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Abstract 

This study aims to find out how the children in preschool who have another mother tongue 

than Swedish are included in the group of children. Being included means that all children in 

the group are considered as an entirety, which means that no child should be excluded and that 

diversity promotes learning. I feel that preschool teachers have great responsibility for the 

children’s situation, that is why preeschool teachers have been focused in my study. 

My empirical study is done with three preschool teachers in three different preschools. An 

interview with predetermined questions has been made with each one. They where also 

allowed to talk freely around the questions. Other data collection for the study has been done 

by reading relevant literature. 

The study takes its starting point in my experiences of a lack of attitude in preschool staff, as 

well as a mother tongues support that results in excluding the child. The result shows that a 

conscious approach among the staff exists which promotes the child's inclusion. It also shows 

that the mother tongue support that children get does not benefit them in preschool. 
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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att ta reda på hur de barn i förskolan som har ett annat modersmål än 

svenska inkluderas i barngruppen. Att inkluderas innebär för dessa barn att de tillsammans 

med övriga barn i barngruppen betraktas som en helhet. Detta medför att inga barn exkluderas 

för sina olikheter och att olikheter främjar lärandet. Jag upplever att förskollärarna har ett stort 

ansvar för hur barnens situation ser ut, och därför har dessa varit mitt studieobjekt. 

Min empiriska undersökning gjordes med tre förskollärare på tre olika förskolor. Med varje 

förskollärare genomfördes en direkt intervju med förutbestämda frågor, där förskolläraren 

också gavs utrymme att prata fritt. Övrig insamling av material för studien har skett i form av 

litteratursökning. 

Bakgrunden till studien bygger på erfarenheter av ett bristande förhållningssätt hos 

förskolepersonalen samt ett modersmålsstöd som innebär en exkludering för barnet. Resultatet 

visar att ett relativt medvetet förhållningssätt förekommer hos personalen vilket gynnar 

barnets inkludering. Däremot missgynnas barnet av det modersmålsstöd som finns i förskolan. 

  

Nyckelord 
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Förord 
 

Jag hade nyligen börjat min utbildning på förskollärarprogrammet och var ute på min första 

VFU (verksamhetsförlagda utbildning). Det var då jag stötte på det första barnet som ligger 

till grund för den här studien. Hen hade ett annat modersmål än svenska och hade 

modersmålsstöd med en lärare en gång i veckan. När modersmålsläraren dök upp hälsade vi 

och jag minns att hen var mycket trevlig. Sen kommer vi till det som jag upplevde som så 

märkligt. Modersmålsläraren gick fram till barnet som satt och lekte med kompisarna och bad 

denne att följa med och träna på det språk som var aktuellt för detta barn. Efter en stunds 

protesterande från barnet gick de iväg, in till ett annat rum och stängde dörren. 

Ytterligare VFU-tillfällen ägde rum och jag fick chansen att träffa fler barn. På en förskola 

stötte jag på ett barn som satte djupa spår inom mig. Hen var flerspråkig och behärskade inte 

det svenska språket särskilt bra. Hen blev ofta missförstådd av både kompisar och personal, 

och det smärtade i mig att se hens förtvivlan och besvikelse när det inträffade. Inte sällan 

försvann barnet iväg för att vara ensam under förskolans mest sociala sammanhang så som 

vid samlingar och matsituationer.  

Det här fick mig att tänka på vilken utsatt grupp flerspråkiga barn kan vara. De behöver inte 

vara det, men de kan vara det. Jag upplever starkt att det är en situation som förskollärare har 

inflytande över och att det där med går att förebygga. Jag vill och hoppas att mitt 

examensarbete ska väcka tankar hos medverkande samt hos er läsare. 
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Inledning 
 

Bakgrund 

Det ämne som jag har valt för mitt examensarbete är relaterat till språk. Jag har valt att inrikta 

min studie på barn som har ett annat modersmål än svenska. Det jag tycker är intressant är hur 

dessa barn infinner sig bland kompisarna i barngruppen. Utifrån egna erfarenheter har jag 

nämligen upplevt att dessa barn lider risk att hamna i ett slags utanförskap, där språket haft en 

högst trolig inverkan. 

De barn som berört mig till att vilja skriva detta examensarbete är barn som har exkluderats i 

barngruppen på grund av sitt modersmål. Jag upplever att modersmålsstödet är en av de saker 

som påverkat barnets situation i barngruppen, men också att det rör sig om ett bristande 

förhållningssätt hos personalen. 

Förskolans läroplan skriver om modersmål som något som barnen ska erbjudas stimulans i 

tillsammans med det svenska språket. Genom att utveckla sitt modersmål ges goda 

förutsättningar att också utveckla svenskan och genom det många andra kunskaper och 

färdigheter. Förskolan ska vara en medverkan i detta, vilket jag tolkar som att hela ansvaret 

inte ligger hos dom. Läroplanen säger också att förskolans resurser ska erbjudas utifrån 

barnens individuella behov och där med ges inte samma stöd till alla barn. Jag tänker mig att 

modersmålsstöd är en resurs som sätts in för behovet av att utveckla barns modersmål, samt 

att modersmålsläraren då har ett delat ansvar med förskolläraren (Skolverket, 2010). 

Det som jag tycker är så viktigt att lyfta och som jag tror att många förskollärare glömmer 

bort är hur man erbjuder barnen dessa resurser. Utöver det ovannämnda skriver läroplanen att 

förskolan ska vara en trygg plats där olika kulturer möts och där varje barn upplever sig som 

en tillgång i gruppen (Skolverket, 2010). Det jag kommit underfund med och vill uppmana 

andra att tänka till kring är hur pass barnen upplever att det stöd dom får i relation till sitt 

modersmål inger en sådan känsla.  

Inkludering är ett begrepp som tagits fram av Svenska Unescorådet (2008). Det handlar om att 

nå jämställdhet mellan alla barn och att undvika exkludering. Detta görs genom att betrakta 

verksamheten som en helhet där barn som är i behov av särskilt stöd1 inte pekas ut. Istället 

anpassar man verksamheten så att den ska möta alla barns olikheter. Mångfald betraktas som 

en tillgång. Ett begrepp som inte bör förväxlas med inkludering är integrering. 

I mina iakttagelser som är bakgrund för min studie ser jag att barnen integreras i 

verksamheten genom modersmålsstödet. Jag upplever dock en exkludering då den verksamhet 

som jag sett sker helt avsides med den övriga förskoleverksamheten. I mina iakttagelser 

upplevde jag att barnen tog illa vid sig av denna exkludering, men det är enbart en hypotes 

som jag kommer att bära med mig som utgångspunkt för denna studie. 

Utöver mina egna erfarenheter upplever jag att detta ämne är mycket aktuellt med tanke på 

den nuvarande flyktingsituationen i Sverige och att mångfalden i och med det ökar. Det måste 

innebära att antalet barn med annat modersmål än svenska också ökar i förskolemiljön, och 

det blir då ännu viktigare än tidigare att ta hänsyn till dessa barn. 

                                                           
1Barn i behov av särskilt stöd och barn med särskilda behov skall i det här fallet inte betraktas som enbart barn 
med funktionsnedsättning. Svenska Unescorådet (2008) exemplifierar däremot barn med funktionsnedsättning 
som en av de utsatta grupperna. Andra exempel som tas upp är språkminoriteter och flyktingar. 
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Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka strategier förskollärare använder för att barn 

med annat modersmål än svenska ska inkluderas i barngruppen. 

Frågeställning 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har jag formulerat följande 

frågeställningar: 

 Hur arbetar förskollärare för att förskolan ska bli en trygg arena och en kulturell 

mötesplats? 

 Hur arbetar förskollärare kring barn med annat modersmål? 

 Hur ser verksamheten kring modersmålsstödet ut i förskolan?  
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Forsknings- och litteraturgenomgång 
Nedan följer en text som utgår ifrån forskning och litteratur som jag funnit relevant i relation 

till mitt problemområde. Jag presenterar forskningen under tre huvudrubriker som 

sammanfattar innehållet. 

Inkludering 

Unesco (Svenska Unescorådet, 2008) är en verksamhet som samarbetar med FN och ansvarar 

för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. De har länge stått bakom tanken att alla 

barn har befogenhet att befinna sig inom skolans väggar och där tillgodoses utifrån sina 

behov. På senare tid har Svenska Unescorådet (2008) översatt en rapport som skall fungera 

som ett stödjande dokument i syfte att erbjuda utbildning av god kvalitét för alla barn. 

Unesco har nämligen uppmärksammat att tidigare arbetssätt inom skolan inneburit att vissa 

grupper av barn marginaliserats och exkluderats (2008, s. 10). Det hela grundar sig i 

specialpedagogiken, där barn med särskilda behov tidigare haft undervisning som skiljt sig 

från den som andra barn fick. Undervisningen kunde då ske helt avsides den vanliga med ett 

eget utbildningssystem eller vara delvis avsides som ett komplement till den vanliga skolan. 

Barnet fick i båda fallen ta del av en specialundervisning som inte gällde för samtliga 

skolbarn. Man började funderar kring om detta verkligen var rätt sätt att gå tillväga med dessa 

barn, och i och med det infördes ett synsätt som kallas för integrering. Begreppet innebar att 

barnen med särskilda behov nu fick gå i skolan tillsammans med övriga barn, men på sina 

villkor (Svenska Unescorådet, 2008). Även detta sätt att arbeta med barnen började 

ifrågasättas och genom detta föddes tanken om inkludering, vilket är vad denna rapport 

handlar om. 

Centralt i min studie är hur dom flerspråkiga barnen i förskolan riskerar att hamna i ett slags 

utanförskap om förskollärarna inte förhåller sig på rätt sätt till dessa barn. Precis som det som 

skrivs av Svenska Unescorådet (2008) och som jag redogjort för ovan handlar min studie om 

en grupp barn som är i behov av särskilt stöd och där utbildningssystemet är avgörande för 

huruvida de ska exkluderas eller bli en del av barngruppen. I rapporten nämns bl.a. just 

språkminoriteter som ett exempel på en grupp som kan lida risk för exkludering. Jag upplever 

att inkluderingstanken är högst relevant för min studie och jag kommer nedan att redogöra 

närmare för vad begreppet innebär. 

 

Inkluderingsbegreppet 

För att kunna definiera inkluderingsbegreppet finner jag det värdefullt att först titta närmare 

på några andra begrepp som nämns av Svenska Unescorådet (2008). Dessa är följande: 

Särskilda behov – Detta är ett begrepp som fått en nyanserad innebörd över tid vad beträffar 

sättet att se på begreppet. Tidigare sågs barn med särskilda behov som något som skiljde sig 

rent problematiskt från mängden och som behövde åtgärdas. Nu ligger fokus på skolans2 roll 

och att det snarare är skolans upplägg som kan vara problematiskt. Barnens mångfald ska 

beaktas och ses som berikande i lärandeprocessen för alla barn. På så vis får barnen med 

särskilda behov ökade förutsättningar att lära (Svenska Unescorådet, 2008). 

Integrering – Jag har redan varit inne på detta begrepp men vill återkomma till det igen 

eftersom jag vill påvisa att det finns ett samband mellan alla dessa begrepp. Integrering i det 

                                                           
2 Jag har valt att i vissa fall skriva skolan istället för förskolan, eftersom det är så Svenska Unescorådet (2008) 
skriver. Däremot framgår det i dokumentet att det även rör som om förskola. 
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här sammanhanget innebär att barnen med särskilda behov får vara delaktiga i den vanliga 

skolverksamheten tillsammans med alla andra barn. De är med andra ord inte åtskilda från 

övriga barn genom att ha ett eget utbildningssystem, utan går i gemensam skola. Skolan 

erbjuder de utsatta barnen förutsättningar för att lära och utvecklas (Svenska Unescorådet, 

2008).  

Dessa två ovannämnda begrepp är för mig relevanta eftersom de går hand i hand med 

inkluderingsbegreppet. Inkludering beskrivs av Svenska Unescorådet (2008) både som att inte 

betrakta barnen som problem utan att det är verksamheten som är bristfällig och behöver 

organiseras om. Den kanske viktigaste innebörden i begreppet är att alla barn står i fokus, 

inklusive de grupper som riskerar att exkluderas. Verksamheten ska med andra ord anpassas 

utifrån alla barns olikheter. Detta är en stor skillnad mellan integrering och inkludering. Alla 

barnen går i skolan tillsammans, men man ser på barngruppen som en helhet istället för att 

betrakta dom enskilda barnen och deras problem. Det handlar om att se mångfald som något 

som gynnar alla barns lärande och på så vis ger ökad kvalitet åt hela utbildningssystemet. Det 

innebär i stort att man vill erbjuda en skolgång som är så jämställd som möjligt mellan alla 

barn och där exkludering inte ska förekomma. 

 

Förskolans läroplan 

I relation till detta kan vi titta närmare på förskolans läroplan. Läroplanen (Skolverket, 2010) 

säger att förskolan ska lägga grunden för vårt samhälles värden. Det innebär t ex att man ska 

sträva efter jämställdhet där inga kränkningar förekommer och alla är lika mycket värda. I 

förskolan ska barnen ges möjlighet att grundlägga empati och respekt för andra människor. 

”Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av 

kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 

läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan 

kränkande behandling” (Skolverket, 2010, s.4). 

Det här i liknelse med inkluderingsbegreppet handlar för mig om att undvika exkludering. I 

mitt upplevda exempel med barnet som fick gå iväg och ha modersmålsstöd tog barnet illa vid 

sig av att behöva gå med. Barnet utmärkte sig även från övriga barn och förhållningssättet 

gentemot barnet blev därmed diskriminerande samtidigt som en exkludering förekom i 

relation till den övriga barngruppen. 

Förskolan beskrivs också i läroplanen (Skolverket, 2010) som en social och kulturell 

mötesplats där vi kan lära av varandra. Att möta denna kulturella mångfald i förskolan kan 

lägga grunden för den förståelse som är en förutsättning för ett allt mer internationaliserat 

samhälle. På liknande vis uttrycker sig Skolverket (2013) i Flera språk i förskolan, som är ett 

stödmaterial riktat till förskolan; Att anamma flera språk är en resurs för både individ och 

samhälle. 

 

Förskollärarens inflytande – förhållningssätt och 
normskapande 

Förskolan har en viktig roll på många vis. Skolverket (2013) belyser begreppet simultan 

tvåspråkighet, som innebär att man lär sig två språk samtidigt. I förskolan är ett vanligt 

exempel ett barn som talar svenska i förskolan men ett annat språk i hemmet. Förskolan blir 

därmed viktig för barnets utveckling av sitt andra språk, i det här fallet svenskan, eftersom 

barnet endast får tillgång till språket i förskolemiljön. Det har visat sig att inlärning av ett 
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andraspråk dessutom inte har någon koppling till hur väl barnet behärskar sitt modersmål, 

vilket gör att barnets språkande där hemma inte kan påverka barnets andraspråksinlärning. 

Ansvaret hamnar således på förskolan. 

Skolverket (2013) skriver om högläsning som en språkutvecklande aktivitet. Högläsning 

bidrar till bl.a. ett ökat ordförråd samt att barnet får träna på att uttrycka sig. Detta gäller för 

alla barn oavsett bakgrund, såväl enspråkiga som flerspråkiga. Viss problematik kan dock 

uppstå för förskolepersonalen då de ska erbjuda barnen högläsning av god kvalitet eftersom 

barnens olika språkliga bakgrunder kan innebära att de behöver olika sorters stimulans under 

läsningen. Ett barn med en väl utvecklad språkförståelse behöver kanske en bok med svårare 

innehåll, medan ett barn med lågt utvecklad språkförståelse behöver en bok av enklare 

karaktär. Skolverket (2013) skriver att det inte är sällan man väljer att hålla högläsning i större 

grupper. Min studie har inte något fokus på högläsning i sig, men informationen är ändå 

relevant genom att det rör sig om en aktivitet i förskolan vars utformning påverkar 

barngruppen. 

Förskolans läroplan (Skolverket, 2010) säger, som jag nämnde inledningsvis i 

bakgrundskapitlet, att förskolan ska se till att stödja barnen både i utvecklingen av deras 

modersmål och deras andra språk. Skolverket (2013) utvecklar detta mer gällande hur man 

kan gå tillväga som förskollärare. Förskolläraren ska tillgodose sig kunskap kring hur man 

kan stimulera språken. Det kan handla om ge barnen möjligheter att lära sig nya begrepp på 

svenska i förhållande till sitt modersmål. Det är inte alltid enkelt med tanke på att många 

centrala ord i förskoleverksamhetens vardag inte motsvarar barnets vardagssituationer och 

därmed begrepp som används i hemmet. Här kan modersmålspedagogen vara till god hjälp. 

De spontana samtalen 

Skolverket (2013) anger de spontana situationerna i förskolan som betydelsefulla för barnen. 

Det är viktigt att förskolläraren inte glömmer bort detta och bara fokuserar på att arbetet kring 

flerspråkighet kräver planering. Tvärtom är de spontana situationerna minst lika viktiga för att 

stimulera barns språkutveckling. För att inleda ett spontant samtal med ett barn gäller att man 

tar tillvara på de tillfällen som ges. Vanliga sådana är vid matsituationer och påklädning. I alla 

dessa situationer rör det sig om meningsfulla sammanhang i barnets vardag. Samtalen kan te 

sig i olika former, men en viktig aspekt är att utöver det samtal som sker mellan den vuxna 

och barnet ges också goda förutsättningar för barnet att fortsätta samtala vidare med andra 

barn (Skolverket, 2013). 

På samma vis beskriver Johansson (2011) vardagsituationerna. I hennes studie framgick att 

det varierar hur pass pedagoger tar vara på dessa situationer och att det ibland fokuseras mer 

på att utveckla barnets språk i specifika språkträningsmoment. Det hon menar är att oändligt 

många möjligheter till att stimulera barnens språk kan ges om man utnyttjar 

vardagssituationerna. Omsorgssituationerna är goda exempel där man kan samtala om det 

som pågår genom att belysa olika begrepp. 

Förskolans läroplan (Skolverket, 2010) säger att förskolan ska vara trygg för barnen att vistas 

i. För ett barn som har ett annat modersmål än svenska står trygghet i extra stort fokus. Att 

inte behärska det språk som är dominerande i förskolan kräver extra mycket stöd från den 

vuxna så att barnet litar på sin egen förmåga och vågar träda in och kommunicera som vilket 

barn som helst. Just i de spontana samtalen är tillit mellan barn och vuxen mycket avgörande 

för hur situationen ska te sig, men är av vikt att bära med sig i alla situationer med 

flerspråkiga barn (Skolverket, 2013). Även Johansson (2011) belyser detta då hon skriver att 

kontakten mellan pedagog och barn är meningsfull. Fortsättningsvis nämns bl.a. emotionell 

närvaro som något som kan kännetecknas i dialogen vid en omsorgsituation. 
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Normskapande 

Det som kanske är allra viktigast som förskollärare är vilket förhållningssätt man väljer att ha. 

Det är nämligen så att personalen ligger till grund för den språkliga norm som blir gällande i 

verksamheten, och som också överförs till barnen i barngruppen. Normen innebär det sätt som 

man inom förskolan kommer att betrakta språk och flerspråkighet. Därför kan det vara viktigt 

att tänka över vilka attityder man har inom arbetslaget (Skolverket, 2013). 

En vanlig norm som byggs upp är att förskolan är en plats för det svenska språket. Men för att 

främja övrig språkanvändning kan man se till att uppmärksamma och lyfta den flerspråkighet 

som finns i barngruppen. Det krävs både uppmuntran och stöd ifrån personalen genom att 

vara öppen och nyfiken. Genom att visa intresse för barnens flerspråkighet ökar barnens 

möjligheter att utveckla alla sina språk. Detta kräver av personalen att de har god kunskap 

kring vilka språk som är rådande i barngruppen. Utöver detta ska personalen ha ett 

förhållningssätt som värnar om mångfald så att barnen upplever alla sina språk som värdefulla 

(Skolverket, 2013). 

 

Barnens inflytande 

Barns agens 

Skolverket (2013) skriver också att barn inte alltid styrs av den norm som vuxna skapar. Barn 

har nämligen något som kallas för agens, vilket påverkar barnets situation. Löfdahl (2014) 

beskriver begreppet som att barn är sociala medskapare till sin egen utveckling. Det innebär 

en slags makt över att påverka omgivningen och därmed sin egen situation. Begreppet har 

dock ifrågasatts inom barndomssociologi i samband med den vuxnas roll och man har snarare 

sett det som en fråga om huruvida barn och vuxna samspelar i ett ömsesidigt behov. Idag ser 

man på begreppet i förhållande till vilken situation det rör sig om, dvs. att barn har agens i 

vissa situationer och inte i andra. Det som Skolverket (2013) menar är att språkutveckling i 

förskolan inte enbart ligger hos barnet, även om barnets agens inte bör bortses ifrån helt. Det 

krävs mycket av ett barn för att våga gå emot den norm som präglar förskolemiljön. Återigen 

blir förskollärarens roll viktig för barnets situation. 

Kamratkulturer i förskolan 

I förskolan förekommer något som kallas för kamratkulturer. Löfdahl (2014) beskriver 

kamratkulturer som något som barn skapar i samråd med varandra. Det handlar om att barnen 

gör en uppskattning av kulturen som förekommer runt omkring och tillsammans föreskriver 

vissa sociala regler. I Löfdahls avhandling (2002) beskrivs vidare hur det rör sig om 

kommunikativa mönster där barnens språk, men också handlingar spelar in. Barnens 

handlande visar sig t ex i lekar som gärna får en viss karaktär inom kamratkulturen. Det man 

kan se är att lekar upprepas på ett återkommande sätt i barngruppen. Ungefär på samma vis 

kan man se hur språket gör sig gällande genom att t ex olika föremål på skolan förses av 

barnen med särskilda begrepp. Ett exempel på detta var då man på en förskoleavdelning 

kunde se hur alla barnen i barngruppen under en tid betraktade förskolans gula kuddar som 

eldklot. Nya begrepp konstruerades då av barnen som blev rådande i relation till hur kuddarna 

skulle betraktas. Det har enligt Löfdahl (2014) visat sig att kamratkulturerna har stor inverkan 

på förskolans innehåll. I flera fall kan kamratkulturerna för vissa barn innebära en uteslutning 

från kompisarna. 

Ett exempel som Löfdahl (2014) beskriver handlar om ett barn som har ett annat modersmål 

än svenska. Barnet har en modersmålslärare som kommer på besök vilket gör att barnet får 
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avbryta pågående aktivitet med sin kompis för att sedan sätta sig och träna på modersmålet. 

På så vis separeras flickan från den övriga barngruppen. Detta innebär att hon får återgå till 

barngruppen igen när modersmålsstödet är klart. Problemet som uppstår då är att flickan inte 

får delta i några av pågående lekar som de andra barnen påbörjat. Det handlar om att barnen 

då redan har påbörjat relationer och aktiviteter sinsemellan vilket gör det svårt för flickan att 

försvara sin rätt som deltagare, samt att flickans svårigheter med det svenska språket också 

gör det svårare att etablera sig. 

Löfdahl (2002) beskriver hur viktigt det är att kommunicera för att påvisa sin deltaganderätt i 

leken. Man passar inte in automatiskt bara för att man agerar på rätt sätt rent fysiskt, utan man 

måste också kunna etablera sig rent verbalt i pågående situation. I exemplet som Löfdahl 

(2014) nämner ser vi tydligt vilken agens barn har i en situation rörande den fria leken. 

Barnen i pågående lek kan genom de oskrivna sociala reglerna utesluta flickan från att vara 

med. 

I ett senare skede berättar Löfdahl (2014) att flickan återigen försöker delta i en lek utomhus 

med de andra barnen. Barnen leker och sjunger om ekorrar, precis som de tidigare gjort under 

samlingen. Även här blir flickan utesluten pga. att hon inte förstår leken som är kopplad till 

svensk kultur. Löfdahl (2002) menar att den tolkning som barnen gör av sin omgivning när 

kamratkulturerna skapas ofta tar fasta på sådant som de upplevt bland de vuxna. Utöver denna 

omgivande kultur finns dock även den som både barn och vuxna delar, dvs. den 

västerländska, svenska kulturen som innefattar särskilda traditioner m.m. Det är denna som 

präglar kamratkulturen i detta exempel. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Emilsson (2014) beskriver teoretiska utgångspunkter på ett metaforiskt sätt i form av att man 

tar på sig ett par glasögon, och att det är valet av glasögon som påverkar vad man kommer att 

se. Olika glasögon synliggör olika saker, och det blir därför avgörande för min studie vilka 

glasögon som jag väljer att se igenom. Karlsson (2014) menar att detta ramar in arbetet och 

tydliggör för mig vilket synsätt jag ska förhålla mig till under arbetets gång. På så vis kan jag 

utesluta alla andra möjliga synsätt att se på mitt material och det blir mer hanterbart för mig 

samtidigt som mitt problemområde blir mer specificerat. 

Jag har valt att se på mitt examensarbete utifrån den utvecklingspsykologiska teori som 

vetenskapsmannen Lev Vygotskij är grundare för. Jag finner också William Corsaros teori om 

kamratkulturer viktig i sammanhanget och kommer även att hänvisa till den. Inom båda 

teorierna har den gamla linjära, biologiska synen på barns utveckling fått ta ett steg tillbaka 

och istället gett stort utrymme åt det kulturella sammanhangets innebörd (Askland & Sataøen, 

2003; Säljö, 2011). Det kulturella sammanhanget är viktigt att ta del av då min studie inriktar 

sig på inkludering, som i stort handlar om att alla är tillsammans. 

Vygotskijs sociokulturella perspektiv 

Säljö (2011) skriver att sedan barnets allra första tid i livet har barnet tillägnat sig språk 

genom att bli tilltalad av dom vuxna. Barnet som då själv inte lärt sig att använda något 

verbalt språk ger respons i form av kroppsspråk. Under denna period kan man tydligt se hur 

biologiska färdigheter utvecklas hos barnet, så som att exempelvis fokusera blicken eller att 

lära sig gå. Den biologiska utvecklingen hänger med barnet genom hela livet, men tar mindre 

plats så snart barnet börjar kommunicera verbalt. Då börjar barnet nämligen att utvecklas i 

förhållande till den sociala kontext som barnet befinner sig i. Detta innebär att språket har en 

mycket viktig roll och är på så vis centralt i Vygotskijs teori. 



14 

Askland & Sataøen (2003) menar att ovanstående var Vygotskijs sätt att formulera om tidigare 

existerande teorier om barns utveckling där det individuella barnet var fokuserat och den 

sociala kontexten som barnet befann sig i var oviktig. Säljö (2011) förklarar det som att 

Vygotskij inte tyckte att biologiska förklaringar kunde redogöra för barns utveckling fullt ut, 

eftersom han ansåg att barnen måste påverkas av sin omgivning. Vygotskij menade att barn 

tillägnar sig lägre och högre psykologiska funktioner, och att det enbart är de lägre 

psykologiska funktionerna som går att förklara utifrån biologiska orsaker. Reflexartade 

handlingar tillhör denna kategori och är relativt enkla funktioner som barnet tillägnar sig på 

egen hand. De högre psykologiska funktionerna är desto mer komplicerade och innebär att 

barnet måste samspela med sin omgivning, dvs. den kultur som barnet befinner sig i. Till 

denna kategori hör t ex problemlösning och hur vi förstår oss själva och andra människor. 

Språket är, som jag redan nämnt, det som knyter an barnet till sin omgivning och som gör det 

möjligt för barnet att ta del av vad andra människor tänker. På så vis delas sociokulturella 

erfarenheter mellan individerna. Enligt Säljö (2011) kallar Vygotskij språket för ett medierat 

redskap. Medierade redskap är verktyg som är nödvändiga för oss i våra vardagliga 

aktiviteter. Det finns båda fysiska och psykologiska sådana. De fysiska är konkreta material 

som vi människor har skapat och som vi använder för att lösa olika problem, t ex för att slå in 

en spik i väggen behöver vi använda oss av en hammare eller dylikt. Psykologiska redskap är 

nödvändiga för oss när vi ska tänka och kommunicera, och därmed är just språket ett sådant 

redskap. Genom dessa medierade redskap kan jag lösa enklare problem samtidigt som jag kan 

agera i mer komplexa sociala sammanhang. 

Vygotskij påstår att språket har en tydlig förbindelse till tänkandet hos en individ. Askland & 

Sataøen (2003) beskriver det som att det sker ett slags växelverkan sinsemellan. Språket har 

mer än en kommunikativ uppgift, nämligen uppgiften att utveckla barnets kognitiva 

funktioner. När barnet kommunicerar med någon annan samlas uttryck och begrepp in som 

barnet efter en tid kan tillägna sig och använda som redskap för sitt eget tänkande och på så 

vis använda på nya sätt. Genom att ingå i sociala relationer får barnet alltså stoff till att 

utveckla sitt eget tänkande. Genom språket får vi möjlighet att utveckla tänkandet samtidigt 

som det inte vore möjligt att kommunicera utan tankens hjälp, och på så vis blir språk och 

tänkandet ömsesidigt beroende av varandra. 

Med andra ord sker barnets utveckling alltid i samspel med andra, eftersom det är här som 

barnet samlar på sig erfarenheter som hen senare kan använda på egen hand. Det är först när 

barnets kognition har utvecklats genom det sociokulturella sammanhanget som barnet kan 

agera självständigt. Dock innebär det inte att kontakten med omgivningen blir mindre viktigt 

när barnet nått hit, utan Vygotskij menar att barnet alltid ska ses som en del av en kollektiv 

omvärld (Askland & Sataøen, 2003). 

Corsaros teori om kamratkulturer i förskolan 

Löfdahl (2014) skriver precis som jag nämnde i texten ovan att barndomsforskningen förr 

präglades av en individbaserad syn på barns utveckling där barnen betraktades utifrån en 

färdig mall och inte hade någon möjlighet att påverka sin situation. Barndomen var 

förutbestämd och sågs som en förberedelse inför vuxenlivet. På så vis sågs barn som väldigt 

passiva i sin egen utveckling. William Corsaro var en sociolog som påverkade denna barnsyn, 

då han menade att barn inte alls är passiva, utan att de faktiskt är medskapare av sin egen 

utveckling. De är medskapare genom att ingå i sociala sammanhang med andra människor. 

Corsaro använder sig av att begrepp som kallas för agens. Jag har redan varit inne på detta 

begrepp tidigare i examensarbetet, men det är relevant att ta upp igen eftersom det hör ihop 
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med Corsaros vidare teoretiska tankar. Att barn har agens innebär att dom har möjlighet att 

påverka sin situation och är där med aktiva i sin egen utveckling (Löfdahl, 2014). 

I Corsaros teori om kamratkulturer framgår vilken agens barn har. Löfdahl (2014) redogör för 

denna teori som handlar om vad som händer mellan barnen när de befinner sig tillsammans 

inom en social kontext. Barn skapar kamratkulturer genom något som Corsaro kallar för 

tolkande reproduktion. Det innebär att barnen ser på vuxenvärlden som omger dom och gör 

egna tolkningar av den. Innehållet av tolkningarna kan sedan omvandlas och göras till barnens 

eget. Det är detta som barnen använder för att gemensamt bygga upp den kamratkultur som 

vuxna står utanför. I förskolan framgår detta tydligt eftersom det är en återkommande och 

gemensam mötesplats. 

Barnen försöker att begripa den kultur som de befinner sig i och skapar gemensamt strategier 

för att hantera den. Vanligen syns dessa strategier i barnens lek där bl.a. normer och värden 

bland barnen synliggörs. Det innebär att t ex barn och aktiviteter tillges en viss status i 

förhållande till vad som är bestämt inom kamratkulturen. Detta kan medföra att vissa barn 

hamnar i ett utanförskap pga. att de inte passar inom ramen för vad som är ”bestämt” och att 

vissa barn har övergripande makt att bestämma i barngruppen. Bland oss vuxna är 

maktrelationer något som barnen gärna tar efter och använder i sina lekar. Språket har en 

mycket viktig funktion för att man ska kunna vara med och bestämma hur kamratkulturerna 

ska etablera sig (Löfdahl, 2014). 
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Metodologisk ansats och val av metod 
I följande avsnitt kommer jag att framföra vilken metod jag valt för min studie, hur jag gått 

tillväga vid genomförande och urval. Slutligen följer en redogörelse för etiska 

ställningstaganden. 

Urval 

För att besvara mina frågeställningar har jag, utöver min granskning av tidigare forskning och 

litteratur, intervjuat förskollärare på fältet. Intervjuerna genomfördes i en medelstor kommun i 

Sverige där tre förskollärare på sina respektive förskolor deltog i min undersökning. Jag valde 

tre olika förskolor pga. att jag ville få ett mer övergripande svar än om jag t ex hade valt att 

fokusera på en förskola. Det gör det även möjligt att i resultatet se på likheter och skillnader 

mellan olika förskolor eftersom jag tror att situationen är helt individuell från förskola till 

förskola. Ett antagande som jag fick göra utifrån det valet var att den förskollärare jag 

intervjuade talade för sina kollegor och på så vis representerade hela arbetslaget. Jag tänker 

mig också att möjligheten finns att avdelningar samarbetar sinsemellan, och jag ansåg därför 

att jag får ut mer av intervjuerna genom att välja helt olika förskolor. 

Ett enkelt sätt för mig att få kontakt med förskolor hade kunnat vara att höra av mig till 

tidigare lärarutbildare som jag haft under min VFU (verksamhetsförlagda utbildning). Jag 

valde dock bort dessa med avsikt eftersom relationen mellan oss skulle kunna påverka svaren 

i intervjun. Det samma gäller om jag känner till verksamheten, och framförallt känner till de 

barn som har annat modersmål. Att mitt problemområde för denna studie grundar sig i 

upplevelser från min VFU gör det ännu mer relevant att välja bort dessa som studieobjekt. I 

mitt urval av deltagare för undersökningen letade jag också upp en förskola som på 

kommunens hemsida är klassad som mångkulturell. Jag kände mig nyfiken på att se om, och i 

sådana fall hur, förskollärarnas arbetssätt skiljer sig mellan den och de övriga två förskolorna 

då antalet flerspråkiga barn förmodades vara mycket större i den mångkulturella. Jag valde 

också att samtliga intervjuer skulle ske i äldrebarngrupper, med utgångspunkt i att äldre barn 

vanligtvis är mer verbala än yngre, vilket skulle kunna göra att arbetet kring barn med annat 

modersmål är mer etablerat i dessa verksamheter. 

 

Metod och genomförande 

Bryman (2011) skriver att intervjuer kan göras som direkt intervju, dvs. öga mot öga, men 

också via telefon. Det finns dock för- och nackdelar med båda tillvägagångssätten och jag 

valde att genomföra intervjun just öga mot öga eftersom det kändes mest passande i mitt 

sammanhang. Att göra intervjun på plats innebär nämligen att jag får en bättre relation till 

respondenten samt att det är lättare för mig att läsa av svaren så att inga misstolkningar sker. 

Jag har genom det som Bjereld, Demker & Hinnfors (2009) skriver valt att inte namnge min 

intervjumetod som varken kvalitativ eller kvantitativ. De menar nämligen att man inte 

nödvändigtvis behöver namnge sin metod som det ena eller andra eftersom en metod inte 

sällan är av båda slag. Jag upplever att min frågeställning har just den karaktären, då den både 

till viss del besvarar i vilken utsträckning (kvantitativt) förskollärare arbetar inom ämnet, men 

också att jag undersöker egenskaper (kvalitativt), nämligen hur förskollärare arbetar. Däremot 

vill jag förtydliga formen för intervjuerna i viss mån, genom att tala om att jag tagit stöd från 

dom riktlinjer som gäller för strukturerade intervjuer. Bryman (2011) beskriver strukturerade 

intervjuer som en intervjuform som ger en överskådlig bild av det insamlade materialet 

genom att det går att jämföra och sammanställa resultatet på ett enkelt sätt. 
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För att det ska gå att sammanställa intervjusvaren på ett sådant enkelt sätt finns just särskilda 

riktlinjer. Bryman (2011) beskriver det som att kontexten vid intervjutillfället är mycket 

avgörande, och det som är av relevans är att kontexten inte bör skilja sig mellan de olika 

intervjutillfällena utan de ska vara så lika som möjligt. Intervjuerna genomfördes på plats i 

förskolorna och skedde under arbetstid. Det innebar att det inte gick att ha något inflytande 

över t ex platsen för intervjun, utan den fick ske i den aktiva verksamheten. På två av 

platserna innebar det att barnen sprang omkring runt om oss och gärna kom och avbröt då och 

då, medan det på ett ställe fanns möjlighet att gå undan. Där med var kontexten lite 

annorlunda och faktorer som bl.a. stress från omgivningen kan ha påverkat hur respondenten 

svarade. Det som gick att påverka när det gällde en likartad kontext var att jag förberedde ett 

antal frågor i ett frågeformulär och att jag tänkte på hur de formulerades till respondenten, 

samt att frågorna ställdes i samma ordningsföljd vid varje intervjutillfälle. 

Vid strukturerade intervjuer menar Bryman (2011) att slutna frågor är vanligt förekommande, 

dvs. frågor som är mycket detaljerade och där respondenten inte sällan får olika 

svarsalternativ att förhålla sig till. Jag kände mig lite kritisk till att frågorna skulle vara slutna 

och valde därför att försöka formulera frågor av mer öppen karaktär. Jag var väl medveten om 

att det i sådana fall skulle innebära en något svårare sammanställning av materialet, men jag 

upplevde att mitt problemområde krävde att respondenten tillgavs lite utrymme när hen skulle 

svara, just för att få så informativa och givande svar som möjligt. Jag ville inte att mina frågor 

skulle bli ledande så att förskolläraren kunde anta vilket svar som förväntades av denne. 

Däremot för att mina frågor skulle vara enkla att förstå behövde jag göra dom så tydliga som 

möjligt med vissa exempel, vilket på sätt och vis ramade in svarsalternativen delvis och 

frågorna blev ändå av lite sluten karaktär. Det som jag tog fasta på och som jag upplever 

viktigast för resultatet är att jag utgick ifrån att jag skulle gå tillväga på samma sätt vid varje 

intervju så att jag kunde göra en så rättvis sammanställning som möjligt. 

Det visade sig under genomförandet vara ganska svårt att hålla sig inom ramen så att intervjun 

blev helt likartad för alla. I stora drag blev det som planerat då jag följde mitt frågeformulär 

med varje fråga i tur och ordning och där sättet att ställa frågorna på var ungefär det samma 

för alla respondenterna. Frågorna visade sig precis som önskat att vara delvis slutna, där mina 

exempel förtydligade frågan och frammanade till svar. Frågorna höll sig även öppna då 

respondenterna gav vissa egna exempel och ibland pratade om mycket andra intressanta saker 

som hamnade lite bortom frågan. Jag var tydlig med att det var okej att de pratade, eftersom 

jag trots allt ville hålla intervjun ganska öppen för att se om det finns fler intressanta 

infallsvinklar som jag inte tänkt på när jag konstruerat frågorna. 

 

Validitet och reliabilitet 

Bjereld m.fl. (2009) talar om validitet och reliabilitet, och det är något man bör ägna en tanke 

åt eftersom det har att göra med hur man kan titta på resultatet av min studie. För att ta reda på 

undersökningens validitet menar Bjereld m.fl. (2009) att jag måste fråga mig själv om jag 

genom metoden får reda på det som är ämnat att ta reda på. Min tanke är här att jag på så vis 

skapat förutsättningar för en hög validitet genom att jag planerat en genomtänkt intervju som 

utformats så identiskt som möjligt vid varje intervjutillfälle. Reliabiliteten får på samma vis 

goda förutsättningar, då Bjereld m.fl. (2009) menar att reliabiliteten har att göra med hur 

undersökningen görs. Här spelar också faktorer in som t ex vilken relation som jag och 

respondenten har till varandra, vilket jag noga övervägde innan jag kontaktade förskolorna. 

Att förvränga det som sägs är ett exempel på fel som kan uppkomma om jag och 
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respondenten känner varandra sedan tidigare. För att undvika detta valde jag därför i första 

hand förskolor där personalen och barngruppen var okänd för mig. 

Efter genomförandet på förskolorna kan jag konstatera att kontexten skiljde sig mellan 

intervjutillfällena i vissa avseenden. Dels svävade svaren iväg bortom frågorna ibland, men 

också som jag tidigare skrev genom att intervjuerna ägde rum i lite olika miljöer med olika 

mycket störande inslag ifrån omgivningen. Dessutom tillkom några få följdfrågor från min 

sida när respondenten kom in på något som jag tyckte var intressant eller som jag inte förstod. 

 

Etiska överväganden 

När det kommer till etiska överväganden är det av stor relevans att först och främst tänka på 

informationskravet och samtyckeskravet som är två av dom etiska principer som Bryman 

(2011) nämner i relation till de som ska delta i undersökningen. Deltagarna behöver 

informeras om studiens syfte och olika moment samt att medverkan är helt frivillig vilket 

innebär att dom har möjlighet att frångå studien när som helst under loppets gång. Det ska ske 

ett samtycke mellan mig som forskare och dom som deltar. 

Jag började med att ta kontakt med möjliga respondenter för undersökningen via telefon där 

jag gjorde en mycket kort beskrivning av mig, mitt examensarbete och vad jag behövde deras 

hjälp med. Vi bestämde dag och tid då jag skulle komma till förskolan för intervju och 

därefter skickade jag ut ett informationsbrev (se bilaga 1) per mail med mer ingående 

information. På så vis fick jag ett informerat samtycke. Bryman (2011) skriver att om man 

kontaktar den möjliga deltagaren via telefon så är det bra att ta informationen via telefonen 

och inte skriftligt. Det jag tänker är att man aldrig kan vara nog tydlig med information och att 

därför båda delar är att föredra. Löfdahl (2014) menar att text och tal i detta sammanhang är 

komplement till varandra.  

Något annat som Löfdahl (2014) nämner är att en separat samtyckesblankett ska lämnas på 

plats innan intervjun genomförs och att man här skriver under. En sådan blankett (se bilaga 2) 

lämnade jag till förskolläraren för påskrift innan intervjun ägde rum. Samtidigt frågade jag 

förskolläraren om det var okej att intervjun spelades in, vilket visade sig vara okej under alla 

intervjuer. Bryman (2011) lyfter inspelning som ett mycket bra verktyg just för att fånga upp 

detaljer som man kanske skulle missat om man enbart satt och antecknade. Något som 

Löfdahl (2014) menar är mycket viktigt är att man har fått samtycke från förskolechefen 

innan man går ut och intervjuar. Förskolecheferna kontaktades via telefon samt fick ta del av 

samma informationsbrev som skickades till förskollärarna. 

I informationsbrevet står att undersökningen är anonym, vilket är relevant i relation till 

konfidentialitetskravet som handlar om att obehöriga inte får ta del av undersökningen i syfte 

att skydda dom medverkandes identitet. Ytterligare en av dom etiska principerna som Bryman 

(2011) tar upp och som också är en del i informationsbrevet är nyttjandekravet. I brevet 

innebär det att jag talat om vad syftet med undersökningen är i relation till hur materialet 

kommer att användas. Jag får utifrån detta krav inte använda det insamlade materialet i något 

annat sammanhang än det som jag informerat om. 

Dom etiska principerna följer med mig genom hela arbetsprocessen. Vetenskapsrådet (2011) 

beskriver t.ex. hur konfidentialitetskravet tas hänsyn till i resultatdelen. För att medverkande 

inte ska kunna relateras till undersökningen i efterhand kan man behöva göra en avkodning 

som innebär att man skriver om namnen med hjälp av olika kodlistor. Jag har valt att i min 
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studie döpa om förskollärarna med respektive förskola till A, B & C så att utomstående inte 

vet vilka personer eller förskolor det rör sig om. 

Löfdahl (2014) tar upp något relevant i samband med att man skriver intervjufrågor. Det 

handlar om att frågeformuleringarna är väl genomtänkta så att dessa inte på något vis kan 

kränka tillfrågade. Jag upplevde att mina frågor kändes något utpekande när jag gjort 

frågeformuläret, men att det var relevant för att få svar på undersökningen. Därför skrev jag i 

informationsbrevet ett förtydligande om att det inte är syftet med intervjun. 

 Att ställa frågor i grupp kan också bli ett etiskt dilemma. Kollegor kanske inte vill svara helt 

öppet inför varandra, och speciellt inte när det rör sig om arbetssituationen. Därför var det 

väldigt klart för mig att jag skulle genomföra intervjuerna med en förskollärare och inte t ex 

hela arbetslaget på förskolan (Löfdahl, 2014).  
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Resultat och analys 
 

Jag har nedan analyserat och sammanställt mina intervjusvar från de tre förskollärarna i två 

olika kategorier som jag tycker sammanfattar resultatet. Dessa är skrivna som huvudrubriker, 

och under följer underrubriker som är framtagna utifrån de frågor som ställdes under 

intervjuerna. Dessa syftar till att besvara min andra och tredje frågeställning, dvs. 

 Hur arbetar förskollärare kring barn med annat modersmål? 

 Hur ser verksamheten kring modersmålsstödet ut i förskolan? 

Det som inte kommer att beröras i detta avsnitt är min första frågeställning, då den kommer 

att besvaras mer i form av en reflektion i arbetets diskussionsdel. Vidare i denna resultatdel 

kommer inte intervjufråga 1,2 och 3 att behandlas eftersom dessa var s.k. ”bakgrundsfrågor” 

som inte riktar sig direkt till studiens frågeställningar. Även dessa kommer att beröras i min 

diskussion längre fram i arbetet. 

I sammanställningen beskrivs förskollärarna med sina respektive förskolor under namnen A, 

B och C. Vi kan utgå ifrån att alla dessa förskolor har en barngrupp på vardera 21 barn. 

Förskola A har ett barn med annat modersmål, förskola B har tre barn med annat modersmål 

och förskola C (som är en mångkulturell förskola) har 14 barn med annat modersmål. 

 

Modersmål behöver uppmärksammas 
 

Etablerade dokument 

Denna rubrik utgår ifrån intervjufråga 4 – Har ni någon plan kring arbetet med barn med 

annat modersmål? 

Det framkom i alla tre intervjuer att det inte finns någon tydlig plan kring hur man ska arbeta 

med barn med annat modersmål. Förskollärarna kom att tänka på vissa dokument som 

används i verksamheten där modersmål däremot kan sägas ingå som en del, men där ämnet 

inte är i första hand fokuserat. Ett sådant nämndes av förskollärare B och C. Förskollärare B 

kom genast att tänka på den likabehandlingsplan som verksamheten jobbar mycket med. Hen 

menade att det är ett förhållningssätt som personalen ska ha och där alla barn lyfts utifrån sin 

situation, vare sig det gäller t ex etnicitet, kön eller annat. 

Förskollärare C nämnde att dom i verksamheten har jobbat en del utifrån Bornholmsmetoden, 

som är en gammal metod för språkinlärning där man använder mycket rim, ramsor, sång och 

musik. Däremot finns inget nedskrivet så som riktlinjer kring hur man ska möta nyanlända 

barn, utan här blir det kompetensen hos personalen som styr och där man försöker bygga en 

trygghet hos de nyanlända barnen så att de förstår att personalen inte kommer att försvinna. 

Samma förskollärare menar att barnen lär sig genom leken. 

Förskollärare A nämnde att de arbetar med TRAS (Tidig registrering av språkutveckling) där 

man fyller i ett dokument för varje barn. I TRAS finns en del som handlar om barn med 

svenska som andra språk och där ett särskilt formulär är utformat för just dessa barn. 

Förskollärare A berättar att dom har beställt ett sådant, men att utöver det finns inga särskilda 

dokument. Hen menar att skulle de ha fler barn med annat modersmål i barngruppen skulle en 

plan bli väldigt viktig. 
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Planerad verksamhet 

Denna rubrik utgår ifrån intervjufråga 5 – Hur arbetar ni kring barn med annat modersmål i 

förskolans planerade aktiviteter? 

Någonting som var framträdande bland dessa svar var att det fanns en god medvetenhet och 

ett samband mellan två av förskolorna. Förskola A tog upp att de kan tänka på att vara extra 

tydliga under samlingar och andra aktiviteter genom att använda sig av saker och bilder som 

stödmaterial. Förskollärare A menar att det är ett bra sätt att möta barn med annat modersmål, 

men att det också gagnar alla barn i barngruppen. Det ska vara så lite abstrakt som möjligt. På 

samling kan det innebära att man vid t ex en läsvila låter barnet med annat modersmål sitta 

nära så att hen ser bilderna. Förskollärare A lyfter också ögonkontakt mellan pedagog och 

barn som något bra för att kolla av så att barnet är med, då hen menar att man ofta tror att 

dessa barn är mer delaktiga i den pågående aktiviteten än vad dom kanske i själva verket är. 

Förskola C beskrev på liknande vis hur man bör vara så konkret som möjligt i alla 

språkrelaterade situationer för att barnen lättare tar in det som dom ser. Språkpåsar nämndes 

som något som var vanligt under samling där en saga med tillhörande material berättas. 

Sagorna berättas om och om igen med utgångspunkt i att barn lär sig genom upprepning. 

Förskollärare C menar att språkpåsar fångar alla barn oavsett hur bra språk barnen har. Man 

måste med bilder och saker påvisa vad det är man pratar om så att alla förstår på en samling.  

Förskollärare B menade att dom inte har så mycket planerat kring flerspråkighet i 

verksamheten eftersom tre barn med olika modersmål av 21 barn blir lite spretigt och att det 

blir lättare att lyfta språken individuellt i vardagen, mer spontant. Förskola B hade tidigare 

haft ett stort engelskaprojekt med många planerade aktiviteter där alla barn var delaktiga, och 

mycket av denna engelska hänger kvar nu i efterhand i barngruppen. Förskollärare B menar 

att det kan gå lite i perioder och att just nu håller dom på med ett projekt kring likabehandling 

som tar tid och fokus. Här läser de böcker som har ett tillhörande material. Materialet 

stimulerar både till planerade aktiviteter i grupp och till barnens fria lek. 

 

Spontan verksamhet 

Denna rubrik utgår ifrån intervjufråga 6 – Hur ser arbetet ut kring barn med annat modersmål 

när det kommer till de oplanerade situationerna? 

Förskollärare A upplever att det inte blir så mycket spontanitet i förhållande till det barn med 

annat modersmål som de har. Hen ser inte att det finns något vidare intresse från barnet att 

dela med sig av sitt modersmål, utan att det är som att barnet förknippar förskolläraren med 

det svenska språket och att modersmålet är enbart barnets språk. Förskollärare A nämner 

också att hen sedan sin utbildning fått med sig begreppet ”En person-ett språk” som innebär 

ungefär det att man håller sig till det språk som man behärskar och erbjuder det, medan 

modersmålslärare och vårdnadshavare tar hand om modersmålet. Däremot påpekas att dom på 

förskolan vill ha ett öppet förhållningssätt där olika kulturer välkomnas. 

Förskollärare B menar att de nästan kan sägas arbeta enbart spontant med barn med annat 

modersmål, utöver det tidigare engelskaprojektet. Hen berättar om ett barn som har tre språk 

(ett modersmål) varav alla språk uppmärksammas, men utifrån barnet självt har det blivit 

främst modersmålet som lyfts i vardagen genom att barnet t ex benämner saker på språket. 

Det är vanligt att de lyfter ord i vardagen och möter barnen utifrån var de är. Förskolläraren 

ser olika infallsvinklar som en tillgång för förskolan. 



22 

Något som dom jobbade mycket med på förskola C var att sätta ord på saker och på allt man 

gör, samt att upprepa sig. Samtidigt som detta sker är ögonkontakt och kroppsspråk av stor 

vikt för att undvika missförstånd. Förskollärare C menar att det handlar mycket om 

övertydlighet, ungefär som på en småbarnsavdelning, då man pratar mycket hela tiden. Både i 

matsituationen och i tamburen tydliggör man genom att visa, peka och benämna vad man gör. 

Man sätter ord på allting.  

Samtal i arbetslaget 

Denna rubrik utgår ifrån intervjufråga 8 – Hur ofta diskuteras arbetssättet kring barn med 

annat modersmål i arbetslaget? Innebär flyktingsituationen i Sverige att ämnet får mer 

uppmärksamhet än vad det har fått tidigare? 

Förskollärare A verkade ganska tveksam i sitt svar och det påpekades att det var viktiga frågor 

jag ställde som fick dom att tänka till. Hen sa att rent generellt under åren så har det samtalats 

ganska mycket kring eventuella språkbekymmer hos barnen, men att det är något som 

förtjänar mer uppmärksamhet. TRAS (Tidig registrering av språkutveckling) nämndes 

återigen som något som används mycket i sammanhanget. 

Förskollärare B och C tog båda upp den vanliga planeringstiden som förekommer i förskolan 

som ett tillfälle där de får möjlighet att diskutera sitt arbete. Förskollärare B menar dock att 

mycket annat tagit fokus under planeringen den senaste tiden och att det är svårt att hinna med 

att samtala om alla delar. Däremot upplyser hon om att de på sistone börjat diskutera sitt 

missnöje gällande modersmålslärarens arbetssätt. Förskollärare C uttrycker ytterligare ett 

tillfälle för diskussion utöver planeringstiden. En gång i veckan har hela huset tvärgrupper där 

den pedagogiska situationen diskuteras. 

Flyktingsituationen verkar än så länge inte påverka diskussionerna kring ämnet i förskolorna 

något avsevärt. Förskollärare A och B hade inget att tillägga när det kom till detta och inte 

heller upplevde förskollärare C att situationen är förändrad. Dock berättade förskola C att 

dom sedan länge varit ett så kallat upptagningsområde, dvs., de har sedan länge varit ett 

område utsett att ta emot invandrare, och där med har det sedan länge varit ett relevant ämne 

som inte diskuteras mer nu än det gjorts förut. 

 

Sammanfattande slutsatser 

Slutsatsen som jag vill dra av detta är att arbetet med barn med annat modersmål, precis som 

jag trodde, är ett ämne som behöver uppmärksammas. Vi kan i svaren konstatera att ämnet 

inte ligger inom förskolans högsta prioritet, då mycket av den verksamhet som sker är den 

som sker spontant och det rör sig därför nästan mer om ett förhållningssätt bland personalen 

än vad det rör sig om planerad verksamhet. Det finns inga specifika dokument för hur man 

ska arbeta med barn med annat modersmål och tiden att diskutera ämnet är knapp eftersom 

den tid man har till förfogande ska täcka många av förskolans områden. Det här skulle för 

barnen med annat modersmål kunna innebära en exkludering i barngruppen eftersom det visar 

på att förskollärarna inte lägger ner så mycket av sin arbetskraft på just detta. Det skulle 

kunna göra att de av misstag undgår att se hur dessa barn etablerar sig i barngruppen. Utifrån 

mitt syfte betyder det att risken finns att barnen snarare exkluderas än inkluderas i 

barngruppen. 

Dock visar det sig vid de planerade aktiviteterna att man i flera fall är medveten om hur t ex 

samlingarnas upplägg bör se ut för att alla barn ska förstå. Det till och med lyfts av 

förskollärarna att det gynnar hela barngruppen. Att stöd erbjuds på ett sätt som blandar in alla 
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barn, och inte bara de som är i behov, innebär ett arbetssätt som inkluderar barnen med annat 

modersmål så att de förhoppningsvis känner sig som en del av barngruppen.  

 

Inkludering i fokus 

Alla barns delaktighet 

Denna rubrik utgår ifrån intervjufråga 7 – Deltar övriga barn något i den verksamhet som 

sker kring barn med annat modersmål? På vilket sätt deltar dom? 

Förskollärare A berättade om modersmålsstödet och att beroende på modersmålslärarens 

inställning kan barnet få ta med sig en kompis på modersmålsstödet. I nuläget med barnet som 

är aktuellt på denna förskola är modersmålsläraren öppen för detta. Förskolläraren upplever 

att barnen tycker det är roligt att gå undan och göra något utöver det vanliga. En kommentar 

tillkom också gällande att de i arbetslaget inte kan så mycket om andra kulturer och att 

situationen kanske ser annorlunda ut i framtiden. 

Förskollärare B som tidigare berättat att de för närvarande håller på med likabehandling 

berättar lite till om detta projekt där dom använder Linda Palms Tio små kompisböcker. 

Projektet handlar om hur man är en bra kompis och ihop med böckerna berättar hon att de 

samtalar samt använder ett tillhörande material med tips på hur man kan jobba vidare t ex 

genom sång och lek. Materialet används gemensamt när hela barngruppen är tillsammans, 

men också som stimulans för den spontana leken. De jobbar igenom varje bok ordentligt så att 

barnen verkligen får in kunskapen och de strävar efter att på sikt ta sig igenom alla böckerna. 

Senare under intervjun kom förskollärare B också att nämna att modersmålsläraren ibland 

låter barnet ta med sig en kompis på modersmålsstödet. 

Förskollärare C menar att i och med att de har så många olika språk i barngruppen så blir den 

gemensamma nämnaren svenska, och det är genom det svenska språket och kroppsspråk som 

barnen kan leka tillsammans. Verksamheten jobbar med förstärkt språkinlärning eftersom 

majoriteten av barnen har det behovet. Förskollärare C menar att detta innebär att de övriga 

barnen med svenska som modersmål får extra språkstimulans till att utveckla sitt språk. På så 

vis får de barnen en jättegod språklig grund att lära sig nya ord som de i sin tur kan lära de 

utländska barnen i barngruppen. 

 

Modersmålsstöd 

Denna rubrik utgår ifrån intervjufråga 9 – Om modersmålslärare finns i verksamheten, hur ser 

situationen ut när modersmålsläraren kommer? – samt intervjufråga 10 – Förekommer ett 

samarbete mellan förskollärare och modersmålslärare? På vilket sätt förekommer ett 

samarbete? 

Förskollärare A berättar att modersmålslärare finns för det barn som dom har och att dom på 

förskolan har gått med på att modersmålsläraren själv väljer hur upplägget ska se ut. Hen 

påpekade att man kan fundera kring om det är rätt eller fel att ge modersmålsläraren så fria 

händer. Hen menar att det fungerar ok och att de skulle säga till modersmålsläraren om det 

skulle märkas av att barnet inte trivs eller mår bra med situationen. Som situationen ser ut nu 

så går barnet med sin modersmålslärare iväg och sätter sig i ett angränsande rum och gör 

något tillsammans, och barnet får gärna ta med sig en kompis. 

Förskollärare A tror att det kan sätta extra ljus på barnet genom att få ta med en kompis på 

modersmålsstödet. Hen diskuterar också kring begreppen modersmålsundervisning och 
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modersmålsstöd, där hen menar att föräldrar gärna vill se arbetet med modersmålsläraren som 

en slags språkkurs som barnet får, när det snarare än undervisning i förskolan handlar om ett 

stöd att finnas med i dom vardagliga situationerna med barnet. Det ska pågå naturligt i 

verksamheten och inte vid sidan av. Hen påpekar också att man kan bli lite bortskämd när 

modersmålslärare finns att tillgå, eftersom man som förskollärare har så mycket andra 

arbetsuppgifter att ta hand om och där med överlåter språkuppgiften lite till 

modersmålsläraren. På så vis blir det lite fel. Hen menar också att modersmålsläraren säkert 

fått förhållningsregler ifrån sina chefer kring hur modersmålsstödet ska bedrivas. 

På förskola B och C är situationen när modersmålsläraren kommer nästan precis motsvarande 

den på förskola A. Modersmålslärarna väljer att ta med sig barnen till en avskild plats så att 

det blir som en slags undervisning för barnet. Förskollärare C önskar att modersmålsläraren 

var med inne på avdelningen och deltog i t ex samlingar, och menar att det största dilemmat 

med modersmålsinlärning är just att det inte är mer integrerat i förskoleverksamheten. På 

liknande vis uttrycker sig förskollärare B när hen säger ”Är det inte meningen att dom ska 

komma och vara med barnen och med oss? Då blir det mer naturligt med frågor från dom 

andra barnen.. mer levande i verksamheten.” Hen berättade att de fört diskussioner i 

arbetslaget kring modersmålslärarna och märkte en tydlig negativ inställning till deras 

arbetssätt. När de kommer går de genast undan och stänger dörren bakom sig. I enstaka fall 

får barnet med modersmålsstöd ta med sig en kompis. Förskollärare B menar att om 

modersmålsläraren hade verkat i barngruppen så hade möjligheterna för hen som pedagog 

ökat eftersom hen t ex skulle lära sig nya ord som sedan går att använda ihop med barnet. 

Förekomsten av ett samarbete mellan förskollärare och modersmålslärare skiljde sig lite 

mellan förskolorna. Förskollärare A svarade att det förekommer ett samarbete genom att de i 

personalen frågar modersmålsläraren saker och modersmålsläraren frågar dom, vilket gör att 

man tillsammans kan skapa en helare bild av barnet. Förskollärare B är lite mer detaljerad och 

berättar att modersmålslärare ibland får komma med på planeringstiden och vara med i 

diskussioner kring barnets språkutveckling. Modersmålet inverkar så mycket på svenska 

språket att det blir viktigt att ha med på utvecklingssamtal. Förskollärare C berättar att samtal 

med modersmålslärare oftast sker lite snabbt när dom är på plats. Nyligen pratade de om en 

högtid som var aktuell för ett av barnen, och förskollärare C menar att det var synd att de inte 

kunnat ta upp det gemensamt i barngruppen. 

 

Sammanfattande slutsatser 

Resultatet visar att det finns en god medvetenhet när det kommer till modersmålsstödet, dvs. 

de vet hur modersmålsstödet är utformat och varför. Resultatet visar att det verkar otroligt 

vanligt att modersmålsstödet sker avsides den vanliga verksamheten och att det ser ut så 

genom en överenskommelse mellan modersmålslärare och förskollärare. Att barnen med 

annat modersmål inte är aktiva i barngruppen när modersmålsläraren kommer innebär dels en 

exkludering för dessa barn samt att man inte öppnar upp verksamhetens mångkulturella 

möjligheter. Där med inkluderas inte dessa barn i barngruppen och förskolan ses heller inte 

som en kulturell mötesplats. 

En medvetenhet verkar dock också finnas kring hur detta påverkar barnen i verksamheten då 

förskollärarna ifrågasätter sitt eget arbetssätt. Det är en förutsättning för förändring som skulle 

kunna innebära att situationen för alla barn förbättras. I och med det drar jag slutsatsen att 

potential till förändring finns, dvs. möjligheter finns att barn med annat modersmål än svenska 

inkluderas i barngruppen. 
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I flera fall får barnen ta med sig en kompis på modersmålsstödet vilket verkar vara ett beslut 

som modersmålsläraren tar. Barnen är fortfarande inte inkluderade i barngruppen eftersom 

stödet sker avsides, däremot blir förhållningssättet kring modersmål något mer öppet eftersom 

andra barn bjuds in. En av förskollärarna menar att det är väldigt populärt bland barnen att 

följa med på modersmålsstödet, vilket skulle kunna innebära både positiva och negativa 

infallsvinklar för verksamheten. I relation till mitt syfte och frågeställningar kan man se det 

dels som att barnet får positiv uppmärksamhet och därmed gynnas i sin roll i barngruppen, 

samtidigt som det fortfarande kan upplevas som något utmärkande och därmed sker 

fortfarande ingen inkludering. 

Barnen verkar i övrigt ingå i verksamheten alla tillsammans. I likabehandlingsprojektet på 

förskola B var alla barn deltagare, vilket också blir mycket viktigt med tanke på att 

likabehandling är något som berör alla barn och framförallt kan vara viktigt när barnen i 

barngruppen har olika bakgrund, som t ex olika modersmål. Detta är inte fokuserat i min 

studie, men är ändå av relevans eftersom det i förhållande till min frågeställning innebär att 

man ger underlag för en verksamhet där inkludering förekommer. 
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Diskussion 
 

Följande text innehåller fem olika avsnitt där den första delen består av en diskussion kring 

det resultat jag fått fram genom min empiriska undersökning. Detta kopplas till den 

forsknings- och litteraturgenomgång jag gjort. Därefter följer en diskussion kopplat till min 

teoretiska utgångspunkt som jag valt för mitt arbete. Sedan har jag skrivit en sammanfattande 

del kring ovanstående samt redogjort för vad vi kan lära av min studie. 

 Nästa avsnitt består av en kritisk diskussion kring mitt eget genomförande samt val av metod 

för arbetet. Detta diskuteras i relation till det resultat jag fått fram. 

Det sista avsnittet består av en diskussion kring hur jag skulle kunna forska vidare för att få en 

mer övergripande bild av det som min studie är ämnad att ta reda på. 

 

Resultatdiskussion 

Inkludering 

Svenska Unescorådets (2008) redogörelse för inkluderingsbegreppet har blivit mycket 

användbar för mig i min studie då denna definition avser precis det som studiens syfte har att 

göra med, nämligen hur barn med annat modersmål inkluderas i verksamheten för att känna 

sig som en del av barngruppen. 

Resultatet av intervjuerna visar att inkludering delvis förekommer i förskoleverksamheten, 

men att det kanske ofta snarare handlar om en integrering bland barnen, dvs. bäst beskrivs 

med det begrepp som inkludering växt fram utifrån. Enligt det som Svenska Unescorådet 

(2008) skriver är dessa begrepp lika på så vis att det handlar om barn med särskilda behov där 

barnen får möjligheten att vistas i skolan (i mitt fall förskolan) tillsammans med jämnåriga 

kompisar, och inte åtskiljas genom att ha ett eget utbildningssystem. Jag upplever att 

förskollärare kanske inte förstår skillnaden mellan begreppen. Detta var ingenting som 

intervjufrågorna rent konkret berörde, utan det är snarare en tolkning jag har gjort. 

För att ett barn ska ges största möjlighet att inkluderas i förskolan ska verksamheten anpassas 

efter alla barns behov så att alla kan vara med på samma villkor (Svenska Unescorådet, 2008). 

Det som verkar vanligt förekommande är istället integrering, dvs. att barnet i fråga får egna 

individuella förutsättningar som tillgodoser hens behov. En vanlig förekomst som har 

framkommit i mitt resultat är det modersmålsstöd som förskolan har och som bedrivs som en 

separat del vid sidan av förskoleverksamheten. Detta tolkar jag som integrering, och är där av 

något som förskollärarna måste fundera kring. Är det en integrerande verksamhet de vill ha, 

eller vill de ha en inkluderad sådan? Vad är bäst för barnen?  

Min första frågeställning, dvs. Hur arbetar förskollärare för att förskolan ska bli en trygg 

arena och en kulturell mötesplats?, går delvis att diskutera i relation till 

inkluderingsbegreppet. I och med att det framgått att inkludering i större utsträckning saknas i 

verksamheten, t ex när det rör sig om hur modersmålsstödet är utformat, kan vi också tänka 

oss att den kulturella mötesplatsen uteblir. Att modersmålsstöd sker dolt ifrån de övriga 

barnen i barngruppen tycker jag långt ifrån visar en öppenhet för olika språk och kulturer där 

vi kan lära av varandra. 
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Förskollärarens inflytande 

Under mina intervjuer ställdes inga frågor kring förskollärarnas attityder, men jag upplevde 

ändå att det framgick genom de reaktioner som uppkom t ex när vi pratade om hur 

modersmålslärare etablerar sig i verksamheten. Där synliggjordes alla förskollärarnas attityder 

i högsta grad, men den intervjufråga jag ställde som handlade om hur de arbetar kring barn 

med annat modersmål i förskolans spontana situationer, gav också ett intressant utfall. Det var 

särskilt en av förskollärarnas svar som utmärkte sig. Förskolläraren menade att det inte sker så 

mycket spontant och att en av orsakerna till det är att de inte upplever att det finns något 

intresse hos barnet självt att tillsammans med de andra i förskolan använda sitt modersmål. 

Detta tycker jag är intressant just för att det får det att låta mycket som att det är barnet i fråga 

som måste visa en önskan om att använda sitt modersmål i förskolan. 

Det jag först och främst vill påpeka är återigen det som förskolans läroplan (Skolverket, 2010) 

säger, men också det som en av mina frågeställningar handlar om, om modersmål och att 

förskolan ska ses som en kulturell mötesplats. Man kan fråga sig om man verkligen följer sitt 

uppdrag genom att ha denna inställning. Jag tänker också att genom att ha den attityden, dvs. 

att barnet inte är intresserat, så påverkar det hur intresserat barnet faktiskt också kommer att 

bli. 

Tidigare i mitt arbete såg vi hur Skolverket (2013) skriver om förhållningssätt. 

Förhållningssättet hos förskolläraren betraktas som något av det viktigaste i samband med 

barn med annat modersmål. Det är förhållningssättet hos personalen som lägger grunden för 

hur även barnen kommer att se på det hela. Därför menar jag att det på så vis är viktigt att 

verkligen visa barnen med annat modersmål att man är intresserad av modersmålet och att det 

inte på något vis är konstigt att ha ett annat språk än det svenska som är det mest vanligt 

förekommande i förskolan. Jag upplever heller inte att detta förhållningssätt skapar någon 

vidare trygghet för barnet med annat modersmål. Men eftersom det också framgick att det i de 

spontana situationerna förekom en god medvetenhet hos förskollärarna kring sitt 

förhållningssätt tror jag att barnet desto mer kan uppleva sig som tryggt, vilket svarar till min 

första frågeställning. Dock blir detta bara en tolkning, och svaret går långt ifrån att 

generalisera. 

Barnens inflytande 

Jag tycker att det är viktigt att verkligen lyfta fram hur modersmålsstödet är utformat i dagens 

förskola, och att se detta i relation till hur kamratkulturer fungerar. I intervjuerna framgick att 

modersmålsläraren har mycket inflytande över situationen, och att faktorer som tidsbrist och 

bekvämlighet kanske gör att man som förskollärare inte reflekterar så mycket över 

situationen. Men genom att se på situationen utifrån Corsaros teori om kamratkulturer får man 

sig en tankeställare. Löfdahl (2014) beskriver, som vi såg tidigare, kamratkulturer som något 

som barnen inom en social kontext bygger upp gemensamt och där sociala regler konstrueras 

och bland annat olika hög status uppkommer bland barnen. På så vis kan det bli aktuellt att 

utesluta barn som inte passar in. När ett barn då tvingas lämna barngruppen för att gå iväg och 

ha modersmålsstöd blir det ett tydligt avbrott i pågående lek, och när barnet senare kommer 

tillbaka gör kamratkulturerna att barnet kanske inte hittar tillbaka in i leken igen. Det som går 

att fråga sig är om situationen skulle bli annorlunda om modersmålsstödet istället anslöt till 

den vanliga förskoleverksamheten och mötte alla barn, inklusive det barn som i själva verket 

är i behov av stödet. Precis det lyfte också flera av förskollärarna, vilket stärker mitt egna 

resonemang kring modersmålsstödets utformning. 
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Normskapande 

Det är spännande att se på det som Löfdahl (2014) skriver om kamratkulturer i relation till det 

som Skolverket (2013) skriver om personalens förhållningssätt. Jag vill återgå till det exempel 

som Löfdahl (2014) tar upp kring en flicka som blir utstött av kompisarna pga. att hon inte är 

bekant med svensk kultur som i detta fall rör sig om en slags sånglek. Kanske kan ett 

förhållningssätt hos förskollärarna som är vidöppet för alla språk och kulturer göra skillnad 

för barnet i denna situation så att barnet med förskollärarens hjälp kan uppleva en inkludering 

istället för exkludering. Förhållningssättet hos de vuxna lägger grunden för den norm som 

präglar hela verksamheten och därmed hur barnen ser på sammanhanget (Skolverket, 2013). I 

barnens kamratkulturer handlar det, som jag tidigare nämnt, också om en norm som barnen 

skapar (Löfdahl, 2014). Det innebär att flera normer skapas inom förskolan, och kanske kan 

dessa normer möta varandra för att skapa en bättre situation för det utsatta barnet med annat 

modersmål. Jag anser därför att det kan vara av stor vikt att som personal på en förskola 

fundera kring vilka normer som existerar och vilka som har skapat dessa för att på så vis 

försöka påverka de normer som har dåligt inflytande på verksamheten. 

Kamratkulturerna i förskolan blir i sig också viktiga att uppmärksamma och försöka påverka. 

När uteslutning förekommer som i exemplet ovan motverkar det i hög grad det som står 

skrivet i förskolans läroplan gällande jämställdhet och mångfald (Skolverket, 2010). 

Inkluderingstanken är dessutom inte inom räckhåll eftersom mångfalden inte gynnar alla samt 

att det rör sig om exkludering bland barnen. 

Teoridiskussion 

Som jag tidigare nämnt är både Corsaros teori och Vygotskijs teori fokuserade på det 

kulturella sammanhanget där ett socialt sampel mellan människor förekommer (Askland & 

Sataøen, 2003; Säljö, 2011). I Vygotskijs teori (Askland & Sataøen, 2003) framkommer 

kognitionen (tänkandet) som förhållandevis viktigt tillsammans med språket. Språket 

förutsätter nämligen vårt tänkande, och på motsvarande sätt kan vi inte heller tänka utan att ha 

använt språket. Under intervjuerna berättade en av förskollärarna något intressant för mig. Jag 

tyckte i stunden att det lät väldigt logiskt, men efter att ha sett närmare på det hela utifrån 

Vygotskijs sociokulturella perspektiv är jag inte längre helt säker på det som framgick. 

Förskolläraren på den mångkulturella förskolan menade att verksamheten präglas av en 

förstärkt språkinlärning, just för att de har så många barn som behöver detta. Det som 

antyddes av förskolläraren var att detta gynnade alla barn, även de svensktalande barn som i 

första hand inte var i behov. Hen menade att dessa får ett ”extramaterial” vilket ger dom en 

mycket god språkgrund att stå på för att lära sig mer. 

Det som Vygotskij menar är att för att man ska kunna tillägna sig språket på ett nyanserat sätt, 

dvs. för att det ska kunna bli ett material för tänkandet, så måste språket vara stimulerande. 

Det blir stimulerande först när det når en något högre svårighetsgrad än den som barnet redan 

behärskar (Askland & Sataøen, 2003). Det som jag vill ifrågasätta i relation till den 

mångkulturella förskolan är där med om de barn som har svenska som modersmål verkligen 

får den stimulans som de behöver för att utvecklas? Om man ser på det i relation till 

inkluderingsbegreppet (Svenska Unescorådet, 2008) är det däremot ett arbetssätt som gynnar 

barnen bl.a. genom att alla erbjuds samma stöd och inget barn exkluderas genom att pekas ut. 

På samma vis reflekterade jag kring högläsning i stora barngrupper som vi tidigare kunde läsa 

om i min forsknings- och litteraturgenomgång. I samband med det som Svenska Unescorådet 

(2008) skriver kan det vid högläsning bli svårt att inkludera alla barn, eftersom att större 

grupper av barn innebär många olika nivåer av språkutveckling och därmed många olika 

behov att tillgodose. Att genomföra läsningen så att den stöttar ett barn med t ex svenska som 
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andra språk skulle kunna innebära att ett barn med svenska som modersmål inte får tillräckligt 

med stimulans för att utmanas och utveckla sitt språk. Att organisera läsgrupperna utefter 

barnens modersmål skulle kanske kunna vara ett sätt att öka barnens förutsättningar att 

stimuleras av läsningen. Detta visar på hur viktig förskollärarens roll är i samband med 

språkutvecklande aktiviteter. 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den litteratur som jag läst i samband med min studie 

visat sig vara mycket relevant i relation till studiens fokus. Inkluderingbegreppet (Svenska 

Unescorådet, 2008) gör sig gällande i de flesta sammanhang, varav det kanske allra viktigaste 

är det som rör förskollärarnas kunskaper kring begreppets innebörd. Det framkom i 

intervjuerna att förskollärarna inte var på det klara med begreppets innebörd dels genom sättet 

de pratade men också genom modersmålsstödets utformning som skedde mer i form av 

integrering än inkludering. Det vi kan lära av min studie är dock att allt ansvar inte ligger på 

förskollärarna, utan att modersmålslärarna har stor inverkan på barnen med annat modersmål. 

Därför kan man inte helt och hållet säga att förskollärarnas kunskaper är dom bristfälliga. Att 

modersmålsläraren ofta verkar få ett godkännande att själv styra upp modersmålsstödet går 

däremot att ifrågasätta i relation till förskollärarna. Kanske skulle man som förskollärare ta ett 

större ansvar för att försöka påverka just den situationen, så att det kan röra sig mer om 

inkludering i verksamheten. Det framgår ju trots allt i mina intervjuer att förskollärarna har en 

tanke kring det. 

Vidare visar min studie att det resultat som framkommit delvis är motsatsen till den 

bakgrundsbild jag hade när jag påbörjade studien, vilket är en kul upptäckt. Min tidigare bild 

visade på att personalen inom förskolan ofta har ett bristande förhållningssätt, medan 

resultatet i min studie visar på att förskollärare har en god medvetenhet kring sitt 

förhållningssätt när det kommer till de oplanerade vardagssituationerna. 

Jag vill uppmana förskollärare att läsa det stöddokument som Skolverket har skrivit och som 

jag använt mycket i mitt arbete. Detta har varit mycket användbart för mig att stödja min 

studie på. Jag tror att bara genom att läsa Flera språk i förskolan (Skolverket, 2013) kan 

förskollärarna få en godare insikt i hur man bör arbeta kring barn med annat modersmål. 

Förhållningssätt och att agera i spontana situationer är enkla metoder att nyttja, och därför 

handlar det bara om att etablera kunskapen hos förskollärarna.  

Det är min förhoppning att mitt examensarbete ska uppmärksamma nuvarande och blivande 

förskollärare på detta ämnesområde samt att det medvetandegör deras nuvarande arbetssätt. 

På så sätt kan tankar väckas till liv inom förskolorna och barn som befinner sig i utsatt 

situation kan få sina villkor förbättrade. 

Min studie lyfter också fram kamratkulturer (Löfdahl, 2014) som något som är relevant i 

sammanhanget och kan påverka på en mängd olika sätt. Det som kanske framkommit 

tydligast i min studie är hur barnet kan drabbas i samband med modersmålsstöd som avviker 

från den vanliga förskoleverksamheten pga. sin utformning. Återigen bör förskollärare ta sig 

en tankeställare kring vilket inflytande de har på situationen. 
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Metoddiskussion 

Efter genomförandet av min studie har jag funderat kring mitt tillvägagångssätt och resonerat 

kring vad som fungerat bra och vad som fungerat sämre. Många av tankarna dök upp under 

vägens gång och har blivit värda att fundera mer kring nu i efterhand i denna diskussionsdel. 

Jag upplever att den intervjuform som jag valde fungerade bra för att samla in det tänkta 

materialet. Intervjuformen innebar att jag fick konkreta svar på mina intervjufrågor. Men 

intervjuformen innebar också att jag fick en del svar som svävade iväg utanför mallen. För att 

se på detta ur en kritisk synvinkel upplever jag att det både stärker resultatet av min studie 

samtidigt som det också kan få en liten negativ innebörd. Det positiva är att jag har fått lite av 

ett ”bonusmaterial” där förskollärarna, precis som jag hoppats på, gett mig nya infallsvinklar 

som jag inte hade funderat kring tidigare. Jag fick material som jag skulle finna intressant att 

veta mer om och som vore relevant att bära med sig om jag skulle få möjlighet att genomföra 

samma undersökning igen. Det som jag kan se som lite negativt med att svaren svävade iväg 

är att alla förskollärarna inte gavs samma möjligheter att berätta om samma saker. Någon 

kanske kom att tänka på en jätteviktig aspekt, och det jag aldrig kan veta är vad de andra 

förskollärarna skulle ha sagt om samma sak. 

Med andra ord skiljde sig kontexten något åt under genomförandet. I övrigt skiljde det sig 

också genom att platsen för intervjutillfället inte var samma på alla ställen. Som jag redan 

nämnt hade inte förskollärarna någon vidare möjlighet att gå ifrån barngruppen för att sätta 

sig med mig, utan endast vid en av de tre intervjuerna fanns möjligheten att gå iväg till ett rum 

vid sidan av. Att barnen befann sig omkring oss under intervjun blev väldigt uppenbart på en 

av förskolorna. Jag upplevde att denna förskollärare var mycket stressad genom att hen 

pratade fort och inte sällan stammade fram sina svar med lätt osäkerhet. Hens osäkerhet i 

sättet att lägga fram svaren påverkar tyvärr trovärdigheten i det som sades. Jag kan aldrig veta 

säkert hur förskolläraren skulle ha betett sig om situationen med omgivningen hade varit en 

annan, men min upplevelse var att hen blev störd av miljön vilket skulle kunna ha påverkat de 

svar som jag fick. 

Eftersom bara tre förskolor har legat som grund för denna studie är det också av vikt för mig 

att tänka på att materialet aldrig kan bli ett övergripande svar för t ex hela kommunen. Det går 

inte att generalisera svaren på något vis, utan det blir mer som en uppskattning där jag själv 

har tolkat svaren, men kopplat till relevant litteratur som därmed ger en djupare förståelse av 

ämnet. Det samma tänker jag kring de svar som framkommit gällande studiens 

frågeställningar och syfte. I flera fall är det en tolkningsfråga, som skulle kunna innebära t ex 

att om forskaren var någon annan än mig skulle svaren kunna skilja sig beroende på hur var 

och en tänker. 

Direkt intervju fungerade bra eftersom det synliggjorde sådant som jag inte skulle märkt av 

via telefon, t ex just hur situationen såg ut runt omkring. Jag är inte säker på att jag hade 

uppmärksammat samma stress från förskolläraren som jag tidigare nämnde om jag inte hade 

befunnit mig på platsen och sett omgivningen för intervjun med egna ögon. Förskolläraren 

hade kunnat berätta för mig att hen befann sig i barngruppen, men det hade säkert blivit 

svårare för mig att känna av situationen och därmed tolka förskollärarens svar. Jag upplever 

också att direkt intervju skapade en god relation mellan mig och förskollärarna. Att 

förskolläraren såg att jag behöll lugnet under den stressrelaterade intervjun kan t ex ha 

underlättat situationen något. Dessutom kändes mina frågor mindre utpekande när jag befann 

mig på samma plats som respondenten pga. att man på något vis kom varandra närmre rent 

relationsmässigt. Jag tror att enbart ett ansikte på den man pratar med skapar ett trevligare 

intryck av intervjusituationen. 
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När jag ringde och kontaktade olika förskolor för intervju var det en förskola som bad om att 

få intervjufrågorna skickade till sig i förväg. Jag hade bestämt mig för att låta bli detta för att 

jag inte ville att förskolorna skulle kunna förbereda sig för mycket och kanske därmed planera 

sina svar utifrån vad dom tror att jag vill höra. Jag ansåg att informationsbrevet var den 

nödvändiga informationen som de skulle få ta del av innan och hade därför inte skickat ut 

frågorna till någon av de förskolor som jag redan fått kontakt med. Därför tog jag ett snabbt 

beslut i telefonen att heller inte lämna ut frågorna i detta fall. Jag upplever att det var mycket 

bra att jag stod på mig och vågade säga nej, eftersom det troligtvis annars hade påverkat det 

insamlade materialet och där med mitt resultat för studien. 

Diskussion kring bakgrundsfrågor i intervjuformulär 

Inledningsvis under mina intervjuer ställde jag några få bakgrundsfrågor till respondenterna, 

som exempelvis hur länge de arbetat som förskollärare. Jag finner inte att dessa svar var till så 

stor hjälp för mig, då jag inte fann några specifika samband att dra slutsatser ifrån. Alla tre 

förskollärare hade t ex varit verksamma inom förskolan under en lång tid och jag kan därför 

inte dra några slutsatser kring huruvida det kan ha påverkat vilka strategier förskollärarna har. 

Däremot var det ett bra sätt att se på hur barngruppssammansättningen kan påverka 

förskollärarnas arbete då det visade sig att den förskolan som hade flest barn med annat 

modersmål än svenska var den förskola som verkade arbeta som mest inom området. 

Jag tror att bakgrundsfrågor kan var en bra metod om man använder sig av något annat än 

intervjuer. Möjligtvis skulle det fungera bra om man intervjuat väldigt många, men framförallt 

tror jag att det kan vara bra vid enkätundersökningar. Då får man fler svar och det blir lättare 

att se skillnader och dra paralleller. 

 

Vidare forskning 

Som jag tidigare nämnde upplever jag att tre förskolor inte ger några övergripande svar på 

intervjufrågorna och skulle jag få gå vidare med min studie och undersöka ämnet djupare 

skulle det därför vara intressant att intervjua ännu fler förskollärare. På så vis skulle svaren gå 

att generalisera desto mer och slutsatserna kan på så vis komma att gälla en större del av 

kommunen. Det skulle troligtvis innebära att ämnet också uppmärksammas mer, vilket är lite 

av ett mål med min undersökning. I nuläget tänker jag att de som främst uppmärksammas är 

de tre förskolor som jag varit ute på när jag intervjuat, samt att personer som finner ett 

intresse kan läsa mitt arbete när det är publicerat. Det är troligt att själva genomförandet av 

intervjun skapar ett intresse för ämnet hos medverkande, och därför anser jag att det skulle 

vara av vikt att komma ut och intervjua flera så att intresset och engagemanget för barn med 

annat modersmål kan sprida sig. 

Att den ena förskolan var mångkulturell var särskilt intressant. Det visade sig vara stora 

skillnader mellan denna och de andra två förskolorna. Någonting som jag uppmärksammat är 

t ex att innebörden av barn med annat modersmål inte alltid är den samma och det kan därför 

bli svårt att dra slutsatser utan att ha detta med sig i bakhuvudet. I den mångkulturella 

förskolan innebar t ex att många barn som hade annat modersmål än svenska också var 

nyanlända flyktingbarn. Detta var en skillnad från de andra förskolorna som t ex hade barn 

med endast föräldrar av utländskt ursprung. Om man ser utifrån min frågeställning dvs. hur 

arbetar förskollärare för att inkludera barn med ett annat modersmål i verksamheten så att 

dom känner sig som en del av barngruppen, så kan vi konstatera att det därför inte går att 

svara på den som en sanning. Frågan är för ospecificerad eftersom den handlar om barn med 

annat modersmål och detta kan uppenbarligen handla om olika saker. Ett barn som är nyanlänt 
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till Sverige kanske t ex behöver ett lite annorlunda stöd från förskollärarna till skillnad från ett 

barn som är fött och uppväxt i Sverige. 

Något annat jag uppmärksammat under intervjuerna är att barn med annat modersmål inte 

behöver ha några större svårigheter med språket. Särskilt under en av intervjuerna kom vi att 

prata om detta som ett sidospår, varav det konstaterades att ett barn var mycket duktig på det 

svenska språket och att hen etablerade sig mycket bra i barngruppen genom att vara populär 

och omtyckt i sociala sammanhang. Detta barn hade också modersmålsstöd som pågick vid 

sidan av den övriga barngruppen. Det innebär att min hypotes om att barn som exkluderas 

under modersmålsstödet tar illa vid sig, blir ifrågasatta. Exemplet visar att trots att detta barn 

exkluderas när hen måste lämna barngruppen så är hen väldigt omtyckt och har inga problem 

att ta sin plats bland kompisarna. Det som jag tycker är intressant är att detta barn var duktig 

på svenska, och enligt Löfdahl (2014) är språket något som spelar in i barns kamratkulturer 

och uppbyggnad av statuspositioner. Jag tänker därför att graden av språkbehärskning hos 

barnet säkerligen kan spela in för huruvida barnet upplever ett utanförskap eller inte. På så vis 

blir utformningen av modersmålsstödet kanske allra viktigast att ta ställning till i samband 

med de barn som har stora språksvårigheter. 

Om jag skulle göra om samma undersökning igen skulle jag se till att i mitt intervjuformulär 

ha med någon fråga kopplad till hur pass barnen behärskar det svenska språket, eftersom det 

verkar ha betydelse. I mitt nuvarande frågeformulär frågade jag enbart om barn med annat 

modersmål generellt. Jag trodde att jag hade specificerat mig klart nog för att få ett tydligt och 

relativt övergripande svar, men det visade sig att det inte var tillräckligt. Därför skulle jag 

inför nästa gång antingen behöva utöka intervjuformuläret alternativt förtydliga 

frågeställningen. 

Som jag tidigare skrev känns det som att min studie är baserad på en del tolkningar, och där 

med var resultatet lite svårtolkat och inte blir inte helt sanningsenligt eftersom olika personer 

som tolkar skulle kunna komma fram till olika saker. Jag skulle t ex kanske kunna haft med 

begreppen inkludering, integrering och exkludering i mina intervjuer för att på så vis försöka 

uppnå mer konkreta svar som är kopplade direkt till syfte och frågeställningar. På så vis hade 

det kunnat bli mindre tolkningar och där med ett mer pålitligt och tydligt resultat. Det kändes 

dessutom som att förskollärarna i intervjuerna svarade ganska luddigt på vissa frågor, och 

kanske hade det blivit tydligare även för dom när de skulle svara om jag hade formulerat lite 

andra frågor som var kopplade mer direkt till det som studien syftar till. 

Jag tror att studien också hade blivit enklare för mig att genomföra om förskolkontexten hade 

konkretiserats mer i frågeställningen. I nuläget intresserade jag mig för förskollärarnas arbete 

rent generellt i förskolan, men i den forsknings- och litteraturgranskning jag gjort framgår 

exempelvis högläsning som ett tillfälle som är viktigt i förhållande till språk (Skolverket, 

2013). Även att fokusera enbart på det spontana arbetssättet hade varit ett alternativ. Detta 

känns som något som skulle vara intressant att rikta in sig på i en ny studie eftersom det dels 

visat sig vara betydelsefullt, samt att förskolorna verkar arbeta en hel del spontant och där 

med skulle man få mycket material att arbeta med.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Informationsbrev 

 

Informationsbrev till förskollärare 

Jag heter Jenny Skoglöf, är 23 år gammal och läser till förskollärare vid Karlstads universitet. 

Jag har kommit till den delen av min utbildning då ett examensarbete skall skrivas och jag 

skulle verkligen uppskatta om du ville hjälpa mig genom att delta i min undersökning. 

 

Syfte med undersökningen 

Examensarbetet handlar om barn i förskolan som har ett annat modersmål än svenska. Jag 

upplever av erfarenhet att dessa barn lider stor risk att bli exkluderade i verksamheten. Detta 

på grund av att de talar ett annat språk samt att de ofta har svårigheter att behärska det 

svenska språket. Det jag vill undersöka är förskollärares arbetssätt i förhållande till dessa 

barn. 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur förskollärare arbetar för att integrera barn 

med ett annat modersmål i verksamheten så att de känner sig som en del av barngruppen. 

Observera att syftet med min undersökning inte är att peka ut olika arbetssätt, utan att det 

handlar om att synliggöra och uppmärksamma. Jag vill väcka tankar till liv så att vi 

tillsammans kan skapa bättre villkor för dessa barn.  

Jag upplever att detta är mycket viktigt med tanke på flyktingsituationen i Sverige och att 

troligtvis fler och fler barn med annat modersmål kommer att träda in i vår verksamhet. 

 

Undersökningen 

Undersökningen går ut på att svara på några frågor i en enskild intervju. Jag räknar med att 

intervjun tar ca. 30 minuter att genomföra. Svaren kommer att behandlas med konfidentialitet, 

dvs. så att inga obehöriga kan ta del av materialet. En avkodning av namnen kommer att göras 

så att allt som skrivs i min slutliga sammanställning blir anonymt. 

Det insamlade materialet kommer enbart att användas i syfte att bidra till mitt examensarbete. 

Ditt svar är mycket viktigt för det resultat jag kommer att få fram och jag är ytterst tacksam 

för din medverkan. Du bör veta att ditt deltagande är helt frivilligt och att du när som helst 

kan välja att avstå. Om du skulle vilja avbryta din medverkan kontaktar du mig på 

 

Tlfn 

alternativt 

mailar 
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Med vänlig hälsning. 

Jenny Skoglöf, förskollärarprogrammet, Karlstads universitet 
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Bilaga 2 

Samtyckesblankett 

 

Samtyckesblankett 

Detta är ett informerat samtycke. Genom att skriva på medger du att du läst 

informationsbrevet och känner till undersökningens syfte samt hur dina uppgifter kommer att 

behandlas. Blanketten kommer jag sedan att behöva ta med mig som bekräftelse, men behåll 

gärna informationsbrevet ifall du har någon undran framöver. 

 

 

 

Datum _____________________ 

 

Signatur _____________________ 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan till mitt examensarbete! 

 

Med vänlig hälsning. 

Jenny Skoglöf, förskollärarprogrammet, Karlstads universitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

Bilaga 3 

Intervjuformulär 

 

Intervju 

Förskola 

 

Bakgrundsfrågor 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

2. Hur länge har du arbetat på den här förskolan? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

3. a) Hur många barn har ni i barngruppen? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

b) Hur många av dessa barn har ett annat modersmål än svenska? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

Frågor kring arbetssätt 

4. Har ni någon plan kring arbetet med barn med annat modersmål? T ex 

dokument (utöver förskolans läroplan). 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

5. Hur arbetar ni kring barn med annat modersmål i förskolans planerade 

aktiviteter? T ex vid samling eller andra förutbestämda aktiviteter. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

6. Hur ser arbetet ut kring barn med annat modersmål när det kommer till de 

oplanerade situationerna? T ex ges möjlighet att bjuda in barnens 

modersmålsspråk i vardagssituationer så som när man äter, klär på sig 

osv.? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

7. Deltar övriga barn något i den verksamhet som sker kring barn med annat 

modersmål? På vilket sätt deltar dom? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

8. Hur ofta diskuteras arbetssättet kring barn med annat modersmål i 

arbetslaget? Innebär flyktingsituationen i Sverige att ämnet får mer 

uppmärksamhet än vad det har fått tidigare? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

9. Om modersmålslärare finns i verksamheten, hur ser situationen ut när 

modersmålsläraren kommer? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

10. Förekommer ett samarbete mellan förskollärare och modersmålslärare? På 

vilket sätt förekommer ett samarbete? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

Avslut 

11. Vill du tilläga någonting i denna intervju? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 


