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Abstrakt  

Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för hur flerspråkiga barn respektive 

familjer integreras och inkluderas i förskolans verksamhet. Studien är baserad på en kvalitativ 

undersökning, där sju pedagoger från två norrländska kommuner har medverkat. Vi har använt 

oss av semistrukturerade intervjuer samt observationer av verksamheternas miljö som metod. 

Studien har utgått från ett sociokulturellt perspektiv med fokus på flerspråkiga barns delaktighet 

och integration. Enligt detta perspektiv är kommunikation och språk viktiga faktorer för 

integration. I tidigare forskning har det framkommit att språket är en viktig aspekt i interaktion 

med andra och att barnen måste kunna förmedla sina tankar till andra. I samband med 

bearbetningen och analysen har vi fått inspiration från det hermeneutiska synsättet vilket hjälpte 

oss att analysera materialets innehåll. Resultatet har visat att pedagogerna strävar efter att främja 

flerspråkiga barns integration och inkludering på olika sätt. Det som var gemensamt i alla 

medverkande förskolor är förskolornas miljö och materialets betydelse för barnens integration 

och delaktighet. Det framkom även i resultatet att samarbetet med föräldrarna sker på ett 

annorlunda sätt beroende på föräldrarnas förståelse för det svenska språket. Pedagogernas 

strävan är att vara så tydliga som möjligt för att undvika missförstånd hos föräldrarna. 

 

Nyckelord: Flerspråkighet, inkludering, integration, interkulturellt synsätt, mångfald, 

mångkulturell  



 
 

Förord 

Först av allt vill vi tacka alla medverkande pedagoger och förskolor som har deltagit och ställt 

upp i vår studie. Vi vill också tacka för deras fantastiska engagemang, samarbete samt bidrag 

eftersom det verkligen har format och berikat vårt arbete.  

För det andra vill vi också tacka vår handledare Märtha Andersson för hennes uppmuntran och 

stöd under arbetets gång.  

Sist men inte minst vill vi säga stort tack till våra familjer och vänner som har stöttat oss hela 

vägen. Utan ert stöd, förståelse och tålmodighet hade vi inte lyckats genomföra detta 

examensarbete. Tack! 

Elham & Annethe 
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Inledning 
Sedan 1990-talet beskrivs Sverige som mångkulturellt land och annorlunda än tidigare. I dagens 

samhälle finns ett stort antal barn som till vardags använder flera språk. Därför har det blivit 

allt viktigare för förskolepersonal att tillägna sig kunskap om flerspråkighet och det stöd de 

flerspråkiga barnen behöver. Detta är ett faktum som ska avspeglas i den nya politiken som 

måste sträva efter att motverka gränsen mellan ”vi” och ”dom”, det vill säga svenskar och 

invandrare (Carlson, 2009; Lahdenperä & Sundgren, 2016).  

Pedagoger som arbetar inom den allmänna förskolan ska använda sig av den reviderade 

läroplanen för förskolan som utgångspunkt i den dagliga verksamheten. I läroplanen, Lpfö 98 

står det att ”förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga att 

förbereda barnen för ett liv i ett allt mer internationaliserat samhälle” (Skolverket, 2016, s. 6). 

Vidare beskriver Skolverket (2016) att förskolan ska inspirera och stimulera barnen med hänsyn 

till deras egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt. I förskolans 

läroplan betonas ytterligare att förskolan ska uppmärksamma att barn lever i olika kulturer där 

de utgår från egna erfarenheter för att förstå och skapa mening och sammanhang. 

Sandberg (2014) förklarar hur svenska språket sedan länge har fungerat som huvudspråk i 

Sverige vilket har påverkat förskolans och skolans bemötande gentemot barn som talar flera 

språk. Vidare poängterar författaren att synen på enspråkighet som norm sakta håller på att 

förändras.  

Enligt Skolverkets statistik 2012 är andelen inskrivna barn i förskolan med annat modersmål än 

svenska 20,6 procent. Det innebär att många lärare såväl i förskola som skola möter en större 

språklig mångfald i sitt arbete än tidigare, vilket också kräver fördjupade kunskaper om hur barn 

utvecklar två- eller flerspråkighet (Skolverket, 2013, citerad i Sandberg, 2014, s.87).  

Av ovanstående skäl har vi blivit intresserade av att basera vår studie på flerspråkiga barn. En 

annan anledning till det valda området är att en av oss, själv, har egen erfarenhet av att vara 

invandrare och att ha ett annat modersmål än svenska och även följt sitt barns språkinlärning 

under skolgången i Sverige. Förutom dessa motiv tror vi även att den här studien kan komma 

till användning i vårt kommande läraryrke där det krävs rätt kunskaper om hur vi bemöter barn 

med ett annat modersmål, hur vi stödjer deras interaktion/ integrering samt hur vi stöttar 

föräldrarna i deras ansvar när det gäller deras barns integration i förskolan.  

Arbetets olika delar har vi i största möjliga mån utfört och skrivit tillsammans. Litteraturen 

bearbetades och analyserades gemensamt och likaså intervjuerna i Kommun A. Dock 

genomfördes intervjuerna i kommun B samt transkriberingen av materialet från kommun B 

enskilt av Elham. Transkriberingen av materialet från kommun A utfördes av Annethe. 

Resterande av arbetet är utfört gemensamt.  

Vi hoppas att detta examensarbete även kan vara till nytta för dem som kommer att delta i det. 
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Syfte och Frågeställningar 
Studien syftar till att undersöka hur flerspråkiga barn respektive familjer integreras och 

inkluderas i förskolans verksamhet. Utifrån detta syfte har vi utvecklat följande frågeställningar 

till undersökningen: 

• Hur kan pedagogerna främja flerspråkiga barns integration och inkludering med andra 

barn? 

• Hur kan förskolan optimera barns integration och inkludering med andra barn i 

samarbete med hemmet? 
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Bakgrund 
I detta avsnitt kommer inledningsvis en presentation av några centrala begrepp som används i 

studien. Sedan beskrivs en teoretisk bakgrund och vad det redan finns för forskning om 

flerspråkighet. Vidare förklaras vad förskolans läroplan samt Skolverkets allmänna råd (2013), 

Skollagen och Barnkonventionen menar kring förskolans uppdrag. De huvudsakliga begrepp 

som används i uppsatsen är bland annat flerspråkighet, inkludering, integration, mångkulturell 

vilka är bärande i vår text. Här nedan ges en definition av de begrepp som förekommer i arbetet: 

Definition av centrala begrepp 
Integration: Integration enligt Bozarslan (2010) handlar om relationer. Det är något som 

involverar alla i samhället där båda parter ger och tar men även att samhället anpassar sig till 

individers olikheter. Det handlar om att anpassa situationen för flerspråkiga barn så att de 

känner en gemenskap med de andra barnen i förskolan. Det innefattar vår människosyn, där alla 

är lika värda och får vara med på sina villkor och utifrån sina behov. Enligt Bozarslan framställs 

integration som ett gott äktenskap där två olika människor anpassar sig till varandra genom att 

göra kompromisser och komma överens om gemensamma samlevnadsregler som båda kan ty 

sig till. 

Inkludering: Sandberg (2014) förklarar i sin bok att inkludering innebär delaktighet i förskolan 

både socialt och fysiskt. Hon tar upp delaktighet som ett grundläggande begrepp vilket innebär 

”att vara involverad i sin livssituation” (s.30). Med andra ord innefattar detta att barnen är 

engagerade och aktiva samt kan bestämma över sin vardag med hänsyn till åldern. När vuxna 

intresserar sig för barnets åsikter och uppfattningar upplever sig barnet som viktigt och delaktigt 

vilket stärker barnets självkänsla framhåller Sandberg (2014).   

Interkulturellt synsätt: Lunneblad (2009) visar att den tidiga interkulturella pedagogiken fick 

innebörden av att utveckla en förståelse för invandrare och skapa en fredlig samhörighet. Ett 

interkulturellt lärande sker genom samspel och social interaktion mellan individer från olika 

kulturer, det är en process med respekt och ömsesidig tolerans. I samband med detta menar 

Stier (2014) att globaliseringen i Sverige gör att förskollärarna i den pedagogiska praktiken 

måste förhålla sig till frågor om kulturskillnader och interkulturell kommunikation.  

Flerspråkighet: Människan har kapacitet för att lära sig flera språk samtidigt. När barnets 

föräldrar talar olika språk blir det en stor motivation för barnet att lära sig båda språken (Lindö, 

2011). Begreppet flerspråkig förskola bygger på att en majoritet av barnen har ett annat 

modersmål. Detta innebär enligt Skans (2011) att barnen använder mer än ett språk i sin vardag. 

Kenndal (2011) förklarar i sin artikel om hur flerspråkighet kan uppfattas och ligga till grund 

för framtida möjligheter inom ett flerdimensionellt samhälle. 

I enlighet med det Svensson (2009) visar behöver den flerspråkige kunna reglerna för 

kommunikation inom flera språk och veta vad som är lämpligt att säga samt veta när man ska 

tala och lyssna. Flerspråkighet är när individen kan utrycka sig naturligt på flera olika språk. 

Ofta använder sig flerspråkiga personer av det ena språket i vissa sammanhang och det andra 

språket i andra sammanhang, exempelvis hemma eller på arbetet.  

Mångkulturellt: ”Sverige har genomgått en förvandling från ett kulturellt homogent till ett 

kulturellt heterogent samhälle” (Lunneblad, 2009, s.10). Följaktligen menar Lunneblad att det 
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emellertid finns skillnader mellan hur ett mångkulturellt samhälle beskrevs förr och hur det 

beskrivs nu. Idag framhålls religiösa, kulturella och etniska skillnader gällande det 

mångkulturella samhället. Med mångkulturellt samhälle menas ett samhälle med flera kulturer 

eller medborgare med olika etniska, kulturella och religiösa bakgrunder. Lunneblad beskriver 

vidare att mångkulturell även används där man tydliggör vilka grundläggande värderingar som 

är grundläggande för den betydelse som begreppet ges.  

Mångfald: Begreppet mångfald används för att beskriva variationer utifrån etnicitet, kön, 

sexuell läggning, språk och så vidare. Lunneblad (2009) argumenterar att mångfalden bör vara 

något som synliggörs på ett naturligt sätt i verksamheten så att mångfald blir en del av vardagen. 

Författaren menar att olikheter såväl som likheter leder till en ökad tolerans hos barnen. I 

Regeringens proposition (1997/98:16) framhålls att ”mångfald kan syfta på alla de olika 

livserfarenheter som landets invånare har av olika somliga är förvärvade utanför Sveriges 

gränser. Gränserna mellan vad som är etniskt å ena sidan kulturellt å den andra sidan är inte 

alltid klara eller givna” (s.19). 

Tidigare forskning 

Kommunikation i ett sociokulturellt perspektiv 
Ett sociokulturellt perspektiv visar att barn blir flerspråkiga genom att språkinlärning och 

språkutveckling sker i samspel och samtal med andra människor och miljöer. Gjems (2011) 

riktar sin uppmärksamhet mot värdet av dessa samtal och hur viktigt det är att som förskollärare 

bli medveten om hur man samtalar med barn. Hon poängterar att utifrån den sociokulturella 

teorin skapar barnen förståelse och kunskap genom interaktion med andra. Vidare betonar 

Gjems att lärandet inom det sociokulturella perspektivet som bygger på Vygotskijs tankar 

uppfattas som en social process, där erfarenheter och relationen mellan människor sker i ett 

kulturellt sammanhang. Skans (2011) beskriver Vygotskijs teori om att språkutveckling lägger 

tonvikten vid kommunikationens betydelse för barns språkutveckling. Språket ska anses som 

en viktig del i kommunikationen mellan människor. Samspelet mellan människor möjliggör 

delaktighet i sin omgivning, där de skaffar sig färdigheter som krävs för att leva med andra. 

Interaktionen med andra är grundläggande för lärandet, beroende på vart vi befinner oss 

interagerar vi med varandra utifrån den omgivning vi vistas i (ibid.). 

Ytterligare visar Gjems (2011) på vikten av att ord och tecken inte enbart är signaler, utan består 

av budskap som vi tolkar olika utifrån vilken kultur vi lever i. I samband med detta beskriver 

författaren vidare hur viktigt det är med stöttning och vägledning av kompetenta vuxna för att 

kunna bli deltagare i en social gemenskap. Därefter betonas processernas vikt i de aktiviteter 

barnen deltar i och hur barnen stöttas och vägleds i aktiviteterna. Följande citat beskriver kärnan 

i vad ett sociokulturellt perspektiv innefattar samt vad vi tycker är viktiga aspekter att beakta i 

barns lärande: ”Svaret på hur människor skaffar sig kunskap är att kunskap och 

lärandeerfarenheter byggs upp genom deltagande och erfarenheter man inhämtar genom att 

bedriva olika aktiviteter tillsammans med andra” (Gjems, 2011, s.20). I likhet med Gjems 

beskriver Sandberg (2014) förskollärarnas roll utifrån ett sociokulturellt perspektiv där vikten 

av kommunikation kring den dagliga verksamheten står i fokus, vilket möjliggör barnens 

förståelse om sin omvärld. Detta uppnås genom förskollärarnas engagemang, bemötande och 

stödjande i barns handlingar, funderingar och reflektioner. Lindö (2009) har i paritet med 
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Sandberg (2014) menat att vuxenstödet är en central faktor i sociokulturell teori. Lindö (2009) 

förtydligar detta vidare genom att använda ordet ”nödvändigt” för att förstärka vikten av 

vuxenstöd när det gäller barn som inte har svenska som sitt modersmål. Dessa barn behöver 

tydliga stödstrukturer för att kunna utveckla egna strategier så att de stegvis kan utvidga sin 

förståelse och utveckla det svenska språket. Författaren anser att en förskolledare i 

mångkulturella områden har ett stort ansvar vid fortbildning av personal för att tillfredsställa de 

flerspråkiga barnens behov i den svenska förskolan (ibid.). 

Lunneblad (2013) förklarar att studier i Sverige visar att lärarna fokuserar på likheter istället 

för olikheter bland barngrupperna och därför undviker lärarna att prata om de olika kulturerna. 

De enda tillfällen då barnens olika kulturer uppmärksammas är vid de olika kulturella 

högtiderna samt inom estetiska uttryck. Vidare påpekar författaren att studier visat att kultur 

och etnicitet är en del av förklaringen till att invandrarbarn får svårigheter i skolan. När det 

gäller föräldrarna till dessa barn ligger oftast problemen och skillnaderna i uppfostran av 

barnen, matvanor och klädsel. Mångfalden i barngrupperna förhindras och försvåras av att 

pedagoger har svårt att släppa tidigare traditioner eller rutiner (ibid.). 

Historiskt perspektiv 
Under många tidsperioder har Sverige tagit emot flyktingar, men idag är siffran högre än 

någonsin. Enligt Skans (2011) består mångkultur av variationer utifrån språk, funktionshinder, 

kön, etnicitet, klass och sexuell läggning. På 1950-talet ökade arbetskraftsinvandringen vilket 

ledde till en ökning av personer med annat modersmål. En ytterligare ökning skedde senare 

under slutet på 1900-talet i samband med flyktingströmmarna vilket bidrog till utökade dialoger 

om det mångkulturella samhället. Lahdenperä och Sundgren (2016) anger att tidigare berördes 

enbart storstäder av invandringen men idag påverkas även mindre samhällen som inte har 

erfarenhet av elever med utländsk bakgrund.  

De nyanlända som får uppehållstillstånd av olika skäl har rätt till en introduktion i samhället. 

Lunneblad (2013) förklarar i sin studie innebörden av begreppet nyanländ, vilket avser en 

person som är född i ett annat land och har varit folkbokförd i Sverige kortare tid än två år. 

Detta gäller även anhöriga till personer som fått uppehållstillstånd av olika skäl och att 

förskolan bär ett ansvar speciellt för barn som ännu inte börjat skolan. Lunneblad beskriver 

vidare att på 70- och 80-talet hade skolan och förskolan mångkulturella mål där den invandrade 

befolkningens kultur och seder skulle bevaras. Detta var något som även syntes i förskolans 

verksamhet genom flerspråkiga grupper. Enligt författaren har integrationspolitiken förändrats 

på olika sätt sedan 1970-talet, förr dominerade arbetskraftsinvandringen men har idag ersatts 

av flykting- och anhöriginvandring. Effekten blir att vi idag har ett mer interkulturellt synsätt i 

förskolan och skolan. Den pedagogiska forskningen visar att bland de nyanlända dominerar 

frågorna kring språkinlärning och flerspråkighet samt dess betydelse.  

I Sverige har synen på förskolans roll förändrats under historiens gång. Samtidigt med 

samhällsförändringar förändras villkor och förutsättningar för pedagogerna att genomföra sitt 

uppdrag. På grund av ett allt mer mångkulturellt samhälle ställs nya krav på förskollärare och 

deras färdigheter. Idag sker en stor utveckling mot ett samhälle med mångfald, där människor 

förflyttar sig mellan olika länder av olika anledningar (Skans, 2011). Skans hävdar vidare att 

genom Barnstugeutredningen (SOU 1972:26) började en strävan efter jämställdhet i stor 
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utsträckning. Förskolan blev ett viktigt organ gällande samhällets sociala framsteg där 

kvinnorna skulle komma in i arbetsmarknaden och inte vara bundna kring hemmets sysslor. 

Förskolan fick till uppgift att hjälpa och förändra situationer för familjer genom att stödja 

barnen medan mödrarna arbetade och på så sätt minskade de sociala orättvisorna. Den 1: a Juli 

1996 överfördes ansvaret för förskolan från Socialdepartementet och Socialstyrelsen till 

Utbildningsdepartementet och Skolverket. Förskolan blev i och med detta en del av det svenska 

skolsystemet där skedde en förskjutning från omsorg till lärande i förskolans styrdokument. 

Synen på lärande i förskolan förstärktes i förskolans första läroplan som kom 1998 samt fick 

ett kulturförmedlande ansvar (ibid.). 
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Förankring i lagar och förordningar 
Den reviderade läroplanen (2016) betonar vikten av medvetenhet om det egna kulturarvet och 

även delaktighet i andras kultur. Vidare betonar Skolverket att barn utvecklar sin förmåga att 

förstå och leva sig in i andra människors värderingar och livsvillkor. Under förskolans uppdrag 

står det skrivet att ”förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och 

barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet” (Skolverket, 

2016, s.6). Vidare beskriver Skolverket vikten av att barn med ett annat modersmål än svenska 

ska utveckla sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt eget språk. I sin tur 

hänger detta samman med lärande i allmänhet men även barnens identitetsutveckling: 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan 

ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara 

barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen.  Barn med utländsk bakgrund 

som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla 

kunskaper inom andra områden (Skolverket, 2016, s.7).  

I Skolverket (2013) finns de aktuella bestämmelser och kommentarer kring barn med annat 

modersmål än svenska och deras rättigheter. Den innehåller även de krav som finns på förskolan 

samt vikten av personalens förhållningssätt och kunskaper. Om relevansen av personalens 

inställning i förskolan går det under Allmänna råd att läsa att det är viktigt att pedagogerna och 

hemmen hjälps åt för att barnet ska kunna utvecklas på bästa sätt. Detta går enligt Skolverket 

(2013) ut på att i förskolans dagliga aktiviteter utvecklas barn med andra modersmål 

tillsammans med andra barn och vuxna.  

Enligt Skollagens åttonde kapitel (SFS 2010:800) ska förskolan stödja sociala kontakter och 

gemenskap på ett mångsidigt sätt. Vidare står det även skrivet att förskolan ska hjälpa barn med 

annat modersmål att utveckla både modersmålet och det svenska språket. Detta går även att läsa 

i kapitel 9 i Skollagen som handlar om förskoleklassen.  

UNICEF (2009) ger i Barnkonventionen en definition av vilka rättigheter barn har över hela 

världen, oavsett kultur, religion, handikapp etc. Det innefattar alla barn under 18 år. Det står 

skrivet att alla barn ska ha samma rättigheter och lika värde, vart man än kommer ifrån. En 

grundpelare i Barnkonventionen är att vi alltid ska utgå från barnens bästa. I Artikel 30 i 

Barnkonventionen står det skrivet att barn från minoritetsgrupper och ursprungsbefolkningar 

har rätt till sin kultur, religion samt sitt språk. I artikel 12 står det också att alla barn har rätt till 

att uttrycka sina åsikter och bli lyssnade på.  
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Teoretiska utgångspunkter 
Denna studie grundas på ett sociokulturellt perspektiv där fokus ligger på integration och 

samspel mellan individer. Studien går ut på att integrering i förskolan sker i ett socialt 

sammanhang, där pedagoger, barn och föräldrar är delaktiga. Enligt Skolverket (2016) ska 

förskolans verksamhet ses som en social och kulturell miljö där barnen stimuleras och utvecklar 

sina kompetenser genom sociala samspel. 

Sociokulturell teori 
Som tidigare nämnts bygger det sociokulturella perspektivet enligt Gjems (2011) på Vygotskijs 

tankar som menar att lärandet är en social process där erfarenhet och relationer sker i kulturella 

sammanhang. Vygotskij levde och var verksam 1896–1934. Enligt honom föds barn till 

kompetenta och sociala varelser och det är genom sociala samspel som barnet utvecklar sitt 

lärande (Vygotskij, 2001).  I likhet med Vygotskijs tankar framhåller också Säljö (2014) att 

människor skapas och sätts till världen för samspel med andra i gemensamma och 

sammanfattande processer. Detta innebär att människor inte bara är enskilda varelser utan 

individer som upplever och erfar i grupper tillsammans med andra. Vidare beskriver Säljö att 

enligt det sociokulturella perspektivet sker lärande i de sociala relationer och förbindelser som 

är avgörande och centrala för människors utveckling. Genom de interaktioner som sker mellan 

olika individer får människor hjälp att förstå hur världen fungerar och skall förstås när de 

befinner sig i den sociala omgivningen och kulturen (ibid.).  

Enligt Säljö är således en av utgångspunkterna för ett sociokulturellt perspektiv på lärande att 

man intresserar sig för hur individer och grupper tillgodogör sig och använder sig av fysiska 

och kognitiva tillgångar. Att förstå vad människor kan uppnå i samspelet mellan grupp och 

individ å ena sidan och vad de enskilda individerna klarar av å den andra. Detta går ut på att 

hur de gemensamma färdigheterna formas hos individer och vilka av färdigheterna som 

kommer att utnyttjas. Genom kommunikation och språkanvändning som är centrala i denna 

teori utgörs en länk mellan barnet och omgivningen (ibid.). Sandberg (2014) poängterar i 

samstämmighet med Säljö att kommunikation kring vad som händer på förskolan spelar stor 

roll för barnens delaktighet i hur vardagen och världen kan uppfattas och förklaras. Sandberg 

påpekar vidare att förskollärarna når detta mål genom att vara engagerade, se, stötta och 

stimulera barns reflektioner, handlingar och funderingar. Detta resulterar i att barnen får ett 

reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll (ibid.). 

Språket betydelse för integration 
Språket har många funktioner enligt Gjems (2011) och är en viktig aspekt i interaktionen med 

andra människor vilket används som medel för att förmedla kunskap till andra. Språket ger även 

en möjlighet att ” dela tankar, åsikter, idéer och känslor, sådant som inte kan ses eller beröras, 

och som utan språk är omöjligt att dela med andra” (Gjems, s.47). Barnen måste kunna förmedla 

sina föreställningar till andra så att andra barn förstår dem och får lust att vilja vara med och 

leka enligt Gjems. Vygotskijs (1981) studie går ut på att barn i sociala sammanhang lär sig nya 

ord och dess betydelse. Denna process sker stegvis hos barn och orden används som verktyg 

för ett mentalt tänkande och aktivitet. Ladberg (2003) förtydligar att för en flerspråkig person 

är alltså kommunikationen viktigast, inte vilket språk som används. Vidare betonar Ladberg att 

språk dock inte är ett mål utan ett medel och att det är viktigt för oss människor att förstå samt 
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att bli förstådda. Det är därför barn lär sig språk för att det behöver kommunicera med andra i 

sin omgivning, resonerar Ladberg.  

Enligt Lindö (2009) har yngre barn oftast inte ett verbalt språk utan använder sig av kroppsspråk 

i samspelet med andra. Lindö påpekar vidare att yngre barns kommunikation ofta är ordlös med 

hjälp av ögonkontakt, gester och leenden. Genom detta skapar barnen nya lekar tillsammans 

med andra barn samt imiterar varandra för att få bekräftelse av varandra i leken. Lindö (2009) 

betonar vikten av att stimulera barnens språkliga medvetenhet på ett lekfullt sätt. Detta handlar 

om att leka med språket, både att lyssna på hur ord låter och ordets betydelse. Genom att 

använda rim och ramsor kan barnen fokusera på hur orden låter istället för ordens betydelse. 

Dessutom är det mycket roande för barnen och det utvecklar deras språkliga medvetenhet när 

pedagoger använder sig av rim och ramsor i olika aktiviteter (ibid.).  

Förskolan och föräldrar 
För många flerspråkiga barns föräldrar är det främmande att ha kontakt med barnens lärare 

redogör Angel och Hjern (1992). Författarna betonar därför vikten av att pedagogerna ska ta 

första steget och aktivt ta kontakten med föräldrarna. Författarna understryker vidare vikten av 

att ha en god relation till föräldrarna vilket bidrar till ett bättre utgångsläge om det skulle dyka 

upp problem i förskolan eller skolan. Dessutom får pedagogerna en bättre helhetsbild av barnet 

menar Angel och Hjern (1992). Ladberg (2003) lyfter fram att pedagogerna har ett viktigt 

uppdrag i att visa intresse för familjernas språk och stimulera föräldrarna samt barnen att 

använda sitt modersmål. Pedagogerna kan förstärka barnens identitet genom att använda 

föräldrarnas bidrag till det som sker i förskolan. I fortsättning exemplifierar Ladberg att 

pedagogerna kan involvera och engagera föräldrarna genom att lära sig olika ord på barnets 

språk, lekar de lekt som barn eller vanor och traditioner osv. Lunneblad (2013) framhåller också 

vikten av kommunikation mellan förskollärare och flerspråkiga barns föräldrar. Han menar att 

förskollärarna bör förmedla sig med ett tydligt språk så att föräldrarna förstår vad pedagogerna 

vill få fram. Vidare förklarar Lunneblad att föräldrar till utlandsfödda barn ofta har svårt att 

anpassa sig till förskolans rutiner. Han anser att förskollärare många gånger talar med otydlighet 

och osäkerhet. Fortsättningsvis redogör Lunneblad för att alla språk innehåller olika koder, som 

kanske inte är tydliga för personer från andra länder. Det kan vara olika uttryck vi använder oss 

av som vi lärt oss sedan många år tillbaka. Han menar att det tar flera år för människor att lära 

sig dessa koder. Därför måste vi som pedagoger vara tydliga i vårt tal och kroppsspråk för att 

nå fram med budskapet (ibid.).  

Miljön i förskolan 
Den pedagogiska miljön är enligt Lindö (2009) en avgörande faktor på förskolan som utmanar 

och lockar barnen till samspel med såväl vuxna som barn. Lindö redogör för att miljön ger 

signaler om dina förväntningar på barnen vilket ständigt behöver omprövas. Våra pedagogiska 

rum kan både underlätta och försvåra lärande och ibland behöver vi bryta gamla regler och 

kritiskt granska den pedagogiska miljön. Lindö beskriver vidare att förskolan delvis består av 

relationer mellan barn och rummet där vuxnas roll är att skapa en rik miljö för barnets lärande 

och utveckling. Detta för att det pedagogiska rummet ska stimulera till interaktion och lärande. 

Material för olika aktiviteter ska inte bara finnas utan de ska vara tillgängliga för barnen när 

barnen får lust att använda dem (ibid.). Skolverket (2016) förtydligar att de behov och intressen 
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barnen själva har bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av 

verksamheten.  

Modersmål i förskolan 
Det finns än idag en föreställning om att det är skadligt för barn att lära sig flera språk och det 

händer att föräldrar hindras från att tala olika språk med sina barn för att inte förvirra barnen. 

Enligt Ladberg (2003) är det inte vanligt i Sverige att uppmuntra flerspråkighet utan barn ska 

helst hålla sig till ett språk. På grund av detta är det viktigt att ändra detta tankemönster så 

barnen inte hindras från att lära sitt modersmål (ibid.).    

Skolverket (2016) beskriver att förskolan ska lägga stor vikt vid att barn med utländsk bakgrund 

utvecklar sitt modersmål vilket leder till att barnen får bättre möjligheter att lära sig det svenska 

språket. Även Ladberg (2003) betonar att barnets modersmål gör att barnet har försprång i att 

lära sig andra språk. Hon beskriver vidare att det språk som har utvecklats längst fungerar bäst 

för tänkande vilket underlättar för barnet att dra slutsatser och lära sig nya saker. Barnets 

lärandeprocess förvärras i förskolan om barnet enbart tyr sig till det nya språket. Pedagogerna 

hejdar barnet från att tänka om de inte låter barnet använda sitt modersmål enligt författaren. 

Forskning visar att trygghet och fortsatt utveckling i modersmålet kan underlätta även 

utveckling i det nya språket (ibid.). 
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Metod 
Under detta avsnitt presenteras vårt tillvägagångssätt av studien. Först motiveras vårt metodval 

av intervjuer sedan presenteras studiens urvalsprocess och datainsamling. Avslutningsvis 

analyseras och bearbetas informationen från datainsamlingen. 

Den kvalitativa forskningsintervjun 
Vår undersökning utgår från den kvalitativa forskningsansatsen. Åsberg (2001) anger i sin 

studie att kvalitativa synsätt ofta riktar intresse mot individer och även hur man tolkar en 

verklighet eller väljer att bearbeta och utreda något. I fråga om en kvalitativ undersökning är 

just tolkning ofta ett centralt och grundläggande drag vilket skiljer sig från kvantitativ 

undersökning. Patel och Davidson (2011) tydliggör att fokus i denna forskningsmetod baseras 

på ”mjuka” data, som exempelvis kvalitativa intervjuer och tolkande analyser. De kvalitativa 

intervjuerna är ostrukturerade vilket ger utrymme för informanten att tala öppet och fritt. Patel 

och Davidson menar vidare att syftet med en kvalitativ intervju är att få syn på den intervjuades 

uppfattningar och synvinkel av det valda ämnet. Det är viktigt att den som intervjuar är öppen 

för de svängningar som kan uppstå i intervjun beroende på i vilken inriktning samtalet inleds. 

Med detta menas att vi dock inte kan veta de sanna svaren i förväg (ibid.). 

Utifrån studiens syfte valdes semistrukturerade intervjuer vilket enligt Patel och Davidson 

(2011) innebär att forskaren arrangerar en färdig mall med ett antal förbestämda frågor över ett 

specifikt forskningsämne. Den kvalitativa forskningsintervjun syftar till att identifiera den 

intervjuades tankesätt och tolkningar kring en företeelse vilket leder till att den intervjuade 

personen har en stor frihet i sina svar. Intervjuare och intervjuperson blir medskapare och 

därefter blir det även möjligt att intervjuaren ändrar intervjuupplägget under intervjun. Detta 

beror på vad som anses passa bäst för just den intervjupersonen (ibid.) Syftet med en kvalitativ 

intervju är att utforska den intervjuades tolkningar och uppfattningar om en företeelse (Patel & 

Davidson, 2011). 

Vi använde oss av öppna intervjufrågor som lättare ledde oss till att utföra ett samtal med 

informanterna samt att få en bredare inblick kring ämnet (Bilaga 1). Detta möjliggjorde att 

samtalet blev öppnare och att följdfrågor uppstod under intervjun vilket understödde samtalet. 

Urval 
För att genomföra vår studie har vi besökt fyra olika förskolor som är belägna i två norrländska 

kommuner. Vi intervjuade sju förskollärare som har en lång erfarenhet inom 

förskoleverksamheten. Ungefär hälften av barnen i tre av de fyra förskolorna var flerspråkiga 

vilket medförde att dessa förskollärare hade en större erfarenhet av att arbeta med mångfald i 

jämförelse med förskollärare på den fjärde förskolan. 

Vår ambition var att välja de förskolor som ligger i ett mångkulturellt område där förskollärarna 

har mer erfarenhet att arbeta med mångkulturalism och har ett interkulturellt synsätt. Vi anser 

att detta urval av förskolor har varit positivt och berikande för vår forskning. 

Genomförande  
Genomförandet av studien startades med att kontakta två förskolechefer i båda kommunerna. 

Vi fick direkt kontakt med den ena förskolechefen medan det var svårare att få kontakt med den 

andra. Av detta skäl ringde vi direkt till avdelningarna på den förskolan. Vi informerade 
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förskolechefen samt förskollärarna kort om vad studien handlade om och frågade om de ville 

delta i studien. Samtliga personer tackade ja till deltagandet och skulle återkomma till oss för 

tidsbokning. Därefter formulerade vi intervjufrågorna utifrån studiens syfte (Bilaga 1). Efter 

några dagar fick vi tid hos informanterna genom telefonsamtal. Intervjuerna i kommun A 

genomfördes av oss bägge två där vi båda intervjuade informanterna tillsammans. Intervjun 

spelades in med hjälp av en mobiltelefon vid samtliga intervjuer. I kommun B genomfördes 

intervjuerna ensam av Elham.   

Intervjuerna genomfördes på förskolorna i enskilda rum, under cirka fyrtio minuter. 

Intervjuerna började med att vi berättade kort om studiens syfte. Sedan ställde vi de frågor vi 

hade förberett inför intervjun. Vi valde att spela in våra intervjuer med hänsyn till att många 

forskare påpekar fördelarna med inspelning under kvalitativa intervjuer. Fördelarna är enligt 

Repstad (2007) bland annat den som intervjuar lättare kan koncentrera sig på vad informanten 

säger och undgår ägna tiden åt att skriva. En annan fördel med inspelning är att det icke verbala 

beteendet lättare kan observeras. Det är också en stor fördel vid analysen att använda sig av 

inspelning eftersom man lätt kan glömma det som är sagt (Repstad, 2007). Det finns också 

nackdelar med ljudinspelningar enligt Patel och Davidson (2011). Författarna menar att 

transkribering av intervjuer är tidskrävande och även kan påverka intervjupersonernas svar. 

Detta för att intervjupersonerna blir hämmade och samtalet kan bli tillgjort (ibid.).  

Bearbetning och analys 
Repstad (2007) betonar att bearbetning och analys är en central del av ett vetenskapligt arbete. 

Det är en process där man enligt Repstad försöker strukturera upp eller synliggöra ett mönster 

för att underlätta tolkningen. Detta görs i syftet att presentera data på ett rymligt sätt för läsarna 

samt att hitta grundläggande strukturer eller mening (ibid.). 

Under intervjuerna fick vi en stor mängd information och inspelningstid vilka sammanlagt 

motsvarade närmare ungefär två timmar. Först transkriberades intervjuerna på dator och sedan 

skrevs de ut på papper. Nästa steg var att studera texten flera gånger för att bekanta sig med 

materialet. Sedan inringades skillnader och likheter utifrån förskollärarnas svar. Även viktiga 

teman och information kategoriserades för att kunna studeras närmare i analysen och slutsatsen 

av studie.  

För att bearbeta, analysera och tolka rådata fick vi inspiration av det hermeneutiska synsättet 

och dess tankegångar (Patel & Davidsons, 2011). Detta gynnar oss genom att skapa en 

förståelse för materialets innehåll och innebörd. Patel och Davidson (2011) menar att människor 

är subjekt som erfar, känner, upplever och uttrycker sig med avsikter att förmedla olika sorters 

budskap till andra människor genom kommunikation och tal. Vidare beskriver författarna att 

hermeneutiken går ut på att skapa en förståelse för människor och de grundläggande villkor och 

upplevelser som finns i människors livsvärldar. Många forskare använder denna metod inom 

flera samhällsvetenskapliga kunskapsområden samt forskning i syfte att förstå den mänskliga 

existensen (ibid.).  

Hermeneutiken står för kvalitativa tolkningssystem och förståelse där forskare emellertid inte 

är ”objektiv” utan engagerad, öppen och ”subjektiv” för människors perspektiv och 

livssituation beskriver Patel och Davidson (2011). Den hermeneutiske forskaren är intresserad 

av det människor uttalar sig i språk och i handlingar genom att närma sig forskningsobjektet 
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utifrån sin egen förförståelse. Vidare betonar Patel och Davidson (2011) att forskarens kunskap, 

förförståelse och tankar dock inte är en nackdel utan en fördel för att förstå forskningsobjektet. 

När forskaren vill bearbeta och analysera en text av en utskriven intervju, börjar hen med att 

först läsa hela intervjun för att förstå helheten. Sedan läser forskaren de olika delarna som texten 

innehåller för att kunna skapa en förståelse för delarna. Forskaren kan på samma sätt växla 

mellan informanternas synsätt och sitt eget för att nå fram till en god förståelse av det studerade 

problemet. Empati och medkänsla gentemot forskningsobjektet är centralt för den 

hermeneutiske forskaren för att förstå informanternas perspektiv. Inom denna arbetsprocess 

finns det ingen bestämd slutpunkt och därför kallas det för den hermeneutiska spiralen vilket 

innebär att allt utgör en helhet som lever och utvecklas hela tiden. Text, tolkning, förståelse, 

ytterligare tolkningar och förståelser är delar i en helhet som ständig växer, utvecklas och ger 

utryck för det renodlat mänskliga (ibid.). 

Etiska aspekter 
När det gäller samhällsvetenskapliga forskningar finns det etiska krav som har formulerats av 

vetenskapsrådet. De etiska reglerna innehåller följande krav vilket Patel och Davidson (2011) 

beskriver på följande sätt: 

Informationskravet: Att informanterna skall bli informerade om forskningens syfte. 

Samtyckeskravet: Att deltagare i en undersökning har rätt att bestämma över sitt deltagande. 

Konfidentialitetskravet: Att personuppgifterna i undersökningen ska förvaras på ett sådant sätt 

att obehöriga inte får veta vilka de är.  

Nyttjandekravet: Att de insamlade uppgifterna endast får användas för forskningsuppgiftens 

syfte.  

Enligt Patel och Davidson är det utifrån dessa krav viktigt att ta ansvar för de enskilda 

individernas integritet och att behandla uppgifterna med sekretess. Detta betyder att vi inte får 

lämna ut uppgifter till obehöriga personer samt att det skall vara omöjligt att identifiera 

individen genom det resultat forskningen får fram. Vidare tydliggör författarna att när 

undersökningar genomförs i en verksamhet, måste forskaren se till att hen har tillstånd att 

genomföra undersökningen. Därför bör forskaren i god tid ta kontakt med den högre instansen 

för att lämna sitt medgivande (ibid.).   

När vi utförde intervjuerna använde vi oss av ljudinspelningar. Förskollärarna blev tillfrågade 

om de samtyckte till att bli inspelade under intervjun och lyckligtvis godkände alla. Enligt 

Dahmström (2011) är det positivt att intervjun spelas in men det är även viktigt att intervjuare 

frågar om tillstånd innan hen genomför sin intervju. Viktigt är också att informanten dock inte 

känner sig utsatt och att den personliga integriteten bevaras. För att skapa förtroendet mellan 

intervjuare och informant så bör informanten få ta del av det bearbetade materialet men även 

det färdiggjorda arbetet betonar Dahmström. Så i samband med att undersökningen 

genomfördes, tog vi reda på vilka som var intresserade av vårt arbete och ville ta del av det. 

Alla medverkande förskollärarna var intresserade av att ta emot den färdigställda rapporten. 
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Resultat  
Syftet med studien var att undersöka hur pedagogerna arbetar för att främja flerspråkiga barns 

integration och inkludering med andra barn samt hur pedagoger går tillväga för att nå de 

flerspråkiga barns integration och inkludering i samarbete med hemmet. 

Resultatet presenteras under följande teman: Pedagogers uppfattning om uppdraget, 

flerspråkiga barns integration och inkludering, tidsbrist, samarbetet med hemmen, miljöns 

betydelse och önskemål och behov. 

Vi kommer att benämna respektive kommun som kommun A och kommun B. 

Förskollärares uppfattning om uppdraget 
Samtliga förskollärare i vår studie understrykte gemensamt vikten av flerspråkiga barns 

integration och inkludering och att bevara barnens flerspråkighet och kulturella bakgrund. Det 

framkom att många föräldrar anser att förskolan ska fokusera på det svenska språket istället för 

modersmålet. Förskollärarna belyser strävansmålet i läroplanen där det står skrivet att 

flerspråkiga barn som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att utveckla det svenska 

språket och även kunskaper inom andra ämnen. De betonar vidare att det är förskollärarnas 

ansvar att tydliggöra och förklara för föräldrarna vikten av hemspråksundervisning. 

Förskollärarna menar också att barnens identitetsskapande, tillhörighet och integration 

påverkas positivt av medvetenhet beträffande sin kultur samt sitt språk. En av förskollärarna i 

kommun A förklarar så här: 

Föräldrarna vill att barnen kan svenska. Men vi säger att barnen måste vara trygga i sitt språk 

först. Det är nu mer vi som bestämmer vilka barn som behöver hemspråk. Tidigare fick 

föräldrarna bestämma om barnen skulle ha det. Det är viktigaste att man är trygg på sitt 

hemspråk och sen kommer svenskan. Jag har haft tre samtal där föräldrarna inte vill att sitt barn 

ska ha hemspråksundervisning. Då har jag tagit fram forskning. Till slut var de okej med det. 

Vi kan inte tvinga barnet att prata svenska om de inte vill. Det kommer då barnet är moget. 

I kommun B berättar en annan förskollärare att: ” Föräldrarna vill inte att deras barn ska prata 

andra språk utan svenska och det är lite synd.” Enligt revideringen av läroplanen (2016), är det 

pedagogerna som beslutar angående barnets modersmålsundervisning på förskolan, inte 

föräldrarna. ”Av skollagen framgår att förskolan ska medverka till att barn med annat 

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

(Skolverket, 2016, s.7). Samtliga förskollärare antydde att flerspråkighet och mångkultur ska 

belysas och framhävas i verksamheten. Detta kan bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att 

förstå andras livsvärldar och värderingar och att utveckla en flerkulturell tillhörighet. De strävar 

efter att synliggöra allas kulturer på ett naturligt sätt vilket syntes tydligt på förskolornas miljö. 

Exempelvis förskollärarna i kommun B utformade förskolans miljö genom att ha alla länders 

flaggor samt det arabiska alfabetet och siffrorna på väggen. De hade också en pratbubbla där 

föräldrarna skrev hej på sitt hemspråk. Förskollärarna strävade efter att använda bilder som 

hjälpmedel för att visa vad som kommer hända under dagen exempelvis en bild som visar tiden 

för frukost. Förskollärarna hade även satt upp en bild på toalettdörren för att visa vart toaletten 

är.  
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Flerspråkiga barns integration och inkludering 
Något som samtliga förskollärare uppmärksammade var att ålder är en avgörande faktor som 

påverkar de flerspråkiga barnens kommunikation och integration. En av förskollärarna i 

kommun B berättar att:  

Det kan bli mer missförstånd och konflikter då barnen är äldre eftersom de oftast leker mer 

avancerade lekar. Yngre barn kommunicerar däremot mer med kroppsspråket och leker inte på 

samma sätt som äldre barn gör. Deras sociala kontakter sker mer naturligt utan att de tänker på 

språket eftersom de svenska barnen inte heller fullt ut utvecklat sitt talspråk.  

Ytterligare betonar alla förskollärare sin egen roll för integrationen och inkludering av 

utländska barn. Där menar de att alla barn har lika värde och ska vara delaktiga därför gäller 

det att förskollärarna är lyhörda, visar intresse och är närvarande i varje tillfälle. Förskollärarnas 

beskrivning visar vidare skillnaden mellan att vara nära barn och att vara närvarande. En av 

förskollärarna i kommun B beskriver så här: ”Att vara närvarande menas att möta barnet, se 

barnets behov och dela barnets livsvärld här och nu”.   

I intervjuerna uppmärksammades att förskollärarna i båda kommunerna använder sig av att 

skriva hej eller välkommen i hallen på olika språk så att alla känner sig välkomna, viktiga och 

inkluderade. Det noterades även att avdelningarna i båda kommuner använde sig av 

aktivitetstavla för att möjliggöra val av aktiviteter/miljöer för barnen där kunde de sätta sitt 

namn vid den aktivitet de ville jobba med.  

Det framkom också i båda kommunerna att rim och ramsor har stor effekt för barnens 

språkutveckling. En pedagog från kommun B berättar att: ” Rim, ramsor och sånger hjälper de 

tvåspråkiga barnen att lära sig det svenska språket allt snabbare.” Detta är något som även 

stämmer överens med läroplanens strävan där förskolan skall använda sig av olika 

uttrycksformer som kommunikationsmedel. 

Tidsbrist 
Intervjuerna har visat att varje barn med annat språk kräver mer tid. Förskollärarna lyfter fram 

att det tar mer tid vid hämtning, lämning och även vid inskolning. Det tar också mer tid att 

kommunicera med barnen när de inte förstår språket. En av förskollärarna i kommun A förklarar 

så här: ”Jag tycker personligen att jag inte kan göra ett så bra jobb jag velat, för den tiden finn 

inte. Inte alltid i hallen heller om jag behöver förklara något”. 

Samtliga förskollärare i kommun A och kommun B slår fast behovet av uppdatering och 

fördjupning i forskning utifrån målen vilket fordrar mer tid. Två förskollärare i kommun B 

önskar sig en jämnare fördelning på avdelningarna vad gäller flerspråkiga barn. Vidare påtalar 

de att forskning visat att när det blir mer än 30 procent barn med annat språk försämras 

kvaliteten av barnens utveckling och lärande. Med detta menar de att varje barn med annat 

modersmål behöver mer tid och förskollärarna vill ge den tid som alla barn behöver.  

Samarbetet med hemmen 
Varje respektive förskollärare i kommunerna är överens om att samarbetet med föräldrarna sker 

på ett varierande sätt beroende på föräldrarnas förståelse när det gäller det svenska språket. Det 

blir därmed svårare i kontakten med föräldrar som ingalunda kan det svenska språket. Därför 

är det viktigt att förskollärarna är flexibla i sitt arbetssätt gentemot föräldrarna. Pedagogernas 

tydlighet har stor betydelse i den dagliga kontakten med föräldrarna för att undvika 

missförstånd. 
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Förskollärarna i båda kommuner hävdar att de använder olika strategier för att kunna samarbeta 

med hemmet. En strategi som användes var att i kommun B införskaffades böcker på andra 

modersmål. Detta för att föräldrarna ska kunna läsa dessa böcker för sina barn på sitt språk 

hemma. Enligt förskollärarna är det viktigt att föräldrarna fortsätter med sitt språk hemma och 

att det inte är föräldrarnas uppgift att lära barnen det svenska språket.   

Tillgången till tolk är också en avgörande faktor gällande kontakten med föräldrarna. I båda 

kommunerna framhåller förskollärarna att tolken underlättar kommunikationen med 

föräldrarna vid föräldramöten och utvecklingssamtal. En förskollärare i kommun B berättar att: 

”Vi förklarar i olika möten att föräldrarna kan gärna komma med idéer och förslag så att de 

känner att de kan påverka verksamheten.” Det är också positivt huruvida föräldrarna vill berätta 

om sina högtider och deras kultur, vilket möjliggör barnens integration i samarbete med 

hemmen. Flerparten av förskolorna i bägge kommunerna anordnar en fest varje år där alla 

föräldrar är inkluderade genom att laga en maträtt från sitt hemland.  

Miljöns och materialets betydelse 
Förskollärarnas medvetenhet i båda kommunerna gällande miljöns betydelse 

uppmärksammades under studiens gång. De beskrivningarna av hur förskollärarna utformar den 

fysiska miljön i förskolan visar deras medvetenhet om vikten av miljön och material i hög 

utsträckning. Enligt samtliga förskollärare kan en anpassad och genomtänkt miljö främja och 

underlätta flerspråkiga barns utveckling och lärande. En förskollärare i kommun B förtydligar 

att: ”Det är förskolan som ska anpassa sig efter barnets behov och inte tvärtom. Vi anpassar oss 

och våran verksamhet både efter barn och familjer hela tiden”.  I kommun A berättar en 

förskollärare att: ”Vi försöker tänka till att ha många olika pussel på världen och olika barns 

utseenden och inte enbart stereotypiska svenska blonda barn. Genom deras utformande av 

miljön blev det tydligare för oss hur förskolorna belyste de olika kulturerna genom exempelvis 

leksaker, böcker och olika pussel. I kommun B uppmärksammades hur förskollärarna använder 

sig av bland annat namnlappar vid samlingar samt vid måltiderna vilket tydliggör respektive 

platser för barnen. En av förskollärare förklarar att: 

För att tydliggöra för flerspråkiga barnen respektive föräldrarna hur dagen kommer att se ut, 

finns det även ett bildschema på väggen. Siffror och bokstäver på arabiska är uppsatt på väggen 

vilket bidrar till flerspråkiga barns och föräldrars integration i verksamheten. Välkomna skyltar 

på olika språk möjliggör att alla känner sig välkomna oavsett språk. 

Förskollärarna använder sig även av iPads för att barnen ska kunna lära sig det svenska språket 

samt lyssna på sitt hemspråk. 

Önskemål och behov  
I slutet av intervjuerna ställde vi frågan om det var något som förskollärarna själva ville lägga 

till. Samtliga förskollärare påtalar gemensamt att de ser ett stort behov av fördjupad och förnyad 

kunskap inom området mångkulturalism och flerspråkighet. Med tanke på att antalet 

flerspråkiga barn ökar i Sverige behöver förskollärarna vara uppmärksamma och hjälpa barnen 

som av olika anledningar är i behov av extra stöd. ”Många barn som har upplevt traumatiska 

saker i sina hemländer har större behov av pedagogers närvaro”, berättar en pedagog i kommun 

A.  

Samtliga förskollärare nämnde även att de önskar fler flerspråkiga pedagoger i arbetslaget. De 

menade att flerspråkiga pedagoger kan underlätta kommunikationen med såväl barn som 

föräldrar i hög grad. ”Vi önskar att det fanns fler modersmålslärare för alla olika språk. Trots 
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att det förekommer på de flesta språk räcker det ändå inte till” berättar en förskollärare i 

kommun A.  

I kommun A uttryckte en förskollärare sitt önskemål om att använda mer teknik vid den dagliga 

kontakten med föräldrarna. Hon förklarade vidare att man skulle kunna filma barnet under olika 

aktiviteter enbart för att visa föräldrarna hur barnet haft det under dagen. Teknik kan med stor 

fördel användas som ett hjälpmedel för att lära barnen det svenska språket, dock finns inte 

tillräckligt många Ipads så det räcker till alla barn.  
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Diskussion  
Följande rubrik innehåller en diskussion om valda metoder för studien samt om studiens resultat 

i relation till bakgrunden. Vi kommer även att diskutera vad vi har lärt oss inför vår kommande 

profession.  

Metoddiskussion 
Vi valde att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod för att samla det material samt den 

informationen som behövdes för vår studie. Tidigare nämndes att denna forskningsmetod enligt 

Patel och Davidson (2011) går ut på att undersöka ett ämne ur den intervjuades perspektiv. 

Strukturen i en kvalitativ intervju är som ett vanligt samtal men där en professionell intervjuare 

ställer frågor som leder till de mål man vill uppnå och de svar man vill ha. Valet av kvalitativ 

intervju har varit till stor fördel för studien eftersom det möjliggjorde för oss att undersöka 

ämnet utifrån informanternas perspektiv. Enligt Patel och Davidson innebär en kvantitativ 

metod statiska analyser som man uppnår bättre med hjälp av exempelvis intervjuer. Vi hade 

inte uppnått de öppna samtalen som vi fick genom intervjuerna om vi hade valt en kvantitativ 

metod.  

Som tidigare nämnts har semistrukturerade intervjuer använts för att utforska ämnet. Syftet med 

detta val var att erbjuda pedagogerna en större frihet och flexibilitet för att svara på 

intervjufrågorna. Eftersom det i semistrukturerade intervjuer utförs en öppnare dialog där 

forskaren har en större frihet att kunna ställa följdfrågor utifrån vad pedagogen säger. I likhet 

med Patel och Davidson (2011) blev effekten av detta att intervjun förvandlades till ett samtal 

mellan oss och pedagogerna. Den låga graden av struktur på intervjun har lett till ett öppnare 

samtal där vi haft större möjlighet till följdfrågor.  

Ljudinspelning har varit till stor fördel för oss och vår forskning. Eftersom samtalet spelades in 

fokuserade vi mer på förskollärarnas respons och uttryck. Om vi hade antecknat under intervjun 

istället för att använda inspelning hade vi lätt missat förskollärarnas uttryck och gester. När vi 

var färdiga med samtliga intervjuer transkriberades inspelningarna på dator och skrevs ut på 

papper. Detta gjordes för att få syn på skillnader och likheter i pedagogernas svar samt för att 

underlätta analysen, vilket Repstad (2007) betonar i sin bok. Ljudinspelningarna var till stor 

hjälp för att gå in mer i detaljerna som fanns i svarens innehåll (jfr Patel & Davidson, 2011). 

Nackdelen med ljudinspelning var att det krävdes mycket tid eftersom vi hade för avsikt att 

anteckna informanternas svar ordagrant. Patel och Davidson (2011) redogör för att det blir 

kostsamt eftersom de inspelade intervjuerna måste skrivas ut vilket stämmer överens med det 

vi upplevde. Trots detta väger fördelarna med transkribering upp eftersom det underlättade 

bearbetningen och fördjupningen i det insamlade materialet. Vidare redogör Patel och Davidson 

att närvaro av bandspelare kan påverka svaren, eftersom det ofta blir konstlat. Personerna blir 

ofta mer spontana och naturliga när bandspelaren stängs av. Vi har däremot inte upplevt att 

pedagogerna i vår studie har känt sig hämmade på grund av ljudinspelningarna utan samtalet 

blev naturligt. 

Studiens analys har den hermeneutiska spiralen som utgångspunkt där vi som forskare är 

engagerade och öppna för pedagogernas perspektiv och tolkningar. Vi närmade oss ämnet 

utifrån vår egen förståelse, vilket är en fördel för att uppfatta forskningsobjektet i enlighet med 

Patel och Davidson (2011). Materialet har bearbetats i olika steg och hela intervjun lästes 

igenom för att förstå helheten och urskilja olika teman. Likheter och skillnader i pedagogernas 

svar synliggjordes för att underlätta analysen och bearbetning av materialet (Repstad, 2007). 
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Detta tycker vi varit positivt för oss eftersom det underlättade för oss att hitta en röd tråd och 

kunna kategorisera materialet.  

Vi anser att metodvalen varit passande för studiens syfte och förmodligen hade vi inte lyckats 

genomföra forskningen lika bra med hjälp av andra metoder. I och med att vi ställde samma 

frågor till samtliga pedagoger ledde det till att vi lättare kunde få syn på likheter och skillnader 

mellan förskolorna. De semistrukturerade intervjuerna möjliggjorde ett mer avslappnat och 

naturligt samtal mellan oss och pedagogerna jämfört med om det skulle ha varit en mer 

strukturerad intervju. Vi blev båda medskapare i samtalet även om vi hade olika roller i detta 

samtal. Ljudinspelningarna var till stor hjälp vid analysen, utformandet av resultaten och 

diskussionen. 

Vi anser även att urvalen av förskolorna var passande och lämplig för vår studie. Samtliga 

förskolor (förutom en som var belägen i ett villaområde i kommun B) hade stor erfarenhet av 

att arbeta med mångfald i och med att de hade ungefär 60 % barn med annat modersmål än 

svenska. Det hade varit bättre om vi hade frågat pedagogerna i kommun B där vi själva inte bor 

om deras erfarenheter innan vi bokade in intervjuerna. Det kunde ha gett oss en ännu djupare 

förståelse för hur pedagogerna arbetar för att integrera och inkludera flerspråkiga barn i 

förskolan.   

Tillförlitlighet och validitet 
Validiteten i en kvalitativ studie är ej heller relaterad enbart till själva datainsamlingen. Istället 

genomsyrar strävan efter god validitet forskningsprocessens samtliga delar. Detta kan yttra sig 

i hur forskaren förmår tillämpa och använda sin förförståelse i hela forskningsprocessen. Vad 

gäller själva datainsamlingen kopplas validiteten till om forskaren lyckas skaffa underlag för 

att göra en trovärdig tolkning av den studerades livsvärld (Patel & Davidson, 2011, s.106). 

Vi känner igen oss i det Patel och Davidson skriver där de menar att en kvalitativ studie inte 

enbart gäller datainsamlingen utan hela forskningsprocessens delar. Eftersom vi har intervjuat 

sju pedagoger tycker vi oss ha skaffat ett bra underlag för att göra trovärdiga tolkningar av 

materialet vi samlat in. Vi har dessutom varit två personer som intervjuat vilket har underlättat 

tolkningsarbetet. Patel och Davidson berättar vidare om vikten av validitet, att forskaren 

reflekterar över hanteringen av informationen och hur analysen kan påverkas av detta. 

Personerna som har ingått i studien och andra forskare bör få ta del av resultaten vilket kallas 

för kommunikativ validitet. Detta kommer vi även att göra när arbetet är klart.  

När en studie baseras på intervjuer bör det finnas en balans mellan citat från informanten och 

våra egna kommentarer. Detta för att läsaren själv ska kunna bedöma trovärdigheten i 

tolkningen (Patel & Davidson, 2011). Detta har vi även strävat efter i vår studie.  

Resultatdiskussion  
Utifrån intervjuerna har vi insett att förskolorna utför det som Lunneblad (2009) betonar, att 

mångfalden ska göras till en naturlig del i förskolan. Detta enligt Lunneblad leder till en ökad 

tolerans och respekt för varandras olikheter. Förskolorna i vår studie strävar också efter 

förskolans läroplansmål där verksamheten ska vila på en demokratiskt grund där alla ska 

respekteras oavsett kultur eller andra olikheter. Det visades även att pedagogerna strävar efter 

att synliggöra alla barns kulturer på ett naturligt sätt i verksamheten.  

Resultatet bevisar även förskollärarnas medvetenhet om modersmålets betydelse för utveckling 

inom det svenska språket. Det har beskrivits tidigare i denna studie att Ladberg (2003) betonar 

att utveckling av modersmålet ger en fördel till att barnet lättare lär sig det andra språket. Om 
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vi hindrar ett barn att använda sitt modersmål, hindrar vi egentligen barnets tänkande eftersom 

barnet tänker lättast genom sitt modersmål menar Ladberg. Det finns dessvärre förskollärarna i 

vår studie som inte är medvetna om sin roll som pedagog gällande vikten av modersmål. Endast 

en förskola i kommun B förklarar att de inte kan ge barnet modersmålsundervisning eftersom 

föräldrarna inte är intresserade.  

I resultatet framgår det att det finns ett stort engagemang samt en vilja hos förskollärarna att 

bemöta de olika kulturerna. Även om barnen inte kan språket de visar med kroppen vad de 

tycker eller tänker menar förskollärarna. På så sätt har barnen inflytande i verksamheten vilket 

kräver lyhörda, engagerade och närvarande pedagoger.  

Lahdenperä och Sundgren (2016) beskriver att antalet nyanlända har ökat markant de senaste 

åren och det behövs därför ytterligare kunskap om hur vi ska arbeta med flerspråkiga barn och 

integration. Interaktionen med andra är grundläggande för lärandet skriver Gjems (2011). För 

att kunna bli deltagare i en social gemenskap är det viktigt med stöttning och vägledning av 

engagerade samt kompetenta vuxna. Pedagogerna i studien betonar att alla barn har lika värde 

och ska vara delaktiga därför är det viktigt med ansvariga, intresserade och nyfikna vuxna 

omkring barnen.  

Förskollärarna i kommun A framhäver kroppsspråk som en faktor för hur barnen interagerar 

med varandra, särskilt när det gäller yngre barn. Yngre barn har oftast inte kommit lika långt i 

sin egen språkutveckling och använder därför kroppsspråket för att kommunicera oavsett språk. 

När barnen blir äldre leker de mer avancerade lekar där språket har större betydelse. Det blir då 

större risk för konflikter och lätt att missförstånd uppstår. Som tidigare nämnts beskriver Säljö 

(2014) att den sociokulturella teorin går ut på att människor skapas för samspel med andra och 

att de inte bara är enskilda varelser. Att barnen förstår hur omvärlden fungerar då de befinner 

sig i den sociala omgivningen och kulturen.  

Resultatet av vår studie visar att samarbetet med föräldrarna varierar beroende på den svenska 

språkliga förståelsen hos dem. Förskollärarna beskriver svårigheterna med att inte kunna 

förmedla sig med språket och att samarbetet med föräldrarna försvåras i och med att de inte 

behärskar det svenska språket. Tydlighet och flexibilitet är avgörande faktorer i 

kommunikationen och interaktionen med föräldrarna. Enligt Lunneblad (2013) är en tydlig 

kommunikation mellan förskollärare och flerspråkiga barns föräldrar viktig. Olika språk 

innehåller olika koder, vilket kan leda till onödiga missförstånd därför är det viktigt att tänka 

på hur man säger något (ibid.). 

Förskollärarna i en av förskolorna beskriver att de uppmuntrar föräldrarna till att de ska fortsätta 

använda sitt modersmål hemma med barnen. De har tydliggjort att det inte är föräldrarnas 

ansvar att lära barnen det svenska språket. För att möjliggöra föräldrarnas delaktighet i 

verksamheten skaffar förskolan de böcker som används på förskolan på andra språk. 

Föräldrarna kan då låna hem dessa böcker och läsa för sina barn på sitt språk. Skolverket (2016) 

framhäver att förskolan ska ha ett nära samarbete med hemmet samt ge föräldrarna delaktighet 

och inflytande i verksamheten. Samtliga förskollärare involverar föräldrarna i den dagliga 

verksamheten genom att anordna kulturfester och använda sig av bloggar. 

Studiens resultat visar även att förskollärarna främjar flerspråkiga barns integration dels genom 

förskolans miljö, där det belyser vilka olika kulturer som finns på förskolan och dels att 

pedagogerna är engagerade och intresserade för andra kulturer. Förskollärarna har en 

medvetenhet om hur miljön påverkar barn och deras arbetssätt samt främjar ett interkulturellt 
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lärande i barngruppen där alla synliggörs och blir delaktiga. Enligt Gjems (2011) interagerar vi 

med varandra utifrån den miljön vi befinner oss i. Bozarslan (2010) beskriver att integration 

handlar om att anpassa verksamheten så att flerspråkiga barn känner en gemenskap med de 

andra barnen. Vidare betonar han vikten av att komma överens och att göra kompromisser för 

att alla ska känna delaktighet. Vi har sett att de olika kulturerna visas i den dagliga miljön, 

genom flaggor och hälsningsfraser på de olika språken.  

Sammanfattning och slutsatser 
Enligt Skolverket (2016) är förskolan en social och kulturell mötesplats som kan stärka och 

förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle. Vår studie lägger fokus på 

det uppdraget där förskolan ska bidra till att barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla 

en flerkulturell tillhörighet. Genom att arbeta utifrån ett interkulturellt synsätt kan 

förskollärarna utveckla en förståelse för flerspråkiga barn samt respekt och samhörighet med 

barnen. Förskollärarnas medvetenhet om sin egen roll är en avgörande faktor som bidrar till 

utvecklingen av verksamheten gällande integration. Det är viktigt med engagerade och 

kompetenta förskollärare som vågar möta de olika kulturerna i förskolan. Detta kan ge en 

säkerhet och större trygghet i mötet med flerspråkiga barn och deras föräldrar. 

Genom denna studie har vi fått en större inblick i hur förskollärarna arbetar för att främja 

flerspråkiga barns integration och inkludering. Den första slutsatsen leder fram till att samtliga 

förskollärare är överens att flerspråkighet och mångkultur ska bevaras och belysas i 

verksamheten på olika sätt för att utveckla en flerkulturell tillhörighet hos det flerspråkiga 

barnet. Enligt förskollärarna är det viktigt att de är lyhörda och närvarande i varje tillfälle för 

att möta det flerspråkiga barnet utifrån sina behov och förutsättningar. Detta för att alla barn 

oavsett bakgrund ska känna sig trygga, sedda och viktiga. 

Den andra slutsatsen vi kan dra är att enligt förskollärarna ålder är en avgörande faktor gällande 

flerspråkiga barns integration och kommunikation. Förskollärarna menar att ju yngre barnet är 

desto lättare har det att integrera sig eftersom det använder sig av kroppsspråk och lättare 

talspråk.  

Den tredje slutsatsen vi kan dra är att det krävs mer tid med barn som har ett annat modersmål 

än svenska men även i samarbetet med föräldrarna, vilket inte alla gånger finns. Förskollärarna 

menar att de vill ge den tid som alla flerspråkiga barn respektive föräldrarna behöver och har 

rätt till men på grund av stora barngrupper och färre personal finns inte tillräckligt med tid för 

detta. De lyfter även fram att varje barn med annat modersmål än svenska kräver mer tid vid 

hämtning, lämning inskolning och vid utvecklingssamtal. Förskollärarna förklarar vidare att de 

behöver skapa en god relation med både det flerspråkiga barnet och hemmet för att uppnå 

integration i förskolan på ett bra sätt.  

Den fjärde slutsatsen är att den fysiska miljön samt material är två avgörande faktorer med 

avseende på flerspråkighet och integration. Förskollärarna hävdar att en anpassad och 

genomtänkt miljö främjar flerspråkiga barns utveckling och lärande. De betonar vidare att det 

är förskolans uppdrag att anpassa sig efter barnets behov och förutsättningar med hjälp av olika 

material samt utformning av miljön.  
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Implikationer för yrkesuppdraget 
Genom detta examensarbete har vi utvecklats inte bara som individer utan också till att bli 

professionella förskollärare. Det var ett stort privilegium för oss att ta del av förskollärarnas 

erfarenheter och perspektiv kring flerspråkighet och integration i förskolan. Studien har lett oss 

till en ny insikt om vikten av förskolan och förskollärarnas roll för flerspråkiga barns integration 

och tillhörighet. Förskollärarnas svar på frågorna synliggjorde att intresse, engagemang samt 

erfarenhet har en avgörande betydelse gällandet arbetet med flerspråkiga barn. Därför vill vi 

vara två engagerade och intresserade förskollärare som strävar efter att stödja barns behov på 

alla sätt. Vi har också fått en bättre förståelse för att modersmålet bör utvecklas för att barnet 

lättare ska kunna lära sig andra språk. I samband med detta har vi förstått anledningen till det 

utökade ansvaret som förskolan har fått i den reviderade läroplanen (2016). Med detta ansvar 

menas att förut var det föräldrarna som avgjorde huruvida deras barn ska ha 

hemspråksundervisning men idag är det förskolan som bestämmer. Vi känner också att detta 

arbete även har bidragit till en bredare teoretisk kunskap inom mångkulturalitet och etnisk 

tillhörighet. Men likväl var det väldigt berikande att få tillägga än mer kunskap genom att delta 

i olika verksamheters arbete.  

De erfarenheter och kunskaper vi tagit till oss kommer vi använda i vårt kommande yrke. 

Genom denna studie har vi fått en ny syn på området, vilket kommer att berika och inspirera 

vårt arbete när det gäller mångfald och mångkulturalitet. Vi ser verkligen fram emot att använda 

våra lärdomar i vårt kommande arbete som pedagoger.  

Förslag till fortsatt forskning  
För vidare forskning inom ämnet flerspråkighet och integration kan det vara intressant att bygga 

på studien med hur flerspråkiga pedagoger kan bidra till flerspråkiga barns integration. Under 

studiens gång uppmärksammades vikten av flerspråkiga pedagoger i förskolan. Även de 

intervjuade förskollärare påpekade vilken fantastisk tillgång det skulle vara med flerspråkiga 

kollegor i verksamheten.  

Ett annat område för fortsatt forskning kan vara vikten av tillgång till modersmålslärare. 

Förskolorna vi utförde studien på betonade problematiken att få tillgång till modersmålslärare 

till alla barn med svenska som andra språk. Förskollärarna beskrev att många av barnen inte 

fick modersmålsundervisning på grund av bristen på modersmålslärare. Därför anser vi att man 

ska och bör forska om hur kommunerna kan stödja förskolorna i arbetet med mångkulturalism 

när det gäller modersmålsundervisning.  
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Bilaga 1  
  

Intervjufrågor 

▪ Vilken utbildning har du? - Har du någon vidare utbildning förutom det? 

▪ Hur länge har du jobbat inom yrket? 

▪ Hur länge har du jobbat på avdelningen? 

▪ Hur många barn finns det på avdelningen? 

▪ Vilken ålder är det på barnen? 

▪ Hur många pedagoger är ni? 

▪ Hur många olika språk har ni på avdelningen bland barn och personal? 

▪ Hur har verksamheten förändrats med tanke på ökningen av flerspråkiga barn? 

▪ Hur arbetar ni på förskolan med att integrera flerspråkiga barn i verksamheten? 

▪ Hur fungerar kommunikationen mellan dig och det flerspråkiga barnet? 

▪ Tycker du att flerspråkiga barn är delaktiga i verksamheten och har de något inflytande 

i processen? I sådant fall på vilket sätt? 

▪ Hur ser mötet mellan dig och föräldrarna ut och hur fungerar det? 

▪ Hur uppfyller ni målen i läroplanen avseende flerspråkighet och integration? 

▪ Vilka strategier använder ni för att bidra till de flerspråkiga barnens integration och 

föräldrarnas delaktighet? 

▪ Hur fungerar flerspråkiga barns integration och inkludering med andra barn på 

förskolan? 

▪ Hur kan förskolan främja flerspråkiga barns integration i samarbete med hemmet? 

▪ Vad skulle du vilja tillägga som inte har kommit upp i intervjun? 

 


