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Abstract
Syftet med föreliggande studie är att bidra med förståelse för de rådande tolkningsrepertoarer i pedagogers
tal om inkludering av barn med utländsk bakgrund i förskolans kontext. De frågeställningar som använts för
att uppfylla studiens syfte är: Hur talar pedagoger om inkludering av barn med utländsk bakgrund i
förskolan? samt Vilka arbetssätt talar pedagoger om för att möjliggöra för kommunikation och delaktighet
för barn med utländsk bakgrund som har otillräckliga kunskaper i det svenska språket? Studien har
socialkonstruktionism och diskursanalys som vetenskapsteoretisk utgångspunkt. Diskurspsykologi används
som analysmetod med tolkningsrepertoarer, retorik och kategorisering som analysverktyg. I studien har sex
verksamma pedagoger intervjuats i förskolans kontext. Resultaten presenteras i två teman Pedagogers tal
om inkludering av barn med utländsk bakgrund i förskolan samt Arbetssätt för att möjliggöra för
kommunikation och delaktighet för barn med utländsk bakgrund som har otillräckliga kunskaper i det
svenska språket. Under första resultattemat synliggörs tre tolkningsrepertoarer i pedagogers tal: Det är
pedagogens ansvar att skapa en inkluderande förskola, Olikheter är en tillgång samt Språket är en utmaning
i inkluderingsarbetet. Under andra resultattemat synliggörs två tolkningsrepertoarer i pedagogers tal: Att
kommunicera och delta är avgörande samt Att inte hänga upp sig på språket. Slutsatsen som vi drar utifrån
pedagogernas tal är att det verkar finnas en samsyn kring begreppet kommunikation till skillnad från
begreppen inkludering och delaktighet och därmed behöver verksamma pedagoger diskutera dessa begrepp
för att kunna genomföra ett likvärdigt inkluderingsarbete.

Nyckelord: socialkonstruktionism, diskurspsykologi, tolkningsrepertoarer, inkludering, delaktighet,
kommunikation, barn med utländsk bakgrund, pedagoger, intervjuer, förskola

Förord
Inledningsvis vill vi börja med att tacka vår handledare Annette Johnsson för god handledning
och all konstruktiv kritik. Vi vill tacka de pedagoger som vi har intervjuat för vår studie. Vi
vill också rikta ett tack till de lärare som passerat förbi där vi suttit i våra ergonomiskt sköna
gröna fåtöljer för deras uppmuntran. Tack till våra förstående familjer som kämpat på i
det tysta då deras studerande fruar och mammor skrivit sitt examensarbete. Avslutningsvis vill
vi tacka varandra för ett fantastiskt samarbete med många timmar tillsammans framför våra
datorer, utan varann hade det inte gått.
Linda Nykänen och Izabela Zajac
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1. Inledning
Hösten 2016 var 501 000 barn inskrivna i den svenska förskolan varav ungefär en femtedel var
barn med utländsk bakgrund. Med utländsk bakgrund avses barn födda utomlands eller barn
födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands (Skolverket, 2017; SCB, 2017). Under
verksamhetsförlagd utbildning har vi erfarit att pedagoger 1 talat om att inkludering av barn med
utländsk bakgrund är en utmaning. De har framställt att det svenska språket utgör ett hinder i
inkluderingsarbetet av barn som har otillräckliga kunskaper i det svenska språket. Våra
erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning kan ställas i relation till tidigare forskning som
påvisar att barn med utländsk bakgrund som har otillräckliga kunskaper i majoritetsspråket
deltar perifert och inte ges lika möjligheter till inflytande som de barn som har tillräckliga
kunskaper i majoritetsspråket (Skaremyr, 2014; Duek, 2017; Bligh & Drury, 2015). I denna
problematik väcks vår nyfikenhet kring ämnet och fokus i föreliggande studie kommer således
ligga på barn med utländsk bakgrund som har otillräckliga kunskaper i det svenska språket.
För barn med utländsk bakgrund kan mötet med förskolan bli problematiskt eftersom barns
erfarenheter av att vara ny i ett språk kan innebära såväl kulturella som språkliga utmaningar
(Gregory & Kenner, 2012). Kultti (2012) har i sin avhandling om flerspråkiga barn2 i förskolan
kommit fram till att det svenska språket ses som en förutsättning för deltagande i aktiviteter
där deltagarna har olika språkbakgrund. Enligt författaren har det svenska språket en
inkluderande funktion då det är ett språk som barnen har gemensamt. Vidare menar hon att
svenska som normspråk kan vara ett sätt att marginalisera kommunikation på andra språk än
svenska och därmed kan de barn som inte behärskar det gemensamma språket bli exkluderade
(a.a.).
Enligt Salamancadeklarationen ses inkludering som “ett synsätt där skolan ska vända sig till
och möta alla elevers skiftande behov, genom att ge dem lika möjligheter till lärande, kultur
och kommunikation som andra i samhället” (UNESCO, 2006). I en intervju i tidningen
Förskolan beskriver professor Kristian Lutz att ofta missuppfattas rumslig integrering och
förväxlas med inkludering och att inkludering inte enbart handlar om att alla ska vara med.
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Med pedagoger avser vi förskollärare och barnskötare
Med flerspråkiga barn avser vi barn som använder sig av två eller fler språk i sin vardag
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Lutz menar att: “Inkludering handlar inte om att barnet ska anpassa sig till verksamheten.
Förskolan och förskollärarna ska se till att alla barn blir delaktiga oavsett sina svårigheter (...)
barnet ska kunna känna sig delaktigt utifrån sina förutsättningar, både i sociala sammanhang
och kunskapsmässigt” (Danielsson, 2015). Förskolans styrdokument beskriver tydligt att “alla
barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att
få uppleva sig vara en tillgång i gruppen” samt “att arbetet i barngruppen genomförs så att
barnen ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela
sin förmåga” (Skolverket, 2016, s. 5; s. 11). I resultatet ifrån en granskningsrapport av
Skolinspektionen (2017) där personal på 34 slumpmässigt utvalda förskolor intervjuades
angående förskolans arbete med flerspråkiga barns språkutveckling framkommer det att en del
pedagoger ger uttryck för en osäkerhet i detta arbete samt att de behöver kompetensutveckling
för att i sin tur kunna organisera meningsfulla kontexter för lärande. Flertalet av förskolorna
som granskades i rapporten har inte ett arbetssätt som skapar möjligheter för barn att använda
sig av sitt modersmål under sin vistelsetid på förskolan. Däremot stimulerar och stödjer
förskolorna flerspråkiga barns språkutveckling i svenska. Skolinspektionen (2017) menar att
det finns en risk att flerspråkiga barn går miste om möjligheten att använda hela sin förmåga.
Utifrån att det finns brister kring pedagogers förmåga att inkludera barn med utländsk bakgrund
i förskolan vilket framkommer såväl i forskning (Lunneblad, 2013, 2017; Nave, 2015; Skans,
2011) som i samhällsdebatten (Danielsson, 2015) anser vi att vår studie är relevant för det
förskolepedagogiska området. Då Mary och Young (2017) och Duek (2017) betonar att
pedagoger har en avgörande roll för inkludering samt att fokus inte endast får ligga på barns
verbala språkkunskaper utan pedagoger behöver vara öppna för barns andra kommunikativa
kompetenser, fokuserar vi på pedagoger och vilka tolkningsrepertoarer som framkommer i
deras tal om inkludering i förskolans kontext. Då vi inte funnit intervjustudier om inkludering
av barn med utländsk bakgrund som har otillräckliga kunskaper i det svenska språket utifrån
en diskurspsykologisk ansats i förskolans kontext, vill vi bidra med nya insikter med hjälp av
de tolkningsrepertoarer som urskiljs i de intervjuade pedagogernas tal om inkludering i vår
studie.

1.1. Syfte och frågeställningar
Syftet med föreliggande studie är att bidra med förståelse för de rådande tolkningsrepertoarer
i pedagogers tal om inkludering av barn med utländsk bakgrund i förskolans kontext.
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Vi använder oss av följande frågeställningar:
•

Hur talar pedagoger om inkludering av barn med utländsk bakgrund i förskolan?

•

Vilka arbetssätt talar pedagoger om för att möjliggöra för kommunikation och
delaktighet för barn med utländsk bakgrund som har otillräckliga kunskaper i det
svenska språket?

2. Forskningsläge
I nedanstående avsnitt kommer det relevanta forskningsläget för vår studie att presenteras
utifrån följande teman: Pedagogens roll för inkludering, Förskolan som plats för inkludering
och delaktighet samt Barns delaktighet. Slutligen kommer en sammanfattning av den tidigare
forskningen.

2.1. Pedagogens roll för inkludering
I en studie av Mary och Young (2017) framkommer det hur viktigt det är med förskollärarens
roll och dennes pedagogiska inriktning i arbetet med att inkludera barn med utländsk bakgrund.
Studien har ett tydligt fokus på vilken betydelse som förskollärarens interkulturella kompetens
har för att underlätta för barn med utländsk bakgrund och deras övergång från hemmet till
skolvärlden och därmed främja inkluderingen i förskolan. Förskollärarens interkulturella
kompetens blir synlig då pedagogen är positivt inställd till alla språk i barngruppen och ger
barnen möjligheter till att tala såväl sitt modersmål som majoritetsspråket vilket i sin tur bidrar
till inkludering. I Naves (2015) studie blir det synligt att lärarna är positivt inställda
till elevernas flerspråkighet då de hyllar elevernas flerspråkighet, dock till skillnad från resultat
i Mary och Youngs (2017) studie tar lärarna inte tillvara på den kunskap som eleverna besitter
i form av sitt modersmål. Resultatet visar att lärarna inte ger eleverna möjlighet till att koppla
ihop sina franska språkkunskaper med sina engelska kunskaper. Därmed visar resultatet att
eleverna inte ges möjligheter till att använda hela sin potential vilket visar på en bristande
inkluderingskompetens hos lärarna (Nave, 2015).
Resultaten i Lunneblads (2013, 2017) studier genomförda i Sverige pekar mot att förskollärare
uttrycker en uppfattning om att barn med olika kulturella bakgrunder ska anpassas, fostras till
att bli svenska och att förskolan ska kompensera för erfarenheter och kunskaper som saknas i
invandrarfamiljer. I kontrast till Lunneblads studier visar resultat i Skans (2011) studie
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genomförd i Sverige att samtliga pedagoger anser att det är viktigt att barnen känner trygghet
och att pedagogerna arbetar med alla barns språk. Resultatet pekar mot att det kan vara svårt
att tillgodose flerspråkiga barns behov av att tala sitt modersmål då det inte finns tillgång till
flerspråkiga pedagoger som kan barnens språk. Pedagogerna i Skans studie är positivt inställda
till olika språk och olika kulturer i barngruppen och värderar dem likvärdigt. De inkluderar alla
barn i förskolan genom att fira högtider från barnens kulturer och genom att använda sig av ord
på barnens språk. I Dueks (2017) resultat framkommer det att läraren anser att det är viktigt att
inkludera alla barn oavsett modersmål. Läraren i studien arbetar inkluderande med elever som
har otillräckliga kunskaper i det svenska språket genom att alltid säkerställa att de förstår
innehållet i hennes lektioner.
Även Bruns och Mogharrebans (2007) studie genomförd i USA visar att inkludering anses vara
viktig i förskolan då 70% av förskollärarna som deltagit i enkätundersökningen anser att det är
av vikt att göra olika anpassningar och använda sig av olika strategier för att inkludera alla barn
i förskolan. 43% svarar att de är bekanta med specifika insatser såsom alternativa
kommunikationsformer för att inkludera små barn med speciella behov bland annat barn med
olika kulturella bakgrunder och språk. Dock svarar enbart 3% av deltagarna att detta alltid är
möjligt att genomföra i förskolan. Likaledes pekar Chandlers et al. (2008) resultat mot att
förskollärare beskriver att det är problematiskt att tillgodose alla barns behov och möjliggöra
för alla att öva sina förmågor. Det framkommer en osäkerhet i pedagogernas uttalanden kring
hur detta inkluderingsarbete ska genomföras i synnerhet i en barngrupp med olika kulturella
bakgrunder där barns språkliga förmågor varierar. Det här klarlägger även Sawyer et al. (2016)
vars studie visar på att förskollärare anser inkludering och rätt språkstöd som problematisk i
förskolan. Dock menar författarna att det beror på många faktorer såsom lärarens medvetenhet,
bristande kunskap om hur man ger stöd samt utomstående faktorer som exempelvis allmän
uppfattning om den praktiserade språkpolitiken.
Sammanfattningsvis visar ovanstående forskning på betydelsen av pedagogens inställning till
inkludering av barn som har otillräckliga kunskaper i majoritetsspråket. Resultaten i en del
studier visar att pedagoger tar tillvara på barnens/elevernas språkliga kompetenser som ett sätt
för att inkludera barnen/eleverna i förskolan/skolan. Utifrån två studier framgår det att barn
med olika kulturella bakgrunder ska anpassas och fostras till att bli svenska. De flesta studier
visar att pedagogerna inser vikten av att inkludera alla barn dock beskriver en del pedagoger
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att det är problematiskt att tillgodose alla barns behov eftersom pedagogerna inte kan alla språk
i barngruppen.

2.2. Förskolan som plats för inkludering
Resultatet från Björk-Willéns (2008) studie visar att det är viktigt för barn som har otillräckliga
kunskaper i det svenska språket med rutiner och tydliga instruktioner. När barnen kan förutse
vad som ska ske skapar det förutsättningar för deras delaktighet i förskolans aktiviteter. Ett
liknande resultat presenteras i Skaremyrs (2014) studie, där det poängteras att återkommande
rutiner skapar förutsättningar för barn som har otillräckliga kunskaper i det svenska språket att
bli fullständiga deltagare. Genom att ta del av återkommande rutiner tar barn med utländsk
bakgrund till sig den gemensamma kulturen för att på så sätt bli likvärdiga deltagare i förskolan.
Skans (2011) resultat visar att vid samlingarna använder sig förskollärarna av en tydlig
grundstruktur både beträffande innehåll och arbetssätt då detta underlättar förståelsen av
sammanhanget och ger barnen en känsla av tillhörighet i gruppen. Skaremyr (2014)
understryker även att barn med mer erfarenhet i förskolan kan ta en stöttande roll i mötet med
barn med utländsk bakgrund. Genom att ge barnen ett betydelsefullt uppdrag skapar det
förutsättningar för en jämlik förskola där man välkomnar olikheter och mångfald. Detta visar
på ett tydligt medvetet arbetssätt av förskollärarna, som därigenom skapar möjligheter för
inkludering av barn med utländsk bakgrund i förskolan.
Ett flertal studier belyser att aktiviteter som kan bidra till inkludering sker vid flera tillfällen
under dagen på förskolan såsom samlingar, måltider, sagoläsning och sångaktiviteter (Mary &
Young, 2017; Kultti, 2012; 2013; 2014). I Kultti (2012) framkommer det att lässtunder eller
berättande från bilderböcker kräver att barn är språkligt aktiva och här är det tydligt att barn
med utländsk bakgrund som har otillräckliga kunskaper i det svenska språket deltar genom att
observera de andra deltagarna samt använda sig av gester och handlingar. Likaledes kommer
Kultti (2013) fram till i sin studie kring sångaktiviteter att barnen deltar genom att lyssna och
observera förskolläraren och de andra deltagarna. Deras begränsade kunskaper i det svenska
språket utgör inga hinder för dem att delta i aktiviteten och förskollärarens guidande arbetssätt
bidrar till att barnen blir delaktiga i aktiviteten. Björk-Willén (2008) belyser vikten av
sångaktiviteter som ett viktigt redskap i arbetet med att inkludera barn med utländsk bakgrund
som har otillräckliga kunskaper i det svenska språket. Resultaten i Kulttis (2014) studie kring
måltidssituationerna visar att där sker olika slags deltagande. Alla barn deltar oavsett om de
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bidrar i kommunikationen eller inte och det blir tydligt i resultatet att förskollärarna fokuserar
både på gruppen och det enskilda barnet vid måltidssituationen. Det gemensamma för Kulttis
(2013; 2014) studier är att aktiviteterna sker på svenska utan inslag av ord på barnets
modersmål.
När det gäller pedagogers medvetna strategier för inkludering av barn med utländsk bakgrund
som har otillräckliga kunskaper i det svenska språket klarlägger Duek (2017) i sin avhandling
att läraren arbetar utifrån ett interkulturellt förhållningssätt genom att använda sig av enkla ord
och fraser på barnens modersmål samt en mångkulturell almanacka. Lärarens förhållningssätt
erbjuder möjligheter för inkludering av barn med utländsk bakgrund i förskolan då deras språk
värderas likvärdigt (a.a.). Resultaten från Skans (2011) studie gjord på en flerspråkig förskola
i Sverige påvisar att förskollärare använder sig av dokumentation från gemensamma
upplevelser på förskolan för att göra alla barn delaktiga. De använder sig också av konkreta
föremål och tecken som stöd för att stärka det verbala språket och underlätta förståelsen. Vid
sagoläsningen arbetar pedagoger i tvärgrupper där sagorna läses på barnens modersmål av
flerspråkiga förskollärare. Förskollärare i studien menar att genom att värdera alla barns språk
likvärdigt ges alla barn förutsättningar för att bli delaktiga och det skapar en acceptans hos alla
barn i gruppen (a.a.). Likaledes pekar Mary och Youngs (2017) resultat mot att läraren
använder sig av enkla klassrumsaktiviteter där hon bygger upp aktiviteten kring ord från
barnens modersmål för att de på ett enklare sätt ska få möjlighet till att följa med i aktiviteten.
När läraren läser en saga förstärker hon den genom att använda ord på barnens modersmål. I
resultatet framkommer det att när läraren använder sig av en sådan aktivitet skapar hon
förståelse hos barn med utländsk bakgrund som har otillräckliga kunskaper i majoritetsspråket
och barnen får möjlighet till att känna sig delaktiga och blir därmed inkluderade (a.a.).
Sammanfattningsvis visar ovanstående forskning på betydelsen av rutiner för att skapa
förutsättningar för barn med utländsk bakgrund som har otillräckliga kunskaper i det
majoritetsspråket att bli fullständiga deltagare i förskolan. Resultaten visar att barn med mer
erfarenhet i förskolan har en viktig roll i inkluderingen då de stöttar sina kompisar i att komma
in i förskolan. Vidare synliggör forskningen att inkludering kan ske vid flera tillfällen under
dagen såsom vid samlingar, måltider, sagoläsning och sångaktiviteter. Resultaten visar
genomgående att barn med utländsk bakgrund som har otillräckliga kunskaper i
majoritetsspråket deltar genom att lyssna och observera. Vidare visar forskning pedagogers
medvetna strategier för inkludering då en del pedagoger använder sig av olika interkulturella
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strategier och värderar alla språk likvärdigt. De använder sig av enkla ord på barnens
modersmål, arbete i tvärgrupper vid sagoläsning samt konkreta föremål och teckenstöd i ett
inkluderande syfte.

2.3. Barns delaktighet
Kirova- Petrovas (2000) studie belyser hur barn på grund av att de inte kan kommunicera med
sin omgivning upplever utanförskap som i sin tur kan leda till att barnen utvecklar låg
självkänsla. Hon påpekar att när sådana erfarenheter upprepas under en lång tid kan barnen
känna sig maktlösa för att ändra sin status i gruppen. Även i en undersökning av McLeod,
Verdon

och

Theobald

(2015)

genomförd

i

Australien

visar

resultatet

att

kommunikationsförmåga påverkar barnens möjligheter att få nya vänner. Flickan i studien
berättar att hon känner sig ensam då hon inte förstår vad mer språkligt kompetenta barn pratar
om och därför kan hon inte vara med i deras lek. McLeod et al. (2015) drar slutsatsen att
språkkompetens används av barnen som ett verktyg för inkludering och exkludering i
relationsskapandet. I linje med det visar Dueks (2017) studie att en grupp som behärskar
majoritetsspråk hamnar i maktposition i förhållande till en annan grupp som inte talar
majoritetsspråket och som därför hamnar i underläge. Bligh och Drurys (2015) resultat visar
på att barn med utländsk bakgrund som har otillräckliga kunskaper i majoritetsspråket istället
använder sig av andra strategier för att delta i gemenskapen då de observerar, lyssnar och
härmar andra barn. Vidare lyfter de att dessa barn kan vara ovilliga att delta i aktiviteter som
sker på majoritetsspråket och istället kan de välja att engagera sig i aktiviteter som sker på
deras modersmål där kan de visa sina erfarenheter och kunskaper.
I kontrast med det visar Tang och Adams (2010) studie gjord i Storbritannien att barn kan få
nya vänner genom att vara med andra barn utan att aktivt kommunicera verbalt. Leken kan
möjliggöra för barn med utländsk bakgrund att få vänner, behålla vänner och utveckla sitt
självförtroende. Detta kan i sin tur bidra till att de utvecklar sina kommunikativa förmågor. Det
här klarläggs även i Skaremyrs (2014) studie där resultatet påvisar att ju mer kunskaper barnet
har i majoritetsspråket desto mer inflytande har barnet i språkliga händelser. Hennes resultat
belyser att barn med utländsk bakgrund som har otillräckliga kunskaper i majoritetsspråket
deltar perifert i språkliga aktiviteter. De intar ofta en följande roll och använder kroppsspråk,
skuggning och röstuttryck för att delta. Skuggning som ett kommunikativt redskap lyfts i
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Björk-Willén (2006) och tolkas där som barns aktiva handlingar för att bli medlemmar i en ny
språklig och kulturell kontext.
Sammanfattningsvis visar ovanstående forskning på betydelsen av en fungerande
kommunikationsförmåga i relationsskapande då den påverkar barns möjligheter att få nya
vänner. En del studier visar att kamratrelationerna har stor betydelse för barns självkänsla samt
att språkkompetens kan användas av barn både för inkludering och exkludering av andra barn.
Resultaten visar att leken är viktig för att få och behålla vänner, utveckla sitt självförtroende
och utveckla sina kommunikativa förmågor. Vidare visar resultat att barn som har otillräckliga
kunskaper i majoritetsspråket deltar perifert och använder sig av andra strategier för att kunna
delta såsom observera, lyssna och härma. Dessa barn kan även vara villigare att delta i
aktiviteter som sker på deras modersmål. Det framkommer också att ju bättre ett barn behärskar
majoritetsspråket desto mer inflytande har barnet i språkliga aktiviteter på förskolan samt i
skapandet av kamratrelationer.

3. Vetenskapsteoretisk och metodologisk utgångspunkt
Här nedan följer en beskrivning av studiens vetenskapliga och metodologiska utgångspunkter.
Då syftet med föreliggande studie är att bidra med förståelse för de rådande
tolkningsrepertoarer i pedagogers tal om inkludering av barn med utländsk bakgrund i
förskolans kontext anser vi att socialkonstruktionism är en relevant vetenskapsteoretisk
utgångspunkt med avstamp i språkets funktion. Studiens metodologiska del har
diskurspsykologi som utgångspunkt.

3.1. Socialkonstruktionism
Vår studie har sin vetenskapsteoretiska utgångspunkt i den socialkonstruktionistiska teorin.
Inom socialkontruktionism ses verkligheten som historiskt och kulturellt beroende och vi är
födda i en värld med ramverk och kategorier som redan finns i vår kultur (Burr, 1995).
Människans världsbild är inte en spegling av verkligheten utan verkligheten är en social
konstruktion under ständig utveckling. Verkligheten och kunskap konstrueras med hjälp av
språket i interaktionerna mellan människor vilket innebär att världen konstrueras via det som
talas eller skrivs (Burr, 1995; Bolander & Fejes, 2015). Enligt Burr (1995) är därmed språket
centralt inom socialkonstruktionism, vilket utgör en grund för vår studie då vi analyserar vilka
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tolkningsrepertoarer som råder i pedagogers tal om inkludering av barn med utländsk bakgrund
i förskolans kontext. Enligt Winther Jørgensen och Philips (2000) innebär diskurs “ett bestämt
sätt att tala om och förstå ett utsnitt av världen” (s.7). Diskursanalys möjliggör för människan
att förstå språkets funktion i sin konstruktion av verkligheten (Bolander & Fejes, 2015).
Diskursanalys är användbart för att studera vilka sanningar som skapas, vad som blir synligt
och vad som osynliggörs i texter och tal. Winther Jørgensen och Phillips (2000) menar att
diskursanalys hjälper oss att förstå vilka uppfattningar av världen som råder i ett visst
sammanhang och dess sociala konsekvenser vilket vi anser är lämpligt utifrån syfte i
föreliggande studie som är att bidra med förståelse för de rådande tolkningsrepertoarer i
pedagogers tal om inkludering av barn med utländsk bakgrund i förskolans kontext. Utifrån
Winther Jørgensen och Phillips (2000) består diskursanalys av tre inriktningar: diskursteori,
kritisk diskursanalys och diskurspsykologi. Diskurspsykologi tillämpas för att undersöka
mindre språkliga sammanhang och därmed har vi valt att använda oss av diskurspsykologi som
metod med tolkningsrepertoarer, retorik samt kategorisering som analysverktyg.
Diskurspsykologi presenteras nedan under avsnitt Diskurspsykologi. Våra analysverktyg
presenteras vidare under metodkapitel i avsnitt 4.7. Analysverktyg.

3.2. Diskurspsykologi
Syftet med föreliggande studie är att bidra med förståelse för de rådande tolkningsrepertoarer
i pedagogers tal om inkludering av barn med utländsk bakgrund i förskolans kontext och då
diskurspsykologi används i mindre sociala kontexter finner vi det relevant som metod för vår
studie. Inom diskurspsykologi studeras hur människor använder språket i konkreta sociala
interaktioner för att konstruera sin verklighet (Burr, 2003; Potter & Wetherell, 1987). I vår
studie innebar sociala interaktioner de intervjuer som genomfördes. Enligt Winther Jørgensen
och Phillips (2000) konstrueras diskurser via språket och människor kan använda de rådande
diskurserna med avsikt att framställa sig själva och världen på bestämda, fördelaktiga sätt i
social interaktion och det är av intresse att studera sociala konsekvenser av de konstruerade
diskurserna (a.a.). Potter & Wetherell (1987) menar att diskurs innebär all form av tal såsom
samtal, berättelser samt skrift. Tolkningsrepertoar är en annan benämning på ordet diskurs och
används med fördel i mindre kontexter menar Wetherell och Potter (1992) medan diskurs även
kan användas i större politiska sammanhang. Därmed anser vi att tolkningsrepertoarer är ett
relevant analysverktyg för vår studie. Tolkningsrepertoarer, retorik och kategorisering
kommer att förklaras vidare under nedanstående metodkapitel i avsnitt 4.7. Analysverktyg.
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4. Metod
I följande kapitel kommer val av metod, analysverktyg och tillvägagångssätt att presenteras. I
kapitlet presenteras även urvalet av deltagare och hur materialet transkriberades. För att besvara
studiens syfte att bidra med förståelse för de rådande tolkningsrepertoarer i pedagogers tal om
inkludering av barn med utländsk bakgrund i förskolans kontext behövde vi få ta del av
pedagogers tal om inkludering. Därmed har vi valt att genomföra en intervjustudie utifrån
studiens teoretiska ram som beskriver att verkligheten är en social konstruktion och kunskap
konstrueras med hjälp av tal i interaktioner mellan människor (Burr, 1995). Föreliggande studie
är en kvalitativ forskningsstudie. Enligt Bryman (2011) ligger tyngden i en kvalitativ studie på
förståelsen av den sociala verkligheten vilket innebär att deltagarna i en viss kontext förstår
och tolkar sin verklighet. Med hjälp av en kvalitativ studie kan vi som forskare få en inblick i
hur pedagoger talar om inkludering av barn med utländsk bakgrund samt vilka arbetssätt
pedagoger talar om för att möjliggöra för kommunikation och delaktighet för barn med
utländsk bakgrund som har otillräckliga kunskaper i det svenska språket.

4.1. Urval
I vår studie har intervjudeltagarna valts ut genom ett målinriktat urval i linje med Bryman
(2011) då vi hade för avsikt att välja deltagare som var verksamma pedagoger då vi ansåg att
de var representativa för vår forskningsstudie. Därmed ansåg vi att de skulle vara oss
behjälpliga vid datainsamlingen för att i sin tur möjliggöra för oss att besvara
forskningsfrågorna. Därmed var valet av verksamma förskollärare/barnskötare ett krav för att
kunna besvara forskningsfrågorna och i vår studie benämner vi de som pedagoger. Bryman
(2011) klargör att ett målinriktat urval innebär att deltagarna till undersökningen inte är
slumpmässigt utvalda. Studien använder sig även av ett bekvämlighetsurval i enlighet med
Bryman (2011) vilket innebär att deltagare valts utifrån deras tillgänglighet. För oss innebar
det att vi valde att intervjua för oss kända pedagoger och den av oss som var mest bekant
genomförde intervjun med respektive deltagare. I studien deltog sammanlagt fem förskollärare
och en barnskötare. I valet av enbart en barnskötare styrdes vi inte av hennes utbildning utan
av att hon var tillgänglig och känd för en av oss. I resultatet kommer det inte att framkomma
huruvida utdraget kommer ifrån en förskollärare eller en barnskötare då det inte har någon
betydelse för resultatet för vår studie. Intervjuerna genomfördes på fyra förskolor i två olika
kommuner i södra Sverige. De utvalda förskolorna är belägna dels i en stad och dels i mindre
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samhällen på landsbygden. Val av antal deltagare i vår studie var medvetet då ErikssonZetterquist och Ahrne (2015) menar att i kvalitativa intervjuer behövs sex till åtta personer
intervjuas för att samla in data som är oberoende av deltagarnas personliga uppfattningar.

4.2. Semistrukturerade intervjuer
Föreliggande studie utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och därmed ansåg vi att
semistrukturerade intervjuer var en lämplig datainsamlingsmetod för att förstå vilka
uppfattningar av inkludering av barn med utländsk bakgrund som råder i de intervjuade
pedagogernas tal. Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) kan forskaren med hjälp av en
kvalitativ intervju få syn på vilka upplevelser och erfarenheter som intervjudeltagarna har av
något. Även språkbruk, normer, emotioner och förgivettagande hos intervjudeltagaren
synliggörs, därmed är valet av metod lämpligt med hänsyn till syftet och forskningsfrågorna i
vår studie. Enligt Bryman (2011) innebär semistrukturerade intervjuer att forskaren utgår ifrån
en lista med teman som ska beröras under intervjuns genomförande. Vi delade upp vår
intervjuguide i två teman: inkludering och kommunikation-delaktighet och under dessa teman
fanns sammanlagt tio frågor och två följdfrågor. Frågorna som ställs i semistrukturerade
intervjuer ska möjliggöra för intervjudeltagaren att svara fritt och beskriva sin verklighet.
Forskaren har även möjlighet att ställa följdfrågor när det uppkommer något som forskaren
finner intressant och kan vara av vikt för studien (Bryman, 2011).

4.3. Tillvägagångssätt
Kontakt togs med fem förskollärare och en barnskötare via mail redan i den andra veckan av
studiens genomförande. I våra mail presenterade vi syftet med vårt examensarbete, tidsramar
för intervjuer samt hur datainsamlingen skulle genomföras. Vid denna kontakt gav de
tillfrågade pedagogerna ett preliminärt samtycke till att delta i intervjuerna. Förslag på två
passande dagar för intervjuer framfördes och tillsammans med pedagogerna kom vi överens
om vilken tid som intervjuerna skulle genomföras på respektive förskola. Pedagogerna fick
läsa igenom och skriva under informations- och samtyckesblanketten (se bilaga 1) vid samma
tillfälle som intervjun genomfördes. Under intervjuerna utgick vi ifrån på förhand formulerade
frågor i intervjuguiden (se bilaga 2) där vi gav intervjudeltagarna utrymme till att svara fritt.
Vi presenterade frågor muntligt och delgav intervjuguiden i pappersform till deltagarna för att
de

själva

skulle

kunna

läsa

frågorna.
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Intervjuguiden

och

informations-

och

samtyckesblanketten var godkända av våra handledare innan vi genomförde intervjuerna och
de presenteras som bilaga. Vid den första intervjun valde vi att båda närvara då vi ville skapa
ett likvärdigt sätt att genomföra resterande intervjuer. Två dagar var avsatta för intervjuer och
de resterande intervjuerna genomfördes enskilt av den som var mest bekant med
intervjudeltagaren. Vi åkte till respektive förskola och genomförde intervjuerna i avskilda rum
där det inte förelåg någon risk för avbrott eller annan form av störning då utformningen av
miljön enligt Bryman (2011) kan påverka kvaliteten på ljudupptagningen. Genomförda
intervjuer pågick under ca 8–17 minuter och som dokumentationsverktyg användes
ljudupptagning via mobiltelefon. Ljudupptagning möjliggjorde för oss att flertalet gånger gå
igenom det som intervjudeltagarna sagt. Föreliggande studie fokuserar på språkets användning
och därmed var det av vikt att inga språkliga nyanser gick förlorade (Bryman, 2011). Varje
individuell intervju transkriberades i sin helhet vilket beskrivs vidare under nedanstående
avsnitt 4.4. Transkribering.

4.4. Transkribering
Bryman (2011) beskriver att det är nästintill obligatoriskt med ljudupptagning vid intervjuer
och därefter transkribering av materialet vid studier av språket. Ett sådant tillvägagångssätt är
en bidragande faktor för att förbättra forskarens minne samt att det möjliggör för flertalet
tillbakablickar i materialet. I ett kvalitativt material är det både intressant vad
intervjudeltagaren säger samt hur de säger det (a.a.) I vår studie transkriberades varje
ljudinspelning ordagrant vilket innebar att allt tal omvandlades till text. Transkriberingarna
genomfördes enskilt direkt efter intervjuerna och därefter lyssnade var och en igenom sina
inspelningar och läste transkriptionerna samtidigt för att säkerställa att alla ord skrivits ner
korrekt. Vi hade inte bestämt ett gemensamt system för hur vi skulle skriva, det vill säga hur
detaljerade transkriptionerna skulle vara i linje med Bjørndal (2005). Det innebar att
transkriptionerna skiljde sig åt i paret då en av oss skrev allt med talspråk medan den andre i
paret skrev med skriftspråk med undantag för vissa specifika ord såsom asså, ähum och å. Den
ena i paret skrev även pedagogens icke-verbala beteenden inom parentes vilket gav en mycket
detaljerad transkription, vilket Bjørndal (2005) menar medför att det blir svårt att läsa. Då vi
analyserade både vad pedagogerna sa och på vilket sätt de använde sig av retoriska strategier
var det viktigt för oss att använda oss av samma transkriptionssystem då skillnaderna i
transkriptionerna kunde påverkat resultatets tillförlitlighet. Efter genomförd transkriberingen
kom vi fram till att både skriva med skriftspråk då det underlättade läsningen samt hur vi skulle
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skriva pauser och de ord som pedagogerna använde när de funderade. Då studien har en
socialkontruktionistisk ansats valde vi att lägga vårt fokus på språket och därmed betraktas
intervjun som en social interaktion där både frågor och svar transkriberas och analyseras
(Winther Jørgensen och Philips, 2000).

4.5. Etiska ställningstaganden
För att säkerställa skyddet av individen har vi tagit hänsyn till fyra etiska principer:
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman,
2011). Informations och Samtyckeskravet uppfylldes då intervjudeltagarna informerades via
en informations- och samtyckesblankett om studiens syfte och att deras deltagande var frivilligt
samt att deltagandet kunde avbrytas närsomhelst. Deltagarna gav sitt godkännande genom att
skriva under en information- och samtyckesblankett. Enligt Bryman (2011) är det lämpligt med
ett skriftigt samtycke ifall det skulle uppstå eventuella invändningar mot studien som
genomförts. Konfidentialitets och Nyttjandekravet uppfylldes då intervjudeltagarna
informerades om att inga personliga uppgifter skulle nämnas i vår studie vilket innebär att
deltagarna inte kan identifieras av utomstående. Alla deltagare fick fiktiva namn och deltagarna
informerades om att insamlad data endast skulle användas i föreliggande studie (a.a.). När det
gällde de forskningsetiska principerna använde vi oss av Vetenskapsrådets etiska principer i
linje med Bryman (2011) och vi är medvetna om att de numera finns beskrivna under
Vetenskapsrådets (2017) God Forskningssed. Då vi redan hade lämnat ut Informations- och
Samtyckesblankett till intervjudeltagarna där vi använt oss av de forskningsetiska principerna
som var beskrivna i Bryman (2011) valde vi att inte ändra det vid metodbeskrivningen.

4.6. Studiens tillförlitlighet
I linje med Bryman (2011) valde vi att säkerställa studiens tillförlitlighet genom att använda
oss av de fyra delkriterierna: Trovärdighet, Överförbarhet, Pålitlighet och En möjlighet att
styrka och konfirmera. Trovärdigheten i vår studie innebar att vi informerade deltagarna om
att vi kommer återkoppla studiens resultat till intervjudeltagarna för att på så sätt bekräfta att
vi uppfattat det som de sagt som korrekt (a.a.). Vid transkriberingen av de inspelade
intervjuerna lyssnade vi på inspelningarna och läste transkriptionerna samtidigt för att
säkerställa att alla ord skrivits ner korrekt precis som deltagarna sagt vilket redogörs för i
avsnitt 4.4.Transkribering. I avsnitt 4.9. Metoddiskussion problematiserar och diskuterar vi hur
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valet av metod och studiens genomförande påverkade studiens kvalitet. Det för att ytterligare
stärka studiens trovärdighet. Överförbarhet innebär möjligheten att överföra resultaten till en
annan miljö (Bryman, 2011). Studien utgår ifrån en socialkonstruktionistisk teori och vår avsikt
var att via intervjuer ta del av deltagarnas verklighet i förskolans kontext. Resultatet är därmed
inte en representativ sanning för alla förskollärare i Sverige vilket innebär att det inte går att
generalisera vår studie. Dock styrdes vi inte av våra personliga värderingar i analyserna vilket
stärkte möjligheten att styrka och konfirmera i linje med Bryman (2011). Pålitlighet i vår studie
innebar att vi var transparenta i studiens genomförande då vi i detalj beskrev alla faser i
forskningsprocessen i enlighet med Bryman (2011). Det redogörs för under avsnitten:
4.1.Urval,

4.2.Semistrukturerade

intervjuer,

4.3.Tillvägagångssätt

samt

4.5.Etiska

ställningstaganden.

4.7. Analysverktyg
Här nedan redogör vi för de analysverktyg som vi använt oss av i vår analys av insamlade data
med utgångspunkt i diskurspsykologi. Analysverktygen som användes i studien är
tolkningsrepertoarer, retorik och kategorisering. Analysverktygens betydelse och deras
användningssätt i analysarbetet presenteras nedan.
4.7.1. Tolkningsrepertoarer
Tolkningsrepertoarer menar Wetherell och Potter (1992) är ett antal termer som används på ett
specifikt språkmässigt sätt, där liknande mönster upprepas flertalet gånger och därmed kan
urskiljas. Tolkningsrepertoar är en annan benämning på ordet diskurs och används med fördel
i mindre kontexter menar Wetherell och Potter (1992). Winther Jørgensen och Phillips (2000)
menar att tolkningsrepertoarer som analysverktyg möjliggör för att analysera de konstruktioner
som framkommer genom språket i sociala kontexter med den sociala interaktionens innehåll
som centralt för analysen. Med hjälp av tolkningsrepertoarer kan vi identifiera mönster och på
det viset synliggöra ett specifikt sätt att tala om ett begrepp i en social praktik (a.a.). Enligt
Bryman (2011) är tolkningsrepertoarer av intresse då det belyser att talaren befinner sig inom
en specifik ram och dess uttalanden styrs av rådande normer.
I föreliggande studie användes tolkningsrepertoarer som analysverktyg för att urskilja mönster
i vår empiri. Valet av tolkningsrepertoarer i linje med Wetherell och Potter (1992) möjliggjorde
för oss att urskilja de upprepade begrepp och beskrivningar som framkom i pedagogers tal om
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inkludering samt om vilka arbetssätt de talar om för att möjliggöra för delaktighet och
kommunikation för barn med utländsk bakgrund som har otillräckliga kunskaper i det svenska
språket.
4.7.2. Retorik

Winther Jørgensen och Phillips (2000) lyfter fram att i diskurspsykologi läggs fokus på den
retoriska organiseringen av text och tal vilket betyder hur text och tal riktas in mot social
handling. Förtydligat innebär det att man studerar hur individer använder tolkningsrepertoarer
mer eller mindre strategiskt i interaktionen med varandra med avsikt att uppnå något, därmed
blir det viktigt att ställa sig frågan “vad som står på spel” (a.a.). Retorik handlar om hur man
övertygar med hjälp av argument och begreppet används för att framställa något som
övertygande eller försvarbart (Potter & Wetherell, 1987). Enligt Holmberg (2010) handlar
retorik dock inte endast om argumentation där människor ska övertyga varandra utan även om
interaktionen mellan människor.
I föreliggande studie användes retorik i linje med Holmberg (2010) som analysverktyg för att
synliggöra retoriska strategier i pedagogers tal om inkludering samt om vilka arbetssätt de talar
om för att möjliggöra för delaktighet och kommunikation för barn med utländsk bakgrund som
har otillräckliga kunskaper i det svenska språket.
4.7.3. Kategorisering
Enligt Wetherell och Potter (1992) handlar kategorisering om hur människor klassificerar sig
själva i förhållande till andra och hur de placerar andra människor i kategorier. Genom
kategorisering omvandlar människor komplicerade fysiska och sociala verkligheter till en
förenklad form. Kategorier skapas via tal och skrift och representerar särskilda sätt att
organisera verkligheten och det är av intresse att undersöka vilka funktioner kategorierna
uppfyller (Potter & Wetherell, 1987; Horton-Salway, 2001). Kategoriseringar är beroende av
vilket sammanhang som människor befinner sig i. Det i sin tur innebär att människor påverkas
av kontexten som de ingår i och deras sätt att tala på är ett resultat av denna kontext (Potter &
Wetherell, 1987).
I föreliggande studie användes kategorisering i linje med Potter och Wetherell (1987) som
analysverktyg för att analysera hur pedagoger kategoriserar sig själva och barn i sitt tal om
inkludering samt om arbetssätt de talar om för att möjliggöra för delaktighet och
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kommunikation för barn med utländsk bakgrund som har otillräckliga kunskaper i det svenska
språket.

4.8. Analysprocess
Efter att allt material transkriberats valde vi att skriva ut alla transkriptioner i pappersform för
att därmed enklare få en överblick av vårt material. Först läste vi tillsammans igenom vårt
material i sin helhet för att båda skulle få insikt i varandras intervjuer. Därefter diskuterade vi
hur vi skulle gå tillväga för att på bästa sätt kunna identifiera tolkningsrepertoarer i pedagogers
uttalanden. När vi hade vänt och vridit på olika upplägg valde vi att dela upp materialet i mindre
delar för att kunna finna likheter och skillnader i alla pedagogers uttalanden. Från början hade
vi för avsikt att analysera svaren från varje intervjufråga separat. Redan vid första analysen
upptäckte vi dock att en sådan uppdelning inte var gynnsam för vår analys då svaret på en fråga
kunde urskiljas på flera olika ställen i varje intervju. Det medförde att vi kunde urskilja mönster
på ett annat sätt och kunde identifiera olika teman i vårt material vilket kallas för kodning.
Winther Jørgensen och Phillips (2000) lyfter fram att inom diskurspsykologi är kodning det
första steget i analysarbetet och i vårt analysarbete innebar det att nya mönster kunde
identifieras och tolkningsrepertoarer växte fram. Därefter läste vi igenom alla svaren,
färgkodade de identifierade mönstren och skrev stödord för varje färg för att synliggöra olika
tolkningsrepertoarer under varje tema. Alla tolkningsrepertoarer som vi kunde urskilja valde
vi att analysera med våra analysbegrepp retorik och kategorisering. I vårt arbete analyserade
vi hur pedagogerna kategoriserar sig själva och exempelvis då de använde sig av orden “alla
barn” kunde vi utläsa att de inte särskilde barnen utan kategoriserade alla barn som likvärdiga
deltagare. Vi analyserade även att de förstärkte sina uttalande retoriskt då de exempelvis
använde sig av ordet “jätteviktig” då de talade om sin roll i inkluderingsarbetet. Med hjälp av
våra analysverktyg kunde vi bidra med en förståelse för de rådande tolkningsrepertoarer i
pedagogers tal om inkludering av barn med utländsk bakgrund i förskolans kontext.

4.9. Metoddiskussion
I vår studie utgick vi ifrån socialkonstruktionism och diskurspsykologi och i enlighet med Burr
(1995) beskrev vi i vår vetenskapsteoretiska utgångspunkt att språket utgör kärnan inom
socialkonstruktionism. Med hjälp av diskurspsykologi kan forskaren studera hur människan
använder språket i konkreta sociala interaktioner för att konstruera sin verklighet (Burr, 2003;
Potter & Wetherell, 1987). Det utgör grund för vår studie då vi analyserar vilka
tolkningsrepertoarer som råder i pedagogers tal om inkludering av barn med utländsk bakgrund
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i förskolans kontext. Vi är medvetna om att ett annat val av teori och metod hade gett ett annat
resultat dock valde vi socialkonstruktionism och diskurspsykologi med tolkningsrepertoarer,
retorik och kategorisering som analysverktyg då vi inte funnit tidigare studier om inkludering
av barn med utländsk bakgrund som utgått ifrån samma vetenskapsteoretiska och
metodologiska utgångspunkt.
Med hänsyn till teori och metodval använde vi oss av semistrukturerade intervjuer för att kunna
ta reda på hur enskilda pedagoger talar om inkludering av barn med utländsk bakgrund som
har otillräckliga kunskaper i det svenska språket. Intervjun som metod har dock några svagheter
då forskaren inte kan vara säker på vad intervjudeltagarens uttalande betyder. Utifrån det är vi
medvetna om att analysen i vår studie endast är en tolkningsprocess av pedagogernas
beskrivningar (Winther Jørgensen & Philips, 2000; Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Trots
det var vi noggranna med att i så stor utsträckning som möjligt vara neutrala och opartiska i
våra analyser och försökte välja de mest rimliga tolkningarna (a.a.).
Vi uppmärksammade att två frågor i vår intervjuguide upplevdes som liknande då en del
pedagoger sa att de redan svarat på frågan. Vi är medvetna om att utformningen av två liknande
frågor i intervjuguiden kan ha påverkat resultatet dock gjorde vi en provintervju, den indikerade
inte att några frågor upplevdes som liknande. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) ska bra
intervjufrågor bidra tematiskt till att generera svar och dynamiskt till att skapa en god
interaktion och vi är medvetna om att utformningen av två liknande frågor kunde påverkat
dynamiken i intervjuerna då pedagogerna stannade upp och behövde fundera på hur de kunde
vidareutveckla sina svar.
I urvalet av pedagoger i studien styrdes vi av pedagogernas tillgänglighet och valde därför att
intervjua för oss kända pedagoger. Vi ser inte detta som ett hot mot studiens tillförlitlighet då
vi är medvetna om att studiens resultat inte är generaliserbart och vi strävade efter att vara
opartiska i våra analyser, detta i linje med Bryman (2011). Valet av för oss kända pedagoger
underlättade studiens genomförande då vi redan hade en etablerad relation till pedagogerna
som deltog i studien. Vi valde att använda oss av ljudupptagning som dokumentationsverktyg
då vi ville ta reda på hur pedagogerna talade om inkludering samt vilka arbetssätt de talade om
för att möjliggöra för delaktighet och kommunikation för barn med utländsk bakgrund som har
otillräckliga kunskaper i det svenska språket. En svårighet med ljudupptagning som upptäcktes
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först vid transkriberingen var att det ibland var svårt att urskilja specifika ord i pedagogernas
tal vilket i sin tur kan ha påverkat hur vi tolkat resultatet, detta i linje med Bjørndal (2005).

5. Resultat och analys
Här nedan presenteras och analyseras resultatet från de sex intervjuerna med verksamma
pedagoger som genomfördes. Utifrån studiens två frågeställningar har vi delat in pedagogernas
uttalanden i två resultatteman: Pedagogers tal om inkludering av barn med utländsk bakgrund
i förskolan samt Arbetssätt för att möjliggöra för kommunikation och delaktighet för barn med
utländsk bakgrund som har otillräckliga kunskaper i det svenska språket. Resultaten har
analyserats med tolkningsrepertoarer, retorik samt kategorisering som analysverktyg. Då
pedagogernas ord är invävda i analyserna valde vi att skriva det med kursiverad text och
citattecken “ “ för att därmed förtydliga att det är deras ord. De citat som vi ansåg var centrala
för vårt resultat valde vi att skriva fram som utdrag. I citaten har vi använt oss av tre punkter
... för att synliggöra att intervjudeltagaren tog en paus. Vi har även använt oss av (...) för att
synliggöra att det fanns mer i utdraget men vi valde dock att inte ta med det som vi ansåg inte
var relevant för studiens resultat. Vi har valt att skriva fram pedagogers fiktiva namn i resultatet
för att öka läsbarheten och transparensen i analysdelen. Då utdrag från flera pedagoger
förekommer vid samma ställe i löpande text har vi valt att skriva den aktuella pedagogens
fiktiva namn inom parentes, till exempel (Stina). Efter varje resultattema följer en
sammanfattning.

5.1 Pedagogers tal om inkludering av barn med utländsk bakgrund i förskolan
Här nedan analyseras pedagogers tal om inkludering av barn med utländsk bakgrund i
förskolan. Hur pedagoger talar om inkludering synliggörs genom mönster i empirin. Dessa
mönster har bildat tre tolkningsrepertoarer som beskrivs nedan: Det är pedagogens ansvar att
skapa en inkluderande förskola, Olikheter är en tillgång samt Språket är en utmaning i
inkluderingsarbetet. Tolkningsrepertoarerna som har blivit synliga i vår empiri kommer
analyseras med hjälp av våra analysverktyg: retorik och kategorisering.
5.1.1. Det är pedagogens ansvar att skapa en inkluderande förskola
Tolkningsrepertoaren som presenteras nedan blir synlig genom mönster i pedagogers tal om
inkludering. Dessa mönster är “pedagogernas uppfattningar om inkludering”, “kategoriseringar
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av barn som likvärdiga deltagare”, “pedagogens ansvar för att inkludera alla barn” samt
“anpassa verksamheten utifrån barnens förutsättningar”.
Utifrån pedagogers yttranden kan vi utläsa att samtliga pedagoger har liknande föreställningar
om vad inkludering är. Alla pedagoger säger att för dem handlar inkludering om att vara
delaktig då det i alla uttalanden framgår att det är viktigt att alla barn ska kunna vara med och
få en plats i gruppen. De två pedagogerna Maria och Stinas yttranden är exempel på de
uppfattningar om inkludering som råder i pedagogers tal och inkludering. För Maria innebär
inkludering “trygghet, gemenskap och att få vara delaktiga” och för Stina innebär inkludering
“allas möjlighet att kunna delta i sociala sammanhang” på förskolan. Samtliga pedagoger
kategoriserar alla barn som likvärdiga deltagare i gemenskapen, vilket kan tyda på att de inte
särskiljer barn utifrån vilka bakgrunder de har utan alla barn ska inkluderas. Detta visar även
Helena och Marias uttalanden “det handlar ju om att vara en lika del i ett sammanhang” samt
“att få vara delaktiga oavsett var man kommer ifrån”. Det framträder även i Stinas och Esters
yttrande när de betonar att alla barn ska kunna vara med. Sociala konsekvenser av de rådande
uppfattningarna om inkludering hos pedagogerna kan vara att för samtliga pedagoger är allas
barn möjlighet till att delta av högsta prioritet. De rådande uppfattningarna kan även resultera
i att samtliga pedagoger är medvetna om att inkludering inte endast handlar om en rumslig
integrering utan om alla sociala aspekter som pedagogerna synliggör i sina uttalanden.
Samtliga pedagoger talar om att det är verksamheten och inte barnen som ska anpassas för att
inkludera alla barn. Deras uttalanden kan tyda på att med “verksamheten” avser de det som
sker på förskolan såsom pedagogernas förhållningssätt och arbetssätt. Ett par pedagoger
betonar vikten av att arbeta med inkludering när de säger att förskolans verksamhet ska/måste
anpassas efter de behov som finns barngruppen. Åsas yttrande nedan är ett exempel på hur hon
retoriskt förstärker att verksamheten måste anpassas och att det är pedagogens ansvar att
genomföra det:
“Jag brukar jämföra det med ett gummiband…alltså förskolans verksamhet måste vara
som ett gummiband så att du kan töja ut det så att alla liksom får plats inom, inom
gummibandet”
Hennes retoriska uttalande talar för att det kan få konsekvenser om pedagoger brister i
inkluderingsarbetet. Lenas yttrande om när ett barn har svårt att ta sig in i gemenskapen “då
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får man ju hjälpa till som pedagog” kan däremot ställas i kontrast till Åsas “måste” eftersom
Lenas uttalande inte upplevs lika kraftfullt i jämförelse med övriga pedagogers uppfattningar
när hon talar om sin roll genom att använda sig av orden “man får”.
Samtliga pedagoger talar om att barn ska få möjlighet att kunna delta “utifrån sina
förutsättningar”, vilket tyder på att pedagoger kategoriserar barn utifrån vilka förutsättningar
de har, dock specificerar endast en pedagog vilka förutsättningar som hon menar såsom språk
och härkomst. I samtliga pedagogers uttalande framgår det att utifrån deras erfarenhet har barn
olika förutsättningar som påverkar deras sätt att delta i förskolans kontext. Detta kan tala för
att pedagogerna kategoriserar sig som erfarna pedagoger vilket förstärks retoriskt i Åsas
yttrande om att hon “brukar” jämföra en inkluderande förskola med ett gummiband. Även
användningen av orden “dina förutsättningar” och “du kan töja ut” i Åsas uttalande ses som
en retorisk strategi när hon vänder sig till intervjuaren för att övertyga om sin uppfattning av
verkligheten. De flesta pedagoger talar om gemenskap som en viktig förutsättning för
inkludering i förskolan. Det är genomgående i deras uttalanden att inkludering handlar om att
varje barn ska hitta sin plats i “gemenskapen” och att alla barn deltar i “sociala sammanhang”
på förskolan. Det kan tala för att de flesta pedagoger likställer inkludering med delaktighet i en
gemenskap med andra. Dock framkommer en variation i pedagogers tal då ett uttalande skiljer
sig ifrån övriga. Lena presenterar ett annat sätt att resonera kring inkludering:
“Man kan ju vara inkluderad utan att vara med någon annan (...) det är utifrån barnet
alltså hur den känner sig inkluderad (...) utefter deras känsla och vilja...”
Hon förtydligar uttalandet genom att förklara att hon menar att det kan vara självvalt att inte
vilja vara med någon annan men att barnet ändå är inkluderat. En tolkning som vi gör utifrån
Lenas uttalande är att hon anser att det är barnets val att vilja bli inkluderad. Då hon senare
säger att när barnet har svårt att komma in i gruppen “får man hjälpa till som pedagog” tolkar
vi det som att hon kategoriserar sig själv som ansvarig för att barnet blir inkluderat. De flesta
pedagoger kategoriserar sig själva som ansvariga för att inkludera alla barn, vilket framgår
tydligt i Åsas uttalande när hon förstärker retoriskt sin roll när hon säger:
“Vilken roll? Jag har en jätteviktig roll... det är ju jag som... “
Även Maria framhäver betydelsen av sin roll när hon säger att hon brukar arbeta “nära, för att
skapa relationer och trygghet för att visa att jag finns där och stöttar” barnet. Lena beskriver
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sin roll på liknande sätt då hon säger att arbetet med inkludering sker “genom att vara nära
barn och genom att lyssna på barnen”. Pedagogers uttalanden kan tolkas som att samtliga
pedagoger ser på inkluderingsarbetet som att det är inget som sker automatiskt utan det kräver
ett medvetet förhållningssätt. Det är dock endast två pedagoger som i sina uttalanden
kategoriserar både sig själva och hela arbetslaget som ansvariga för inkluderingsarbetet.
Genom att använda sig av “vi ska” och “vi måste” förstärker pedagoger sina yttranden om
arbetslagets ansvar för att skapa förutsättningar för att alla barn ska bli inkluderade i förskolan.
När de använder sig av ordet vi tyder det på att de inte separerar sig själva från arbetslaget och
ansvaret. När pedagogerna säger “jag” och “mitt ansvar”, kan det å ena sidan tala för att de
inte är rädda för att själva ta ansvar för uppdraget men å andra sidan kan det betyda att de inte
har arbetat fram några gemensamma strategier för inkluderingsarbetet. En intressant upptäckt
i pedagogers uttalanden är att en del pedagoger inte ger några konkreta exempel på sitt
arbetssätt utan pratar allmänt om inkludering vilket vi uppfattar som en viss osäkerhet i deras
framställanden. Det kan även uppfattas som att pedagogerna talar allmänt om inkludering då
de inte använder sig av konkreta strategier men vill framställa sitt arbetssätt på ett korrekt sätt.
Åsa och Lena säger att “det finns ingen given mall för hur det ska göras men du kan ju ha
många olika verktyg å plocka fram” samt “man kan använda de verktyg som finns”. Detta visar
på att de har erfarenhet av att arbeta med olika inkluderingsstrategier dock förblir det en tyst
kunskap då pedagogerna upplevs ha svårigheter med att sätta ord på vad dessa strategier
innebär.
En del av de intervjuade pedagogerna använder sig av ordet “man” vilket gör det svårt att utläsa
vem de avser och vems arbetssätt de pratar om. Genom att använda sig av ordet “man” istället
för orden “jag” eller “vi” har de avidentifierat sig själva i sina beskrivningar av sin verklighet
i förskolan. Vilket framgår extra tydligt i Helenas yttrande om hur hon arbetar med
inkludering:
“Äääh och det arbetar man ju…men det är ju…det arbetar man ju liksom”.
Detta uttalande kan upplevas som vagt då hon inte talar utifrån sig själv. Även om Helena
fortsätter med att säga att “det arbetar man ju liksom…ääh dagligen, stundligen med” ger
hennes retoriska förstärkning om att det inte endast sker “dagligen” utan “stundligen” inte
samma effekt eftersom hon tidigare i samma mening använt sig av ordet “man”. När Helena
säger att det sker “i gemenskap” och “inte vid sidan av” kan det tyda på att Helena har för
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avsikt att illustrera hur hon arbetar med inkludering och när hon betonar “inte vid sidan av”
uppfattar vi det som att hon ytterligare vill förstärka sitt arbetssätt.
5.1.2. Olikheter är en tillgång
Tolkningsrepertoaren som presenteras nedan blir synlig genom mönster i pedagogers tal om en
kulturellt blandad barngrupp. Dessa mönster är “när barn med utländsk bakgrund finns i
barngruppen blir förutsättningarna för att värdegrundsarbetet bättre”, “medvetandegöra barn
kring de olikheter som finns i barngruppen”, “alla individers bidrag till inkluderingsarbetet”.
Pedagogerna var eniga om att det är positivt med en kulturellt blandad barngrupp. Samtliga
pedagoger ser olikheter som en tillgång i barngruppen när de exempelvis säger att: “mångkultur
gynnar alla” (Stina), “det blir en mångfald” (Lena), “alla individer är ett bidrag till
verksamheten och till varandra” (Helena), att “barn med utländsk bakgrund berikar väldigt
mycket” (Åsa), “man kan dra nytta av varandra” (Ester) samt att “man får jobba med
olikheter” (Maria). Användandet av specifika ord för att beskriva vad som är positivt med
olikheter tyder på att pedagogerna inser vilken betydelse olikheter har för deras
inkluderingsarbete. Pedagogerna anser att förutsättningarna för arbetet med olikheter blir bättre
i en blandad barngrupp vilket framgår extra tydligt i Stinas uttalande när hon säger “man får ju
de gratis då”. Det tyder på att hon kategoriserar sig som positiv till att barn som “ser olika ut,
har olika språk och olika kulturer” finns i hennes barngrupp vilket resulterar i att hon kan
arbeta med olikheter på ett praktiskt sätt direkt i barngruppen. Likaledes säger Maria att “det
blir mer naturligt” att prata om olikheter när barn från andra kulturer finns i barngruppen vilket
är ett argument för att förutsättningarna för värdegrundsarbete blir större i en blandad
barngrupp. Hennes ord “asså han tycker så och du tycker så” kan ses som att hon vill förklara
vilken roll hon har i värdegrundsarbetet i sin barngrupp och att hon kategoriserar sig som
medlare när två olika kulturer och språk möts.
En del pedagoger talar om att barn behöver lyfta blicken för att få en förståelse för hur samhället
ser ut vilket framträder tydligt i Åsas uttalande:
“Det måste ju visas att samhället ser ut så och det måste ju barnen också få se, vi kan inte
leva i någon skyddad verkstad där det inte, alla har vi olika med oss, förutsättningar och
språk och utseende och, och det måste vi ju jobba med”.
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Hennes uttalande tyder på att för henne är det viktigt att medvetandegöra barn kring de
olikheter som finns i barngruppen, vilket hon förstärker retoriskt genom att återkoppla till hur
samhällsläget är i Sverige just nu. Helena talar på ett liknande sätt om värdegrundsarbetet när
hon beskriver att “vi behöver vidga vyerna liksom, att det finns något större och mer än lilla
(ortsnamn)”. Helena beskriver det som att det är viktigt att barn får komma i kontakt med
främmande kulturer för att få förståelse för att världen ser ut på olika sätt beroende på vart i
världen man lever. Helenas uttalande tyder på att hon anser att det är viktigt att barn inte blir
begränsade till endast en kultur utan får möta andra kulturer för att inte bli rädda för det som
kan upplevas som annorlunda. Gemensamt för de två pedagogernas uttalanden är att de
kategoriserar svenska barn och pedagoger som “vi” och barn från andra kulturer som “dem”
eftersom pedagogerna identifierar sig med första gruppen i sina uttalanden. Deras yttranden
tyder även på att de kategoriserar barn med utländsk bakgrund som ett bidrag i
värdegrundsarbetet då det skapar förutsättningar för att arbeta med allas lika värde oavsett
bakgrund. Ester däremot säger att “det öppnar ju också upp för en värld, för de utländska
barnen att se hur de svenska barnen har det och tvärt om”. Det kan ses som att Ester till
skillnad från de två andra pedagogerna ser en blandad barngrupp som ett mer jämbördigt utbyte
där alla parter bidrar och kan ha nytta av varandra. Likaledes beskriver Maria att barn behöver
“få höra att det finns andra språk” för att kunna lyfta blicken, vilket kan tolkas som att hon
menar att genom att höra främmande språk konstruerar det en förståelse för att det finns
olikheter.
Maria och Lena framställer att inkludering av barn med utländsk bakgrund inte är någon
svårighet utan de talar istället om att de arbetar inkluderande oavsett vilka barn som finns i
barngruppen. I bådas yttranden framställs inkludering som ett arbete som handlar om att
inkludera alla barn i förskolan och att det inte ska vara några skillnader i hur man arbetar med
inkludering oberoende av kulturell bakgrund. Lenas ord “jag tycker inte att man ska se det som
svårigheter utan snarare som möjlighet till att utvecklas” förstärker retoriskt hennes och
Marias inställning till inkludering. Genom att betona ordet möjlighet kan det tyda på att Lena
vill övertyga om att hon är positivt inställd till en blandad barngrupp. Helena beskriver i sitt
nästa uttalande att alla individer kan bidra till varandra utan att dela upp barnen i olika kulturer
vilket gör att hennes andra uttalande blir mer likt Esters uttalande om alla individers roll i
inkluderingsarbetet. Helena lyfter inkludering en nivå när hon säger att “det är kanske inte
samma talspråk som är den viktigaste anknytningspunkten utan att vi möts som människor”
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vilket kan tyda på att Helena inte anser att språket behöver vara något hinder i barns
relationsskapande. Hade Helena däremot talat om vuxna hade hon förmodligen tillskrivit
språket en större roll i likhet med andra pedagogers yttranden i nedanstående tolkningsrepertoar
5.1.3 Språkförbistring som hinder i inkluderingsarbetet.
5.1.3 Språket är en utmaning i inkluderingsarbetet
Tolkningsrepertoaren som presenteras nedan blir synlig genom mönster i pedagogers tal om
svårigheter i inkluderingsarbetet. Dessa mönster är “att språket är en utmaning i kontakten med
vårdnadshavare” samt “språket är en utmaning i kontakten mellan barn och pedagog”.
Majoriteten av pedagogerna är eniga om vad de anser kan vara en svårighet då de beskriver att
de upplever språket som en utmaning i synnerhet i kontakten med vårdnadshavare. Två
pedagoger talar om att kommunikationen med barnen upplevs som enklare till skillnad mot
kommunikationen mellan vuxna eftersom barn och pedagoger använder sig av kroppsspråket
på ett ohämmat sätt. Eftersom några pedagoger poängterar kommunikationen med
vårdnadshavare när de talar om svårigheter kan det tala för att de anser att kontakten med
vårdnadshavare är en viktig del för att möjliggöra för inkludering. Åsa stärker detta retoriskt
genom att säga “jag vet ju inte vad de har med sig i sin ryggsäck” vilket kan tyda på att hon
känner sig frustrerad då hon inte kan kommunicera med en del vårdnadshavare. Utifrån deras
uttalande kan slutsatsen dras att för dem är det av särskild vikt att ha en fungerande
kommunikation mellan förskolan och hemmet eftersom det är vårdnadshavarna som känner
barnet bäst.
Till skillnad från ovannämnda yttranden säger Ester att för henne är inkludering av barn med
utländsk bakgrund svårt då det uppstår språkförbistringar i kommunikationen mellan barn och
pedagoger:
“Det känns som att de många gånger bara flyter med, för hade de förstått språket så hade
vi ju kunnat kommunicera med varandra”.
Ester är den enda pedagogen som beskriver att språket är ett hinder mellan pedagoger och barn
i det vardagliga inkluderingsarbetet. Stina däremot säger att för henne är det inga svårigheter
med inkludering förutom när hon behöver trösta ett barn som inte talar svenska. Det kan tyda
på att Stina kategoriserar sig som att hon har mer makt när hon kan kommunicera verbalt när
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hon tröstar ett barn och därmed är det problematiskt när hon inte kan använda sin beprövade
strategi. Hon ger uttryck för det när hon säger att “det kan ibland vara svårare när det är ett
större barn”, vilket kan tala för att hon kategoriserar ett äldre barn som inte kan svenska språket
som mer problematiskt att trösta fysiskt utan verbal kommunikation jämfört med ett yngre barn.
En social konsekvens av att pedagoger känner sig maktlösa när kommunikationen brister både
mellan barn-pedagoger och mellan pedagoger-vårdnadshavare kan vara att de inte kan arbeta
med inkludering på det sätt som de hade önskat.
5.1.4. Sammanfattning
Den första tolkningsrepertoaren som synliggörs i de intervjuade pedagogernas tal är Det är
pedagogens ansvar att skapa en inkluderande förskola. Det framkommer i de flesta pedagogers
uttalanden att pedagoger kategoriserar sig själva som ansvariga för att inkludera alla barn.
Pedagogerna särskiljer inte barn utifrån vilka bakgrunder de har utan de framställer
inkluderingsarbetet som att alla barn ska inkluderas. Samtliga pedagoger anser att
verksamheten ska anpassas utifrån barnens behov och att alla barn ska ges möjlighet att kunna
delta utifrån sina förutsättningar. Den andra tolkningsrepertoaren som synliggörs i de
intervjuade pedagogers tal är Olikheter är en tillgång. Pedagogerna anser att förutsättningarna
för arbetet med olikheter blir bättre i en blandad barngrupp eftersom pedagogerna kan arbeta
med olikheter på ett praktiskt sätt direkt i barngruppen. Det framkommer även att barn behöver
ges möjlighet till att lyfta blicken för att få en förståelse för hur samhället ser ut då det kan
bidra till att de konstruerar en förståelse för att det finns olikheter. Två pedagoger talar om att
alla individer kan bidra till varandra oavsett vilka bakgrunder de har. Den tredje
tolkningsrepertoaren som synliggörs i de intervjuade pedagogernas tal är Språket är en
utmaning i inkluderingsarbetet. Majoriteten av pedagogerna upplever språket som en utmaning
i inkluderingsarbetet i kontakten med vårdnadshavare. Två pedagoger upplever språket som en
utmaning i kontakten med barn.

5.2 Arbetssätt för att möjliggöra för kommunikation och delaktighet för barn med
utländsk bakgrund som har otillräckliga kunskaper i det svenska språket.
Här nedan analyseras pedagogers tal om vilka arbetssätt som de talar om för att möjliggöra för
kommunikation och delaktighet för barn som har otillräckliga kunskaper i det svenska språket.
Arbetssätten som pedagoger talar om synliggörs genom mönster i empirin. Dessa mönster har
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bildat två tolkningsrepertoarer som beskrivs nedan: Att kommunicera samt delta är avgörande
och Inte hänga upp sig på språket. Tolkningsrepertoarerna som har blivit synliga i vår empiri
kommer analyseras med hjälp av våra analysverktyg: retorik och kategorisering.
5.2.1. Att kommunicera och delta är avgörande
Tolkningsrepertoaren som presenteras nedan blir synlig genom mönster i pedagogers tal om
vad kommunikation och delaktighet innebär för dem. “Att kunna förstå och göra sig förstådd”
samt “inflytande” är mönster som framträder i pedagogers tal om kommunikation. “Vara med
utan att behöva uttrycka sig” samt “aktivt delta i sociala sammanhang” är mönster som
framträder i pedagogers tal om delaktighet.
Alla pedagoger är eniga om att kommunikation handlar om att kunna förstå och göra sig
förstådd. Samtliga pedagoger är överens om att kommunikation inte endast handlar om att
kunna använda sig av talspråk utan kommunikation handlar även om att använda
kroppsspråket. Fyra pedagoger uttrycker att det är viktigt att kunna förstå varandra. Det
framkommer extra tydligt i tre pedagogers uttalanden “jag tycker att det är jätteviktigt att
kommunicera, att man försöker kommunicera med varandra på ett eller annat sätt” (Lena),
“kunna förstå varandra och ha ett utbyte... en dialog, ett samspel” (Åsa), “alla
kommunikationsförsök, att peka på någonting utan att kunna säga det” (Stina). Dessa
uttalanden tyder på att pedagogerna anser att förmågan att kunna kommunicera är avgörande
oavsett om man har samma talspråk eller inte. Då Lena talar utifrån sin uppfattning “jag tycker”
tolkar vi det som att hon vill övertyga om att kommunikationen har stor betydelse för henne
vilket hon förstärker ytterligare retoriskt då hon använder sig av ordet “jätteviktigt”. Två andra
pedagoger talar om att kommunikation för dem handlar om inflytande. Helena och Stina
framställer det med “det är ju superviktigt (...) det är där man får möjlighet att påverka sin
vardag” (Helena); “och påverka sin situation, inflytande” (Stina). Dessa uttalanden kan ses
som att både Helena och Stina med hjälp av orden “superviktigt”, “det är där” och “påverka”
retoriskt förstärker hur viktigt de anser att kommunikation är för dem. En social konsekvens
som kan ske utifrån de rådande uppfattningarna i de flesta pedagogers tal om kommunikation
kan vara att ett barn som inte har förmågan att kommunicera och göra sig förstådd kan vara
svårt att inkludera. Utifrån pedagogers yttranden går det att utläsa att de kategoriserar barn som
att de behöver ha förmåga att kommunicera för att kunna påverka sin vardag och ha inflytande.
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När det gäller delaktighet kan vi utläsa i pedagogers yttranden två olika sätt att definiera
begreppet delaktighet. Två pedagoger talar om att delaktighet för dem innebär att alla är med.
Dock beskriver de två pedagogerna att det inte är tvunget att barnet behöver uttrycka sig eller
aktivt delta för att vara delaktig. Esters yttrande är ett exempel på det när hon pratar om barn
som väljer att inte delta aktivt i en aktivitet på förskolan:
“De är delaktiga på sitt sätt fast de kanske är en bit bort, för de kan ändå höra och de ser
vad vi gör, vi tvingar inte att de måste vara med men de är ändå delaktiga”.
När Ester beskriver att hon erbjuder barnen att delta i en aktivitet kan hennes yttrande om att
de är delaktiga trots att de inte deltar aktivt tolkas som att hon kategoriserar både sig själv och
barnen som ansvariga för delaktighet. Kategoriseringen av pedagogen blir tydlig då hon säger
att hon “erbjuder” och kategoriseringen av barnen blir synlig när hon beskriver att barnen tar
ett beslut att de “inte vill vara med”. En annan kategorisering sker i Lenas uttalande när hon
säger att en del barn behöver delta aktivt för att kunna känna sig delaktiga “men inte alla”.
Lenas uttalande tyder på att hon kategoriserar barnen som ansvariga för att bli delaktiga då det
är de som själva ska ta beslut om sitt deltagande. När hon betonar “inte alla” kan det tolkas
som att hon utifrån sin verklighet har en uppfattning om vilka barn som behöver delta aktivt
för att kunna känna sig delaktiga. En social konsekvens utifrån Lenas uttalande kan bli att de
barn som inte kan förmedla att de har ett behov av att få stöttning för att kunna delta aktivt
riskerar att förbli endast rumsliga deltagare. Fyra pedagoger talar om att delaktighet för dem
innebär att aktivt delta i sociala sammanhang samt att förstå vad som sker i dessa sammanhang.
Deras yttrande tyder på att kommunikation är en viktig förutsättning för delaktighet. Helenas
ord är ett exempel på hur de fyra pedagogerna talar om delaktighet:
“Givande och tagande. Att man är en del i ett sammanhang där man får dela med sig av
det man har men där man också är mottagare för det andra har”.
Helena förklarar vad hon anser att delaktighet är i förskolan genom att använda sig av enbart
två ord “givande och tagande” för att betona att det är något som sker ömsesidigt vilket kan
ses som en retorisk förstärkning. Sanningen som hon uttalar kan tyda på att hon kategoriserar
alla barn som att de alla har något att bidra med oavsett vilken kommunikationsförmåga barnet
har. Det kan även tolkas som att då alla barn ska vara “mottagare” menar hon att barnen ska
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vara lyhörda för varandra och ge varandra likvärdigt utrymme för att alla ska kunna delta på
samma villkor.
5.2.2. Inte hänga upp sig på språket
Tolkningsrepertoaren som presenteras nedan blir synlig genom mönster i pedagogers tal om
vilka arbetssätt de använder sig av för att möjliggöra för kommunikation och delaktighet för
barn med utländsk bakgrund som har otillräckliga kunskaper i det svenska språket. Dessa
mönster är att använda sig av “bildstöd”, “viktig att vara följsam”, “organisera aktiviteter som
inte endast bygger på det verbala språket”, “många kompisrelationer” samt “en tydlig
struktur”.
Alla pedagoger är eniga om att ett bra arbetssätt för att möjliggöra för kommunikation för barn
med utländsk bakgrund som har otillräckliga kunskaper i det svenska språket är att använda sig
av bildstöd. Åsa förstärker det retoriskt då hon jämför bilder och tecken i sitt uttalande:
“bilder är ju i början helt oslagbart (...) bilder är ju universala. (...) för tecken måste du
ju lära dig, ord måste du lära dig.”
Åsa betonar att tecken inte är lika enkla att använda sig av eftersom de måste man lära sig
vilket förstärker att hon anser att bilder är betydligt lättare att använda sig av i kommunikation
än tecken. Flera pedagoger nämner att de använder bildstöd som en förstärkning av det verbala
språket för att med hjälp av dem bli extra tydliga i vad de vill förmedla till de barn som har
otillräckliga kunskaper i det svenska språket. Det kan ses som att de vill överbrygga den klyfta
som de upplever uppstår när de endast använder det verbala språket. Esters yttrande är ett
tydligt exempel på det som framkommer i flera pedagogers beskrivningar när hon säger:
“Med en bild och ordet och tecknet känner jag att då kan man faktiskt göra så att de kan
kommunicera, vi kan kommunicera med varandra”.
Det som är gemensamt för alla pedagogerna är att utifrån deras yttranden kan vi utläsa att de
vill möjliggöra för kommunikation för alla barn i förskolan då de beskriver att strategierna
används för alla barn i barngruppen. En variation i pedagogers tal kring strategier som blir
synlig är när en av pedagogerna nämner att det uppstår ibland svårigheter då “det inte alltid
finns bilder för allt som man behöver prata om.” Det kan tyda på att trots att det finns
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hjälpmedel tillgängliga så känner pedagogen sig begränsad då bilderna inte räcker till för en
rik och detaljerad kommunikation.
Tre pedagoger talar om att det är viktigt att vara “följsam” för att möjliggöra för
kommunikation för barn med utländsk bakgrund som har otillräckliga kunskaper i det svenska
språket. Enligt pedagogerna betyder det att de är “nära barnen” (Maria), “går fram till saker”
(Stina) och “följer med dem för att se om barnen förstått pedagogernas instruktioner” (Lena).
Dessa uttalanden kan tyda på att när kommunikationen inte fungerar behöver pedagogerna vara
mer fysiskt närvarande och använda sig av andra strategier än endast talspråk. Dessa strategier
som pedagogerna talar om är “mimik”, “ögonkontakt”, “beröring” och mycket
“kroppsspråk”. Utifrån pedagogernas uttalanden kan vi utläsa att kommunikation som inte
enbart bygger på det verbala språket är ett arbete som kräver mer av pedagogerna än när den
verbala kommunikationen är tillräcklig. Då pedagoger ger exempel på olika strategier som de
använder sig av kan det förstås som att de har för avsikt att övertyga om sina beprövade
strategier för kommunikationen med barn som har otillräckliga kunskaper i det svenska
språket.
När det gäller delaktighet har samtliga pedagoger snarlika åsikter om att det är deras ansvar att
skapa förutsättningar för delaktighet för alla barn i förskolan. Tre pedagoger talar om
att möjligheter för delaktighet för barn med utländsk bakgrund som har otillräckliga kunskaper
i det svenska språket kan skapas genom att organisera aktiviteter som inte endast bygger på det
verbala språket. Helena förstärker retoriskt att det är viktigt att “inte hänga upp sig på språket”
utan möjliggöra för alla barn att visa sina kompetenser. Åsa ger uttryck för detsamma när hon
säger: “använda sig av de verktyg man har tillgängliga (...) sådana aktiviteter som man kan
göra oavsett språk... dans, sång, skapande och leka”. Vilket även Stina talar om då hon nämner
“sång” som en aktivitet som hon arbetar mycket med. Pedagogernas uttalande talar för att för
dem är det viktigt att alla barn ges förutsättningar för att aktivt kunna delta i aktiviteterna på
förskolan. Pedagogernas yttranden kan tolkas som att barns kompetenser behöver få utrymme
då det är dessa kompetenser som hjälper barnen att delta. Två pedagoger talar om att
möjligheter för delaktighet kan konstrueras genom att pedagogerna hjälper barnen att bygga
relationer. När Maria framställer att hon uppmuntrar barn till att umgås med andra kompisar
än de som barnen redan har en relation till kan det ses som hennes strategi för att möjliggöra
för delaktighet. Det kan även ses som att hon kategoriserar sig som bärare av ansvaret för att
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stötta barn i relationsskapande då hon “uppmuntrar” barnen. Lena beskriver sitt arbetssätt
kring delaktighet där hon hjälper barnen till att:
“hitta flera relationer (...) även när inte bästa kompisen är här (...) leker man med någon
som inte förstår så får man prata svenska för att alla ska vara inkluderade i leken”
Gemensamt för båda pedagogers uttalande är att de vill att barn ska ges möjlighet att etablera
fler kompisrelationer då det i sin tur kan bidra till en ökad delaktighet i flera sociala
sammanhang. Detta kan tolkas som att pedagogerna ser betydelsen av att barn har många
kompisrelationer då sannolikheten att det alltid finns en kompis att leka med blir större. Det
kan även tolkas som att ju fler relationer barnet skapar i förskolan desto enklare kommer det
vara för barnet att få kompisar i framtiden då barnet har lärt sig och övat på de sociala koderna
som är avgörande för att skapa och upprätthålla relationer.
Ett annat arbetssätt för att möjliggöra för delaktighet för barn med utländsk bakgrund som har
otillräckliga kunskaper i det svenska språket som blir synlig i en av pedagogernas tal är vikten
av en tydlig struktur. Lena säger “vi har ganska likadan samling alltid (...) det kan skapa en
delaktighet för att du får en förståelse även om du inte förstår så vet du vad som ska hända”.
Det kan tolkas som att en väl inarbetad struktur är av särskild betydelse för barn med utländsk
bakgrund som har otillräckliga kunskaper i det svenska språket då de trots svårigheter i
kommunikationen vet vad som förväntas av dem. Lenas yttranden kan tyda på att en tydlig
struktur bidrar till en ökad delaktighet där alla barn kan känna att de lyckas.
5.2.3. Sammanfattning
Den första tolkningsrepertoaren som synliggörs i de intervjuade pedagogernas tal är Att
kommunicera och delta är avgörande. Det framkommer att alla pedagoger har snarlika åsikter
om att för dem handlar kommunikation om att kunna förstå och göra sig förstådd samt att det
är viktigt att kommunicera. För två av pedagogerna handlar kommunikation om inflytande.
Fyra pedagoger uttrycker att delaktighet innebär att aktivt delta i sociala sammanhang samt att
förstå vad som sker i dessa sammanhang. Två pedagoger definierar delaktighet som att vara
med i gemenskapen dock är det inte tvunget att uttrycka sig verbalt eller delta aktivt. Den andra
tolkningsrepertoaren som synliggörs i de intervjuade pedagogernas tal är Att inte hänga upp
sig på språket. Samtliga pedagoger är överens om att användandet av bildstöd är ett bra
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arbetssätt för att möjliggöra kommunikation för barn med utländsk bakgrund som har
otillräckliga kunskaper i det svenska språket. Tre pedagoger talar om att det är av vikt att vara
följsam för att möjliggöra för kommunikation. Pedagogerna har snarlika åsikter om att det är
deras ansvar att konstruera förutsättningar för delaktighet för alla barn i förskolan. Att
organisera aktiviteter som inte endast bygger på det verbala språket ser tre pedagoger som ett
arbetssätt för att möjliggöra för delaktighet för barn med utländsk bakgrund som har
otillräckliga kunskaper i det svenska språket. Två pedagoger ser betydelsen av att barn skapar
många kompisrelationer för att det i sin tur kan bidra till en ökad delaktighet i flera sociala
sammanhang. En pedagog talar om att en tydlig struktur är en gynnsam faktor för att alla barn
ska kunna känna sig delaktiga i förskolan.

6. Diskussion
Syftet med studien är att bidra med förståelse för de rådande tolkningsrepertoarer i pedagogers
tal om inkludering av barn med utländsk bakgrund i förskolans kontext. Frågeställningar för
studien är: Hur talar pedagoger om inkludering av barn med utländsk bakgrund i förskolan?
Vilka arbetssätt talar pedagoger om för att möjliggöra för kommunikation och delaktighet för
barn med utländsk bakgrund som har otillräckliga kunskaper i det svenska språket? Nedan
presenterar vi diskussionen av resultatet utifrån syfte, frågeställningar ställt i relation till
inledning och det tidigare beskrivna forskningsläget.
Resultatet i vår studie visar att samtliga pedagoger som intervjuades anser att det är viktigt att
alla barn är likvärdiga deltagare i gemenskapen samt att de betonar vikten av att arbeta med
inkludering. Det framkommer att pedagoger anser att barn ska få möjlighet att delta utifrån sina
förutsättningar vilket i sin tur påverkar deras sätt att delta i aktiviteterna på förskolan. Det
framkommer utifrån pedagogers uttalanden att det är verksamheten det vill säga pedagogers
förhållningssätt och arbetssätt som ska anpassas så att alla barn får möjlighet att vara likvärdiga
deltagare. De kategoriserar därmed sig själva som ansvariga för inkluderingsarbetet. Detta
resultat finner vi intressant i relation till det som Mary och Young (2017) samt Bruns och
Mogharreban (2007) lyfter i sina studier då de beskriver att det är viktigt med förskollärarens
roll och dennes pedagogiska inriktning för inkluderingsarbetet. Resultat i Lunneblad (2013;
2017) skiljer sig från vårt resultat då han visar i sina studier att pedagoger anser att barn med
olika kulturella bakgrunder ska anpassas och fostras till att bli svenska. Lunneblads resultat är
tänkvärt då hans studier även genomfördes i Sverige och de pedagoger som vi intervjuade inte
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talade om något liknande. Resultaten i vår studie liknar resultaten i Dueks (2017) studie där
pedagoger också anser att det är viktigt att inkludera alla barn oavsett vilken bakgrund de har.
Resultatet som vi har fått fram kan bero på olika faktorer såsom att vi intervjuade för oss kända
pedagoger och att de därmed ville visa att de hade rätta åsikter. Det kan även bero på att
pedagogerna i vår studie beskrev sitt verkliga arbetssätt och att de inte hade för avsikt att
framställa något annat än sin sanning.
I vårt resultat framkommer det att de flesta pedagogerna som intervjuades talar om
gemenskapen som en viktig förutsättning för inkludering i förskolan. Pedagogerna uttrycker
att inkludering handlar om att alla barn deltar i sociala sammanhang i förskolan och att alla får
möjlighet till att hitta sin plats i gemenskapen. Detta finner vi intresseväckande i linje med Lutz
definition av inkludering då han menar att “förskollärarna ska se till att barnet ska kunna känna
sig delaktigt utifrån sina förutsättningar både i sociala sammanhang och kunskapsmässigt”
(Danielsson, 2015). Det som är tänkvärt i vårt resultat är att pedagogerna inte presenterar ett
gemensamt sätt att tala om inkludering. En del av de intervjuade pedagogerna beskriver att
inkludering handlar om att vara i en gemenskap med andra, medan övriga beskriver att man
kan vara inkluderad utan att vara med någon annan. Det i sin tur kan ha påverkat hur olika de
talar om betydelsen av sin roll för att inkludera barn med utländsk bakgrund som har
otillräckliga kunskaper i det svenska språket. I vår studie beskrev en del pedagoger att de har
en ”jätteviktig roll” för att anpassa verksamheten utifrån barnens behov medan en pedagog
istället talar om att ”man får hjälpa till som pedagog”. Utifrån pedagogernas olika sätt att tala
om inkludering ser vi en problematik då det kan tyda på att förutsättningarna som skapas för
att inkludera alla barn kan skilja sig mycket åt på olika förskolor. En fråga som vi ställer oss är
hur det kan bli ett likvärdigt inkluderingsarbete när pedagogernas sätt att tala om sin roll för att
inkludera alla barn skiljer sig åt.
Utifrån pedagogernas uttalanden framkommer det att inkluderingsarbetet inte är något som
sker automatiskt utan att det kräver ett medvetet förhållningssätt. Detta ställer vi i relation till
Mary och Young (2017) samt Dueks (2017) studier då de betonar att pedagoger har en
avgörande roll för inkludering samt att inte endast det verbala språket ska stå i fokus. Vårt
resultat visar att samtliga pedagoger framställer sig själva som positiva till en kulturellt blandad
barngrupp och att de ser olikheter som en tillgång. Vi finner det intressant då de talar om att
när barn från olika kulturer finns med i barngruppen blir förutsättningarna för
värdegrundsarbetet större då det sker på ett praktiskt sätt direkt i barngruppen. Dock är det
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tänkvärt att endast en pedagog ser på en blandad barngrupp som en möjlighet för ett jämlikt
utbyte mellan alla barn. Vårt resultat skiljer sig från Chandler et al. (2008) och Sawyers (2016)
studier där pedagoger nämner att det är problematiskt att tillgodose alla barns behov och att
möjliggöra för alla barn att öva viktiga förmågor. I vårt resultat är det endast en av de
intervjuade pedagogerna som beskriver problematiken genom att uttrycka att språket är ett
hinder mellan pedagog och barn i det vardagliga inkluderingsarbetet. Resultaten som vi har fått
fram i vår studie finner vi engagerande då det skiljer sig från vår samlade erfarenhet från
verksamhetsförlagd utbildning. Detta då pedagoger i flertalet diskussioner under vår
verksamhetsförlagda utbildning har sagt att inkludering av barn med utländsk bakgrund är en
utmaning och att det svenska språket utgör ett hinder i inkluderingsarbetet av barn som har
otillräckliga kunskaper i det svenska språket. Utifrån vissa uttalanden framkommer det att
pedagoger kategoriserar sig själva och svenska barn som vi och barn med utländsk bakgrund
som dem, vilket vi även funnit i Lunneblad (2013) då pedagoger i hans resultat särskiljer barn
utifrån vilken bakgrund de har. I vårt resultat framkommer det också att pedagoger talar om
alla barn och att det är alla barn som ska inkluderas och bekräftas. Pedagogernas olika
kategoriseringar av barnen kan påverka hur de ser på olikheter det vill säga: är vi alla olika och
kan berika varandra eller är det endast barn med utländsk bakgrund som kan tillföra något i
värdegrundsarbetet?
Resultatet i vår studie visar att kommunikationsförmåga är viktigt för att bli inkluderad och
delaktig i verksamheten. Majoriteten av pedagogerna i vår studie anser att delaktighet innebär
att vara med andra och aktivt delta i sociala sammanhang. Vi ställer detta resultat i kontrast till
Kultti (2013; 2014) och Bligh och Drury (2015) då deras studier visar att barn med utländsk
bakgrund deltar i förskolans aktiviteter oavsett om de bidrar i kommunikationen eller inte.
Kultti menar att de är delaktiga genom att observera, lyssna och härma andra barn. Bligh och
Drury (2015) lyfter dock att de barn som har otillräckliga kunskaper i majoritetsspråket kan
vara ovilliga att delta i aktiviteter som sker på majoritetsspråket om de inte ges möjlighet att
visa sina kompetenser. Detta resultat är intressant i relation till två pedagogers uttryck i vår
studie där de beskriver att delaktighet är att vara med utan att behöva uttrycka sig eller aktivt
delta. Problematiken kring de två pedagogernas syn på delaktighet där barnen väljer att vara
passiva deltagare är att de kategoriserar barnen som ansvariga för att vilja bli inkluderade och
därmed riskerar pedagogerna att inte inkludera alla barn likvärdigt. Vi ställer det i kontrast till
Lutz som menar att förskolläraren ska se till att alla barn blir delaktiga oavsett sina svårigheter
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(Danielsson, 2015). Det kan tolkas som att pedagogerna inte kan välja att se det som att det
enskilda barnet väljer att vara passivt utan pedagogerna ska skapa förutsättningar för alla barn
att bli delaktiga oavsett deras svårigheter.
Resultatet i vår studie visar att pedagogerna beskriver att de använder sig av bildstöd för att
vara extra tydliga i vad de vill förmedla till de barn som har otillräckliga kunskaper i det
svenska språket. De säger även att då kommunikationen inte fungerar behöver pedagoger vara
mer fysiskt närvarande och använda sig av andra strategier istället för det verbala språket. Det
ställer vi i relation till Skans (2011) resultat som visar att pedagoger använder sig av tecken
som stöd och konkreta föremål för att stärka det verbala språket och underlätta förståelsen. En
del pedagoger i vår studie talar även om att aktiviteter som inte endast bygger på det verbala
språket är ett bra arbetssätt för att alla barn att kunna delta. Att ha många kompisrelationer
anser pedagogerna vara en tillgång för att barn ska kunna delta i olika sociala sammanhang då
pedagogerna beskriver att de själva uppmuntrar barnen till att skapa relationer. Det kan ses som
problematiskt då McLeod et al. (2015) menar att kommunikationsförmåga påverkar barnets
möjlighet att få nya vänner och språkkompetens kan användas av barnen för att exkludera
mindre språkkompetenta barn. Där är pedagogens närvaro av vikt för att stötta barn i
relationsskapandet vilket vi kan utläsa i vårt resultat. Vårt resultat visar också att en tydlig
struktur är viktig för barn som har otillräckliga kunskaper i det svenska språket då det bidrar
till en ökad delaktighet där alla barn kan känna att de lyckas. Detta resultat finner vi tänkvärt
då Björk-Willén (2008), Skaremyr (2014) och Skans (2011) betonar vikten av rutiner och en
tydlig struktur när det gäller arbetssätt och innehåll. De menar att när barn kan förutse vad som
ska ske blir det enklare för dem att delta i förskolans aktiviteter.

7. Slutsats
Vår studie visar att pedagoger anser inkluderingsarbetet som viktigt och de flesta pedagoger
talar om att inkludering av barn med utländsk bakgrund inte är problematiskt. Dock presenterar
de intervjuade pedagogerna olika definitioner av begreppen inkludering och delaktighet.
Utifrån pedagogernas tal samt våra samlade erfarenheter från vår verksamhetsförlagda
utbildning drar vi slutsatsen att det behövs fler diskussioner om inkluderingsarbetet i den
svenska förskolan. Då de intervjuade pedagogerna inte presenterar en samsyn kring hur
inkluderingsarbetet ska genomföras drar vi slutsatsen att inkluderingsarbetet skiljer sig åt
mellan olika förskolor. Det kan vara av vikt att verksamma pedagoger diskuterar hur de talar
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om barn med olika bakgrunder då det framkommer olika kategoriseringar av barn i vår studie,
exempelvis vi och dem samt alla. Pedagogers syn på en blandad barngrupp som ett ömsesidigt
utbyte mellan barn behöver diskuteras i arbetslagen då vår studie visar att de flesta pedagoger
istället ser på barn med utländsk bakgrund som en tillgång för de svenska barnen. Vi drar även
slutsatsen utifrån vårt resultat om kommunikation att det är ett begrepp som pedagogerna i vår
studie känner sig mer bekväma med och presenterar därmed mer likvärdiga strategier och
arbetssätt.

8. Didaktiska implikationer
I vår studie vänder vi oss till pedagoger inom det förskolepedagogiska fältet det vill säga
verksamma förskollärare och barnskötare samt förskollärarstudenter. Genom att synliggöra hur
pedagogerna i studien talar om inkludering samt vilka arbetssätt de talar om för att möjliggöra
för kommunikation och delaktighet hoppas vi bidra med förståelse för de rådande
tolkningsrepertoarer i pedagogers tal om inkludering av barn med utländsk bakgrund i
förskolans kontext. Vi önskar att kunna bidra med ökad medvetenhet kring alla barns likvärdiga
delaktighet i verksamheten och att det ska ses som varje pedagogs prioritet. Genom att
åskådliggöra resultaten har vi en förhoppning om att det ska leda till fler diskussioner bland
verksamma pedagoger kring inkludering, delaktighet och kommunikation gällande barn med
utländsk bakgrund som har otillräckliga kunskaper i det svenska språket.

9. Vidare forskning
Det hade varit av intresse att utveckla vår studie genom att använda sig av fokusgruppsamtal
där deltagarna hade getts möjlighet till att diskutera sin syn på inkludering av barn med utländsk
bakgrund i förskolan. Detta då vi upplevde vid intervjuerna att deltagarna ibland blev
tveksamma när de svarade och vi kände oss begränsade då vi inte ville påverka i vilken riktning
deras uttalanden skulle ta.
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BILAGA 1
Information- och samtyckesblankett
Halmstad 2018-11-27

Informations- och samtyckesblankett
Hej
Vi är två studenter från Högskolan i Halmstad: Izabela Zajac och Linda Nykänen som studerar
vår sista termin till förskollärare och vi är nu inne på det avslutande examensarbetet. Syftet
med vår studie är att bidra med förståelse för de rådande tolkningsrepertoarer i pedagogers tal
om inkludering av barn med utländsk bakgrund i förskolans kontext. Med barn med utländsk
bakgrund menar vi barn födda utomlands eller barn födda i Sverige med båda föräldrarna födda
utomlands.
Studien kommer att genomföras genom enskilda intervjuer som dokumenteras med hjälp av
ljudupptagning då vi anser det som viktigt för analysen att kunna återvända till materialet och
lyssna flera gånger. Vi beräknar att intervjun kommer att ta ca 30 min.
I vårt examensarbete följer vi Vetenskapsrådets etiska principer vilka är informations,
samtyckes, konfidentialitets samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att deltagare har
fått information via samtyckesblanketten. Samtyckeskravet uppfylls då deltagare har gett sitt
skriftliga samtycke. Konflidentialitetskravet innebär att deltagare inte kan identifieras vilket
innebär att ditt namn och förskolans namn inte kommer att nämnas i vårt examensarbete.
Nyttjandekravet innebär att insamlad data kommer enbart användas i vårt examensarbete.
Er medverkan i studien är frivillig och kan när som helst avbrytas.
Tack för medverkan!
Vid eventuella frågor kontakta: Izabela Zajac izazaj15@student.hh.se, Linda Nykänen
linarv15@studet.hh.se
Jag samtycker till att delta i studien

Datum:

...........................................................................................................................
Namnteckning
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BILAGA 2
Intervjuguide
Exempel på frågor:
Inkludering:
•
•
•
•
•

Vad innebär begreppet inkludering för dig?
Vad är dina tankar kring barn med utländsk bakgrund i verksamheten?
Upplever du några svårigheter med att inkludera barn med utländsk bakgrund i
verksamheten?
Vilken roll anser du att du har för att inkludera dessa barn? Hur arbetar du med detta?
Tänker du att ni skulle kunna göra på något annat sätt än det ni gör idag? Om ja, i så
fall vad anser du behövs för att kunna göra på ett annat sätt?

Kommunikation och delaktighet:
•
•
•
•

Vad innebär kommunikation för dig?
Vilka strategier använder du för att möjliggöra för kommunikation för barn som inte
behärskar svenska helt och hållet?
Vad betyder delaktighet för dig?
Hur jobbar du för att skapa möjligheter delaktighet för barn med utländsk bakgrund?
Hur tänker du då?

Exempel på följdfrågor:
•
•

Kan du utveckla detta vidare?
Hur tänker du då?
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