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Abstract 

This is an ethnographically inspired study focusing on multilingualism in a Swedish preschool 

setting. The purpose of the study was to find out how the children perceived their 

multilingualism and how it was expressed by the children in the interaction with teachers and 

peers. The research questions were as follows: How is the multilingualism expressed in the day to 

day interaction in preschool? What significance does the daily interaction with peers and 

educators have for the children’s perceptions of their multilingualism? How do the children 

perceive their multilingualism and the value in their multilingual abilities?  To answer these 

question methods inspired by ethnographical studies were used, namely participant observation 

and semi-structured interviews with the children.  

Theory was used from two areas; childhood sociology as theorized by Corsaro with the ideas 

of peer cultures and interpretive reproduction, and the sociology of language with the theory of 

collaborative empowerment as introduced and developed by Cummins. The children in the study 

were seen as social actors who are important here and now and who contribute to the 

development of society. 

 The study showed that the multiple languages were visible in the preschool, but that the 

Swedish language was upheld as the norm and the language of communication; no children were 

recorded playing in their “home language” during interaction with other children. However 

children had the capacity to talk about language and did so at several occasions. Knowledge 

about language was used, but reinterpreted by the children which was seen as a form of 

interpretive reproduction. Within the peer culture the children shared knowledge and taught each 

other words and phrases. Themes common in the interaction was counting, food and drinks, and 

forms of greeting.  It showed that the language that was most current for the children was 

English and they engaged in that language at several occasion and expressed a will to learn more. 

However, several children did not identify Swedish as a spoken language, and it seemed taken for 

granted that everybody knew how to speak Swedish.  

By large, the children expressed great confidence in their linguistic abilities and many children 

were also able to put into words the value of their multilingual abilities. A conclusion was drawn 

that the children had been, to use Cummins terminology, empowered, through interaction with 

educators and peers.  

 

Keywords: Pedagogy, preschool, ethnography, childhood sociology, sociology of language, 

multilingualism, bilingualism 
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Inledning 

 

Denna studie grundas i ett intresse och en fascination för barns språkliga förmåga och en vilja att 

göra barnens egen unika röst hörd. Genom att belysa flerspråkighet på en förskola ur barnens 

perspektiv har jag försökt att kombinera två ämnen jag anser vara av stor vikt nämligen 

flerspråkighet och barndomssociologi. Det har ofta känts som ett arbete med två olika uppsatser, 

men min förhoppning är att jag i detta arbeta lyckats förena de två områdena. Just flerspråkighet 

är för mig väldigt spännande. Personligen har jag alltid haft ett stort intresse av språk; både att 

lära om språk och att lära in nya språk. Men det var när jag efter gymnasiet flyttade till Belgien 

som jag verkligen började intressera mig för flerspråkighet och då framförallt barn hos. Att det 

skulle vara något ovanligt förekommande att växa upp med två eller flera språk är en myt. Detta 

hävdar Grosjean i boken Bilingual: Life and reality. Han menar att åtminstone hälften, förmodligen 

ännu mer, av världens befolkning i själva verket behärskar två språk eller fler (2010, s.13) och 

med tanke på att antalet talade språk i världen uppskattas till uppemot 7000 (ibid, s.5) är detta inte 

särskilt konstigt.  

För mig som växt upp med bara svenskan som språk var det otroligt fascinerande att vistas i 

den internationella miljön som Belgien, och framförallt Bryssel utgör. Belgien är ett officiellt 

trespråkigt land, med franska, flamländska och tyska som officiella språk. Lägger man där till att 

engelskan är så vida använd, i alla fall i Bryssel, kan man i praktiken nästan tala om ett 

fyraspråkigt land. Genom mitt arbete som barnflicka fick jag där möjlighet att möta alla dessa 

barn med två, tre, ja till och med fem (!) språk. Och i den otroligt internationella miljö som 

Bryssel utgör stötte jag aldrig på några diskussioner om huruvida det var bra eller dåligt att tala 

flera språk; i de kretsarna jag rörde mig sågs det helt enkelt som naturligt. Desto större var min 

förvåning när jag sedan flyttade tillbaka till Sverige för att läsa till förskollärare och för första 

gången mötte negativa attityder till flerspråkighet, både genom debatten i media och genom 

kurslitteratur. Sedan dess har attityder till flerspråkighet och hur samhället värderar olika språk 

varit ett ämne av stort intresse för mig. Därför har jag för mitt examensarbete valt att lyfta fram 

barnens förståelse av detta och hur det tar sig uttryck i barnens vardag i förskolan.  

     Tack till Ali, Sahra, Daryan, Yasmin, Bashir, Hassan, Joseph, Sibel, Michael för att ni 

delade med er av era tankar och tack till alla ni andra barn på avdelningen som också släppte in 

mig i er tillvaro! 
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Bakgrund 

Förskolan är det första steget i utbildningssystemet och där ska grunden för ett livslångt lärande 

läggas för alla barn. Förskolan ska också bidra till att barnen utvecklar sin identitet, trygghet, 

självständighet och tillit till den egna förmågan (lpfö98, 2010, s.9) och i de tillfälliga och 

långvariga grupperingarna av barn ges tillfälle för barnen att lära sig samspela med barn med olika 

bakgrund och erfarenheter (Kultti, 2012, s.168). I Sverige har enligt statistiska centralbyrån en 

knapp femtedel av befolkningen utländsk bakgrund vilket innebär att de antingen är utlandsfödda 

eller har två utlandsfödda föräldrar (Statistiska centralbyrån, 2012). Lägger man där till den del av 

befolkningen som enbart har en utlandsfödd förälder stiger siffran självfallet ytterligare. Detta får 

till följd att det år 2011 var 19,7% av barnen i den svenska förskolan som hade ett annat 

modersmål än svenska (Skolverket, 2012). 

     I skollagen slås det i 8 kapitlet, paragraf 10 fast att ”förskolan ska medverka till att barn 

med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt 

modersmål” och I den nya reviderade läroplanen ges modersmålsstödet större utrymme. För att 

främja lärandet skall förskoleverksamheten erbjuda modersmålsstöd. Detta kan ta sig olika 

uttryck, antingen genom att pedagogerna själva uppmärksammar och främjar barnens 

språkutveckling men också genom särskilda modersmålspedagoger som kliver in i verksamheten. 

På organisationsnivå är det ofta tillgång till pedagoger och ekonomiska ramar som styr, medan 

det på didaktisk nivå beror på de barn som befinner sig i gruppen och pedagogers 

förhållningssätt. Men trots dessa förtydliganden i skollag och läroplan så rapporterar 

skolinspektionen (2010) att elever med annat modersmål än svenska får sämre förutsättningar att 

nå de nationella målen i grundskolan än elever med svenska som modersmål. Rapporten slår även 

fast att flerspråkiga barns erfarenheter osynliggörs i förskola och skola och att det i 

verksamheterna rör sig om ett svagt flerspråkigt och interkulturellt perspektiv. Just begreppet 

interkulturalitet introducerades i Sverige genom betänkandet Olika ursprung – gemenskap i Sverige 

(SOU 1983:57) under 80-talet, med syfte att ”invandrare” och ”svenskar” skulle förhålla sig på ett 

nytt sätt gentemot varandra; den interkulturalla undervisningen skulle inte vara bara för 

invandrare utan för alla (Skans, 2011, s.39-40).  

 Nära kopplat till kultur är språk och tidigare lades ibland tvåspråkighet fram som något 

negativt som ledde till ambivalens och identitetskriser hos de unga och kunde resultera i vad som 

kallades halvspråkighet. Detta begrepp kommer från boken Tvåspråkighet eller halvspråkighet? 

(Hansegård, 1968) och innebär att individen ifråga inte behärskar något av språken fullt ut. 

Termen myntades dock ursprungligen för finsk- och samisk talande barn som tvingats gå i skola 

på svenska, men kom att få en lösryckt användning vilket ledde till en rädsla för tvåspråkighet 

(Börestam & Huss, 2001, s.49). Det fanns även uppfattningen att hjärnan bara rymde ett språk 

(ibid. s.15) och likaså har föreställningen om ”ett folk – en nation – ett språk” påverkat samhällets 

syn på flerspråkighet. Tanken om en nation och ett språk växte fram under slutet av 1800-talet 

och bidrog till att enspråkigheten sågs som en norm vilket fortlevt länge (Otterup, 2005, s.17). I 

den nuvarande diskursen belyses dock de positiva följderna av att vara flerspråkig mer och mer, 

och det mångkulturella samhället lyfts fram som något positivt och eftersträvansvärt. Ada 

uttrycker till exempel att ”if one language is a gift, two or more languages are a double or multiple 

gift” (1998, s.189). 
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    I forskningen betonas även modersmålets betydelse för lärande. Thomas & Collier (1997) har 

gjort en ofta refererad longitudinell studie om tvåspråkiga barn i USA och där framkom att 

undervisning på modersmålet bidrar till elevers skolframgång i samtliga ämnen, det stärker alltså 

inte bara modersmålet. Denna forskning tar dock ett vuxenperspektiv och visar på vilket 

arbetssätt som är att föredra i arbetet med flerspråkiga barn och vad som anses vara bäst för 

dessa barn. Men vad tänker barnen själva om sin flerspråkighet? Titeln på Cummins (2000) verk 

Language, pedgogy and power – children in the crossfire är talande, barnen har fastnat mellan olika parter 

och det väcker frågan om vem som tar barnens perspektiv.   

     Diskussionen om barnperspektiv och barns perspektiv förs av många verksamma svenska 

forskare (se t.ex. Sommer m.fl., 2010; Johansson, 2003; Halldén, 2003; Bliding, 2004) och man 

kan kort summera att ett barnperspektiv handlar om vuxnas förståelse av barnet vilket innebär ett 

utifrån-perspektiv där barnet ses som ett objekt, medan barns perspektiv placerar barnet som 

subjekt och handlar om barnens egna erfarenheter och förståelse. I föreliggande studie kommer 

ett försök att föra fram barnens perspektiv och deras egna tankar om sin flerspråkighet att göras. 

Även om flera studier (se t.ex. Johansson, 2000; Otterup, 2005) redan berört detta område har 

dessa främst behandlat skolelever och inte de yngre barnen i förskolan. I och med framväxten av 

ett nytt paradigm inom barndomssociologin ses nu även barndomen som viktig i sig. James & 

Prouts verk Constructing & Reconstructing Childhood var en milstolpe och de uttrycker att barns 

kulturer är “worthy of study in their own right” (1990, s.8). Corsaro är också betydelsefull inom 

barndomssociologin och han menar att barn ofta ses som något som ska bli, inte som 

uppskattade för vad de är här och nu (2011, s.8). I den senaste utgåvan av Sociology of childhood 

påpekar han dock att mycket har hänt under det senaste årtiondet och att många forskare nu ser 

barn som sociala aktörer och anpassar forskningsmetoder för att bättre passa barnen (ibid., s.47).  

     I denna studie är jag inspirerad av barndomssociologin såsom den tar uttryck i Corsaros teori, 

och med utgångspunkt i Cummins (2000) begrepp empowerment och hans teori om 

maktrelationer kommer jag att undersökas huruvida barnen redan i tidig ålder själva ger uttryck 

för att se flerspråkigheten som något positivt. Syftet med detta arbete är således att undersöka hur 

barnen uppfattar flerspråkigheten och hur den kommer till uttryck i barnens interaktion i 

förskolan.  
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Litteraturgenomgång 

I litteraturgenomgången presenterar jag tidigare forskning som är relevant för denna 

undersökning, samt de teoretiska utgångspunkterna som ligger till grund för studien.  

Tidigare forskning 

Cummins (2000, s.37) påpekar att det då hans bok skrevs genomförts närmare 150 empiriska 

studier som påvisar positiva effekter av additiv flerspråkighet (termen förklaras nedan). Många av 

dessa positiva effekter är av lingvistisk karaktär där det mest genomgående resultatet från 

studierna är att tvåspråkiga har en högre metalingvistisk medvetenhet och att de har fördelar i 

främmandespråksinlärning Han redogör dock även för studier som påvisar andra positiva 

kognitiva effekter, såsom matematisk begreppsförståelse och förmåga till perspektivtagande 

(ibid., s.177ff). Det är alltså en välgrundad slutsats att en fortsatt utveckling av båda språken 

genom skolgången har positiva effekter på lärandet. Och även om många studier som rör 

flerspråkighet hos barn och unga är utförda i en skolkontext med äldre barn, så har forskning 

också genomförts i förskolor.  

Flerspråkighet i en förskolekontext 

Skans (2011) har studerat en förskolas arbete med flerspråkiga barns språkutveckling. Han 

prioriterade att arbeta med flerspråkighet snarare än det vidare begreppet kultur eller 

interkulturalitet, då han menar att det är mer konkret än att tala om att arbeta interkulturellt (ibid., 

s.131). Han fann att pedagogerna hade en inkluderande syn på flerspråkighet och genom att de 

använde sina modersmål visade de barnen att olika språk var accepterat (ibid., s.92). Pedagogerna 

lärde sig även ord på barnens språk för att barnen skulle känna gemenskap och för att alla 

språken skulle vara representerade, och de menade att barnens förmåga att kommunicera och 

deltaga i kommunikativa sammanhang var viktigare än språket. På så sätt skapades en flerspråkig 

miljö på förskolan med en tillhörighet och delaktighet för alla i gruppen (ibid.,s.111; s.123).  

Även Parszyk (2002) lyfter fram en förskolas lyckade arbete med en så kallad tvärkulturell 

språkinlärning, som präglas av ömsesidig respekt och intresse för varandra. Hon genomförde en 

longitudinell studie med assyriska/syrianska barn på en förskola och där lyckades pedagogerna 

synliggöra barnens språk vilket bidrog till att barnen alla såg mycket positivt tillbaka på sin 

förskoletid och menade att de gick stärkta ur förskolan. 

 En ny avhandling av Kultti (2012) om villkor för deltagande och lärande för flerspråkiga barn 

visar dock att fokus för pedagogerna i studien var att barnen lärde sig det svenska språket. Ur 

hennes observationer framkom det som tydligt att förskolan var en miljö där svenska var 

kommunikationsspråket (ibid., s.169) och barnen hade en medvetenhet om när de olika språken 

fick användas. Vid några få tillfällen lekte barnen på modersmålet med andra barn men annars 

framträdde barnens kunskaper i andra språk enbart i situationer där de ansågs legitima såsom 

med modermålslärare. Kultti drar slutsatsen att det skedde ett osynliggörande av andra språk än 

svenskan och att svenskan upprätthölls som normspråk (ibid., s.177-178).  
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     Det svenska språket var även i fokus för pedagogerna i Lunneblads (2006) etnografiska studie 

som han genomförde på en förskola i vad han kallar ett multietniskt område. Pedagogerna 

menade att de arbetade väldigt lite med barnens språk, och att när de gjorde det så handlade det 

snarare om att arbeta med det svenska språket så att alla barn skulle förstå (ibid., s.141). 

Lunneblad fann också att arbetet med kulturerna inte berörde alla barn, arbetet var snarare 

kompensatoriskt och syftade till att stärka ”invandrarbarnens” identitet. Detta ändrades dock 

under studiens gång och arbetet med mångkultur kom att beröra alla barns kultur (ibid., s.131; 

s.172). I denna studie användes kategoriseringen ”invandrare” av pedagoger och vid ett tillfälle 

fördes av pedagogerna en diskussion om vilka barn som skulle klassas som ”invandrare” (ibid., 

s.117). Just denna kategorisering i invandrare, och ett ”vi och dom”-tänk, blir tydlig i flera studier 

från skolans värld.  

Osynliggörande av flerspråkigheten i skolans värld 

Runfors (2004) beskriver hur lärares ambitioner att inkludera kan resultera i oavsiktlig 

diskriminering och underordning. ”Invandrarbarn” var en vanlig social kategori i skolorna hon 

studerade. Alla barn som inte hade svenska som modersmål grupperades under denna etikett. De 

så kallade invandrarbarnen blev definierade av andra samtidigt som de gjordes till ”de andra”. 

Elevernas bakgrund framstod som något orättvist som skulle kompletteras, och svensk 

kulturkompetens sågs som en resurs som borde fördelas hos barnen; ”genom att inte ha svenska 

som modersmål och inte vara född i den svenska kulturen kommer man på efterkälken” (ibid., 

s.40), som en lärare i studien uttryckte det. Lärarna i studien hänvisar till rådande 

samhällsvärderingar, där människor med annorlunda namn och utseende får svårigheter och 

nekas tillträde till olika sammanhang, men dessa strukturer som lärarna ville motverka bidrog de i 

själva verket till genom att försöka kompensera det de ansåg att ”invandrarbarnen” saknade.  

     Parszyk (2002) som visade på en förskolas lyckade arbete med att uppmärksamma barnens 

språk, fann i samma studie att när barnen kom upp i årskurs fem gav de uttryck för andra 

erfarenheter. Där osynliggjorde lärare barnens modersmål och bakgrund och skolan kopplades 

för eleverna ihop med det svenska (ibid., s.102). En skola för alla blev en skola för andra. 

Modersmålet syntes inte heller i Johanssons (2000) studie. Hon hade för avsikt att studera 

elevernas användning av modersmålet i skolan men fick tänka om då eleverna i princip aldrig 

använde det. Hon undersökte istället elevernas uppfattning om deras flerspråkighet och 

flerspråkighetens roll i skolan. 

Barn och elevers uppfattning av sin flerspråkighet  

Eleverna i Johanssons (2000) studie uppfattade det som att deras språkliga och kulturella 

erfarenheter från hem och fritid fick liten plats i skolan och de menade att svenska talades i första 

hand. Johansson tolkar det som att skolan sänt signaler till eleverna att deras bakgrund inte hör 

hemma i skolan (ibid., s. 125ff). Även Otterup (2005) behandlar i sin avhandling flerspråkighet ur 

ett elevperspektiv. Han undersökte hur flerspråkigheten yttrade sig bland ungdomar i ett svenskt 

förortsområde och genomförde både en kvantitativ enkätundersökning och en kvalitativ 

intervjustudie. Studien resulterade i teoretisk modell med identitet som kärnkategori och med 

familj, plats, skola, språk och mål som övriga kategorier (ibid. S.141ff).  Otterup fann att 

flerspråkigheten var betydelsefull i samtliga kategorier, och de mer formella teoretiska begreppen 



9 

 

som framkom ur undersökningen var ambivalens, investering och empowerment (ibid., s.203ff). 

Dessa begrepp sågs som faktorer för identiteterna ungdomarna konstruerade. Även om de 

intervjuade ungdomarna alla uttryckte en positiv syn på flerspråkigheten fanns i studien både 

exempel på stärkta ungdomar, empowered, med handlingskraft och vilja att investera i sina 

kunskaper, såväl som osäkra ungdomar som Otterup menar blivit disempowered. 

För yngre barns uppfattning och upplevelser av flerspråkighet har jag fått söka mig till 

internationella studier. Moore (2010) genomförde en undersökning med flerspråkiga 6-7-åringar 

med kinesiskt ursprung i Vancouver. Barnen talade kinesiska, engelska och franska och syftet 

med studien var att belysa komplexiteten i barnens lingvistiska repertoar samt att dokumentera 

barnens förståelse av sin flerspråkighet. Hon nämner en avsaknad av forskning kring barnens 

egen förståelse som bakgrund och använde sig av bland annat av deltagande observation och 

inspelade samtal med barnen. Moore fann att alla barnen i studien var medvetna om sitt 

språkbruk och hade förmågan att reflektera över och diskutera skillnader mellan språken, och 

hon menar att I likhet med tidigare forskning kring flerspråkiga individer uppvisade barnen en 

hög metalingvistisk medvetenhet.  

Även Kirsch (2006) har studerat de lite yngre eleverna i skolan, men även hon rör sig i en 

annan kontext. Studien genomfördes i Luxembourg som, liksom Kanada, har flera officiella språk 

och där flerspråkighet snarare ses som normen. Studien är dock intressant då hon fann att 

språkinlärning, trots den flerspråkiga kontexten, inte var en automatisk eller naturlig process. Det 

handlade till stor del om barnens egna personliga mål, intressen, kompetenser, självförtroende, 

och deras förståelse av vad som räknades som passande språkbruk. Barnen hade internaliserat de 

vuxnas idé om vad som räknades som språkinlärning, och barnen uttryckte att man lär sig språk 

bäst genom formella lärandesituationer. De hade dock förmågan att se fördelarna av 

flerspråkighet från olika perspektiv, och de angav flera och starka motiv till att lära sig fler språk, i 

det här fallet tyska och franska. De förstod att de behövde de språken för att kunna 

kommunicera med personer som inte talade luxemburgiska. Kirsch drar slutsatsen att alla barnen 

såg vikten av att lära sig språk och hon gör även antagandet att deras starka motivation och 

positiva attityder till språkinlärningen underlättade inlärningsprocessen.  

Attityder till språk och språkinlärning 

Attityder till olika språk och till språkinlärning, och då framförallt till modersmålsundervisningen 

har också rapporterats i flera av de ovannämnda studierna. Parszyk (2002) fann att 

modersmålsundervisningen betraktades som särbehandlande och negativ, och att den inkräktande 

på svenskan (ibid., s.204). Även Johansson (2000) rapporterar om negativa attityder till 

modersmålsundervisningen och till ämnet svenska som andraspråk. Eleverna i hennes studie ville 

ha svenskundervisning med de andra barnen och inte svenska som andraspråk, då de inte ville 

tillhöra ”dom andra” (ibid., s.128). I Otterups kvalitativa undersökning gick dock åsikterna om 

modersmålsundervisningen isär, där några informanter ansåg att de haft glädje av den, medan 

andra menade att de aldrig gillat den undervisningen och att det var tråkigt (2005, s.179). 

    Skolan och modersmålsundervisningen utgör en mer formell miljö för språkinlärning. Kirsch 

(2006) fann dock att när det gällde inlärning av engelska hade barnen en egen sociokulturell 

”approach” till inlärningen till skillnad från de mer formella lärandemiljöerna för franskan och 

tyskan. Hon uppmärksammade i sin studie barnens kompetens i engelska och hur de av eget val 

ville lära sig det språket. Ur Otterups (2005, s.83) enkätundersökning framkom det också att 
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eleverna ansåg engelska vara det viktigaste språket att kunna, därefter kom svenskan. Svenskan 

hade dock starkast ställning bland ungdomarna, men modersmålet var det vanligast 

förekommande språket i hemmet även då svenskan ofta användes med syskon. Även Otterup 

belyser interaktionen med kamraterna som en viktig faktor till språkinlärningen och 

uppfattningen av flerspråkigheten (ibid., s.172; s.187). Moore (2010) fann likaså att 

språkanvändningen med kamraterna skiljde sig från hemmet. Även då barnen behärskade alla 

språken, låg franskan ofta barnen närmare och värderades högre då det var det språket de 

använde med sina vänner och syskon. Och eftersom föräldrarna ofta inte behärskade det språket 

kunde barnen använda franskan för att utöva ett eget agentskap.  Just barns eget agentskap, och 

att se barn sociala aktörer, har varit utgångspunkten för många studier inom barndomssociologin.  

Att närma sig barns perspektiv 

Även då dessa följande studier inte berör ämnet flerspråkighet eller så kallad mångkultur är de 

relevanta då forskarna försökt att närma sig barns perspektiv och föra fram barnens tankar och 

erfarenheter. Gustafson (2006) studerade barns identitetsarbete i två olika bostadsområden. Hon 

utgick från social konstruktionismen och såg därmed barnen som sociala aktörer, men hon 

utvidgade den relationella aspekten till att även inkludera platsen där identitetsarbetet skedde. I 

studien användes etnografiska metoder (ibid, s.42ff) såsom deltagande observation och intervju, 

men detta kombinerades även med barnens egna fotografier och kartor som barnen fick skapa. 

Genom att kombinera metoder ville hon försöka få tillträde till barnens identitetsarbete och 

skapa ett slags ”mosaik av olika slags berättelser” (ibid, s.47).   

     Bliding (2004) studerade barns relationsarbete i en årskurs 4 under ett år i syftet att få insikt i 

hur barnen ordnar den sociala tillvaron i skolan. Under tiden för studien försökte hon komma så 

nära barnens perspektiv som möjligt. Hon var tydlig med sin roll som deltagare i barngruppen 

och ville undvika en vuxen- eller lärarroll. Hon valde därför att inte sätta gränser för barnen, och 

att inte undervisa på något vis (ibid, s.74). Bliding använde i huvudsak deltagande observation, 

men även inspelade gruppsamtal. Studien behandlar känsliga ämnen såsom uteslutning; en 

uteslutning som hon försökte hålla sig neutral till, så hon för en intressant diskussion utifrån de 

etiska och moraliska dilemman som uppstod då hon som vuxen ville ta del av barnens 

vardagstillvaro (ibid, s.88ff).  

     Även Ivarsson (2003) studerade barns sociala samvaro, men detta skedde i en förskolekontext. 

Hon undersökte barnens vardagsinteraktion och hur de använder institutionella resurser för att 

skapa kamratkulturer och gruppera sig inom dessa kulturer. Även hon använde en etnografisk 

ansats (ibid, s.64ff) och kombinerade metoderna deltagande observation, intervjuer med barnen 

samt videoinspelningar för att synliggöra barnens vardagliga praktiker i den kontext som 

förskolan utgör. Liksom Bliding (2004) försökte hon inta en ”annorlunda position”, där hon 

undvek den traditionella lärarrollen för att försöka jämna ut maktbalansen mellan henne som 

vuxen och barnen. Gustafson, Bliding och Ivarsson har samtliga gemensamt att de genom en 

etnografisk ansats studerat barns vardagstillvaro utifrån barnens perspektiv.  

Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt redovisar jag för de teoretiska utgångspunkterna som ligger till grund för studien. 

Jag utgår både från barndomssociologin och från språksociologin. Då flerspråkighet är ämnet för 
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undersökningen, men undersökningen berör barn så anser jag att jag behöver jag ”båda benen att 

stå på” så att säga. Turner skriver i The Handbook of Sociological theory att: 

”Sociological theory is now so diverse it is difficult to see any unity ever emerging. Sociologists do 

not agree on what is real, what our core problems are, what our epistemology is, and what are 

theories should looks like” (2001, s.13).  

Där det från början bara fanns några enstaka teoretiska perspektiv finns det nu en hel mängd 

(ibid.). Ivarsson (2003; s.52-53) tar utgångspunkt i social konstruktionismen och menar att denna 

härrör från symbolisk interaktionism, inom vilken människor genom social interaktion skapar och 

återskapar sina liv, föreställningsvärldar och sociala relationer. Även Gustafson (2006, s.21) har 

sin utgångspunkt i social konstruktionismen, och påpekar också att barndomssociologin utgår 

från denna. Därmed ses barndom som något socialt konstruerat. Corsaro (2011, s.9) talar istället 

om att applicera konstruktivistiska och tolkande perspektiv på barndomssociologin för att visa på 

hur både barn och vuxna är aktiva deltagare i den sociala konstruktionen av barndomen. Inom 

språksociologin talar Otterup (2005) i sin tur om att en post-strukturell teori applicerad på 

språksociologin innebär en förändrad syn språkinlärare, där andraspråks talare ses som aktörer 

som tillskrivs makt över sin egen inlärning. Jag gör inte anspråk på att fullt ut greppa skillnaderna 

mellan dessa olika sociologiska perspektiv, i mångt och mycket överlappar de varandra. Och 

något de har gemensamt är just att de ser på individer, barn och andraspråks talare, som aktörer 

som tillskrivs handlingskraft och makt. Det är min utgångspunkt för den här studien; att se 

barnen, som i det här fallet även är andraspråksinlärare, som sociala aktörer som aktivt bidrar till 

skapandet av ett samhälles kultur. Därmed är Corsaros (2011; 2003) begrepp kamratkultur och 

tolkande reproduktion användbara. Vad gäller ämnet flerspråkighet så redogörs nedan även för 

centrala begrepp, samt vad en interkulturell pedagogik och Cummins (2000; 2001) begrepp 

”collaborative empowerment” innebär. Tillsammans bildar de i min mening ett teoretiskt 

ramverk som har möjlighet att förklara hur interaktionen barn-barn samt interaktionen barn-

pedagog bidrar till och påverkar ett samhälles kultur. 

Barndomssociologi 

Barn som sociala aktörer och tolkande reproduktion 

Att se barn som sociala aktörer innebär att de ses som medskapare av sitt eget liv och det liv de 

växer upp i (Bliding, 2004, s.35). Barnen är aktiva deltagare i samhället och de producerar sina 

egna unika kulturer samtidigt som de även bidrar till produktionen av vuxnas kulturer (Corsaro, 

2011, s.4). Denna teoretiska utgångspunkt får metodologiska konsekvenser, då man i studier 

strävar efter att ta del av barnens vardagstillvaro och studera vad de gör tillsammans i den och 

hur de ordnar sin tillvaro (Bliding, 2004 s.21; s.34). Det innebär också att se till hur barnen ingår i 

och hanterar strukturer; strukturer som skapas och återskapas då människor i ett givet samhälle 

förhåller sig till olika sociala och materiella omständigheter (Gustafson, 2006, s.23).  

    För att förstå barns interaktion på förskolan är Corsaros begrepp kamratkulturer användbart. 

Detta definieras som ”en stabil uppsättning av aktiviteter eller rutiner, artefakter, värden och 

angelägenheter som barn producerar och delar i interaktion med varandra” (Corsaro, 2003, s.37). 

De vill ha kontroll och de vill dela den kontrollen med andra. Barnens kollektiva liv på förskolan 

kan sägas utgöra en kamratkultur, med återkommande aktiviteter, rutiner och angelägenheter i 

barnens vardag. Med kulturella rutiner avses de återkommande aktiviteter som produceras av 
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medlemmarna i den kulturen (Corsaro, 2011, s.374). Det kan ses som en kollektiv handling där 

rutinerna skapas och delas av deltagarna i kulturen, och där det vardagliga och förgivettagna i 

dessa rutiner frambringar en säkerhet och delad gemenskap för de som deltar. 

     Då barnen ses som aktiva sociala aktörer, som bidrar till förändringen av ett samhälle, ersätts 

socialisationsbegreppet av begreppet tolkande reproduktion (ibid, s.46). I begreppet menar 

Corsaro att termen tolkande fångar barnens innovativa och kreativa deltagande i samhället; att de 

skapar och deltar i deras egna unika kamratkulturer genom att kreativt ta in information från 

vuxenvärlden. Termen reproduktion fångar idén att barnen inte bara internaliserar samhället och 

kulturen men också aktivt bidrar till kulturell produktion och förändring Denna tolkande 

reproduktion innebär tre typer av kollektivt agerande, där 1) barnens kreativa appropriering av 

information och kunskaper från vuxenvärlden, 2) barns skapande och deltagande i olika 

kamratkulturer, och 3) barns bidrag till reproduktionen och en förlängning av vuxenvärldens 

kultur. Barn är alltså påverkade av de samhällen och kulturer de deltar i men de socialiseras inte 

bara in i samhället de föds in I, de bidrar också till utvecklingen av det (ibid, s.20-21).  

     Att betrakta barn som sociala aktörer innebär att vad barnen visar och gör ställs i analytiskt 

fokus. En något annan utgångspunkt är att studera utifrån barns perspektiv. I detta perspektiv 

betraktas barnen istället som informanter om sin omgivning och sina liv (Bliding, 2004, s.20). 

Barns perspektiv och barnperspektiv 

Sommer m.fl. anger att termen barns perspektiv ”representerar barns erfarenheter, uppfattningar 

och förståelse av sin livsvärld” (2011, s.42) och Bliding använder begreppet för att ”beskriva 

någon annans tankar, föreställningar, eller uppfattningar om ett fenomen utifrån dennes utsagor 

därom” (2004, s.19). Johansson (2003, s.42) tolkar det i sin tur som en strävan efter att träda in i 

barns livsvärld och försöka förstå ”det som visar sig för barnet”. Det handlar alltså om att försök 

att se och återge världen såsom barnen ser och upplever den. 

     Detta ställs i motsats till barnperspektiv som snarare handlar om vuxnas förståelse av barnens 

uppfattningar och erfarenheter. Det senare handlar alltså om ett utifrån-perspektiv där barnet ses 

som ett objekt medan fokus i barns perspektiv ligger på barnet som subjekt. I likhet med 

Gustafson (2006), Bliding (2004) och Ivarsson (2003) kommer jag i föreliggande studie försöka 

komma så nära barnens perspektiv som möjligt.  

Språksociologi 

Centrala begrepp inom området flerspråkighet 

Inom området flerspråkighet finns olika begrepp som behöver definieras inom ramen för denna 

studie. En första fråga som uppstår är huruvida termen flerspråkighet eller tvåspråkighet bör 

användas. Detta är diskuterat (Otterup, 2005; Axelsson, 2005) men Martin & Jones (2000, s.5) 

menar att termen flerspråkig bättre visar mångfalden och komplexiteten i språkanvändningen, 

och även jag kommer att använda mig av detta begrepp. Termen tvåspråkig var tidigare dock ofta 

använd och Skutnabb-Kangas (1981, s.83ff) har gjort en indelning utefter de grunder som 

definitioner av tvåspråkighet bygger på. Hon delar upp dem i kompetens, funktion och 

identifikation eller attityd. Kompetens handlar just om kompetensen i språket, men här går 

åsikterna isär om hur väl man bör behärska språket för att kalla sig tvåspråkig. Funktion berör 

den faktiska användningen av språken; om individen använder två språk och kan gå från det ena 

till det andra, och slutligen handlar identifikation eller attityd om huruvida individen ”identifierar 
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sig själv som tvåspråkig/med två språk och/eller två kulturer” (ibid. s.94), men även detta är 

subjektivt och olika personer kan ha olika uppfattningar. Attitydkriteriet är också beroende av om 

man utgår från talaren själv eller från samhällets kriterier.  

Då det handlar om andraspråksinlärning, tillägnandet av ytterligare ett språk, möter man ofta 

begreppen majoritetsspråk, som avser det språk ”som i ett flerspråkigt samhälle används av den 

dominerande befolkningsgruppen” (Nationalencyklopedin, 2013) och minoritetsspråk, som avser 

de språk som används av språkliga minoriteter i samhället (ibid.). I den här studien är alltså 

svenska majoritetsspråket och samtliga övriga språk kommer att benämnas minoritetsspråk; inte 

att förväxlas med de fem officiella minoritetsspråken i Sverige. Språkdomäner härrör till de 

sammanhang i vilka språken talas. Hemmet är till exempel en privat eller personlig domän, medan 

förskolan i barnens fall är exempel på en officiell domän (Axelsson, 2005, s.39).   

Huruvida de språk barnen har utöver svenskan ska benämnas modersmål, första språk eller 

hemspråk är också omdebatterat (t.ex. Johansson, 2000). Modersmål är en problematisk term då 

det inte är säkert att språket kommer från modern. Vad gäller första språk gör det anspråk på att 

det skulle vara barnets bästa språk (ibid., s.19). Detta är inte fallet för många av barnen inom den 

här studien. Jag har därför valt att använda beteckningen hemspråk då jag talar om de språk 

barnen talar utöver svenskan av den enkla anledning att det är det språk barnen har med sig från 

sin hemmiljö. Då termen första språk används syftar det just på det språk barnen är mest 

kompetenta i. Modersmål används enbart då jag refererar till andra verk.  

Då man talar om tillägnandet av majoritetsspråk kan detta benämnas additiv eller subtraktiv 

flerspråkighet. Sker tillägnandet av majoritetsspråket på bekostnad av hemspråket? Då rör det sig 

om en subtraktiv flerspråkighet. Additiv flerspråkighet innebär istället att barnet lär sig ytterligare 

ett språk samtidigt som modersmålet fortsätter att utvecklas vilket innebär att barnen kommer att 

ha två fullgoda språk (Cummins, 2000). 

     Språket fyller olika funktioner och dessa kan delas in i kommunikativ språklig funktion, 

kognitiv språklig funktion och social språklig funktion (Börestam & Huss, 2001, s.13ff). Den 

kommunikativa funktionen handlar just om att överföra budskap och nå andra människor. Den 

kognitiva funktionen innebär att språket används som redskap för att förstå och tolka omvärlden, 

alltså som ett redskap för varseblivning och tänkande. Slutligen handlar språkets sociala funktion 

om språk som identitetsmarkör, där språk till exempel kan markera grupptillhörigheter i ett 

samhälle eller en kultur (Otterup, 2005, s.173).  

Interkulturellt perspektiv och ”collaborative empowerment” 

Kulturbegreppet är mångfacetterat och omdebatterat. Olika individer lägger olika innebörd i 

begreppet, men Pripp menar att ett traditionellt antropologiskt kulturbegrepp innefattar ”en 

grupps normer, lagar, föreställningar, tro, konst och, inte minst, sätt att tolka och handla” (Pripp, 

2004, s.17), och att det då används för att tala om till exempel ”svensk kultur, kulturmöten och 

invandrares kulturer”. Han kritiserar dock begreppet för att underbygga skillnader mellan 

befolkningskategorier och att de används för att förklara etniska gruppers tillkortakommanden. 

Liksom i Skans (2011) studie fokuserar jag i första hand på flerspråkighet och inte kultur eller en 

så kallad mångkultur. Begreppet mångkultur kopplas dock ofta till flerspråkighet, men har 

kritiserats för att vara för statiskt, och att det helt enkelt bara anger att det handlar om fler än en 

kultur. Jag kommer i studien att använda mig av begreppet språklig mångfald men det härrör 

enbart till det faktum att det på förskolan finns en mängd språk representerade.  
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     Till skillnad från mångkulturell syftar interkulturell på att visa att det sker ett möte och att det 

rör sig om en interaktion mellan människor. Lahdenperä (2004, s.11ff) talar i termer om 

gränsöverskridande, interaktion, ömsesidighet och inte minst att det rör sig om en process 

snarare än ett tillstånd. Interkulturell skulle ersätta begreppet mångkulturell, men kritik har även 

riktas mot begreppet interkulturell då det implicerar att det finns ett antal avgränsade kulturer 

som ska samverka med varandra vilket förmedlar en statisk syn på kultur (Bigestans, 2010). 

Interkulturalitet leder också tankarna till att etnicitet alltid är en särskiljande egenskap, då det i 

själva verket handlar om ”hur man upplever varandra utifrån maktperspektiv” (ibid.). Bigestans 

menar att det istället helt enkelt är lämpligare att tala om att människor som möts ofta har olika 

erfarenheter och referensramar. Haglund (2003) skriver dock om interkulturell pedagogik som en 

kritisk reflekterande process, där bekräftelse och erkännande av skilda erfarenheter och 

förutsättningar är centralt. Det är så jag förstår begreppet och kommer använda det, och det är 

även detta som är centralt i Cummins interkulturella, eller transformativa, pedagogik (2000, s.43ff; 

2001). Det handlar om kritisk läsning, ifrågasättande av maktförhållanden och att låta eleven ta 

makten över sitt eget lärande. 

Det är från denna modell begreppet ”collaborative empowerment” är hämtat. Modellen är 

visserligen ursprungligen ämnad för den nordamerikanska skolkontexten men centralt är 

stärkandet av elevens identitet och självkänsla så jag anser att begreppet är relevant även inom en 

svensk förskolekontext. Empowerment är en svåröversatt term, och kan i bästa fall liknas vid 

självstärkt. Därför väljer jag att även använda mig av den engelska termen (jfr Otterup, 2005, 

s.208). Empowerment är enligt Cummins ”the collaborative creation of power”, alltså det 

gemensamma skapandet av makt, vilket innebär att i interaktionen mellan barn och pedagog 

bekräfta barnets identitet.  

Cummins vill visa på hur tvingande maktrelationer i samhället påverkar vad som händer 

mellan pedagoger och elever i klassrummen. Maktrelationer på makronivå påverkar hur lärare ser 

på sin roll och hur strukturer etableras i utbildningssystemet. Interaktionen mellan elev och 

pedagog resulterar antingen i en exkluderande, assimilerande, praktik där det förmedlas till barnen 

att de måste lämna sitt språk och sin kultur utanför skolan. Detta bidrar till att barnen försvagas. 

Eller så leder det till en så kallad transformativ pedagogik som alltså innebär en process som gör 

det möjligt för pedagoger och barn att utmana maktstrukturer i samhället (2000, s.43ff).    

Cummins skiljer mellan ”coercive power relations”, tvingande maktrelationer, och 

”collaborative power relations”, kollaborativa maktrelationer. En tvingande maktrelation handlar 

om en dominant individs/grupps/lands makt över en underordnad individ/grupp/land, till 

exempel då skolan tidigare krävde att minoritetsgrupper gav upp sin kulturella identitet och deras 

språk för att lyckas i ”mainstream” samhället (jfr Hansegård, 1968). Kollaborativa maktrelationer 

handlar istället om att stärka, ”empower”, den andra parten. Makt skapas alltså i interaktionen 

med andra och interaktionen är aldrig neutral, antingen förstärker eller utmanar den förhållanden 

i samhället. Och ”desto mer ”empowered” en individ eller grupp blir, desto mer kan denne dela 

med sig till andra” (Cummins, 2000, s.44) Det handlar alltså om att låta barnen göra sin röst hörd 

och få dem att känna sig respekterade och bekräftade, samt att ändra rådande strukturer. Därför 

anser jag att detta teoretiska begrepp går att applicera på en förskolekontext, och att det likaså 

kan kombineras med en syn på barn som sociala aktörer. I min tolkning handlar både tolkande 

reproduktion och ”collaborative empowerment” om hur makronivån påverkar mikronivån, men 

hur interaktionen på mikronivå samtidigt kan leda till förändring på makronivå.   
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Syfte och frågeställningar 

I litteraturöversikten har jag konstaterat att barndomen är viktig i sig och att flerspråkighet är 

något positivt och eftersträvansvärt. Och även om mycket litteratur behandlar ämnet 

flerspråkighet tar den utgångspunkt i vuxnas perspektiv och handlar ofta om lärares uppfattningar 

och didaktiska val eller vilka modeller och förutsättningar som är bäst för att utveckla additiv 

flerspråkighet. Liksom Moore (2010) menar jag att det finns en avsaknad av tidigare forskning 

som berör yngre barns egen uppfattning om flerspråkigheten. Därför har jag valt att lyfta fram 

barnens förståelse av sin flerspråkighet i det här examensarbetet, och i egenskap av blivande 

förskollärare kommer förskolan att utgöra kontexten för undersökningen. Utifrån denna 

bakgrund har följande syfte växt fram:  

Syfte 

Syftet är att undersöka hur barn på en förskola uppfattar sin flerspråkighet, samt hur 

flerspråkigheten kommer till uttryck i den vardagliga interaktionen i barngruppen. De 

frågeställningar som ligger till grund för studien är som följer:  

Frågeställningar 

- Hur kommer flerspråkigheten till uttryck av barnen själva i den vardagliga interaktionen 
med pedagoger och kamrater i förskolan? 

 
- Vilken betydelse har interaktionen i förskolan för barnens uppfattning av 

flerspråkigheten? 
 

- Vilka uppfattningar har barnen själva om sin flerspråkighet och värdet i den? 
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Metod 

I metodavsnittet redogör jag för hur datainsamling samt analysarbete genomförts. De etiska 

dimensionerna diskuteras och slutligen reflekterar jag även över metodvalet.   

En etnografiskt inspirerad kvalitativ studie  

Jag har för studien valt en kvalitativ metod. Ofta definieras kvalitativa metoder som vad de inte 

är, att de inte är kvantitativa. Aspers (2011) presenterar dock en definition av kvalitativ forskning 

som att ”den ifrågasätter förgivvettagna antaganden i syfte att förstå det som studeras genom att 

skapa distinktion via närmande” (2007, s.14). Det handlar alltså om att ”gå närmare för att skapa 

bättre förståelse” (ibid.); en förståelse som skapas genom mellanmänsklig aktivitet och genom 

tolkning av mening (ibid., s.42). I det här fallet är det förståelse för barnens uppfattningar och 

uttryck av sin flerspråkighet som eftersöks genom att närma sig barnen i deras vardagliga 

sammanhang. 

     Aspers (ibid., s.14) lyfter fram att all etnografisk forskning är kvalitativ och för min 

undersökning är jag inspirerad av etnografin. James & Prout (1990, s.8) menar att en etnografisk 

ansats är särskilt användbar för att studera barndom och eftersom mitt syfte och mina 

frågeställningar berör barns upplevelser och erfarenheter av och i förskolan kommer jag i val av 

metod gå till barnen och studera dem i deras vardagliga sammanhang. I det här fallet befinner sig 

barnen på en förskola i ett ytterområde till en mellanstor svensk stad.  

     Innebörden i termen etnografi kan dock variera och begreppet har vad Hammersley & 

Atkinson kallar ”fuzzy semantic borders” (2007, s.1). Utmärkande är dock att det är människors 

utsagor och handlingar som studeras i vardagliga sammanhang. Forskaren deltar i människors 

vardagsliv under en längre period, ser vad som händer, lyssnar på vad som sägs, ställer frågor 

formellt och informellt och samlar den information som finns tillgänglig för att belysa det som är 

i fokus för studien. Därför är etnografiska studier ofta relativt ostrukturerade och empirin 

kommer från varierade källor. Centralt är även att det handlar om att uttolka mening av mänskligt 

handlande och att sätta det i ett större sammanhang (ibid., s.1-3). Eftersom etnografiska studier 

oftast sträcker sig under längre period men det i föreliggande studie rör sig om en liten 

undersökning väljer jag att kalla det en etnografiskt inspirerad studie.    

     Det är en slags metod-triangulering (ibid., s.184) där deltagande observation med 

fältanteckningar kombineras med ostrukturerade samtal med barn, föräldrar, pedagoger och 

modersmålspedagoger, och även med individuella intervjuer med barnen. Tonvikten ligger på 

barnens egna berättelser. Observationerna tjänar ett dubbelt syfte, dels att få kunskap om barnen 

för att främja intervjuerna, dels att se hur flerspråkigheten synliggörs i barnens interaktion.  

     Samtalsintervju lämpar sig som metod för att ta reda på hur barnen uppfattar sin 

flerspråkighet då man därigenom kan få reda på hur människor själva uppfattar sin värld 

(Esaiasson m.fl., 2012, s.253ff). Vid barnintervjuer menar dock Doverborg & Pramling 

Samuelsson (2000, s.8) att samtal om ett visst innehåll är en lämpligare beteckning än intervju, 

och i den här undersökningen så kommer fokus för samtalets innehåll att vara barnens 

flerspråkighet. Vidare rekommenderar de att börja med vida frågor, som ger barnet möjligheter 

att fritt berätta för att sedan smalna in. Ju yngre barn desto mer specifika frågor krävs och att 
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använda konkreta händelser och upplevelser som exempel är ofta hjälpbart (ibid., s.32-33). Dessa 

råd kommer att vara utgångspunkt för genomförandet av samtalen. Samtalen kommer även att 

spelas in med hjälp av en diktafon.  

     Att använda sig av olika metoder och uttrycksformer innebär flera sätt att ”lyssna” på barnen 

och deras erfarenheter (Gustafson, 2006, s.72), vilket är min intention i val av metod för 

datainsamling.  

Urval 

Inom etnografin rör det sig oftast om ett litet urval (Hammersley & Atkinson, 2007, s.3) och även 

vid kvalitativa samtalsintervjuer är detta att rekommendera (Esaiasson m.fl., 2012, s.259). I den 

här studien ingår nio barn. Vidare rekommenderas Esaiasson m.fl. (ibid.) att främlingar intervjuas 

men en förutsättning för att kunna genomföra barnintervjuer väl är att man känner barnen. 

Därför genomfördes studien på en förskola där jag redan hade god kontakt med barnen, i och 

med att jag haft praktik och arbetat på förskolan tidigare. Att känna barnen menar Doverborg & 

Pramling Samuelsson (2000, s. 27) skapar bättre förutsättningar för att få ta del av deras tankar 

och erfarenheter.  

Presentation av barnen  

Barnen som ingick i studien går alla på samma avdelning och majoriteten av barnen är från 

samma årskull och är 5 år gamla. Det är bara Yasmin (4 år) och Joseph (3 år) som är yngre.  För 

att barnen ska kunna vara anonyma har de fått de fingerade namnen Ali, Hassan, Yasmin, Bashir, 

Sahra, Daryan, Michael, Sibel och Joseph. Även de andra barnen på avdelningen har fått 

fingerade namn. Alla barnen i undersökningen är födda i Sverige men har utlandsfödda föräldrar. 

Nedan följer en tabell över barnens ålder samt deras hemspråk och det språk de får 

modersmålsstöd i.  

 

Tabell med barnen 

Namn Ålder Hemspråk Modersmålsstöd 

Ali 5 Arabiska Arabiska 

Hassan 5 Arabiska Arabiska 

Yasmin 4 Arabiska Arabiska 

Bashir 5 Somaliska 

Swahili 

Somaliska 

Sahra 5 Somaliska Somaliska 

Daryan 5 Kurdiska/Sorani 

Farsi 

Kurdiska 

Michael 5 Kirundi Kirundi 

Sibel 5 Turkiska 

Kurdiska 

Turkiska 

Joseph 3 Kirundi 

Isländska 

Engelska 

Kirundi 
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Genomförande 

Efter att jag tagit en första kontakt med förskolan valdes barnen till studien ut i samråd med 

personalen. Ett brev gick ut till barnens vårdnadshavare (se bilaga 1), men samtliga 

vårdnadshavare informerades även muntligt vid hämtning eller lämning av barnen. 

     Jag genomförde undersökningen under totalt sju dagar. Under den tiden var jag med i den 

dagliga verksamheten såsom samlingar, måltider och lek, och jag observerade även de tillfällen då 

barnen hade modersmålsstöd. Under tiden som jag genomförde min undersökning fördes även 

informella samtal med barnen. Som nämndes ovan var syftet med observationerna dubbelt; dels 

att se hur den språkliga mångfalden kom till uttryck i barngruppen men också för att ligga till 

grund för de individuella samtalen. Fokus för observationerna var de situationer då barn använde 

andra språk än svenska eller samtalade om språk. Enbart penna och papper användes för att 

dokumentera. Intentionen var att även spela in situationer som uppstod, men jag fann att det 

störde den pågående interaktionen och tog fokus från det barnen samtalade om. Även Bliding 

(2004, s.89) hade samma erfarenhet i sin studie och hon kommenterar även den etiska 

dimensionen och maktaspekten i att som vuxen spela in barnens interaktion utan att förvarna om 

detta. Observationerna kompletterades dock med dagboksanteckningar vid första möjliga tillfälle.  

     Samtalen genomfördes individuellt med barnen och var av kraftigt varierande omfattning, från 

13 minuter till ca 1,5 timme. Detta berodde på att barnen i vissa fall helt frångick ämnet och jag 

inte ville forcera fram svar. En tematiskt ordnad intervjuguide rekommenderas av Esaiasson m.fl. 

(2012, s.264) och en sådan användes vid samtalen, även då alla ämnen inte berördes i alla samtal. 

I vissa fall användes barnböcker som stöd för att få till ett samtal om språk. Penna och papper 

fanns även tillgängligt för barnen för att skriva eller rita och detta nyttjades i vissa fall. 

Genomförandet kan liknas vid den mosaikmetod som utvecklats av Clark & Moss (2001) i 

ambitionen att verkligen lyssna på barnen och att få syn på deras erfarenhet och vardag ur deras 

perspektiv. För att underlätta bearbetning och analysarbete spelades alla intervjuer utom en in 

med en diktafon. 

Bearbetning och analys  

Inom etnografi börjar analysen redan innan fältarbetet i formulerandet av forskningsfråga och 

fortsätter sedan genom hela processen; informellt i idéer och föraningar hos forskaren och 

formellt i utvecklandet av analytiska kategorier. Det sker alltså en konstant växelverkan mellan 

empirin och forskarens tankar och idéer, där erfarenheter från fältet och preliminära analytiska 

reflektioner genererar nya idéer (Hammersley & Atkinson, 2007, s.158-159).  

     Den mer formella analysen började med att det inspelade materialet genomlyssnades i sin 

helhet för att få överblick och sedan skrevs justerade transkriberingar ut för att underlätta 

hanteringen av materialet. Vissa avsnitt där barnen helt frångick ämnet utelämnades då de inte var 

relevanta för studien. 

     Etnografin ger ofta ostrukturerad data och inga färdiga kategorier såsom till exempel en 

enkätundersökning. Det handlar istället om öppna beskrivningar i fältanteckningar, om 

transkriptioner, bilder, texter och så vidare. Analysprocessen innebär alltså att skapa analytiska 

kategorier som fångar relevanta aspekter av empirin och att sedan kategorisera empirin in I dessa 

(Hammersley & Atkinson, 2007 s.161). Det blir då viktigt att känna empirin så upprepade och 

detaljerade läsningar av materialet ägde rum. Inledningsvis handlade det om att se om några 
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mönster kunde identifieras, om något förvånade, hur det förhöll sig till tidigare forskning eller om 

det fanns några motsättningar. De allmänna teman övergick sedan i kategorier som redovisas i 

resultat- och analysavsnittet. Vad Hammersley & Atkinson (2007, s.183) benämner ”data-source 

triangulation” innebär att jämföra empiri från olika delar av fältarbetet, men detta kommer att 

belysas närmare i diskussionsavsnittet.  

Etiska hänsynstaganden 

All forskning som bedrivs måste uppfylla vissa etiska krav. Forskningen ska vara väsentlig och av 

hög kvalitet samt skydda individer som ingår i studier (Vetenskapsrådet, 2012). Då denna studie 

rör barn är vissa etiska aspekter än mer problematiska. Vetenskapsrådet har utarbetat fyra krav 

där det första är informationskravet som handlar om att informera de deltagande om villkoren 

för deltagandet. I detta fall innebar det att både informera föräldrarna och barnen. Informationen 

till barnen måste självklart ligga på deras nivå, så innan intervjuerna pratade jag med barnen och 

berättade varför jag skulle vilja intervjua dem. Ett brev gick även ut till vårdnadshavarna till de 

involverade barnen där de ombads godkänna barnens deltagande. Detta hänger även ihop med 

samtyckeskravet som innebär att de deltagande måste ge sitt godkännande. För mig innebar alltså 

detta att be föräldrarna om tillåtelse, samt att fråga barnen om de ville prata med mig en stund 

och om det gick bra att jag spelade in samtalet. Även om ett barn inte uttryckligen sa att han inte 

ville spela in så upplevde jag det som att han var obekväm med detta så den intervjun spelades 

inte in.  

     I ett fall saknades ett formellt skriftligt godkännande då brevet som gick ut till 

vårdnadshavaren ej var underskrivet. Jag fick dock ett muntligt, översatt, godkännande av 

vårdnadshavaren genom en annan anhörig till barnet. I min mening var detta lika mycket värt 

som en underskrift på ett brev som vårdnadshavaren eventuellt inte kunde förstå så jag valde att 

likaväl genomföra intervjun.  

     Det var för mig viktigt att respektera barnen och deras erfarenheter och ett sätt att göra det 

var att lära känna barnen och ha kunskap om deras situation. För ett av barnen är mamman inte 

alls med i bilden och hon utgör ett känsligt område för barnet. Tack vare att jag visste detta på 

förhand kunde jag undvika att ställa frågor om mamman i intervjun.  

     Självklart måste anonymiteten kunna garanteras för de deltagande och det är detta 

konfidentialitetskravet handlar om. I den här studien rör det sig om att byta ut namn på barn, 

förskola, ort osv. samt att enbart jag kommer att ha tillgång till det inspelade materialet. Jag är 

medveten om att pedagoger på förskolan förmodligen kommer att kunna identifiera barnen 

genom deras utsagor och omständigheterna kring dessa, men detta känns oundvikligt. Slutligen 

handlar det fjärde kravet, nyttjandekravet, om hur materialet kommer att användas och att 

uppgifterna som framkommer i studien enbart får användas för forskningsändamål. Jag har 

informerat vårdnadshavarna till de berörda barnen om att materialet enbart kommer att användas 

för detta arbete.   

Reflektion över metodval 

Reflexivitet handlar om att vara medveten om att man som forskare interagerar med och 

påverkar sin studie och man måste då reflektera över och söka förståelse för hur ens närvaro kan 

ha påverkat empirin (Hammersley & Atkinson, 2007, s. 177; Gustafson, 2006, s.48-49). 
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Gustafson (2006) och Bliding (2004) försöker i sina studier inta en annorlunda vuxenroll, där de 

frångår den traditionella lärarrollen för att jämna ut maktobalansen. Även då min ambition var 

densamma, att befinna mig på barnens nivå och försöka fånga deras perspektiv, är frågan om det 

var möjligt då jag, som tidigare arbetat på en annan avdelning, redan är ”fröken” i barnens ögon. 

Jag märkte även under studiens gång att jag till viss del sågs som en av personalen av övriga 

pedagoger. Jag ansträngde mig för att förklara för barnen att jag inte var en ”riktig” fröken, men 

gentemot personalen borde jag ha varit tydligare med min roll.  

     En undersöknings validitet handlar om huruvida den insamlade empirin svarar mot studiens 

forskningsobjekt alltså barnens uppfattning och uttryck av flerspråkigheten. Intervju och 

observation som metodform anser jag har möjligheten att generera svar på frågeställningarna i 

den här studien. Vid intervjuer kan dock den som genomför intervjun ha en stark påverkan på 

den som blir intervjuad (Hammersley & Atkinson, 2007, s.176). Även här har den vuxna en 

maktposition som påverkar interaktionen (Bliding, 2004, s.89). Eftersom barnen i vissa fall ser 

mig som en ”fröken”, är det möjligt att de svarar på frågor utifrån detta. Barn har en stor 

följsamhet och vet ofta vilka svar den vuxna förväntar sig (Doverborg & Pramling Samuelsson, 

2000, s.8). Barnintervjuer skiljer sig också från intervjuer av vuxna och det barnen säger kan vara 

väldigt kontextbundet och bero på ”dagsform”. Jag anser dock att observationerna som 

komplement till samtalen ökar tillförlitligheten i samtalen då det bidrog med kunskap om vad 

barnet varit med om tidigare under dagen, eller om något särskilt hänt som kunde påverka svaren. 

En annan nackdel med intervjuer är att transkriberingen innebär en tolkning, och det finns alltid 

en risk att min tolkning skiljer sig från det som avsågs av den intervjuade, men att transkribera 

materialet var dock nödvändigt för att få en överblick och kunna analysera materialet. Jag har 

lyssnat igenom materialet flera gånger och varit så noga som möjligt med transkriberingen för att 

denna ska bli korrekt.  

     Vad gäller reliabiliteten, tillförlitligheten i studien, så rör det sig här om en liten studie i en 

särskild kontext. Handlingar och utsagor är alltid kontextuella (Hammersley & Atkinson, 2007, 

s.180) och resultatet av den här studien är specifik för det här fallet, och de här barnens på den 

här förskolan. Det går inte att generalisera till flerspråkiga barns förståelse i allmänhet, men jag 

har heller inga ambitioner att göra så. Esaiasson m.fl. (2012, s.259) påpekar dock att i kvalitativa 

studier kan ett urval på 10 personer generera intressanta analyser och huruvida ett större urval 

skulle öka reliabiliteten är tveksamt. Forskningsobjektet i min studie är barnens egna subjektiva 

upplevelser och dessa är som sagt unika för de här barnen. 
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Resultat och analys 

I denna del presenteras resultaten och analysen av undersökningen. Resultaten grundas i 

frågeställningarna och behandlar hur flerspråkigheten kommer till uttryck i den vardagliga 

interaktionen med pedagoger och kamrater i förskolan, samt hur barnen uppfattar sina 

språkkunskaper och huruvida de ser ett värde i dem. Beskrivningar av centrala teman kombineras 

med belysande citat och observationer, och då barns, pedagogers och föräldrars utsagor återges 

kursiveras detta. Då jag citerar andra språk än svenska har jag för enkelhetens skull valt att skriva 

ut det ”som det låter”.   

De flerspråkiga barnen i förskolan 

Barnen spenderar mycket tid i förskolan så deras upplevelser där kommer att påverka deras 

uppfattning om sin flerspråkighet. Jag inleder resultatredovisningen med ett inlägg i min 

fältdagbok som fångar flera aspekter av hur den språkliga mångfalden visade sig i förskolan.  

 

Fältanteckningar, onsdag, lunch kl. 12:00 

Idag satt jag och åt vid det stora matbordet med Sahra, Viggo, pedagogen Anders, Ali, Yasmin, 

Sibel, Michael, Lina, pedagogen Martin, Fahrim och Bashir. Tidigare hade jag intervjuat Ali och 

pedagogen frågar vad vi pratade om. Ali berättar att han pratat arabi. Det är ursprunget till en 

konversation vid ena änden av bordet i vilken Ali, Yasmin, Sibel och pedagogen Anders ingår. De 

pratar om arabiska ord och Ali och Yasmin lär Sibel och pedagogen hur man räknar och säger 

några olika maträtter. Sibel lär i sin tur ut fraser på turkiska. Sahra uppfattar det och börjar prata 

om somaliska med mig och lär mig ord på somaliska såsom mjölk, vatten och ris. Vid andra sidan 

av bordet pågår samtidigt en konversation om ”cookies” och ”cakes” mellan Michael, Bashir och 

den andra pedagogen. Det leder till samtal om engelska och barnen vid den sidan av bordet 

berättar vad olika saker heter på engelska. Jag lyssnade uppmärksamt på de konversationer som 

pågick och språk fortsatte att vara samtalsämne runt hela bordet vilket fortsatte under resten av 

lunchen (till ca.12:20). Vid närmare eftertanke kom jag dock på att jag under hela lunchen inte hört 

tre av barnen säga något; Viggo, Lina och Fahrim. Fahrim har talsvårigheter och pratar inte så 

mycket i allmänhet, men Viggo och Lina? Var det en tillfällighet att de två barnen som ”bara” 

pratar svenska och har två svenskfödda föräldrar inte deltog i konversationen?  
 

Jag har valt att inleda med denna episod då den belyser flera olika teman som växte fram och var 

återkommande under undersökningens gång. Det rör sig om hur barnen samtalar sinsemellan om 

språk och lär varandra och pedagogerna fraser på sina respektive språk; hur de barnen som 

enbart talar svenska inte tycks delta i denna gemenskap och hur svenskan verkar förgivettagen 

som talat språk, samt vilka språk som ter sig som angelägna för barnen och då framförallt 

engelskans särställning.  

De flerspråkiga barnen och pedagogerna 

Cummins (2000) menar att interaktionen med pedagogerna är den viktigaste faktorn för barnens 

lärande och självuppfattning, så jag ville ta reda på hur barnen upplever och vad som visar sig i 

interaktionen med pedagogerna. Mitt syfte berör hur barnen uttrycker sin flerspråkighet så fokus 

är på situationer där flerspråkigheten kommer upp på barnens initiativ, men hur pedagogerna 
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besvarar barnens inlägg utgör också en viktig del av interaktionen och får betydelse för barnens 

uppfattning av flerspråkigheten.  

     På avdelningen finns fyra pedagoger, Eva, Therese, Anders och Martin. Ingen av dem delar 

något hemspråk med barnen. Alla flerspråkiga barn på avdelningen har dock modersmålsstöd i 

ett av sina hemspråk och min tolkning efter undersökningen är att modersmålspedagogerna är en 

viktig del av barnens vardag i förskolan, så därför ges de ett eget avsnitt.  

    I intervjun berättar Ali att Eva kan prata arabi, annars är det inget annat barn som menar att 

”de vanliga” pedagogerna delar deras hemspråk. Det kan te sig märkligt att Ali menar att Eva 

pratar arabiska. Hon skulle inte kvalificera sig som flerspråkig utefter något kriterium. Hans 

upplevelse av att hon pratar arabiska grundar sig dock i något och materialet visar att 

pedagogerna, till den grad de förmår, interagerar med barnen på hemspråken.  

     En morgon leker Yasmin i hemhörnan. Hon räknar skedar hon leker med. Pedagogen Therese 

kommer in från hallen.  

 

Yasmin (till Therese): Jag kan räkna på engelska, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 

ten. Jag kan räkna till eleven också (hon räknar till elva på engelska). Therese, jag kan räkna till 

eleven. 

Therese: På arabiska då? 

Yasmin börjar räkna på arabiska samtidigt som pedagogen räknar och håller upp ett finger för 

varje räknetal. De kommer till sju, sedan blir pedagogen osäker.  

Yasmin: Du måste träna mer (hon skrattar och samtalet avslutas i och med att en förälder kommer 

in).  

 

Vid ett annat tillfälle under lunchen ber Fahrim om vatten genom att säga bara ”Vatten”. Eva vill 

då lära honom att man kan säga ”Kan jag få vatten tack”. Hon använder tecken som stöd för att 

han ska uttrycka detta. Hon tecknar ”Kan jag få vatten” och Fahrim upprepar det hon säger, ord 

för ord. Ali säger då:  

 

Ali: [Ana bidi maj] 

Eva: Är det på arabiska? 

Ali: Ja (ler) 

 

Ali lär mig och Eva frasen, och Eva får repetera tills han tycker det blir rätt. Yasmin kommer 

dock in i konversationen för hon tycker han säger fel, men Eva förklarar att Ali har svårt att säga 

R. Yasmin verkar acceptera det svaret och frågar sedan mig om jag kommer ihåg när hon lärde 

mig [nana] och [gido]; hur man säger farmor och farfar på arabiska. Jag får bevisa att jag 

fortfarande kommer ihåg, men Yasmin anmärker på uttalet.  

     I den första situationen är det Yasmin som tar upp engelskan, medan pedagogen besvarar det 

genom att ta upp arabiskan. Pedagogen Therese synliggör arabiskan och visar för barnen att deras 

språk får synas och att de får ta in språket i förskolan.  På så sätt bekräftar hon Yasmins identitet. 

Genom att intressera sig för arabiskan förmedlar pedagogen till Yasmin att Yasmin besitter 

kunskap som pedagogen inte har, men vill ta del av. Det är Yasmin som agerar lärare och påpekar 

att Therese måste träna mer. I och med att Yasmin lär pedagogen sker ett skifte i mönstret för 

maktrelationen (Cummins, 2000, s.220). Detta sker även i den andra situationen med Ali, Yasmin 

och pedagogen Eva, där det också är barnen som lär Eva. Pedagogerna lär av barnen liksom 

barnen lär av dem, och barnen får på så sätt vara den som kan mer. Det kan tolkas som det 

gemensamma skapandet av makt som Cummins (2000) talar om, där barnen i interaktion med 
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pedagoger blir stärkta får sin identitet bekräftad.  Att Yasmin även lärt mig som utomstående hur 

man säger ord på arabiska tyder på att hon är stärkt i sitt språk och upplever handlingskraft.  

     Då Ali gör en medveten översättning till arabiska visar det att han har förståelse för språkets 

funktion. I och med att pedagogen Eva fångar upp och synliggör det gör hon Alis språkliga 

kompetens viktig och erkänner hans kunskaper. Detta kan i längden leda till att barnen blir just 

empowered. Nu rör det sig inte fullt ut om en interkulturell, eller transformativ, pedagogik såsom 

Cummins (2000) avser med begreppet. En transformativ pedagogik innebär mer av kritisk läsning 

och ifrågasättande av samhällets strukturer, men man kan i alla fall tala om en gränsöverskridande 

interaktion och ömsesidighet och att mötas med skilda bakgrunder, vilket är innebörden av 

interkulturalitet.  

”Hemspråksfröken”, ”lärfröken” och ”modersmålspedagogis” 

Så benämner barnen deras modersmålspedagoger och dessa kom under studiens gång vid flera 

tillfällen spontant på tal. Det rörde sig ofta om frågor som ”Kommer Abibesh idag?” eller som när 

Ali en dag utbrister vid matbordet, ”När kommer Fatima?!”. I samtalen återkommer 

modersmålspedagogerna ofta som anledning till varför barnen kan tala flera språk. Bashir berättar 

att modersmålspedagogen Abibesh har lärt honom somaliska och både Michael och Joseph 

berättar att de pratar Kirundi för att modersmålspedagogen Robert har lärt dem. Att Ali kan prata 

arabi menar han är för att Fatima, modersmålspedagogen i arabiska kommer och han pratar arabi 

med henne och Hassan berättar att ”jag blir jättebra på att prata arabi när Fatima kommer. Speciellt bra 

med Fatima, min hemspråksfröken”. 

Modersmålspedagogerna innehar en särställning då de enligt barnen är de enda i förskolan 

som kan läsa på respektive hemspråk. ”När Abibesh kommer hit igen på onsdag, hon kan läsa den” 

berättar Bashir om boken om Alfons Åberg på somaliska som jag visade honom. Det finns på 

avdelningen också några böcker på arabiska och jag hade även med mig böcker för intervjuerna. 

De tre arabisktalande barnen säger samtliga att Fatima, modersmålspedagogen i arabiska, kan läsa 

böckerna när hon kommer. Även Daryan hänvisar ofta till de kunskaper som Nour, 

modersmålspedagogen i den kurdiska dialekten sorani, besitter, såsom att hon kan läsa på 

kurdiska, och under samtalet med honom säger han flera gånger att ”Nour sa” och pedagogen 

Eva berättar att han ofta talar med Nour om ämnen han undviker med övriga pedagoger. 

Tillfällena med modersmålsstöd observerades och de var av varierande karaktär, där det ibland 

skedde avskilt med enbart barnet/n med hemspråket ifråga och ibland integrerat med resterande 

verksamhet men med fokus på barnen ifråga. Modersmålsstödet i somaliska ägde rum 

tillsammans med den övriga verksamheten. Michael som har kirundi som hemspråk och Daryan 

som har kurdiska var med under en stor del av tiden. Bashir uppmanade Michael och Daryan att 

”ni kan titta på också, det finns plats här” och de lyssnar på sagan som modersmålspedagogen 

Abibesh berättar på somaliska. Efter det vistades båda barnen i samma lekhörna, och vid flera 

tillfällen ville Bashir visa kamraterna vad han gjorde och berätta om och översätta nya ord på 

somaliska allt eftersom han lärde sig dem.  

Sibel har modersmålsstöd tillsammans med lillebrodern Naim. I början pratade jag med 

Miriam, modersmålspedagogen i turkiska, om hur tillfällena brukar se ut. Sibel avbryter då, petar 

på Miriams arm, och frågar henne på turkiska (Miriam översätter) ”När ska vi börja jobba?”. Hon 

berättar sedan i intervjun att det är så bra när Miriam kommer för de får göra roliga saker och lära 

sig saker. Under modersmålsstödet i Kirundi ger dock barnen uttryck för en viss leda. Michael 
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säger att ”Det är tråkigt att rita. Vill leka” och efter att Robert har ropat på Joseph säger han till de 

barnen han leker med ”Ah, jag måste gå”. I samtalet med Michael framkommer även att han och 

de andra barnen som har modersmålsstöd i kirundi brukar ”spring hela dagen och Robert brukar säga 

vänta, vänta, snälla stopp stopp. Men vi gör inte”. Som nämndes ovan tillskriver dock både Joseph och 

Michael sina kunskaper i kirundi till viss del till modersmålspedagogen Robert; som Joseph säger, 

”det är min moderspedagogis som lärt mig [kirundi]”. 

     Barnen verkar se fram emot modemålsstödet och modersmålspedagogerna är personer barnen 

ser upp till och har förtroende för. Daryans återkommande kommentar att ”Nour sa” visar på att 

han lägger vikt vid det hon säger och Bashir verkar likaså se upp till modersmålspedagogen i 

somaliska Abibesh. Även i detta fall uttrycker pedagogerna på avdelningen att sedan Bashir fick 

modersmålsstöd i somaliska så ”hänger han efter Abibesh”. Att barnen ser upp så pass till 

modersmålspedagogerna kan tolkas som ett uttryck för språkets sociala funktion, där barnen 

identifierar sig och känner tillhörighet genom språket (jfr Börestam & Huss, 2001, s.13).  

Barnen vet också vem som är vems ”lärfröken”, ”moderspedagogis” eller ”hemspråksfröken”, vilket 

tyder på att de har kunskap om varandra och varandras bakgrund, och att de delar erfarenheter 

med varandra. Modersmålspedagogerna tillskrivs även betydelse när de kommer till barnens 

förståelse av språktillägnandet. Flera barn säger att de lärt sig hemspråket genom 

modermålspedagogen och Yasmin påpekar också vid ett tillfälle att Lina inte har något språk för 

hon inte har någon ”lärfröken” som kommer och lär henne. Att barnen tillskriver så stor betydelse 

i språktillägnandet till modersmålspedagogerna tyder dock på att barnen internaliserat de vuxnas 

och skolans idé om vad som räknas som inlärning, och då framförallt språkinlärning (jfr Kirsch, 

2006). Jag kommer dock att visa på att barnen faktiskt lär sig i och om språk i andra mer 

informella situationer med kamrater också.  

Sibels kommentar ”när ska vi börja jobba?” anser jag också är talande och ett tecken på vad 

Otterup (2005, s.206) benämner investering; hon vill lära sig mer och hon vill investera i 

språkkunskaperna. Och även om Michael och Joseph inte alltid verkade så intresserad av 

modersmålsstödet vid det observerade tillfället så verkar de ändå se upp till deras 

modersmålspedagog. Jag tolkar det som att modersmålspedagogerna är en välintegrerad del av 

förskoleverksamheten och att interaktionen mellan dem och barnen är en viktig del av barnens 

vardag i förskolan. I och med att modersmålspedagogerna syns ute i verksamheten bidrar det till 

att barnen känner att deras språk får synas och ta plats i förskolan, och det leder till att barnen 

känner att deras språkliga bakgrund är accepterad och värd att uppmärksamma. Interaktionen 

med modersmålspedagogerna bidrar på så sätt till att barnen kan bli empowered.  

De flerspråkiga barnen och kamraterna 

Barngruppen på förskolan utgör en av de kamatkulturer barnen deltar i och jag ville se hur 

flerspråkigheten fungerar som en av de aktiviteter, rutiner, artefakter eller värderingar som barnen 

producerar och delar i kamratkulturerna (jfr Corsaro, 2011; Corsaro 2003). Det handlar både om 

hur flerspråkigheten kommer till uttryck och vad som uttrycks. Det visar sig att flerspråkigheten 

synliggörs vid flera tillfällen av barnen själva i interaktionen med kamraterna. Detta skedde dock 

inte genom interaktion på hemspråket. Under tiden jag var på avdelningen observerades inga 

sammanhang då barnen lekte på hemspråket med andra barn som delade samma språk, och 

enbart vid ett tillfälle hörde jag Yasmin prata på arabiska för sig själv. I de individuella samtalen 

berättar även flera av barnen att de brukar leka på svenska även med de barn som delar samma 
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hemspråk; Bashir berättar att han pratar svenska när han leker med Sahra även då båda talar 

somaliska, och Hassan säger att han pratar svenska med de andra arabisktalande barnen Yasmin, 

Ali och Fahrim. Det är bara Daryan som säger att han ibland pratar kurdiska med en pojke på en 

annan avdelning, och Michael som säger att han ibland pratar svenska och ibland kirundi med de 

andra barnen som talar kirundi.  

     Att tyda av barnens berättelser och observationerna är svenska det dominerande språket på 

förskolan. Även Michaels mamma ger en kommentar som är talande, hon menar att ”Svenska är 

för dagis, kirundi för hemma”. Barnen leker inte på hemspråken utan det är svenskan som används i 

leken och som används som kommunikationsspråk. Viktigt att påpeka här är att 

kompetensmässigt så är faktiskt svenska första språket för många av barnen, men det faktum att 

barnen aldrig leker på hemspråket kan tolkas som att de lärt sig vilket språk som är passande och 

legitimt för olika sammanhang. Jag vill emellertid inte påstå att det innebär ett osynliggörande av 

de andra språken (jfr Kultti, 2012) utan jag kommer i de avsnitt som följer visa på hur 

flerspråkigheten tar sig uttryck i den vardagliga interaktionen i förskolan. Det är dock tydligt att 

det är svenskan som är normspråket i det gemensamma, men jag återkommer även till barnens 

förståelse av svenska som talat språk nedan.  

Lära av och om varandra – kamratgruppens roll 

I barngruppen sker ett samspel mellan barn från olika bakgrunder och flerspråkigheten visar sig 

vara en angelägenhet för barnen som de delar med varandra. Barnen har kunskaper både om 

varandra och om varandras språk. Alla barnen jag samtalade med vet vilka som delar samma 

hemspråk som dem på förskolan, men utöver detta har de även andra kunskaper om kamraterna i 

barngruppen. Daryan vet till exempel att Sibel pratar både turkiska och kurdiska och att Yasmin 

pratar arabiska och Hassan säger att ”Daryan pratar hela tiden kurdiska. De gör så hemma, hemma hos 

dom”. Vid ett annat observerat lunchtillfälle ritar barnen kartor på sina tallrikar med maten. Sibel 

sitter bredvid Michael som har familj med ursprung i Burundi. Hon tittar mot Michael och 

berättar att ”här är Sverige och här är Asien. Och här är Burundi”.  

   Barnen har även kunskaper i och om varandras språk. Att läsriktningen skiljer sig i arabiskan 

är många barn medvetna om. Joseph läser vid ett tillfälle i Pippi Långstrump på arabiska och 

säger ”Jag tror det är arabiska” och läser sedan i arabisk läsriktning. Vid flera tillfällen kommer Ali 

med en bok på arabiska och berättar att han ska läsa den för mig och han läser även för de andra 

barnen och pedagogerna i de arabiska böckerna. Sibel berättar at ”Jag håller på och lära mig arabiska 

och henne [Yasmin] lär mig”. Barnen delar alltså med sig av sina kunskaper i hemspråket och lär 

varandra ord och fraser. Under det observerade modersmålsstödet i somaliska, i vilket även 

Daryan deltar, säger Sahra till Daryan ”Jag kan säga en sak på kurdiska, Shoni bashi”. Daryan ler.  

     Att barnen har kunskaper i varandras språk visar också på att språken får ta plats och synas i 

förskolan. Jag konstaterade ovan att barnen lär pedagogerna, och barnen lär alltså även varandra. 

Jag tolkar det som ett uttryck för empowerment, att de är stärkta och upplever handlingskraft, 

och vill dela med sig av sina kunskaper. Ali, som ännu inte har utvecklat läsförmåga i den 

traditionella meningen, upplever ändå att han kan läsa både arabiska och svenska böcker genom 

att läsa bilderna. Hans kunskaper får även de andra barnen ta del av, och de får därigenom 

erfarenhet av böcker på arabiska. Desto mer empowered en individ eller grupp blir, desto mer 

skapas för andra att ta del av (Cummins, 2001, s.44), så ju större handlingskraft barnen upplever, 

desto mer kan de dela med sig till de andra. Detta delande av erfarenheter, där barnen möts och 
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lär av varandra kan ses som ett uttryck för ett interkulturellt förhållningssätt, där parterna 

bekräftar varandra och uppvisar ett genuint intresse. Att barnen vill lära sig tyder också på att de 

vill investera i språkkunskaperna. 

     Då barnen lär varandra språk och om språk bidrar det även till barnens kognitiva utveckling. 

De hjälper varandra att utveckla en metalingvistisk förmåga, och då skillnader uppmärksammas i 

språken, såsom att läsriktningen skiljer sig åt i arabiskan, kan det ses som ett uttryck för en 

spontan jämförande lingvistik. Kamratgruppen har alltså även betydelse för barnens lärande i 

förskolan, samtidigt som den fungerar som socialisationsagent där barnen i interaktionen med 

varandra blir påverkade av och påverkar varandra (jfr Corsaro, 2011).  

Göra om och göra eget – barnens omtolkningar  

Även om ingen lek skedde på modersmålet så kom språk upp som samtalsämne och som innehåll 

i barnens interaktion Under en eftermiddag leker Daryan, Hassan, Joseph och Fahrim med 

plastdinosaurier. 

 

Daryan vänder sig till mig och säger: 

Daryan: Vet du Amanda, dinosaurierna i Kurdistan pratar kurdiska.  

Hassan: Men nu är vi i Sverige så dom pratar svenska faktiskt. 

 

En annan eftermiddag utspelar sig följande scen ute på gården mellan Joseph och Naim, en pojke 

på annan avdelning::  

 

Joseph: Min pappa pratar engelska. 

Naim: Det gör min pappa med. Och han pratar turkiska med. 

Joseph: Turkiska? Vad är det för språk?  

Naim: Det pratar vi 

Joseph: Min pappa pratar gurkiska!  

 

I den första situationen är det troligt att Daryan var påverkad av det faktum att jag intervjuat 

honom under eftermiddagen då han gör mig uppmärksam på att dinosaurierna i Kurdistan pratar 

kurdiska. Deras lek kan dock ses som ett uttryck för tolkande reproduktion på mikronivå (jfr 

Corsaro, 2011). Det barnen tagit del av i vuxenvärlden kan ta sig andra uttryck i interaktionen 

med andra barn. Daryan använder information från vuxenvärlden, i det här fallet att man pratar 

kurdiska i Kurdistan, men han gör sedan en egen kreativ omtolkning och gör på så sätt 

informationen till något eget. Hassans kommentar i sin tur kan tolkas som att han internaliserat 

det faktum att svenska är normspråket i Sverige, vilket jag går in på mer utförligt nedan.  

     Även Joseph tar in information han får från Naim, ett erkänt fakta från vuxenvärlden, och gör 

sedan en egen omtolkning. Språket turkiska, som han inte är bekant med blir i hans version 

”gurkiska”. Barnens omtolkningar kan bli något helt nytt och annorlunda. De kopierar inte bara 

vuxenvärlden utan de bidrar till den med deras egna kreativa och innovativa inslag, och i dessa 

fall utgör språk ett innehåll i omtolkningarna.  

Det gemensamma – återkommande rutiner  

När barnen samtalade om språk, lärde varandra ord och fraser eller använde ord på andra språk 

var det vissa återkommande teman som dök upp. Att räkna på ett annat språk var något barnen 
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ofta gjorde. På samlingarna är ett återkommande inslag att räkna barnen, och det skedde ibland 

på engelska. Då rörde det sig dock om en vuxeninitierad aktivitet, men barnen räknade även på 

olika språk i sin egen interaktion. Det skedde framförallt på engelska, men flera av de andra 

barnen, såsom Sibel och Daryan kan även räkna på arabiska och Sahra berättar att hon lärt sig 

räkna på kurdiska och turkiska. Även färger dök upp som vokabulär som barnen använde.  

     Mat och dryck är också ett aktuellt ämne. Vid den ovan refererade lunchen lärde Sahra mig 

vad maträtten vi åt hette på somaliska, och Yasmin och Ali berättade vad maten hette på arabiska. 

Och det var som sagt andra barn vid bordet som pratade om ”cookies” and ”cakes”, och vad 

skillnaden mellan dem var. Även frukter av olika slag, och drycker såsom mjölk och vatten kunde 

barnen på framförallt engelska, men en del även på kurdiska och arabiska.  

Hälsningsfraser var också vanligt förekommande.”Shoni Bashi” och ”Salam Aleikum” är 

fraser de flesta barnen känner igen, och återigen dyker engelskan upp. I en lek mellan Sahra och 

Sibel i hemhörnan säger de följande: 

 

Sahra: Hello, how are you? 

Sibel: I’m fine, thank you.  

Sahra: Ok, good.  

 

Det är troligt att just denna engelska fras är något barnen lärt sig i förskolan av pedagogerna då 

den användes av många barn och var väldigt ”standardiserad”. Just engelskans ställning i 

barngruppen kommer att behandlas mer ingående nedan.  

     De ämnen som jag redovisat förenas i och med att de utgör något som är gemensamt för 

barnen. Det är ämnen alla barnen har erfarenheter av och som utgör del av vardagen i förskolan. 

Att räkna på samlingen kan ses som en återkommande kulturell rutin. Det skapar igenkännbarhet, 

och utgör ett liknande uttryck var dag, vilket ger möjlighet för barnen att ordna tillvaron. Färger 

och räkning utgör även det ett traditionellt innehåll i förskolans verksamhet och är som sagt 

något alla barnen har erfarenhet av och som man ”lär” sig i förskolan. Genom lunch, fruktstund 

och mellanmål utgör likaså mat och dryck en del av barnens vardagsliv. Att just orden mjölk och 

vatten ofta kommer upp på olika språk kan komma från att pedagogerna brukar fråga barnen om 

de vill ha mjölk eller vatten att dricka. Sammantaget utgör dessa teman gemensamma ämnen att 

samtala om, och kan ses som gemensamma angelägenheter för barnen. På så vis utgör de en del 

av barnens kultur i förskolan, och det framkommer att flerspråkigheten är en del av denna kultur.  

Statusspråk i barngruppen – en angelägenhet för barnen 

Vissa språk räknas i vårt samhälle som högstatusspråk, men de språk som av barnen användes 

och de gav uttryck för att vilja lära sig skiljer sig något från detta.  Engelskan verkar dock ha en 

särställning i barngruppen. Alla barn angav i intervjuerna att de kan prata engelska och flera 

tillfällen observerades där engelskan användes av barnen i leken.  

 

Sahra: Give me that! 

Sibel: No! 

 

Särskilt Michael använde ofta engelska termer såsom ”What?!”. Vid ett tillfälle säger en pedagog 

”Freshly made apples..” och Michael upprepar ”Freshly made what..?”. När Daryan hör en pedagog 

säga “dinosaurs” från andra änden av rummet tittar han upp och påpekar att det är engelska. 

Engelskan används alltså av barnen i interaktionen, och det framstår även som det språk barnen 
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vill lära sig. Följande samtal uppstod med Hassan efter att jag berättat för honom att jag pratar 

engelska hemma. 

 

Hassan: Engelska? Kan du lära mig det?! 

Amanda: Vad vill du lära dig? 

Hassan: Allt! Jag måste lära mig allt! 

 

Även Daryan och Joseph uppger att de gärna vill lära sig mer engelska. Sibel, som har turkiska 

som hemspråk, utmärker sig däremot i och med att hon anger att hon ”hemskt gärna [vill lära sig] 

arabiska”. Anledningen till detta är att hon vill hälsa på Yasmin och kunna prata med hennes 

mamma. Och även om enbart svenska observerades i vardagsinteraktionen så berättar dock 

Yasmin att ”Ibland pratar vi turkiska. Sorani med” på förskolan. Ali säger också att de leker ”på 

svenska och arabiska och kurdiska” och Hassan berättar att ”Jag kan lite kurdiska också. Det har jag lärt 

mig här” och att ”här [på förskolan] har jag lärt mig kurdiska och arabi.”  

   Sammantaget visar dock barnens berättelser att engelskan är det språk som verkar mest 

aktuellt för barnen att lära sig vilket tyder på att de också är påverkade av engelskans ställning i 

samhället. Däremot är inte typiskt högaktade språk som tyska eller franska en del i de här barnens 

vardag. Joseph frågar mig vilka språk jag kan prata och jag svarar franska. Hans reaktion var 

”Huh? Franska, vad är det för språk?”. Spanskan kommer på tal vid ett tillfälle då Sibel ropar ”Adios 

amigo!” och berättar att det är spanska då pedagogen frågar vad det är för språk, men annars lyste 

dessa språk med sin frånvaro i barngruppen under min vistelse.   

    Som jag tog upp ovan var det förutom svenskan och engelskan istället arabiska, kurdiska 

och turkiska som kom upp om språk barnen menar att de möter i förskolan. Dessa är exempel på 

språk som i samhället inte tillskrivs hög status. Men det är inte förvånansvärt att det är de språken 

som kommer upp i samtal med barnen då de är aktuella för de här barnen och det är de språken 

som de möter i vardagen i hemmet, men också på förskolan genom interaktionen med varandra. 

Tanken om tolkande reproduktion innebär inte bara att barnen passivt reproducerar de vuxnas 

kultur och de värden den innefattar, utan barnen bidrar även till förändring av den. Här har de 

approprierat engelskan från samhällets kultur, men genom interaktionen med varandra ingår även 

språk som kurdiska och turkiska i barnens kultur. En följd av detta kan vara att strukturer ändras 

så att vad som idag räknas som minoritetsspråk med låg status eventuellt kan komma att ses som 

högstatusspråk i framtiden. 

Förgivettagande av svenska som talat språk  

Att svenskan inte anses som ett språk på samma sätt som hemspråken exemplifieras av följande 

samtal som utspelade sig mellan mig och Yasmin. 

 

Yasmin: Men vet du, Lina har inget språk 

Amanda: Har hon inget språk? 

Yasmin: Nä, för hon har ingen lärfröken som kommer och lär henne.  

 

Svenskan likställs inte med hemspråken. Det ter sig som självklart för flera av barnen att man kan 

prata svenska, och på den direkta frågan om vilka språk barnen pratar var det enbart Michael och 

Hassan som uppgav svenskan som ett språk. Vid ett tillfälle frågar jag Yasmin hur hon lärt sig 

svenska och hon svarar ”Hallå, när man blir stor lär man sig prata svenska!”. När jag berättar för 

Daryan att jag bor med två personer som inte pratar svenska utbrister han ”Kan dom inte svenska? 
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Hallå, du måste lära dom!”. Det verkar självklart att alla i Sverige kan prata svenska och att det är 

något man lär sig. Som Sibel säger, ”Alla kan svenska på förskolan”.  

Den ovan refererade matsituationen, där de barnen som enbart talar svenska inte deltog aktivt 

i interaktionen, var inte unik. Vid ytterligare ett tillfälle då jag deltog i lunchen var språk och 

länder ett gemensamt ämne kring bordet. Barnen ritade vid det tillfället kartor av maten på sina 

tallrikar och berättade vad det var för länder och det kom även upp vilka språk man talade i 

länderna. Varken Lina eller Viggo var delaktig i den aktiviteten eller den tillhörande 

konversationen.  

     Begreppet delaktig kan dock diskuteras, kräver det en aktiv närvaro, med bidrag, eller är de 

delaktiga bara genom att vara med, och eventuellt lyssna och observera? Denna diskussion är inte 

ämnet för den här studien, men jag vill dock påpeka att jag inte tolkar det som en exkludering 

från de flerspråkiga barnens sida, snarare är det så att Lina och Viggo saknar referensramar för att 

delta i denna aktivitet och det blir här tydligt att de två barnen inte har samma erfarenheter av 

språk. Jag vill dock vara tydlig med att de här barnen skiljer sig från de flerspråkiga barnen med 

avseende på just språk och erfarenheter av språk, och att det inte har något med det 

antropologiska kulturbegreppet att göra. När Yasmin säger att Lina inte har något språk är det 

också just språket som är i fokus. Visserligen påpekar Yasmin en skillnad mellan henne och Lina, 

men det var inte tal om att hon var ”svensk”, eller någon annan kategorisering utefter etnicitet 

eller kultur. Kategoriseringar som ”svensk” eller ”invandrare”, eller indelningar i ”vi & dom” 

kom aldrig upp av barnen. Sammantaget framkommer en bild där det som i det svenska samhället 

ses som normen, att vara enspråkig, osynliggörs i barngruppen, medan det avvikande, att vara 

flerspråkig, är det som är synligt och som av Yasmin i det här fallet uppfattas som normen.  

Upplevelse av flerspråkigheten 

Med utgångspunkt i Cummins begrepp Empowered behandlar jag barnens uppfattning av 

flerspråkigheten; om de ger uttryck för självförtroende och huruvida de upplever ett värde i 

flerspråkigheten? Jag har fokuserat på vilka språk barnen anser sig kunna prata och till vilken 

grad, samt om de ser flerspråkigheten som en tillgång.  

En flerspråkig värld - barnens uppfattning av språkkunskaper 

På den direkta frågan vilka språk kan du prata anger alla barnen sitt hemspråk och de barnen som 

har flera språk med sig hemifrån uppger även det. Daryan säger att han pratar farsi och kurdiska; 

Sibel har turkiska och kurdiska och Bashir säger att han pratar somaliska och swahiliska. Det är 

barnens uppfattning om språkkunskaper som är i fokus och ur en vuxens perspektiv överraskar 

några svar. Ali menar att han utöver arabiskan pratar kurdiska och Joseph uppger många olika 

språk som han tycker sig kunna prata; engelska, isländska, kirundi och kinesiska. Även Sahra ger 

uttryck för kunskaper i en mängd språk; ”Ehm, jag kan engelska, ett språk på arabiska, och massor av 

språk på, ehm, ett språk på kinesiska, ett språk på japanspråk och det är allt jag kan. Och engelska. Och 

somaliska! Jag kan mycket språk!”. 

Engelskan kom som sagt på tal i samtliga individuella samtal och alla barnen utom Ali och 

Michael svarar direkt att de kan prata engelska. Michael nämner senare under samtalet att han kan 

det språket och i Alis fall så börjar han räkna på engelska under samtalet. Svenskan, som enligt ett 
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kompetenskriterium är de flesta barnens första språk, återges däremot inte som svar av 

majoriteten av barnen. Det är bara Michael och Hassan som svarar att de kan prata svenska.  

Däremot är skriftspråket för de flesta barnen reserverat för svenskan och många säger att de 

kan skriva och läsa lite på svenska. Här utmärker sig Sahra och Daryan genom att de även uppger 

att de kan skriva på sina respektive hemspråk. Efter att Daryan har skrivit sitt namn på kurdiska 

utbrister han ”Jag kunde!” och denna fras är talande; barnen visar upp och berättar om sina 

kunskaper, både i hemspråket och i engelskan. Som Sahra säger ”Jag är jättebra på engelska!” och 

Daryan menar att han pratar ”bättre kurdiska än hans farmor och farfar, och bättre än hans pappa till och 

med”. Det är bara Hassan som berättar att han inte alltid pratar så bra arabi, men han säger dock 

att han ”pratar svenska jätte jättebra”. När jag säger ”Shokran [tack] Hassan” så tittar han på mig och 

ler stort; ”Det är arabi, vet du det?” och vid ett annat tillfälle säger han att ”jag tycker om att prata 

arabi” Denna fras använder även Ali, ”jag, jag tycker om att prata arabi”.  

     Här blir attityd och identitetskriteriet på flerspråkighet aktuellt, alltså att barnen själv anser sig 

kunna tala hemspråken. Jag har tidigare påpekat att det är barnens förståelse som är i fokus, och 

alla barnen identifierar sig som flerspråkig. Huruvida man ska inkludera engelskan till 

flerspråkigheten kan ifrågasättas, det är främmandespråksinlärning det rör sig om för samtliga 

barn utom möjligtvis Joseph som också har engelskan i hemmiljön. Men språket ingår som syntes 

som en del i barnens förståelse av sin flerspråkighet. Innebörden av att kunna ett språk kan 

variera och olika aktörer lägger olika innebörd i begreppet flerspråkig (Skutnabb-Kangas, 1981). 

Enligt en vuxens definition grundad på kompetens eller funktion skulle kanske inte alla språk 

som barnen anger räknas till flerspråkigheten. Det är till exempel troligt att Sahra med ordet språk 

avser ord, men hon ger likväl uttryck en mängd kunskaper i språk och det är tydligt att hennes 

värld är flerspråkig. 

Barnen ger uttryck för självförtroende och stolthet över sina språkkunskaper. Det är bara 

Hassan som förmedlar en viss osäkerhet i hemspråket, men även då han menar att han inte pratar 

så bra arabiska så verkar han ändå hysa positiva attityder till språket och känna en stolthet över 

arabiskan. Han uttrycker också att han vill investera i språket, då han säger att han vill lära sig 

arabiska i Palestina. Sammantaget framträder en bild av barnen som stärkta individer och de ger 

inte på något vis uttryck för att de skulle känna sitt språk underordnat. Huruvida det är resultatet 

av en interkulturell pedagogik, där interaktionen med pedagoger stärkt barnen, eller om det är så 

att barnen helt enkelt ännu inte mött och internaliserat negativa attityder från samhället, går inte 

att med säkerhet uttala sig om. Jag anser dock att barnen ger uttryck för att ha blivit bekräftade i 

interaktionen med andra barn och pedagoger, och att begreppet empowered kan användas för att 

beskriva barnen.  

Att se flerspråkigheten som en tillgång 

Som jag skrev ovan nämner forskningen flera fördelar med att vara flerspråkig, men här handlar 

det om huruvida barnen själva ser ett värde i språkkunskaperna. Det visar sig att flera av barnen 

har förmågan att sätta ord på varför det är bra att kunna flera språk. Ett resultat som 

framkommer är att många av barnen ser det som värdefullt för att kunna prata med människor 

från och i andra länder. Sibel säger att ”kanske nån kommer från nåt annat land, då kan man prata med 

dom som kan inte prata svenska”. Sahra svarar att det är bra att kunna språk för ”när man åker till nån 

annan, då dom pratar olika språk”, och Hassan berättar att ”det är väldigt bra att jag kan prata arabi. Min 

mammas familj kan inte prata svenska. Det kan man inte i Palestina”. Hassan och Sibel förmedlar båda 
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att de faktiskt ska åka till eller nyligen varit i ursprungslandet och att de där kan använda språket 

både med släktingar och med andra som bor i landet. Ursprungslandet kommer även på tal för 

flera av de andra barnen. Bashir säger att hans kusiner och mormor och morfar i Kenya pratar 

Swahili, och Michael säger att ”dom som bor i Burundilandet pratar kirundi”.   

Några av barnen uttrycker att de ”måste” prata sina hemspråk. Yasmin säger att hon ”måste 

prata arabi med mamma för hon vet ingenting om svenska” och Sibel säger att hon mest pratar svenska 

hemma men även hon ”måste prata turkiska” med pappan av den anledningen att han inte kan så 

bra svenska. Detta är även fallet för Daryan som pratar kurdiska och måste prata det hemma med 

farmor för ”hon kan bara säga Hej, hur mår du. Det var det som hon kan [på svenska]”. När jag sedan 

frågar Daryan vem han brukar prata farsi med får jag det självklara svaret ”Dom som bara kan 

farsi!”. Sibel utmärker sig också då hon ta upp teckenspråk i samtalet om varför det är bra att 

kunna språk. Hon berättar att hon sett på tv om en som kom ”från Kina och han prata inte språk. 

Han gjorde bara tecken när han skulle prata med andra”.   

Det visar sig att många av barnen har ett funktionellt förhållande till flerspråkigheten och kan 

ge motiv till varför det är bra att vara flerspråkig. De uppvisar framförallt en förståelse för 

språkets kommunikativa funktion, där språket används som redskap för att nå andra och föra 

över budskap och information mellan människor (Börestam & Huss, 2001, s.13). Barnen förstår 

att de behöver prata olika språk för att kunna kommunicera med dem som inte talar svenska.  

För Daryan ter det sig självklart att han har användning för Farsi för att kunna kommunicera med 

dem som bara behärskar det språket.  

För de barn som reser utanför Sverige och därigenom får användning av språket i officiella 

domäner kan även detta tolkas som en upplevd fördel med att kunna flera språk. Och även om 

de inte explicit uttrycker det så kan det faktum att Bashir och Michael säger att de personer de 

känner i ursprungsländerna pratar respektive hemspråk ses som att de ser en fördel med 

språkkunskaperna i och med att det möjliggör kommunikation med personerna i dessa länder.       

När barnen känner ett behov av att lära sig språken utvecklar de personliga mål och skapar 

tillfällen för att lära sig språken, vilket påverkar språkinlärningen positivt (Kirsch, 2006) och kan 

leda till en vilja att investera i språkkunskaperna, vilket i längden kan resultera i positiva följder 

för barnens lingvistiska och kognitiva utveckling.  
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Diskussion 

Mitt syfte med den här studien var att undersöka hur barnen upplever och uttrycker sin 

flerspråkighet. Det grundades i en vilja att lyssna på barnen; att höra vad de har att säga och att 

tillskriva deras tankar och erfarenheter ett värde. Men valet av metod baserade sig även på att 

observation och barnsamtal är något jag vill kunna använda mig av i mitt framtida yrke som 

förskollärare. Att bli bra på att observera och intervjua barn kräver övning och erfarenhet, och 

det här examensarbetet har varit en början. I följande avsnitt diskuterar jag de resultat som 

framkom ur undersökningen samt erfarenheterna av genomförandet. Detta ställs i relation till den 

tidigare forskningen inom fältet och de teoretiska utgångspunkterna.  

Flerspråkighet – enligt vems perspektiv?  

Ett återkommande dilemma under arbetets gång var hur jag skulle förhålla mig till pedagogers 

och föräldrars utsagor som i många fall motsa barnens. Ivarsson uttrycker i sin avhandling att 

hon är ”på spaning efter” ett barnperspektiv (2003, s.24), och frågan uppstår om man som vuxen 

verkligen kan bli en fullvärdig medlem i barnens kultur och frångå vuxenrollen.  I mitt fall visade 

det sig i alla fall lättare sagt än gjort. Jag tror dock att jag hamnade ”mittemellan”; jag gör inga 

anspråk på att helt ha fångat barnens perspektiv, men med kommentarer såsom du ”är inte riktigt 

en fröken” så tror jag ändå att jag lyckades med att frångå en traditionell roll som ”fröken”. Frågan 

om hur jag skulle ställa mig till motsägande information återstod dock. Som pedagog skulle jag 

använda informationen från de vuxna för att utmana barnens lärande och fördjupa deras 

förståelse. I rollen som forskare består det snarare i att ställa de olika utsagorna mot varandra, för 

att främja reflektion och diskussion. Det blir en form av data-source-triangulation (Hammersley 

& Atkinson 2007, s.183), där empiri från olika delar av undersökningen ställs mot varandra.  

     Barns flerspråkighet var ämnet för den här undersökningen och en fråga som tidigt uppstod 

var just hur begreppet flerspråkighet bör definieras och framförallt, vem som har rätten att 

definiera det. Skans (2011, s.131) prioriterade att arbeta med flerspråkighet snarare än det vidare 

begreppet kultur eller interkulturalitet då han menade att det var mer konkret än att tala om att 

arbeta interkulturellt. Men är flerspråkighet verkligen ett konkret och väl avgränsat begrepp? De 

flerspråkiga barnen i den här studien är långt ifrån en enhetlig kategori. Redan 1981 diskuterade 

Skutnabb-Kangas definitionen av tvåspråkighet men det ter sig fortfarande aktuellt. Vems 

definition är gällande, talarens eller samhällets, barnens egen eller de vuxnas?       

     Samtliga barn identifierade sitt hemspråk som ett språk de behärskar så det kan ses som att de 

uppfyller identitetskriteriet på flerspråkighet, med utgångspunkt i talarens egen bedömning (jfr 

Skutnabb-Kangas, 1981, s.92). Alla barnen identifierar sig alltså med och säger sig prata 

hemspråket, men i samtal med pedagoger och föräldrar framkommer i många fall en annan bild 

av barnens flerspråkighet, där det påpekas att barnen faktiskt inte behärskar språken särskilt bra. 

Här sker en definition grundad i kompetens, eller funktion, vilket skulle kunna medföra att 

barnen ”förminskas”, eller blir disempowered. Med tanke på alla de positiva följderna av 

flerspråkighet som framkommit i forskningen (Cummins, 2000, s.37) är det mer önskvärt att 

barnen uppmuntras och bekräftas. Ett tydligt exempel här är Joseph. Enligt en kompetens-, eller 

funktionsgrundad definition på flerspråkighet är det tveksamt om han skulle klassas som 
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flerspråkig. Även om han har isländska, kirundi och engelska med sig från hemmiljön så fick jag 

antydningar av pedagoger och föräldrar om att det egentligen bara är svenskan han behärskar 

som talat språk. Men ett intresse att lära mer finns det absolut och han är som en svamp som 

suger upp nya ord så fort han hör dem. I Johanssons studie (2000, s.56) identifierar sig en av 

eleverna som snart femspråkig och med det intresse som Joseph uppvisar finns förutsättningar 

för att han ska kunna tillägna sig flera språk, så länge han uppmuntras och inte får hör att han 

”inte kan”.  

     Trianguleringen ger alltså olika bilder, där motsättningar finns mellan barnens och vuxnas 

utsagor och deras bedömning av språkkunskaper. Sahra, som identifierade en mängd språk hon 

anser sig kunna, kanske enligt en vuxens definition inte behärskar alla de språken, men hennes 

självförtroende är imponerande och det är likväl uppenbart att hennes, och de andra barnens, 

värld är flerspråkig. En annan fråga värd att diskutera i relation till flerspråkigheten som 

Cummins (2000, s.196) också ställer är vad språklig förmåga egentligen innebär. Ali 

uppmärksammar i en episod att Eva tecknar till Fahrim, och Sibel nämner också teckenspråk i 

samtalet. Ska teckenspråk också räknas till flerspråkigheten? I sådana fall har flera av barnen 

potential till ytterligare ett språk. Skutnabb-Kangas (1981) påpekar att definitioner kan variera 

över tid, de är inte statiska, och det är inte barnen heller!  

     Hammersley & Atkinson (2007, s.183) menar att metod-triangulering ger bred och varierad 

kunskap och så var fallet även i den här undersökningen, men att kombinera observation och 

intervju gav kanske för mycket kunskap inom för ramen för detta examensarbete. Jag ansåg 

observationerna nödvändiga som komplement till samtalen för att öka tillförlitligheten, men det 

bidrog också till att arbetet växte sig väldigt stort, ungefär som en snöboll som rullar ner för en 

backe och bara blir större och större. Arbetet blev därför inte så djupgående som jag önskat, utan 

snarare en ögonblicksbild in i dessa barns förståelse och vardag. Men som Corsaro (2011) och 

andra barndomsforskare med honom säger, barnen är viktiga i sig, här och nu, så det finns ett 

värde i det med. Och även om jag började studien och formulerandet av forskningsfrågor i viljan 

att anta barnens perspektiv skedde emellertid en förskjutning under arbetets gång. Från att ha 

huvudfokus på de individuella semi-strukturerade samtalen kom de observerade situationerna att 

få en mer framträdande roll, där vad barnen sa och gjorde snarare ställdes i analytiskt fokus. I 

realiteten handlade det om en kombination av barnens perspektiv och barnperspektiv. Inom 

etnologin är följsamhet och flexibilitet viktigt, och ibland måste man eventuellt tänka om 

(Corsaro, 2011, s.56) vilket var fallet för min del. För att låna ett citat av Jonstoji & Tolgraven så 

kan forskningsprocessen ses som ”ett äventyr som man inte på förhand kan bestämma var det 

ska sluta” (2001, s.43).  

En fråga om normalitet 

Även då jag anser att barnens språk får synas i förskolan och min tolkning är att barnen har 

självförtroende i språken och känner stolthet, så är det tydligt att svenskan är normspråket i 

förskolan. Trots att en del av barnen delar samma språk leker de på svenska. Kanske har de, som 

Kultti (2012, s.177) också påpekar, lärt sig vilka domäner som är funktionella och legitima för 

vilka språk, och förskolan utgör inte en domän för hemspråket. Som Michaels mamma säger, 

”Svenska för dagis, kirundi för hemma”. Men det fanns också en dubbelhet i svenskan. För trots att 

svenska var det gemensamma kommunikationsspråket på förskolan så var svenskan ofta 

förgivettagen av barnen som ett talat språk. Hassan påpeka att dinosaurierna ”är i Sverige så dom 
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pratar svenska faktiskt” och det verkade för en del barn självklart att man pratar svenska när man är 

i Sverige och att alla helt enkelt har lärt sig och kan det språket.  

     Som jag konstaterat tidigare är dock en väsentlig skillnad i den här undersökningen gentemot 

till exempel Kultti (2012) eller Skans (2010) att alla barnen är födda i Sverige och om man ser till 

kompetens i språken så är svenska, eller svenska tillsammans med hemspråket, första språk för 

samtliga barn. Det väcker frågan om barnen verkligen ska klassas som ”barn med annat 

modersmål än svenska”? Sociala kategorier innebär att mäniskor sammanförs utifrån särskild 

karakteristika (Runfors, 2004) och Runfors skriver att i hennes studie förenades en heterogen 

samling elever ”bara av att det i deras familj eller släkt fanns upplevelser av transnationell 

förflyttning och erfarenheter från någonstans utanför Sveriges gränser” (2004, s.34).  De fick 

dock gemensamma erfarenheter då de kom att beskrivas och bemötas som invandrarbarn. 

Barnen i den här studien har grupperats ihop enbart baserat på att de har med sig mer än ett 

språk hemifrån. 

    Ofta benämns denna grupp av så kallade ”invandrarbarn”, eller ”barn med annat modersmål 

än svenska” som en minoritet, men på den här förskolan utgör de en majoritet. Det ställer 

normalitetsbegreppet på sin spets, vad utgör egentligen normen? Majoriteten av jordens 

befolkning är flerspråkig (Grosjean, 2010, s.13) så globalt sett är flerspråkighet normen, medan 

normen i Sverige är enspråkighet, samtidigt som normen på förskolan är flerspråkighet. Det 

vänder helt upp och ner på tanken om normalitet och ger belägg för att sociala strukturer ständigt 

skapas och omskapas av deltagarna i samhället, och att varken samhällen, eller de barn och vuxna 

som ingår i dem, är statiska.  

     Att majoriteten av barnen i barngruppen är flerspråkiga får dock följder i verksamheten. En 

sådan följd är att modersmålsstödet är en del av verksamheten. I andra studier redogörs för 

negativa attityder till modersmålsundervisningen (Parszyk, 2002; Johansson, 2000) och det 

påpekas att modersmålsundervisning och svenska som andraspråk kan verka utpekande för elever 

i skolan samt att det sänder signaler att de inte är som andra (Johansson, 2000, s.138). Men på 

den här förskolan är modersmålsstödet en naturlig del i verksamheten och normen är snarare att 

ha en modersmålspedagog. Som Yasmin sa, ”Lina har ingen lärfröken”. Här är det de barn som bara 

har svenska som modersmål är de avvikande. Skans skriver att det på förskolan han undersökte 

skapades en flerspråkig miljö med en tillhörighet och delaktighet för alla i gruppen (2010, s.123). 

På förskolan i föreliggande studie har också en flerspråkig miljö skapats, där barnens hemspråk 

får synas och ta plats och där språken är levande, men innebär det en tillhörighet och delaktighet 

för alla? Det är tydligt att när det gäller språk så har de enbart svensktalande barnen andra 

referensramar vilket belyser det faktum att arbetet med kultur och språk är något för alla barn, 

vilket också lärarna i Lunneblads (2006, s.172) studie kom att inse. Om inte alla barn inkluderas i 

arbetet kan de enbart svenskatalande barnen istället komma att göras till ”de andra”.  

     Läroplanen för förskolan anger att de vuxna ska bidra till att utveckla barnens tillit och 

självförtroende (2010, s.6) så det är inte bara de flerspråkiga barnen som ska gå stärkta, 

empowered, ur förskolan utan det ska alla barnen göra. En reflektion i relation till detta är 

huruvida mitt urval i studien bidrog till att ytterligare särskilja de barn som enbart talar svenska. 

Pekade jag ut dem som annorlunda? Lina sa till exempel att hon också ville prata med mig så jag 

spelade in ett samtal med henne också utanför ramen för undersökningen för att hon skulle 

känna sig delaktig. En intressant aspekt att undersöka i en annan studie är vad de enspråkiga 

barnen har för uppfattningar och erfarenheter av språk, och hur de tänker om interaktionen med 

sina flerspråkiga kamrater.  
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Barn här och nu och barn i framtiden 

Inom det nya paradigmet inom barndomssociologin ses barn som viktiga att studera här och nu 

(James & Prout, 1990; Corsaro, 2011) och i den här studien har jag fått ta del av barnens vardag 

på förskolan. Kamratgruppen ses av Corsaro (2011) som en viktig socialisationsagent och ur 

undersökningen framkom kamratgruppens betydelse för barnens språkliga uttryck.  Normspråket 

på avdelningen var svenska, men barnen har ändå genom interaktionen med varandra fått 

kunskap i och om andra språk. Att de delar med sig av sin kunskap och sina bakgrunder, tolkar 

jag som ett uttryck för interkulturalitet, där barnen i studien möts med olika erfarenheter och 

bekräftar, erkänner och visar intresse för varandra. Det tyder på att barnen har ett 

självförtroende, att de med Cummins (2000) terminologi har blivit ”collaboratively empowered”. 

Cummins fokuserar dock bara interaktionen med pedagoger, men jag menar att interaktionen 

med de andra barnen också bidragit till detta tillstånd av empowerment. Även Otterup (2005) 

fann att de flesta av ungdomarna i hans undersökning blivit empowered och var positiva till 

flerspråkigheten, och i likhet med Kirschs (2006) studie kunde barnen i föreliggande studie också 

sätta ord på varför det var bra att kunna flera språk, vilket tyder på att de se ett värde i sin 

flerspråkighet.  

     Det vara barnens uppfattning av flerspråkigheten och språkkunskaper som var i fokus i 

studien och inte den faktiska kunskapen, men jag fick ändå en inblick i många av barnens 

kompetenser i språket. Då jag berättade för pedagogerna att jag ville inkludera Ali och Bashir i 

studien blev de förvånade. De är båda så kallade barn i behov av särskilt stöd, och samtalet med 

dessa två skiljde sig från de andra barnen och tog också längre tid då följsamhet var än viktigare. 

Men bara för att ett barn är i ”svårigheter” betyder det inte att det barnet inte ska lyssnas på. Just 

Ali har en läsförståelse utöver det vanliga som jag fick ta del av och som han också delar med de 

andra barnen och pedagogerna då han läser böcker på svenska och arabiska. Och det är 

anmärkningsvärt att Daryan redan skriver på kurdiska. Det ger belägg för att även yngre 

flerspråkiga barn har hög metalingvistisk medvetenhet (jfr Cummins, 2000, s.177), vilket Moore 

(2010) också fann. 

      Barnen uppvisade självförtroende i språken och ville visa sina kunskaper. Pedagogerna på 

förskolan är i min mening en bidragande faktor till det. De besvarar och bekräftar barnen i 

interaktionen och erkänner barnens bakgrund. Frågan är om barnen kan ta med den känslan in i 

skolan i framtiden och möta pedagoger som uppmärksammar deras språk, så att det inte blir som 

i Parszyks (2002) studie. Där såg barnen positivt tillbaka till förskoletiden, men skolan 

misslyckades sedan med att tillvarata barnens erfarenheter. Min genomförda undersökning väcker 

också en tanke om hur barnen i framtiden ska kunna behålla en positiv inställning till 

modersmålsundervisningen? Organisatoriskt skiljer sig det mycket i förskolan från skolan, men en 

tanke är att skolan kan dra inspiration från förskolan och integrera modersmålsundervisningen i 

den vanliga undervisningen under skoldagen på något vis. Att modersmålspedagogerna faktiskt 

syns och är en del av den dagliga verksamheten tror jag bidrar till att barnen känner att deras 

språk får ta plats och synas i förskolan.   

     Runfors (2004) menar att lärarna i hennes studie bidrog till att upprätthålla strukturer i skolan. 

Ytterligare en fråga som uppstår är huruvida barnen under sin framtida skolgång kommer att 

möta dessa strukturer eller om de där får erfara en interkulturell, eller transformativ pedagogik, 

där bekräftelse och respekt är centralt, och där även de andra delarna av Cummins (2000) modell 

integreras, med kritisk läsning och ifrågasättande av maktstrukturer. Då har barnen möjlighet att 
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fortsätta att utvecklas på hemspråket och tillsammans med pedagoger i skolan uppnå ett 

gemensamt maktskapande.  

     Tanken om tolkande reproduktion innebär inte bara att barnen tar över de vuxnas kultur, utan 

de bidrar aktivt till den. Barnen är dock påverkade av den kultur de ingår i och det blev tydligt då 

engelskans särställning i samhället även återspeglade sig i barnens kamratkultur på förskolan. Det 

var det språk som var mest angeläget för barnen att lära sig vilket även var fallet i andra studier 

(Otterup, 2005; Kirsch, 2006). Engelskan ingick även som del i förskolans specifika kulturella 

rutiner, till exempel då barnen räknades under samlingen. Utöver det var det dock inte de 

traditionella högstatusspråken som syntes.  Arabiskan och kurdiskan verkade istället vara de språk 

som var mest synliggjorda i barngruppen och som även fick ta plats i rutiner i förskolans vardag. 

Med tanke på att de två språken är de språk som har flest talare bland barnen på förskolan är 

detta inte förvånande. Johansson (2000, s.135) ställer sig frågan när skolan är redo för till exempel 

arabiska, persiska och turkiska som tillvalsspråk i åk 6-9 och jag undrar detsamma.  

     Barnen är, som Corsaro (2011) också säger, kreativa och innovativa. De använder information 

från vuxenvärlden men skapar sedan något nytt och något eget, och språk är som synes ett 

innehåll i det skapandet. Men nog är det väl självklart att dinosaurierna i Kurdistan pratar 

kurdiska.  
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Konklusion 

Det viktiga för mig med den här studien var just de här barnen på den här förskolan och deras 

erfarenheter. Och en slutsats jag dragit är att dessa barn; Ali, Sahra, Daryan, Yasmin, Bashir, 

Hassan, Joseph, Sibel och Michael, genom interaktion med kamrater, pedagoger och 

modersmålspedagoger har blivit just empowered. Barnens språk fick synas och ta plats och var en 

levande del av verksamheten. Jag hade med studien inga ambitioner om att kunna generalisera till 

flerspråkiga barn i allmänhet, eller dra några allmängiltiga slutsatser, men jag anser ändå att 

resultaten visar på hur barn har möjlighet att bidra till förändring. Förändring genom deltagande i 

kamratkulturer och tolkande reproduktion i interaktionen med kamrater, och förändring genom 

ett gemensamt skapande av makt i interaktion med pedagoger. Sammantaget visar det på att 

förskolan som institution under gynnsamma förutsättningar kan vara en positiv faktor, inte bara i 

barnens liv, men också i utmanandet av rådande maktstrukturer i samhället. 

     En annan slutsats är att de här nio barnen är skilda individer med olika erfarenheter och 

uppfattningar, och tanken att de ska grupperas ihop under en titel såsom ”barn med annat 

modersmål än svenska” eller ”invandrarbarn”, vilket var fallet i flera av de ovan nämnda 

studierna, är i min mening helt orimlig. Barnen själva hade inget behov av att klassa varandra som 

”invandrare” eller ”svensk” och ett ”vi och dom” lyste med sin frånvaro. Istället uppvisade de ett 

intresse för varandra och gav i min mening uttryck för en interkulturalitet vi alla kan dra lärdom 

av. Jag hoppas att jag i min framtida roll som förskollärare kan uppvisa samma genuina intresse 

för barnen och deras bakgrund. Och då gäller det inte bara de som någon gång i tiden har 

erfarenhet från utlandet, utan det gäller som sagt alla barnen.  

     Avslutningsvis vill jag påpeka att barnen faktiskt inte bara är flerspråkiga enligt den 

traditionella meningen; de har inte bara ett, två, eller tre språk, som Loris Malaguzzis kända devis 

lyder, ”ett barn har hundra språk”! 
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Bilaga 1 

Brev till vårdnadshavare 

Hej! 

 

Jag heter Amanda Öst och läser sista terminen på lärarprogrammet vid Uppsala universitet. Nu 

under våren så skriver jag mitt examensarbete och kommer därför att genomföra en studie här 

förskolan. Studien handlar om flerspråkighet och framförallt om vad barnen själva tänker om och 

hur de upplever att det är att vara flerspråkig. Jag kommer därför att genomföra intervjuer med 

några av barnen. Min förhoppning är att även kunna spela in samtalen, men detta är inte på något 

vis nödvändigt.  

 

Materialet (anteckningar och eventuella inspelningar) kommer enbart att användas i 

uppsatsen och alla namn på barn, personal, förskola och område kommer bytas ut så 

barnen kommer att vara helt anonyma. Om ni tillåter att samtalet spelas in är det enbart jag 

som kommer att lyssna på det.  

 

Detta är helt frivilligt och ni kan när som helst ändra er. Hör gärna av er om in vill veta mer! 

 

Med vänlig hälsning, 

Amanda Öst, blivande förskollärare. 

 

amanda.ost.4940@student.uu.se 

Tel: 0730756840 

 

 

 

Barnets namn:_____________________ 

 

□ Ja, jag tillåter att mitt barn får intervjuas samt att samtalet spelas in i syftet att användas i 

examensarbetet.  

□ Ja, jag tillåter att mitt barn får intervjuas men vill inte att samtalet spelas in. 

□ Nej, jag vill inte att mitt barn intervjuas.  

 

 

Vårdnadshavares namn: _______________________ 

 

Namnteckning: ____________________________ 

 

mailto:amanda.ost.4940@student.uu.se
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Tema: Allmänt om barnens bakgrund och språk, ”berätta för mig” 

- Vilka språk 

- Varför två språk 
 

Tema: Användning i hemmet 

- Mamma 

- Pappa 

- Ev. syskon 

- Ev. andra familjemedlemmar 
 

Tema: Användning i förskolan 

- Med pedagogerna 

- Med andra barn 

o I den fria leken 

- Ev. modersmålsstöd 

o Aktiviteter 

o Åsikter  
 

Tema: Språken 

- Lättaste/svåraste språket 

- Hur barnen upplever skillnaderna mellan språken 

- Vilket språk som föredras 

- Skriftspråket 
 

Tema: Attityder till språk 

- Fördelar och nackdelar med att kunna flera språk  

o När är det bra 

o När är det ”jobbigt” 

- Lära sig flera språk? 

- Upplevt annorlundaskap jämfört med enspråkiga barn 
 

 

 

 

 


