omvälvande och svårt 

att inta en ny roll, en forskarroll. Ganska mycket energi gick åt till att under de 

första dagarna på fältet låta bli att interagera som en förskollärare. Att interagera 

och delta i förskolans värld som forskare var nytt för mig. Trots detta var mitt 

fokus klart från början och jag menar, att min erfarenhet från förskolläraryrket 

och förskolans praktik gjorde det möjligt för mig att snabbt identifiera de 

språkliga händelserna som jag skulle observera. Min erfarenhet gjorde också att 

jag var bekväm i miljön, vilket kanske bidrog till en avspänd atmosfär. Detta i 

sig gjorde att barnen bjöd in mig och gav tillåtelse till att observera deras lek. 

Visst uppstod situationer, då barn protesterade mot min närvaro, kanske fler än 

jag noterade, men med tanke på studiens omfång var de få. Jag reflekterar över 

om min förskollärarbakgrund har gjort, att jag har kunskap, som jag tagit för 

given och därmed inte kunnat inta en tillräckligt distanserad roll (Larsson, 

2005).  Det kan tänkas, att om jag inte haft några erfarenheter från förskolan, 

eller om barns sätt att kommunicera, skulle ha upptäckt andra redskap i barns 

interaktioner. Detta var dock ett faktum, när mina forskarstudier påbörjades 

och jag kan bara säga, att jag ansträngt mig för att vara nyfiken på och öppen 

för barns olika sätt att kommunicera.  

 

I resultatdelen beskriver jag nyanlända barns deltagande genom att ge empiriska 

exempel på deras kommunikativa redskap och hur de praktiseras i språkliga 

händelser i förskolan. Min ambition har varit att i resultatdelen redovisa data på 

ett systematiskt sätt för att möjliggöra en objektiv granskning (Larsson, 2005). 

Resultatet i min studie kan inte sägas vara generaliserbart att gälla för andra 

nyanlända barn i förskolor i Sverige. Studien visar hur de båda nyanlända 

flickorna på olika och individuella sätt har deltagit i språkliga händelser. Den 

visar på en variation av kommunikativa redskap som nyanlända barn praktiserar 

när de är nya i förskolan. Resultatet har också visat likheter mellan de båda 

flickornas praktiserande av kommunikativa redskap. Likheter som skulle kunna 
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betyda, att det kan se lika ut för andra. Resultatet kan på så sätt generaliseras till 

att gälla för andra barn, som är nya i förskolan oavsett de är nyanlända eller inte. 

Jag syftar bland annat på hur de kroppsliga kommunikativa redskapen först är 

framträdande för att sedan ge plats åt verbala kommunikativa redskap. 

Resultatet visar en bild av nyanlända barns påbörjade utbildningskarriär i den 

svenska förskolan vilket jag tänker kan ge andra forskare och förskollärare i 

förskolan något att förhålla sig till, när de studerar eller tar emot nyanlända 

barn. 

Resultatets konsekvenser för förskolans praktik 

Denna studie är genomförd inom ramen för den Nationella forskarskolan för 

ämnesdidaktik i mångfaldens förskola. På vilket sätt bidrar då denna studie till 

forskning kring barns förutsättningar för och möjligheter till språklig utveckling 

och lärande, vilken kan få konsekvenser för förskolans praktik? Jo, genom att 

förstå Saras och Maryams förändrade deltagande som ett lärande (Lave, 1991), 

kan vi förstå, att det sker en rad läroprocesser i förskolan. Denna studie visar att 

förskolans struktur, med material, rutiner och kamratrelationer, har betydelse 

för nyanlända barns deltagande och lärande i förskolan. För förskolor kan 

resultatet av denna studie betyda en medvetenhet kring hur förskolan 

organiserar och strukturerar sin vardag med rutiner och material. Resultatet kan 

också betyda, att förskolepersonal blir medveten om outtalade normer och 

regler i barns språkliga händelser, så att det blir möjlig för alla barn att få 

inflytande över dem, oavsett språk, ålder, etniskt eller kulturell bakgrund. 

 

Resultatet visar att nyanlända barn har sociala och kommunikativa förmågor när 

de börjar i den svenska förskolan. Dessa sociala och kommunikativa förmågor 

kommer till uttryck, när barn i interaktion praktiserar kommunikativa redskap. 

Nyanlända barns förmåga att praktisera kroppsliga och materiella 

kommunikativa redskap är från början viktigare för deras möjligheter till 

deltagande än deras förmåga att tala svenska. För förskolan kan det betyda att 

förskollärare behöver vara inkännande för alternativa kommunikativa förmågor 

än bara det rent verbala svenska språket, som idag tillskrivs stor mening.  

 

Resultatet visar också, att barn lär av barn, där de mer erfarna barnen i 

förskolan visar de nyanlända barnen hur man leker, samspelar och lär just på 

deras förskola. Det visar att lärare behöver tillskriva barn en mer framträdande 

roll och mer jämställt ansvar i att ta emot nya barn i förskolan och då menar jag 

alla nya barn oavsett språk eller bakgrund. Genom att tillskriva barn som 
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meningsfulla och viktiga i ett gemensamt och ansvarsfullt arbete att ta emot 

nyanlända barn kan lärare öppna upp för en mer jämställd förskola med respekt 

för olikhet och mångfald. Jag har inte sagt att lärarens roll är betydelselös, 

tvärtom det är genom lärarens medvetna arbete nyanlända, barn med annat 

förstaspråk än svenska, med annan etnisk och kulturell bakgrund än svensk, har 

möjlighet att bli inkluderade i den svenska förskolan.  

 

Fortsatt forskning 

Denna studie har riktat sitt fokus mot nyanlända barns deltagande i språkliga 

händelser samt vilka kommunikativa redskap de praktiserar och är därmed ett 

bidrag till forskningsfältet om nyanlända barn i det svenska skolsystemet. Jag 

menar att flera studier om nyanlända barn i förskolan behöver göras med frågor 

som rör nyanländas inträde och mottagande i förskolans miljö. Forskning 

behöver också genomföras i syfte att studera nyanlända barns interaktioner med 

förskolepersonal och hur förskolepersonal möjliggör nyanländas 

kommunikation, utveckling och lärande i förskolan. Personligen skulle jag finna 

det mycket intressant att på nära håll få följa ett nyanlänt barn från allra första 

dagen i förskolan och studera barninteraktioner och ställa samma frågor som i 

denna studie. Då är det också intressant att rikta uppmärksamhet mot hur 

övriga barn i barngrupper agerar i allra första mötet med ett barn som pratar ett 

annat språk än svenska och som har andra kulturella erfarenheter. Inom ramen 

för vad som är möjligt att genomföra i en licentiatuppsats, så har förskolan varit 

forskningsfältet i denna studie. Mycket intressant skulle ha varit att följa 

Maryam och Sara i andra kulturella miljöer, till exempel hemmet, för att studera 

flickornas kommunikativa redskap i olika vardagliga miljöer. Mitt eget intresse 

för flerspråkighet och barns multimodala kommunicerande har öppnat mina 

ögon för förskolors normativa förhållningssätt till språk, på det sätt de värderar 

det svenska språket. Denna erfarenhet gör det intressant att studera hur 

flerspråkighet och multimodalitet görs till resurser i interaktion med barn och 

vuxna i förskolan. Avslutningsvis, då denna studie har genomförts i homogent 

svenskspråkiga grupper, identifieras ytterligare ett område att studera, nämligen 

hur nyanlända barn deltar i flerspråkiga grupper.  
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Bilaga 1 Transkriptionsnyckel 

Transkriptionsnyckel med inspiration från Melander och Sahlström (2010) 

 

[            Samtidigt tal eller kroppslig handling, hakparentes markerar start 

= Inget hörbart uppehåll mellan orden eller turerna 

(8) Paus med angiven sekundlängd 

(.) Mikropaus 

. Punkt för fallande intonation 

, Fortsatt jämn intonation 

¿ Något höjd intonation 

? Höjd intonation 

den är mi- Avbrutet tal  

mi::n Förlängning av ljud; ju fler kolon desto mer förlängt 

val Tal med stark betoning 

MIN Tal med stark ljudstyrka 

˚hej˚ Tal med låg ljudstyrka 

↑ Förhöjt tonläge 

↓ Nedsänkt tonläge 

(kommer) Yttrande som hörs, bästa gissning vid oklart tal 

(xxx) Yttrande som hörs, men går inte fastställa vad som sägs 

((klappar)) Icke-verbala handlingar 

→ Pil i vänster ytterkolumn visar på det som transkriptet fokuserar beskriva 
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