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Abstrakt 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur förskollärare talar om inkludering av 

flerspråkiga barn i förskolans verksamhet. Studien utgår från följande frågeställningar: Vilka 

tolkningsrepertoarer blir synliga i förskollärares samtal om inkludering av flerspråkiga 

barn? Vilka strategier talar förskollärare om för att möjliggöra så att flerspråkiga barn blir 

inkluderade i förskolans verksamhet? Studien har socialkonstruktionism som 

vetenskapsteorisk utgångspunkt där analysmetoden diskurspsykologi tillsammans med 

analysverktygen tolkningsrepertoar, retorik och kategorisering har använts. I studien har sju 

stycken förskollärare intervjuats under två stycken fokusgruppssamtal på två olika förskolor. 

I resultatet framkommer det att förskollärare lägger ansvaret på sig själva att anpassa 

verksamheten för alla barn och att de anser att icke-verbal kommunikation är en betydelsefull 

strategi för att inkludera de flerspråkiga barnen. I resultat går det att utläsa att det finns en 

viss osäkerhet i hur förskollärare ska kommunicera med barn då språket brister. Med vår 

studie vill vi synliggöra hur förskollärare talar om inkludering och därmed möjliggöra för 

diskussioner om ämnet runt om på andra förskolor. 

 

Nyckelord: Flerspråkiga barn, förskollärare, inkludering, kommunikation, 

socialkonstruktionism  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
 

 

 

 

Förord 

Vi vill främst rikta ett stort tack till förskollärarna som medverkade i vår studie och därmed 

gjorde det möjligt för oss att genomföra den. Vidare vill vi tacka våra handledare Anniqa 

Lagergren och Per Högström för en god handledning och för deras konstruktiva kritik som 

hjälpt oss framåt med vårt arbete. Avslutningsvis vill vi tacka varandra för ett gott samarbete. 
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Arbetsfördelning 

Under arbetets gång har vi båda varit delaktiga i processen. Under intervjuerna var båda 

närvarande, varav vi därefter delade upp materialet mellan oss. Vi har arbetat relativt 

självständigt med få träffar då vi bor i olika städer vilket inneburit att vi till större del skrivit 

hemifrån eller från bibliotek där vi använt oss av Google drive samt Word för att ta del av 

varandras skrivande och för att ha tillgång till materialet oberoende på vart vi befunnit oss. 

Själva skrivandet har varit flexibelt vilket inneburit att vi har lyssnat på varandra och vi har 

haft en ömsesidig kontakt mellan oss. 
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1. Inledning 

I dagens förskolor råder det en kraftig ökning av flerspråkiga barn (Sandström & Stier, 2017; 

Skans, 2011). Barn med utländsk bakgrund motsvarade hösten 2016 en femtedel av 

förskolans inskrivna barn (Skolverket, 2017). Styrdokumenten uttrycker tydligt att förskolan 

ska vara en förskola för alla och att alla barn ska känna delaktighet och inkludering. Detta 

lyfter även Andersson och Thorsson (2007) som menar att alla barn i förskolan har rätt till att 

vara delaktiga samt få känna sig inkluderade. Barn med annat modersmål än svenska har ofta 

sina tunna språkkunskaper som hinder för inkludering i förskolan. Oavsett vilka 

förutsättningar barnen har ska en inkluderande förskola vara en plats för alla (Svenska 

Unescorådet, 2006). En inkluderande förskola ger barnen stöttning i sin lek samt stöd för 

deltagande och lärande. En annan faktor för barns delaktighet är enligt Björck-Åkesson 

(2014) hur den fysiska miljön är utformad. Förskolan är en arena präglad av mångfald där 

språket kan avgöra hur och vad barn lär sig och blir därför betydelsefull för inkluderingen av 

barn (Stier & Bergström, 2017; SCB, 2018). Språket kan alltså ses som en förutsättning för 

att lättare bli inkluderad i förskolan genom att kunna uttrycka sig verbalt. I läroplanen skrivs 

kommunikation fram gemensamt med barns identitet och lärande, därav kan en tolkning 

appliceras om att kommunikation är en viktig faktor för inkludering, det vill säga barns 

förutsättningar till lärande och utveckling men också hur vi talar om barn kommer att påverka 

inkluderingsarbetet (Skolverket, 2018). Barns kommunikation som bland annat innefattar att 

kunna uttrycka sig verbalt, skrivs fram i läroplanen som en förutsättning för att lättare bli 

inkluderad i förskolan. Alltså är kommunikation en viktig faktor för inkludering.  Piaget 

beskriver den övergripande språkutvecklingen som resultatet av barns interaktion med miljön 

och även med interaktionen mellan kognitiv perceptuell förmåga och språkupplevelse 

(Dastpak; Behjat & Taghinezhad, 2017). Med andra ord lägger språket grunden för barnets 

lärande och därmed behöver de barn som inte behärskar språket få stöd så att de kan göra sig 

förstådda (Ahlberg, 2015). 

Förskollärare har en viktig roll för att få barnen inkluderade och att ta tillvara på barns olika 

kommunikativa kompetenser, inte enbart det verbala språket (Mary & Young, 2017). Under 

våra tillfällen ute i verksamheten har det förefallit som att det råder en viss okunskap bland 

förskollärare om hur de kan skapa förutsättningar för att inkludera flerspråkiga barn i 

verksamheten. Vi har framförallt kunnat notera att det förefallits svårt att inkludera 

flerspråkiga barn som inte behärskar majoritetsspråket under samlingen i förskolan. I 
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Skolverkets rapporter framgår det dessutom att förskolor och skolor inte är bra anpassade 

efter den stora mångfalden bland barn (Gröning, 2006). I en rapport som genomförts av 

Skolinspektionen (2017) där flertalet förskolor blivit granskade visade resultatet att 

förskolorna saknade ett arbetssätt som möjliggjorde för flerspråkiga barn att använda sitt 

modersmål i verksamheten. Förskollärarna på ovanstående förskolor blev intervjuade och 

flertalet uttryckte en osäkerhet kring arbetet med flerspråkiga barn. Vi har under våra 

tillfällen i verksamheten iakttagit att det finns många barn med annat modersmål än svenska. 

Många av barnen har svårigheter med att bli förstådda samt kunna uttrycka och berätta vad 

dem tänker och känner. Vi har även sett att barnen kan ha svårigheter med att göra sig 

delaktiga i lek med andra barn och därmed ha svårigheter att bli inkluderade. Utifrån våra 

ovanstående erfarenheter och i relation till tidigare forskning är vår studie relevant för det 

förskolepedagogiska området då vi ämnar att synliggöra förskollärares kunskap inom ämnet. 

Därav är det intressant att undersöka hur verksamma förskollärare samtalar om inkludering 

av flerspråkiga barn, då styrdokumenten som ovan nämnts tydligt uttrycker att förskolan ska 

vara en plats för alla.  

1.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka och därmed synliggöra hur förskollärare                 

talar om inkludering av flerspråkiga barn i förskolans verksamhet. 

1.2 Frågeställningar  

Vilka tolkningsrepertoarer blir synliga i förskollärares samtal om inkludering av flerspråkiga 

barn? 

Vilka strategier talar förskollärare om för att möjliggöra så att flerspråkiga barn blir 

inkluderade i förskolans verksamhet? 
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2. Begreppsdefinitioner  

2.1 Strategier 

Strategier skrivs fram som ett verksamhetsutvecklingsområde och verkar för det som sker i 

mötena mellan utvecklingsinitiativ. Begreppet används i syfte för att bedriva en utveckling av 

exempelvis förskolan och skolan (Larsson & Löwstedt, 2014). Frågan om hur en förändring 

går till är också det som kallas för strategi. Verksamhetsutvecklingen bedrivs genom 

strategier där valet av dessa påverkar förskollärares arbetssätt. Hur förskollärare arbetar 

härstammar i vilka strategier de utgår ifrån vilket leder till vad som också behöver bevaras 

eller förändras.  

Detta motiverar vårt val av begreppet då vårt syfte och frågeställningar verkar för hur 

förskollärare talar om inkludering av flerspråkiga barn. I vår studie skrivs strategier fram som 

det arbetssätt förskollärare uttrycker att de arbetar med inkludering.  

 

2.2 Inkludering 

Inkludering innebär att alla barn har rätt att känna delaktighet både socialt och i sitt lärande 

och att de ska ges det stöd de behöver för att utvecklas optimalt (Nilholm, 2012). Författaren 

lyfter även att verksamheten ska anpassas efter varje barns olikheter. Hillén (2013) belyser 

också begreppet inkludering som en verksamhet där alla är med och deltar utifrån sina 

förmågor samt kontinuerligt skapar social gemenskap vilket ökar elevers delaktighet. Då vi 

skriver inkludering avser vi alltså det som ovanstående lyfter fram. Motiveringen till valet av 

inkludering och inte integrering är på grund av den definitionsskillnad som finns mellan 

begreppen. Björklund (2014) menar att för att bli integrerad krävs det att det skett en 

avvikande definition hos barn. Integrering uttrycker Björklund (2014) är låg pedagogisk 

ambitionsnivå. Inkludering är dessutom starkare knutet till gemenskap och en skola för alla 

(Nilholm, 2012). Läroplanen uttrycker tydligt att skolan ska främja alla barns utveckling och 

lärande därav innefattar det alla barn, vilket även kan appliceras i en förskole kontext 

(Skolverket, 2018). Då vi i vår studie argumenterar för att förskolan ska vara en skola för alla 

är begreppet inkludering därav lämpligt för oss att använda. 

2.3 Delaktighet 

Delaktighet är ett begrepp som fått en stor betydelse och blivit uppmärksammat i 

samhällsdebatten och relateras till medborgarskap och samhällsbyggnaden (Hillén, 2013). 

Under punkten “Barns delaktighet och inflytande” i läroplanen förknippas delaktighet med 
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demokrati vilket förskolan ska lägga grund för. Här skrivs delaktighet fram som en rättighet 

att få ta ansvar, som den sociala utvecklingen förutsätter (Skolverket, 2018), vilket uppstår i 

barns tillvaro (Melin, 2013). Det handlar om att få uttrycka sina åsikter och vara med och 

utforma någon slags förändring (Hillén, 2013). Då barn får uttrycka vad de tänker och känner 

skapas det en bild av deras intentioner (Eriksson och Bergström, 2013). I förskolan såväl som 

i skolans värld definieras delaktighet som ett nyckelbegrepp inom barnpolitiken (Melin, 

2013). Delaktighet syftar till att minska marginalen mellan de människor som befinner sig 

mer eller mindre utanför det svenska samhället. Begreppet är knutet till den sociala rättvisan 

på samhällsnivå men kan i samma grad appliceras på en verksamhetsnivå (Melin 2013). 

3.Tidigare forskning 

I föreliggande avsnitt kommer tidigare forskning för vårt undersökningsområde att 

presenteras. Forskningen kommer presenteras utifrån följande teman: Kommunikationens 

betydelse för delaktighet och inkludering i förskolan, strategier för att möjliggöra för 

inkludering och delaktighet, inkludering i sociala sammanhang, modersmålets betydelse i 

förskolan. Efter varje tema följer en sammanfattning. 

3.1 Kommunikationens betydelse för delaktighet och inkludering i förskolan 

Barns delaktighet syftar på en dimension av barns lärande och demokratiaspekt (Eriksson 

Bergström, 2013). Barns delaktighet kan ses som en del av verksamheten där barn ges 

möjlighet till olika val. Sandberg & Eriksson (2010) menar dock vidare att delaktighet 

handlar mer om att förstå barns intentioner och handlingar än vad det gör att låta de ta beslut. 

Det är viktigt att ge barn förtroende och att ha förväntningar på att barn klarar saker själv och 

att pedagogerna finns som stöd. På detta sätt kan barns delaktighet bli tydlig då verksamheten 

grundar sig på barns intentioner, intressen samt behov.  I Skans (2011) studie som är skriven 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv, beskrivs inkludering genom att det grundar sig i ett 

relationellt synsätt som innebär att alla automatiskt har en tillhörighet i gruppen. Exkludering 

eller specialbehandling ska inte tillämpas i de fall då något barn avviker från normen. Utifrån 

ens bakgrund och kultur uppfattas världen olika och människor agerar utifrån sina kulturella 

mönster. Då kommunikation bidrar till en gemenskap är pedagogers didaktiska val avgörande 

då dessa påverkar barns lust att lära. Genom att pedagoger tar tillvara på och uppmuntrar 

barns sätt att uttrycka sig på menar han att delaktighet kan möjliggöras. 

Många barn idag behöver lära sig ett nytt språk och nya sätt att kommunicera på, detta kan 

enligt Sherman & Torres-Crespo (2015) vara skrämmande för barnet och bidra till en känsla 
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av osäkerhet. Enligt Eriksson Bergström (2013) delar vissa pedagoger in barn utifrån ett 

etnicitetsperspektiv vilket är ett hos mot inkluderingen då detta bidrar till att de barn som 

avviker från normen anses utgöra ett problem. Det är viktigt att pedagoger i grunden har en 

positiv attityd till flerspråkighet, dock behöver hela skolans verksamhet präglas av samverkan 

så att all kompetens blir utnyttjad och kan stödjas av varandra. I en studie utförd i Kalifornien 

blev 25 förskollärare intervjuade i syfte att undersöka deras syn på flerspråkighet, resultatet 

visade att alla var överens om att det är positivt med språklig mångfald (Sung & Akhtar, 

2017). Eriksson Bergström (2013) lyfter en studie gjord utav Sandberg och Eriksson (2010) 

där de har kommit fram till att kommunikationen är av stor vikt när det gäller hur delaktiga 

barn är i verksamheten. Samma studie lyfter även fram att pedagoger anser att 

kommunikationen är av största vikt när det kommer till barns inflytande. Eriksson Bergström 

(2013) betonar även att det är viktigt att anpassa miljön utifrån att barn inte behärskar det 

svenska språket, detta för att alla barn ska kunna vara delaktiga i en gemenskap oavsett 

förutsättning och där olikheter ses som en tillgång. Då pedagoger uppmärksammar brister i 

miljön istället för på barnen agerar de utifrån ett relationellt perspektiv. Materialets 

tillgänglighet på förskolan har även det stor betydelse för barns delaktighet, vilket 

pedagogerna i studien uttrycker en medvetenhet kring då de menar på att det är viktigt att 

materialet är stimulerande för barnen. För att barns inflytande ska bli synligt i verksamheten 

är det viktigt sett utifrån barns perspektiv att materialet upptäcks och blir använt. Även i 

leken blir barns inflytande synligt då de förändrar och sätter spår i miljön vilket kan ses som 

delaktighet.  

3.2 Pedagogers strategier för barns inkludering och delaktighet  

I en undersökning som gjort av Carlsson och Bagga-Gupta (2006) synliggörs det att konkreta 

föremål används för att kompensera det svenska språket. Detta lyfter även Skans (2011) fram 

i sin studie där det visar sig att konkreta föremål kombineras med stöd på barns respektive 

modersmål, när barn ges stöd i något konkret blir det enklare för dem att förstå innehållet. 

Rowe & Goldin-Meadow (2009) belyser i sin studie att även gester underlättar för barn att 

uttrycka sig när de inte har talet eller det svenska språket. Daniels (1995) ämnar med sin 

studie att undersöka vilken effekt tecken som stöd kan bidra med på längre sikt. Han lyfter i 

sin studie att de barn som fått tecken introducerat för sig tidigt hade större ordförråd än de 

barn som inte fått lära sig att kommunicera med tecken. Cologon & Mevawalla (2018) anser 

att det inte finns tillräckligt med kunskap inom tecken som stöd och bidrar i sin studie med 

hur det kan användas i verksamheten. 
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Skans (2011) ger i sin studie exempel på olika strategier vilka pedagoger använder sig av för 

att öka barnens delaktighet då modersmålet inte är tillgängligt. Han har i sin fallstudie använt 

sig av kombinerade observationer och intervjuer på olika förskolor som anses arbeta 

interkulturellt. Han synliggör i sin studie en samling där majoriteten av barnen är 

arabisktalande men där ingen pedagog som talar arabiska finns närvarande. De svensktalande 

pedagogerna har lärt sig några vanligt förekommande arabiska ord som används i förskolan. I 

samlingen använder sig till exempel en pedagog av det arabiska ordet för “hemma” för att ett 

barn ska kunna förstå. Barnet svarar inte med ord men nickar eller skakar på huvudet. Även 

då barnet inte kan uttrycka sig med ord visar barnet ändå förståelse och kan delta 

kommunikativt i samlingen. Pedagogen använder sig även av olika tecken för att förstärka det 

hon säger. Genom att samlingen oftast ser likadan ut skapas det en igenkänning och bidrar till 

social gemenskap och delaktighet för alla barn. Det är främst pedagogerna som startar 

kommunikationen och de använder sig av olika sorters språkstöd. De arbetar med olika 

uttrycksformer och språk i de samlingar som har som syfte att vara språkutvecklande. 

Pedagogerna har som fokus att genomföra det som de planerat för och barnens egna initiav 

tas inte tillvara i till exempel frågor de ställer. Skans (2011) menar dock att det är av yttersta 

vikt att ta tillvara på barns initiativ då detta bidrar till att fånga deras intresse. Skans (2011) 

refererar till Englund (1997) som menar att samspelet och dialogen är grunden för 

meningsskapande i lärandet. I Skans (2011) studie visar resultatet att igenkännande och 

upprepningar går före spontanitet i de aktiviteter som hålls i storgrupp då pedagogerna ramar 

in samlingar så de ser likadana ut. Dessa blir då förutsägbara för barnen då de vet vad som 

ska ske vilket bidrar till en förståelse hos barnen. Å andra sidan betonar han även att barns 

delaktighet riskerar att minska då deras initiativ inte tas tillvara. 

Palludan (2005) lyfter i sin studie fram att flerspråkiga barn ges en mer indirekt 

kommunikation medans det sker ett samspel i dialog mellan de barn som talar 

majoritetsspråket och pedagogen. I samtliga samlingar går det att se att pedagogerna arbetar 

genomgående med barns olika språk. Som stöd använder de sig av bilder och konkreta 

föremål i de metoder som enligt Skolverket (2001) anses vara språkutvecklande, så kallat: 

total physical response (TPR). I aktiviteterna använder de sig av sång, musik och sagor, i 

likhet med TPR låter de barnen välja en sak som sedan bekräftas av pedagogerna. Barnen kan 

även svara genom att nicka eller skaka på huvudet, även då barnen inte kan kommunicera på 

svenska bidrar pedagogerna till att alla barn blir involverade. För barns meningsskapande är 

den icke-verbala kommunikationen lika viktig som den verbala. Ett annat sätt att involvera 
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barn som inte behärskar språket är att alla räknar tillsammans vid samlingen, på så vis kan 

barn delta även då kunskap om de svenska räkneorden saknas. Pedagoger skapar även 

delaktighet genom att samtala om bilder som barnen kan känna igen sig i, till exempel 

någonting som de upplevt tillsammans, barn ges då möjlighet att bli delaktiga då de får 

återberätta händelser som de varit med om vilket kan anses vara motivationsskapande. 

Genom att samtala kring gemensamma upplevelser underlättar det för pedagoger att genom 

frågor kunna kontrollera hur mycket barnet förstår av det som kommuniceras. Bilder och 

konkreta föremål är återkommande som stöd för kommunikationen.  

Måltiderna i förskolan menar Ljunggren (2013) erbjuda en särskild form av lärandemiljö då 

den grundar sig på omsorg och socialisering. Genom att pedagoger observerar och 

uppmärksammar barns fysiska handlingar och gester blir barns intressen en ingång för 

deltagande. Liksom Ljunggren (2013) menar Kultti (2012) att i måltiderna möjliggörs barns 

inkludering och delaktighet av att pedagoger medvetet stöttar barnen i deras kommunikation. 

Detta bidrar till möjligheter att skapa utmanande lärarorienterade miljöer. I måltiden kan barn 

göras delaktiga genom att pedagoger uppmärksammar och sätter ord på barns handlingar. 

Kultti (2012) lyfter i sin studie fram ett exempel där pedagogen uppmärksammar ett barns 

fysiska handlingar. Genom att pedagogen benämner det barn gör på svenska, ställer frågor 

och förklarar så stöttas barns handlingar och de uppmuntras till att utforska. Måltiderna sker 

ofta i smågrupper och präglas av barns inflytande, inkludering, och en tillåtande atmosfär. 

Barn ges tillfällen till kommunikation med andra barn och pedagoger och får uttrycka vad 

och hur mycket de vill äta. 

Sammanfattningsvis visar ovanstående forskning på att pedagoger kan skapa förutsättningar 

för delaktighet i samlingen genom att använda sig utav enstaka ord på barnens modersmål, 

det kan bidra till att barn kan delta kommunikativt även då det inte kan uttrycka sig med ord. 

Pedagoger använder sig av tecken och gester för att förstärka och underlätta för barns 

förståelse. Även språkstöd som bilder och konkreta föremål används som stöd för 

kommunikationen. Resultatet av samma studie visar på att förutsägbara samlingar skapar 

delaktighet och social gemenskap och bidrar till ökad förståelse då barn lär sig vad som 

förväntas av dem. Dock visar resultatet även att barns delaktighet kan minska då deras 

initiativ inte tas tillvara. I måltidssituationen blir barns fysiska handlingar och gester en 

ingång för deltagande då pedagoger uppmärksammar dessa. Pedagoger möjliggör för 

inkludering och delaktighet genom att stötta barn i deras kommunikation samt sätter ord på 

det barn gör. 
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3.3 Inkludering i sociala sammanhang 

Enligt Skans (2011) behöver tvåspråkiga barn känna sig socialt accepterade och delaktiga i 

det sammanhang där språklärandet sker. Detta ligger till grund för delaktighetshypotesen som 

Skans refererar till genom Øzerks teorier som grundar sig i motivationsskapande genom 

delaktighet. För att lära sig ett språk väl krävs det motivation, en viktig del i 

motivationsskapandet är barns delaktighet i sociala sammanhang. Vilka didaktiska val 

pedagoger gör har betydelse för barns känsla av delaktighet då den formas i samverkan 

mellan de didaktiska frågorna, vad och hur. Språket är vårt redskap för tänkandet och är 

avgörande för barns lärande och delaktighet i sociala sammanhang. Grunden för barns 

delaktighet kan även ses i samlärande mellan barn. Barn i flerspråkiga miljöer använder sig 

ofta av icke-verbal kommunikation i sitt meningsskapande (Ljunggren, 2013) 

Aktiviteterna i förskolan är uppdelade antingen i helgrupp eller smågrupper, aktiviteterna 

bygger på förskolans traditioner av grupporganisationer och den inkluderande karaktären. 

Denna form av organisation kan beskrivas som en reflektion av ett värdesystem med hög 

legimitet i samhället (Kultti, 2012). Utifrån studien som Kultti (2012) beskriver går det att se 

att det i förskolan bildas återkommande grupperingar vilket bidrar till att barnen får samspela 

med barn från olika kulturer. Dock är svenska det språket de kommunicerar främst på. 

McLeod, Verdon & Theobald (2015) lyfter att de barn som inte behärskar majoritetsspråket 

riskerar att bli exkluderade, alltså är ett barns förmåga att behärska majoritetsspråket av 

betydelse för deras inkludering. I aktiviteter som är ledda utav pedagoger görs barn 

inkluderade då pedagoger sätter ord på olika föremål och ställer frågor. I dessa aktiviteterna 

är det främst pedagoger som sätter igång ett samtal som grundar sig i barns intressen och 

erfarenheter, vilket kan kopplas till ett barnperspektiv. I lekaktiviteter där det behövs 

kunskaper i det svenska språket ges barn stöd av pedagoger som har goda kunskaper i 

majoritetsspråket. Att delta i verksamhetens aktiviteter består i mer än att barnen ska ha 

kunskap om språket, barnens språkliga och sociala förmågor blir tillsammans en helhet 

(Kultti, 2012). 

3.4 Modersmålets betydelse i förskolan för inkludering 

Svensson (2012) lyfter fram att i en inkluderande förskola tas flerspråkiga barns modersmål 

tillvara på och görs till en tillgång. Pedagoger har som ansvar att skapa en god språklig 

lärmiljö, de kan bidra till att barn utvecklar sin språkförmåga genom att skapa situationer och 

miljöer som bidrar till att barn utifrån eget intresse kan utveckla sitt språk. Både modersmålet 

och det svenska språket behöver stimuleras och förväntningarna på att barn ska medverka 
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verbalt i olika sammanhang är höga. Kraven som flerspråkiga barn har på sig ska inte skilja 

sig från svensktalande barn och alla försök barn gör för att kommunicera ska stödjas av 

pedagoger (Svensson, 2012). Förskolan har som uppgift att möjliggöra så att barn utvecklar 

båda sina språk och sin kulturella identitet (Thorsson & Andersson, 2007). 

Genom att pedagogerna i Skans (2011) studie använder sig av sina egna modersmål samt att 

de visar vilja att lära sig några ord på barnens modersmål visar det för barnen att deras språk 

är accepterat på förskolan. Genom att visa på en acceptans av barns egna språk kan det öka 

barns känsla av delaktighet och bidrar till motivation för att lära sig ett andra språk. För att 

öka barnens förståelse använder sig de flerspråkiga pedagogerna av sina språk när de 

kommunicerar med barnen. Pedagogerna som blivit intervjuade i Skans (2011) studie menar 

på att det viktiga är inte vilket språk som talas utan att själva kommunikationen är viktigast, 

genom sina olika språk kan barn känna delaktighet. Genom att använda sig av dessa 

metoderna synliggörs en inkluderande syn på kommunikation, en tillhörighet och delaktighet 

skapas för alla barn då de arbetar med de olika språken i verksamheten eftersom det bidrar till 

en flerspråkig miljö. Modersmålsstöd är även betydelsefullt för att stärka självkänslan och 

identiteten hos barn (Thorsson & Andersson, 2007). 

I Skans (2011) studie framgår det att flerspråkiga pedagoger i förskolan läser sagor för barn i 

tvärgrupper på respektive modersmål samt att vårdnadshavarna uppmuntras att läsa för barn 

på sitt modersmål. De har språkpåsar som de använder till sina böcker som föräldrar får låna 

hem. För att barn ska känna delaktighet och gemenskap är det viktigt att föräldrar är delaktiga 

i förskolan och att det finns en god relation mellan pedagog-förälder, då deras inställning 

påverkar barnen. Detta styrker även Thorsson & Andersson (2007) som menar att det är 

viktigt att föräldrar känner sig delaktiga och att de ses som en resurs och att deras kunskaper 

tas tillvara. I Skans (2011) studie redogörs det för en situation där pedagogen även ibland 

lägger in ord på ett barns modersmål vilket kan bidra till att barnet känner sig delaktigt. I 

Kultti (2012) studie går det dock att se att svenska är ett normspråk i verksamheten vilket 

bidrar till en avsaknad av kommunikation på annat språk vilket i sig kan leda till att barns 

modersmål blir exkluderat då det inte blir uppmärksammat. Å andra sidan menar hon på att 

det svenska språket även kan ses som inkluderande då det är ett gemensamt språk för alla 

barnen. 

Sammanfattningsvis visar ovanstående forskning på att det är fördelaktigt då pedagoger lär 

sig några ord på barns modersmål då detta visar på en acceptans av deras språk och detta kan 
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öka barns känsla av delaktighet. Resultatet visar att barn känner sig delaktiga genom sina 

olika språk och att det är kommunikationen som är viktigast. Det lyfts fram att de flerspråkiga 

barnens modersmål tas tillvara och görs till en tillgång i en inkluderande förskola, samt är det 

viktigt att föräldrarna görs delaktiga och ses som en resurs för att barnen ska känna sig 

delaktiga.  

Den kunskapslucka vi kan se utifrån tidigare forskning är att det inte framgår hur pedagoger 

talar om just inkludering av flerspråkiga barn. Vårt valda perspektiv är lämpligt att utgå från 

eftersom kommunikation ses som en social interaktion och förstås som viktigt för att skapa 

gemenskap hos barn. Kommunikationen blir då betydelsefull i inkluderingsarbetet och då 

språket spelar en stor roll för människors interaktion inom socialkonstruktionism är det ett 

tilllämpligt perspektiv att utgå från.  

4. Socialkonstruktionism som teoretisk utgångspunkt 
För vår studie har vi valt att utgå från det socialkonstruktionistiska perspektivet, tonvikten 

inom detta perspektiv ligger på att konstruktion av människan sker socialt, kulturellt och 

språkligt. Inom socialkonstruktionism har språket en stor roll där kunskap bildas genom 

människors interaktion (Burr, 2004). Därav anser vi att det är ett lämpligt teoretiskt 

perspektiv för oss att utgå från då vi i vår studie lyfter fram via fokusgruppssamtal hur 

förskollärare talar om och skapar strategier för att inkludera flerspråkiga barn i verksamheten, 

vilket synliggör hur de konstruerar sin verklighet i interaktion med varandra. Enligt det 

socialkonstruktionistiska perspektivet skapas människans uppfattning om verkligheten genom 

språkets föreställningar och upprätthålls genom hur språket används. Perspektivet fokuserar 

på social interaktion samt hur materialet påverkar den sociala konstruktionen (Bryman, 

2018).  Burr (2015) menar att det inte finns någon definitiv sanning utan att det är 

människans tolkningar, som är ständigt föränderliga, som olika konstruktioner speglas av. I 

vår studie uppenbarar sig förskollärares verklighet och blir synlig genom deras språk, 

Allwood & Eriksson (2012) lyfter även att det verbala språket har en stor betydelse då 

människan talar om och förstår världen eftersom kunskap skapas och omskapas i olika 

sociala förlopp och det som är sanning för en människa behöver inte vara det för en annan. I 

förskollärares samtal kan olika sanningar träda fram som förändras av språket vilket är en 

konstruktion. Samtalet om inkludering är färgat av tid och rum därför blir det en diskussion 

som är aktuell i dagens samhälle med den mångfald vi har idag. Den epistemologiska 

utgångspunkten i socialkonstruktionism bygger på att interaktionen mellan människor 

förhandlas och förändras i den sociala kontexten där kunskap förhandlas fram (Allwood & 
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Eriksson, 2012). I vår studie synliggörs förskollärares tolkningsrepertoarer i deras tal om 

inkludering och hur de beskriver vilka strategier de använder sig av för att inkludera 

flerspråkiga barn i verksamheten då de interagerar med varandra. 

4.1 Diskursanalys  

Som analysmetod används diskursanalys som har utgångspunkt i ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv och innebär ett bestämt sätt att förstå och tala om världen. Språket används för att 

representera verkligheten (Winther Jørgensen och Philips, 2000). Eftersom vi i vår studie 

fokuserar på språket är diskursanalys därav lämpligt att använda oss av. Människors 

talhandlingar är en konsekvens av den sociala interaktionen mellan människor som samtidigt 

påverkar vårt sätt att förstå en kontext. Den sociala interaktionen mellan människor präglar 

människans erfarenheter och påverkar deras verklighet (Winther Jørgensen och Phillips, 

2000). I en grupp skapas kulturer av reaktioner och agerande. I vår studie är det den respons 

som träder fram i intervjuerna tillsammans med respondenterna där förskollärarna motsvarar 

den grupp som litteraturen syftar på. Det råder olika uppfattningar av världen i särskilda 

sammanhang som medför sociala konsekvenser. dessa kan vi med hjälp av diskursanalys 

synliggöra (Winther Jørgensen och Phillips, 2000). När människan konstruerar sin verklighet 

underlättar diskursanalys för att förstå vilken funktion språket har i konstruerandet (Bolander 

& Fejes, 2015). Teori och metod är i diskursanalys förknippade med varandra. I vår omvärld 

finns förgivettagna fenomen och förhållningssätt som vi med hjälp av diskursanalys kan 

granska kritiskt (Sjöberg, 2013). I vår studie analyserar vi förskollärares tal för att synliggöra 

deras förgivettagande om inkludering. Winther Jörgensen & Philips (2000) lyfter fram att 

diskursanalys består av tre inriktningar; diskursteori, kritisk diskursanalys samt 

diskurspsykologi. Vi utgår i vår studie från diskurspsykologi som presenteras nedan i kapitel 

5.7.1 

5. Metod 
I föreliggande avsnitt kommer den kvalitativa metoden som vi använt oss av för denna studie 

att redogöras för i form av fokusgruppssamtal. Urval och genomförande kommer även dessa 

att presenteras samt de forskningsetiska principerna som tagits hänsyn till återfinns i följande 

avsnitt. Slutligen kommer det analysverktyg vi använt oss av att presenteras. Vi valde att 

använda oss utav fokusgruppssamtal för att få reda på hur förskollärare talar om inkludering 

samt hur de samtalar med varandra. I förankring till vår valda vetenskapliga teori kan vi 

genom diskursanalys lättare undersöka vad som är synligt och icke-synligt i förskollärares tal 

om inkludering. 



   
 

12 
 

5.1 Urval 

Vi valde medvetet två olika förskolor som vi visste var mångkulturella för att öka chansen att 

de förskollärare som skulle delta i vår studie hade erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga 

barn. Vi valde två förskolor som låg i samma län. De tillfrågande förskolorna var en förskola 

med mer flerspråkighet och en annan med färre, med syfte att kunna se skillnader och likheter 

i resultatet. Vi kontaktade förskolorna i förväg men besökte inte dessa innan studien. Vi valde 

ut deltagare som vi ansåg var representativa för vår studie och som hade möjlighet att kunna 

besvara våra frågor, ett så kallat målinriktat urval som Bryman (2011) lyfter vilket innebär att 

deltagarna inte är slumpmässigt utvalda. Då vi valde förskollärare som hade erfarenhet av 

vårt valda ämne gjordes vårt urval utifrån det Kihlström (2007) lyfter att urvalsgruppen i en 

kvalitativ metod bör väljas utifrån sina erfarenheter kring det specifika ämnet. Totalt deltog 7 

förskollärare i studien. Anledningen till att vi enbart hade med förskollärare i vår studie 

berodde på tillgängligheten och då vi ville att de intervjuade deltagarna skulle ha en likvärdig 

utbildning. Antalet deltagare valde vi medvetet i linje med Bryman (2011) som menar att i en 

kvalitativ studie bör det inte ingå fler antal deltagare än sex till tio stycken.  

5.2 Fokusgruppssamtal  

Olika forskningsstrategier kan ge olika utfall av data och för att ta kunna analysera och få 

fram data i en form som är anpassad efter det ämne som undersökts gjordes valet 

fokusgruppssamtal. Fokusgruppssamtal eller en fokusgruppsintervju som det också kan 

benämnas, liknar en gruppintervju, dock är inte alla fokusgrupper en gruppintervju. Det är en 

metod som kan betraktas som användbar i många sammanhang, men Wibeck (2015) menar 

att det är en forskningsteknik där data som samlats in har skett genom gruppinteraktion runt 

ett ämne som varit förutbestämt av forskarna. Med stöd av de semistrukturerade 

intervjufrågorna som var delvis förutbestämda och som följdes upp av oförutbestämda 

följdfrågor innebar det att det fanns en förutbestämd grund som motsvarar kriterier för ett 

fokusgruppssamtal. De frågor som ställdes var färgade av det förutbestämda ämnet vilket 

utmättes av samtal som undersökte förskollärares samtal om inkludering av flerspråkiga barn. 

De frågor som var förutbestämda var formulerade för att skapa diskussion hellre än att få ett 

rakt svar. I diskussionen var vår förhoppning att öppna upp och synliggöra den utmaning som 

innebär att sätta ord på sin kunskap som vi tidigare nämnde (Larsdotter Bodin, 2017). För att 

förtydliga detta i relation till litteraturen och i vår studie mäter vi inte förskollärares kunskap i 

undersökningen, utan hur de samtalar om inkludering med språket som metod. 

Fokusgruppsamtal har en formativ karaktär och som i samtal med andra människor bidrar till 
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situationellt lärande (Sandström & Stier, 2017).  Utifrån detta bedömdes fokusgruppssamtal 

som lämpligt för vårt syfte. 

5.3 Forskningsetiska principer 

Etik lyfts vanligtvis upp som något som ofta kopplas samman med frågor gällande liv, död 

och lidande men etik blir också essentiell i samband med mindre frågeställningar som väcks i 

pedagogens vardag (Bjørndal, 2018). Då våra frågeställningar handlar om förskollärares 

tolkningsrepertoarer och deras perspektiv kring inkludering och flerspråkighet vilket kan 

associeras till pedagogens vardag som Bjørndal, (2018) talar om. De semistrukturerade 

intervjuerna genomförs i samråd med Vetenskapsrådets fyra huvudkrav som belyser de etiska 

övervägandena i arbetet, Informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och 

nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har utgått från informationskravet i 

samtyckesblanketten som vi skickat ut till berörda förskollärare på två noggrant utvalda 

förskolor som kan skildra resultatet. Här angavs ett tydligt syfte, frågeställningar samt hur 

forskningen ska bedrivas och hur informationen kommer behandlas samt där deltaget är 

frivilligt (Vetenskapsrådet, 2002).  Intervjuerna kräver samtycke från deltagarna för att påvisa 

ett aktivt deltagande vid informationsbytet. Det finns viss argumentation om att de 

förskollärare som medverkar i undersökningen skall ha rätt till att självständigt bestämma 

hur, om, varighet och på vilka villkor de vill delta i studien. Frågan om konfidentialitet är 

knutet till frågan om offentlighet och sekretess och försäkrar deltagaren om att informationen 

de ger inte når obehöriga, i detta fallet de som inte är inblandade i studien. I 

samtyckesblanketten påpekade vi att all data förstörs efter godkännandet av arbetet och inte 

innan för att undvika missförstånd och inte utge löften som inte kan hållas. Nyttjandekravet 

som är det sista kravet tillämpas genom att delge deltagarna information om att arbetet 

kommer finnas i databasen för Högskolan i Halmstad (Vetenskapsrådet, 2002).   

5.4 Genomförande 

Kontakten skedde via mejl till de förskolor vi önskade ha med i vår undersökning. I mejlet 

bifogades även samtyckeslappen där vi klargjorde vårt syfte med studien, längd på intervju 

och hur datainsamlingen skulle genomföras presenterades. Genom överenskommelse 

bestämde vi tillfälle för intervju då verksamheterna hade möjlighet för det. Vi började med att 

besöka förskola 1 en morgon som var den förskola som hade färre flerspråkiga barn. Där 

deltog 4 förskollärare från 2 olika avdelningar. Därefter besökte vi en eftermiddag förskola 

två som hade en större mängd flerspråkiga barn, tre förskollärare deltog under den intervjun. 

Intervjuerna genomfördes i grupp och där vi båda medverkade och turades om att ställa 
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frågor till deltagarna. Intervjuerna genomfördes i förskolornas personalrum för att undvika att 

bli störda. Deltagarna satt runt ett bord på stolar, vi satt vid bordets kant. Som stöd 

förtranskriberingen och för dokumentationen av intervjuerna användes en ljudinspelning på 

en mobiltelefon respektive dator som var på löpande under båda intervjuerna och som låg 

mitt på bordet. Intervjuerna pågick mellan 30–50 minuter.   

5.5 Transkribering 

Bryman (2011) lyfter vikten av att använda sig av ljudinspelning vid intervjuer för att vid 

transkribering kunna analysera det verbala språket. Genom ljudinspelning fick vi möjlighet 

att kunna gå tillbaka i vårt material när vi transkriberade. Transkriberingen skedde i direkt 

anslutning till intervjuerna. Arhne (2011) menar att om det inte görs i anslutning till intervjun 

är de inte längre färska i minnet. Båda intervjuerna skrevs ordagrant ner i text. Vi delade upp 

ljudinspelningarna mellan oss och transkriberade en varsin. Efter vi skrivit om tal till text 

gick vi tillbaka i ljudinspelningen för att säkerställa att all data blivit korrekt nedskriven. I 

transkriberingen valde vi att använda oss av skriftspråk istället för talspråk och bytte ut å till 

och. När personen pausade valde vi att skriva ut (…) för att markera pausen. 

5.6 Studiens tillförlitlighet 

Arbetet har genomgått den traditionella forskningsprocessen eller även kallat forskningshjulet 

som består av en cirkel där varje steg i forskningsprocessen är avgörande för nästa steg 

(Backman, 2016.) Detta innebär att de olika momenten ej ska betraktas som separata eller 

individuella utan de griper in i varandra. För att kunna undersöka frågeställningarna och 

syftet har vi tagit det socialkonstruktionistiska perspektivet i beaktande på så sätt att arbetet 

bygger på social interaktion, språk, och konstruktion där metoden varit noga utvald för att 

passa både perspektiv och syfte. För att kunna genomföra en kvalitativ studie har metodiken 

anpassats efter de verbala utsagor som är mätinstrument i en kvalitativ studie (Backman, 

2010). De verbala utsagorna är förskollärares tal om inkludering och för att en diskussion ska 

ske behövs intervjuer som underlag för att skapa den sociala interaktionen (Wibeck,2010). 

Valet av metod motiveras ytterligare då fokusgrupper används i olika syften för att exempel 

samla in data om personliga ämnen. Det kan handla om förhållande på arbetsplatser (Wibeck, 

2010). En fokusgrupps upplägg kan antingen vara en hårt dragen intervju eller en intervju där 

själva intervjuaren har en mer tillbakadragen roll (Eksell & Thelander, 2014). Vi valde att 

inta en tillbakadragen roll för att ge utrymme att kunna studera den gruppdynamik som träder 

fram i ett fokusgruppssamtal. Därför har detta också varit viktigt för att få syn på språket 

utifrån ett socialt sammanhang. Förskollärare på förskolan kan ses som en heterogen grupp 
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vilket är en god förutsättning till ett givande fokussamtal beroende på syfte (Wibeck, 2010). 

Detta skapar relevans för vår studie då alla deltagarna var förskollärare och därmed ses som 

en heterogen grupp. Vidare kommer även studiens resultat diskuteras då den har ett 

kvalitativt ursprung med få deltagare och är inte generaliserbart och kan därav inte jämställas 

med andra verksamheter inom förskolan.   

5.7 Diskurspsykologi 

Diskurspsykologi används ofta i mindre sociala sammanhang och då vi med vår studie vill 

undersöka förskollärares tolkningsrepertoarer som framkommer i förskollärares tal om 

inkludering av flerspråkiga barn anser vi att det är en relevant metod för oss. Genom 

diskurspsykologi går det att undersöka hur människor konstruerar sin verklighet genom sitt 

språk i olika sociala interaktioner. Diskurspsykologi ser talspråk och texter som 

konstruktioner av världen som orienteras mot sociala handlingar (Burr, 2003) Via språket 

konstrueras olika diskurser som människor kan använda för att framställa världen eller sig 

själva på ett fördelaktigt sätt i sociala interaktioner (Winther Jørgensen & Philips, 2000). En 

benämning på diskurs är tolkningsrepertoar som kan beskrivas som en diskurs som blir synlig 

i sociala interaktioner (Sjöberg, 2013). 

5.7.1 Analysverktyg 

Vi kommer att utgå från diskurspsykologin för att analysera vårt material, inom 

diskurspsykologin finns det flera analysverktyg att använda. Vi kommer använda oss av 

tolkningsrepertoar, retorik och kategorisering för att få svar på vårt syfte och 

frågeställningar. Nedanför redogör vi för analysverktygens betydelse. 

5.7.2 Tolkningsrepertoar 

Tolkningsrepertoar liknar begreppet diskurs, men betydelsen av detta begreppet är att dels 

markera det vardagliga språkets flexibla och dynamiska natur (Winther Jørgensen och 

Phillips, 2000) Avsikten med tolkningsrepertoarer är att undersöka hur olika sanningar träder 

fram genom användning av språket i ett socialt samspel och sammanhang. Genom att 

använda sig utav tolkningsrepertoarer kan intressen i gruppen samt hierarkiska förhållanden 

bli synliga vilket är sammanlänkat med gruppens språkanvändning samt användbart för att få 

syn på frågeställningar och syfte (Winther Jørgensen och Phillips, 2000).  För att få svar på 

våra frågeställningar i vår studie använder vi oss av tolkningsrepertoarer då vi med hjälp av 

det som analysverktyg kan urskilja hur förskollärare talar om inkludering och vilka begrepp 

de använder samt vilka strategier de anser sig använda för att möjliggöra för delaktighet och 

inkludering. Lindgren Eneflo (2014) menar att med tolkningsrepertoarer och ideologiska 
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dilemman kan samtalet som sker under intervjun analyseras med inriktning på hur 

förskollärare använder ord och uttryck som kommer till uttryck i de ställningstaganden som 

uppkommer. 

5.7.3 Retorik 

Enligt Holmberg (2010) innebär retorik hur något framställs som fakta som är rent retoriskt. 

Retorik kan beskrivas som det som genomborrar hur människor interagerar och påverkar 

varandra och hur de kommer fram till sin förståelse. Holmberg (2010) menar även att retorik 

inte endast är till för övertygelser eller argumentationer medan Winther Jørgensen & Philips 

(2000) lyfter att retorik används för att lyfta fram något som övertygande eller försvarbart. 

För att komma fram till hur olika konstruktioner av verkligheten görs övertygande kan den 

retoriska analysen användas, även vilka alternativa påståenden och argument som blir 

undertryckta av andra konkurrerande alternativ går att studera (Holmberg, 2010). I vår studie 

användes retorik för att synliggöra retoriska strategier i förskollärares tal om inkludering samt 

vilka strategier de anser sig arbeta med för att möjliggöra för delaktighet och inkludering av 

flerspråkiga barn.  

5.7.4 Kategorisering 

Enligt Potter & Wetherell (1987) är det i vilket sammanhang människor befinner sig i som 

kategoriseringar är beroende av vilket också Bryman (2011) påpekar är kopplat till tid och 

rum. Kategorisering innebär hur människor placerar andra och sig själva i olika kategorier 

som skapas via skrift och tal och med hjälp av kategorisering kan människan förstå sin 

verklighet. Bryman (2011) skriver att kategorierna som är skapade utifrån ett socialt samspel 

och är därför inte statiska eller självklara vilket gör att de saknar en inbyggd essens. I vår 

studie användes kategorisering för att i vår analys kunna synliggöra de kategoriseringar som 

förskollärare gjorde i sitt tal om inkludering och flerspråkiga barn. 

5.8 Analysprocess 
För att lättare kunna få en överblick på vårt material valde vi att skriva ut våra 

transkriberingar i pappersform och läste därefter varandras. För att urskilja våra teman 

använde vi oss av kodning. I en kvalitativ metod är kodning oftast det verktyg som är 

utgångspunkten (Bryman, 2011). Kodning innebär att forskaren strävar efter att förstå sitt 

material och vad det handlar om samt ställer frågor till sig själv som exempelvis vilket svar 

som passar i vilken kategori. Först planerade vi att vi skulle gå igenom svaren fråga för fråga 

och analysera dessa för att bryta ner det i mindre delar, vi upptäckte dock snabbt att vi fann 

liknande svar på olika intervjufrågor. Detta medförde att vi kunde identifiera olika mönster 
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utifrån deltagarnas svar och utefter svaren kunde vi urskilja våra teman. Kodning är det första 

steget inom diskurspsykologin (Winther Jørgensen & Philips, 2000). Genom att vi använde 

oss av kodning kunde vi identifiera olika mönster och vilka tolkningsrepertoarer som blev 

synliga i deltagarnas tal. För att synliggöra tolkningsrepertoarerna markerade vi dessa under 

de framkomna mönstren som vi färgkodade. Vi använde oss av våra valda analysbegrepp 

retorik och kategorisering för att analysera de tolkningsrepertoarer som blev synliga i vårt 

material. I analysen synliggjordes det att förskollärarna använde sig av retorik för att 

förstärka sitt uttalande samt att de använde sig av kategorisering när de talade om sig själva 

och barnen genom att använda sig av orden de och vi exempelvis. 

6. Resultat och analys 
I nedanstående avsnitt presenterar och analyserar vi de resultaten som framkom från vår 

undersökning med 7 förskollärare från två olika förskolor. Resultatet är indelat i olika teman 

för att besvara våra två frågeställningar. De teman vi har valt är följande: Hur förskollärare 

samtalar om inkludering av flerspråkiga barn och Möjligheter för inkludering. De 

förskollärare som deltog i studien har tilldelats fiktiva namn. Vi benämner oss själva som 

moderator i analysen. 

6.1 Hur förskollärare samtalar om inkludering av flerspråkiga barn 
I nedanstående avsnitt analyseras förskollärares tal om inkludering av flerspråkiga barn i 

förskolan. Genom olika mönster i empirin synliggörs det hur förskollärare talar om 

inkludering. Mönstren har bildat 3 stycken tolkningsrepertoarer som är följande: 

Förskollärares roll för inkludering, delaktighet likvärdigt med inkludering, språket är en 

utmaning.  

6.1.1 Förskollärares roll för inkludering 

Här nedan presenteras den tolkningsrepertoar som synliggörs genom olika mönster i 

förskollärares tal om hur de inkluderar alla barn. Mönstren är följande: ” alla ska få vara med 

oavsett förutsättningar”, ” anpassa verksamheten efter alla barn”.  

Stina börjar med att beskriva hur hon som förskollärare anser att de inkluderar alla barn 

utifrån deras förutsättningar:  

”Vi ser till att alla får vara med, utifrån vilka förutsättningar de har, oberoende av ålder, 

kön, kultur, språk, allting och vissa kan man ju behöva hjälpa mer med att vara med. “  
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Utifrån Stinas uttalande går det att utläsa att hon kategoriserar alla barn som lika och hon 

förstärker retoriskt att det är de som ser till att alla barn får vara med, vilket ger förskollärare 

en viktig roll för arbetet med inkludering.  Däremot när hon uttalar sig om att “vissa kan man 

behöva hjälpa” kategoriseras dessa barn som några som i vissa fall behöver mer stöttning än 

andra barn och förskolläraren kategoriserar sig själv som viktig för att hjälpa dessa barn. 

Användandet av vissa kan tolkas som att några av barnen särskiljs från de barn som inte 

behöver samma stöttning. Sandra instämmer i det Stina säger om hur de inkluderar alla barn 

och anser också att alla barn ska ges möjligheter att vara med vilket bekräftar Stinas 

uttalande. Vidare betonar hon att för henne innebär att vara inkluderad även att vara delaktig i 

verksamheten, vilket bidrar till en variation i förskollärares tal om hur de inkluderar alla barn:  

“Jag håller ju med Stina i det hon säger, sen tänker jag också just att det är viktigt att barnen 

får vara delaktiga och ha inflytande i verksamheten, så vi försöker inkludera dem på det 

sättet. Marie håller med genom att säga “Ja, jag tänker nog också lite likadant”.  

Genom att Sandra säger jag håller ju med Stina framkommer det att hon delar Stinas åsikt. 

Genom att hon använder sig av ordet ju lägger hon tyngd i sitt uttalande vilket bidrar till att 

det förstärks. 

Sandras uttalande om att hon tänker att det är viktigt och att hon säger att de försöker när hon 

talar om hur de inkluderar barn upplevs inte lika övertygande som Stinas uttalande vi ser till 

att, då hon genom att säga att de ser till alla får vara med kan det tolkas som att de lyckas få 

alla delaktiga. Genom att Sandra använder orden tänker jag framställs hennes uttalande som 

att hon grundar det på sina egna erfarenheter och att det är för henne som det anses viktigt att 

barnen får vara delaktiga. Det kan även tolkas som en osäkerhet i huruvida hon tror det hon 

säger stämmer och kan därmed ses som ett sätt att uttrycka sig på ifall någon av de andra 

deltagarna inte skulle hålla med henne. När hon sedan säger vi försöker utvidgar hon sitt 

uttalande från att endast utgå från sig själv till att även innefatta sitt arbetslag vilket kan ses 

som att hon retoriskt talar för hela arbetslaget. Då hon uttrycker att de försöker kan det ses 

som att hon är tveksam på att de lyckas få barnen inkluderade genom den strategi hon ger 

uttryck för och blir därmed inte övertygande i sin retorik. Marie positionerar sig på samma 

nivå som Sandra då hon instämmer i hennes uttalande om att barn bör göras delaktiga genom 

att hon säger ja, däremot synliggörs en tveksamhet då hon använder sig av ordet nog vilket 

kan ses som att hon inte är helt säker på att hon håller med Sandra. Genom att hon säger lite 

förstärks hennes tveksamhet och det synliggörs att hon inte håller med fullt ut. Marie anser 
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även att barnens modersmål är viktigt vilket synliggör en annan tolkningsrepertoar i 

förskollärares tal om inkludering: 

“Tänker på dem som har ett annat modersmål att man så att säga, bombarderar dem med 

språket, att man pratar väldigt mycket, att man benämner allt. “Mm” instämmer de övriga 

deltagarna. Stina fortsätter med att säga: Och att det är verkligen vår uppgift att anpassa 

verksamheten efter alla barn.”  

De flerspråkiga barnen benämns som dem i Maries uttalande vilket innebär att de 

kategoriseras utifrån att de pratar ett annat språk och utifrån sina bristande språkkunskaper. 

Dessa är en del av barnens förutsättningar för kommunikation och förskolläraren menar att de 

därmed behöver utsättas i högre grad för det svenska språket än de barn som har svenska som 

modersmål. Hon förstärker sitt uttalande med att säga att det behövs att förskollärarna pratar 

väldigt mycket med de barn som har annat modersmål. då Marie använder sig av ordet man 

istället för jag är det inte tydligt vem hon pratar om, då hon genom att säga man inte 

identifierar sig själv i sitt uttalande. Emilia lägger in att det verkligen är vår uppgift att 

anpassa verksamheten efter alla barn. Genom att hon säger verkligen förstärker hon retoriskt 

att det är förskollärares uppgift att anpassa verksamheten så att den passar alla barn oavsett 

förutsättningar. Utifrån detta uttalandet kan vi tolka det som att hon är övertygad om att 

verksamheten behöver anpassas efter alla barn för att möjliggöra för inkludering. De övriga 

förskollärarna verkar instämma i Emilias uttalande då de säger Mm. Sandra förstärker Emilias 

uttalande genom att säga: 

“Det är viktigt att vi pedagoger att man är närvarande, emotionellt närvarande och 

härvarande.... stötta dem och hjälpa dem prata med varandra. Kroppsspråket är ju väldigt 

bra med de barn som inte kan svenska, “  

Utifrån Sandras uttalande blir det synligt att närvarande personal är en förutsättning för barns 

inkludering och kommunikation. Detta kan tyda på att hon anser att bristen på närvarande 

pedagoger minskar förutsättningar för inkludering. Genom att hon använder sig av ordet 

viktigt uppenbaras en retorik som framställer pedagoger som betydelsefulla i arbetet med 

inkludering. Då hon säger vi kategoriserar hon sig själv som en del av ett arbetslag. Hon 

förstärker kroppsspråkets betydelse då hon i sitt uttalande säger kroppsspråket är ju väldigt 

bra vilket kan tyda på att det är en metod de använder för kommunikation. 
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6.1.2 Delaktighet likvärdigt med inkludering  

Nedan presenteras de tolkningsrepertoarer som synliggörs genom olika mönster i 

förskollärares tal om barns delaktighet. Mönstren är följande: ”se ifall ett barn är delaktigt 

eller inte”, “betydelsefullt att filma”  

“Man ska liksom inte bara vara i rummet utan man måste vara engagerad i barnen för då får 

man ju en annan delaktighet mellan barn och pedagoger vilket bidrar till inkludering”  

Utifrån Sandras uttalande synliggörs vikten av en engagerad pedagog och att hon 

kategoriserar sig själv och sina kollegor som viktiga för att få barnen delaktiga. Genom att 

förskolläraren använder sig av uttrycken man ska och man måste framställs hon som säker på 

det hon säger och hon förstärker därmed sitt yttrande om sitt ansvar för att vara den som 

möjliggör för barns inkludering och delaktighet. I sitt uttalande nämner förskolläraren även 

att då ett barn är delaktigt är det även inkluderat, detta kan tala för att hon likställer 

delaktighet med inkludering. Marie har dock ett annat sätt att resonera på kring delaktighet 

vilket bidrar till en variation i förskollärares tal om ämnet:  

“Sen tänker jag att för oss vuxna, tänker vi delaktighet, att alla barn ska vara med och aktivt 

delta ju. Men ett barn kan ju vara delaktigt genom att sitta med och lyssna och är med på det 

sättet så vi kan ju inte se hur delaktiga eller inkluderade barnen är.“  

Då hon börjar sitt uttalande med att säga tänker jag framkommer det att hon endast utgår från 

sig själv men när hon sedan ändrar sitt uttalande till tänker vi kan det framställas som att hon 

talar för alla. Genom användandet för oss vuxna framkommer det att hon anser att vuxna har 

ett sätt att se på delaktighet som något som innebär att barn är aktivt deltagande och att hon 

identifierar sig med den synen hon framställer att vuxna har eftersom hon säger oss. då hon 

använder sig av ju lägger hon tyngd i sin åsikt. Utifrån detta uttalandet blir det synligt att hon 

anser att det endast är barnet självt som vet om det känner sig inkluderat eller inte, och att 

förskollärare kan ha svårt att avgöra detta ifall barnen inte är aktivt deltagande. 

Kategorisering av barnen framträder då hon menar att vissa barn är fysiskt deltagande medan 

andra är mer observerande. Emilia lägger till:  

“Vi filmar väldigt ofta och går igenom dem filmerna och då ser man ofta såna här saker...det 

här med att filma dem för att se delaktigheten är ju också jättestimulerande och bra för oss.”  

I Emilias uttalande synliggörs det att förskollärarna filmar delar av sin verksamhet för att 

kunna se ifall barnen varit delaktiga, det framkommer att det är något använder sig frekvent 

av i sitt arbete då hon använder sig av orden väldigt ofta i sitt uttalande. Genom att hon 
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använder sig av orden vi och oss går det att tolka som att hon inte endast utgår från sig själv, 

utan att detta är en metod som hela arbetslaget anser vara bra och som de tillsammans 

använder sig av. I uttalandet beskrivs det som att de genom att filma verksamheten kan få syn 

på barns delaktighet vilket de kanske annars inte fått, alltså blir filmningen ett viktigt verktyg 

i deras arbete. Hon beskriver även att det är stimulerande och bra för arbetslaget, genom att 

hon styrker sitt uttalande med och jättestimulerande och bra för oss framställs det som att 

hon förstärker för de andra förskollärarna att det är jättestimulerande för alla och inte bara för 

henne själv. Det kan tolkas som att de ges möjlighet att reflektera över sitt arbetssätt med 

hjälp av filmningen och hur de kan förändra i verksamheten så att alla barnen görs delaktiga. 

I uttalandet framkommer det även då ser man ofta såna här saker vilket kan förstås som att 

de genom att filma sin verksamhet brukar få syn på saker de annars inte sett, detta förstärks 

genom att Emilia använder sig av ordet ofta. 

6.1.3 Språket är en utmaning 

Nedan presenteras de tolkningsrepertoarer som synliggörs genom olika mönster i 

förskollärares tal om de kommunikationsproblem som kan uppstå. Mönstren är följande: ” 

svårt få med barn som inte förstår”, “föräldrar annan syn på verksamheten” 

Emilia börjar med att uttala sig om vad hon anser kan vara en svårighet i att inkludera alla 

barn likvärdigt:  

“Om man inte kan förstå varandra riktigt, så kan det bli en svårighet att få med dem. Att de 

inte förstår vad man menar”  

Som hinder för inkludering beskriver Emilia kan vara i de fall då det uppstår brister i 

kommunikationen mellan barn och pedagog och då barnen inte förstår pedagogen. I 

uttalandet går det att utläsa att hon anser att barnen då inte ges samma möjlighet till 

delaktighet i de fall då språket brister. Emilia antyder att det är svårt att inkludera de 

flerspråkiga barnen då de uppstår svårigheter i kommunikationen mellan pedagog och barn.  

De barn som inte behärskar det svenska språket kategoriseras i detta uttalandet som dem. 

Sandra lyfter istället fram en problematik då det finns språkförbistringar mellan förälder och 

pedagog vilket ger en variation i förskollärares tal om svårigheter för inkludering:   

“Det kan vara lite med föräldrarna att det är helt olika syn på verksamheten, på förskolorna, 

vi vänder ut och in på oss för att de ska förstå oss.”  
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Utifrån uttalandet kan vi urskilja att förskolläraren anser att kommunikationen med 

föräldrarna är viktiga för barnets inkludering varav de anser att det skapas svårigheter när den 

brister. Då hon retoriskt förstärker att de vänder ut och in på sig för att föräldrarna ska förstå 

dem går det att urskilja viss frustration över de språkförbistringar som kan uppstå i 

kommunikationen och då de har olika syn på verksamheten. Det går att utläsa att Sandra 

kategoriserar sig och sina kollegor som vi och att föräldrarna kategoriseras som de. Eftersom 

hon använder sig av vi går det att utläsa att det inte endast är hon som anser att det är 

problematiskt då språket brister i kommunikationen med föräldrar utan att det är något hela 

arbetslaget är överens om. Vidare fortsätter förskollärarna att samtala om situationer då det 

blir problematiskt när språket brister:  

Anna säger “Det kan vara vid konflikter mellan två barn och om de berättar någonting så 

kan det vara lättare att använda sig utav hon som kan arabiska och som kan prata med dem 

… Det var en gång som jag var själv med barnen vilket var svårare för jag behövde visa allt 

fysiskt medan hon bara kunde prata, det underlättar mycket när hon är med. Det är 

skillnaden när barnen är ganska stora och kan förstå instruktioner när man ger på 

modersmål.” 

När Anna säger lättare använda sig utav hon som kan arabiska kategoriseras den 

arabisktalande pedagogen som den som klarar av att prata med de flerspråkiga barnen medan 

Anna kategoriserar sig själv som att hon har svårigheter att kommunicera med barnen just i 

den situationen. De arabiskatalande barnen kategoriseras som dem i detta uttalandet vilket 

särskiljer de från de svensktalande barnen. Anna uttrycker en svårighet i att inte kunna 

kommunicera med barnen verbalt då hon säger jag behövde visa allt fysiskt medan hon bara 

kunde prata. Det kan tolkas som att hon känner att det krävs mer av henne för att 

kommunicera med barnen och att hon kategoriserar sig som otillräcklig. Detta ger hon uttryck 

för då hon säger det underlättar mycket när hon är med. 

När hon säger det är skillnad när barnen är ganska stora tyder det på att de stora barnen 

kategoriseras som enklare att ge instruktioner till då de förstår det talade språket. 

6.1.4 Sammanfattning  

“Förskollärare har som uppgift att anpassa verksamheten efter alla barn” är den 

tolkningsrepertoar som först blir synlig och där det framkommer att det är upp till 

förskollärarna att verksamheten är anpassad så att alla barn kan delta utifrån sina 

förutsättningar. I förskollärares tal om inkludering blir det synligt att de anser att det är viktigt 
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att sätta ord på olika föremål. De betonar sin egen roll för att möjliggöra för inkludering 

genom att vara närvarande och använda kroppsspråket. I den andra tolkningsrepertoaren som 

blev synlig: “delaktighet likvärdigt med inkludering” framkommer det i förskollärares tal att 

det är viktigt att vara engagerad i barnen för att möjliggöra för delaktighet. Det framkommer 

även att de likställer delaktighet med att vara inkluderad men att även de barn som inte ses 

som fysiskt delaktiga likväl kan vara inkluderade ändå. Det blir även synligt att de använder 

sig av filmning för att kunna se ifall ett barn är delaktigt eller inte. “språket är en utmaning” 

är den tredje tolkningsrepertoaren som blir synlig och där det framkommer i förskollärares tal 

att bristande språk mellan barn och pedagog kan vara ett hinder för inkludering. Det blir 

synligt i deras tal att de även finner det problematiskt att kommunicera med föräldrar då 

språket brister.  

6.2 Möjligheter för inkludering 
I nedanstående avsnitt analyseras förskollärares tal om hur de arbetar för att möjliggöra för 

inkludering av flerspråkiga barn. Genom olika mönster i empirin blir det synligt hur 

förskollärare talar om de strategier de använder sig av. Två tolkningsrepertoar har bildats 

genom mönstren som är följande: Kommunikation då språket brister, barns sociala relationer 

6.2.1 Kommunikation då språket brister  

Tolkningsrepertoaren som presenteras nedan synliggörs genom olika mönster i förskollärares 

tal om de strategier de anser sig använda för att inkludera de flerspråkiga barnen då barnen 

saknar kunskaper i det svenska språket. Mönstren är följande: ” används mycket icke-verbal 

kommunikation”, ”språkduschar barnen med det svenska språket”, ” förskollärarna lär sig ord 

på barnens modersmål”.   

Moderatorn frågar: “hur arbetar ni med de barn som inte behärskar det svenska språket? Ni 

nämnde lite men kan ni utveckla det?” Stina svarar “man upprepar och man pekar, med 

tecken och med händerna och det är mycket tummar upp och tummar ner”   

Moderatorn ställer en följdfråga för att utveckla förskollärarnas svar på en fråga som tidigare 

ställts om hur de inkluderar alla barn. Genom att moderatorn säger ni tyder det på att hon vill 

veta hur just de förskollärarna arbetar med att inkludera flerspråkiga barn. Utifrån Stinas svar 

kan vi anta att kroppsspråket är en viktig faktor när det kommer till att kommunicera med de 

barn som saknar kunskaper i det svenska språket och att förskollärarna använder sig mycket 

av icke-verbal kommunikation när de kommunicerar med de flerspråkiga barnen. Genom att 

de behöver använda mycket icke-verbal kommunikation som en strategi för att kommunicera 
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med barnen tyder det på att förskollärarna behöver vara mer närvarande med barnen än de 

kanske hade behövt ifall det verbala språket hade varit tillräckligt. Utifrån förskollärarnas tal 

om strategier blir det synligt att samtliga är överens om att kroppsspråket är en betydelsefull 

strategi för kommunikation. Genom att Stina säger man synliggörs det inte att det är hon eller 

hennes kollegor som ska använda sig av strategin.  Då hon använder sig av ordet mycket 

lägger hon tyngd på strategin att just använda sig av tummar upp och tummar ner, vilket kan 

tolkas som att förskollärarna upplever att det är en strategi som är tydlig och konkret för de 

barn som inte behärskar språket. Vidare fortsätter Sandra att beskriva att förskollärarna även 

lär sig ord på barnens modersmål: 

“Vid måltidssituationer, så sätter vi upp dem vanligaste orden som man använder, tex mjölk, 

vatten, vad har vi mer, ja på deras språk ... Vi sätter upp de där uppe i alla fall så att vi också 

lär oss deras ord på deras språk så att de får känna sig stolta över sitt ursprungliga språk.” 

Marie säger “ja de tycker ju det är kul att dela med sig ju.“  

Utifrån Sandras uttalande går det att utläsa att hon anser att en strategi för inkludering är att ta 

tillvara på barnens modersmål. Förskolläraren kategoriserar sig och sina kollegor som vi och 

barn som talar ett annat språk kategoriseras som de. Förskolläraren kategoriserar sig även 

som viktig för att få barnen att känna stolthet över sitt språk då det framkommer att hon anser 

att barnen känner sig stolta över sitt modersmål i de fall då förskollärarna lär sig ord på deras 

språk. Marie framställs som enig med Sandra då hon säger ja och styrker hennes uttalande 

med att säga de tycker ju det är kul. Det framkommer att de delar samma erfarenheter 

angående att lära sig ord på barns modersmål 

Helene säger “vi använde oss mycket av TAKK. Som vi tyckte det hjälpte alla barnen på 

många olika sätt. ”Karin instämmer ”Mm precis”, Hon fortsätter med att säga “och även 

bildstöd använder vi också och lite TAKK då.” Helene säger “Ja, bildstöd är jätteviktigt.” 

Då Helene säger vi använde och hjälpte framkommer det att hela arbetslaget brukade 

använda sig av TAKK, vilket innebär tecken som alternativ och kompletterande 

kommunikation. Det kan tolkas som att de inte gör det lika mycket längre då det framställs 

som om de mest använde det i början, sedan när barnen lärt sig språket finns det inte lika stort 

behov av det. De använder det fortfarande till viss del vilket blir synligt då Karin säger lite 

TAKK, genom att hon säger då kan det tolkas som att hon vill styrka att de fortfarande 

använder det, om än inte lika mycket. I diskussionen utvecklar förskollärarna att de mestadels 

använder det då sjunger eller vid matbordet. Karin instämmer i det Helene säger vilket 
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synliggörs då hon säger Mm precis. Hon lyfter fram att de använder sig av bildstöd. Helene 

förstärker bildstödets betydelse då hon säger att det är jätteviktigt. Helene och Karin är 

överens om att bildstöd och TAKK är en bra strategi för att inkludera och kommunicera med 

de barn som inte behärskar det svenska språket då de instämmer i varandras uttalanden. Det 

kan tolkas som att bildstödet används för att förstärka och komplettera det verbala språket då 

detta inte alltid räcker till. Stina lyfter fram barns intressen som en ingång för inkludering 

vilket bidrar till en variation i förskollärares tal om hur de arbetar:  

“Vissa kan tycka om att tex pussla, då blir det liksom vägen in i förskolan. Andra barn älskar 

att vara ute, då kan det vara vägen in, att hitta lekar tillsammans med kompisar.”  

Utifrån Stinas uttalande kan vi utläsa att barnen kategoriseras utifrån vilka intressen de har, 

och att barns intressen kategoriseras som en ingång för inkludering då hon säger då kan det 

vara vägen in.  Detta kan tolkas som att förskollärarna är observanta på barns olika intressen 

för att skapa förutsättningar för inkludering då de med hjälp av dessa kan få in barnen i 

verksamheten och få barn att känna sig delaktiga. utifrån hennes uttalande framkommer det 

även att kontakten med andra barn är av betydelse för barns inkludering. Det kan tolkas som 

att hon menar att då barn leker tillsammans bidrar det till inkludering. I ett annat utdrag 

synliggörs det att förskollärarna tar hjälp av varandras olika språk: 

Anna säger “sen har vi också en personal hos oss som pratar arabiska så de pratar arabiska 

med varandra.” Karin säger “vi kan olika språk så där tar vi hjälp av varandra” Anna 

fortsätter “Ni kom ju in och sjung för oss på bosniska.”  Karin säger: “Ja” Helena säger 

“nu har vi också tillgång till “Polyglutt” som de kan höra böcker på sitt modersmål. Det 

hjälper mycket har vi märkt med de äldsta.” 

Då Anna beskriver att de tar hjälp av personal som pratar barns modersmål framkommer det 

som betydelsefullt för arbetet med inkludering av de barn som inte behärskar det svenska 

språket. Då Anna säger vi och sedan en personal hos oss kan det tolkas som att hon inte 

kategoriserar pedagogen som pratar arabiska som en i arbetslaget, utan denne person särskiljs 

från resten av förskollärarna. Karin fortsätter med att beskriva hur de tar hjälp av varandras 

förskollärare i de olika arbetslagen på förskolan då de behärskar olika sorters språk. Det 

synliggörs i hennes uttalande då hon säger där tar vi hjälp att alla arbetslagen omfattas och 

att hon talar för alla. Anna förstärker hennes uttalande genom att säga ni kom ju in och sjung 

för oss, det synliggörs att Karin instämmer i det Anna säger då hon svarar ja. I Helenes 

uttalande synliggörs det att de nyligen har fått tillgång till hjälpmedlet polyglutt, som är ett 
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digitalt hjälpmedel, då hon säger nu har vi vilket de anser vara ett betydelsefullt verktyg då 

barnen kan lyssna på böcker på sitt eget språk, detta förstärker hon genom att säga det hjälper 

mycket. Hon utvecklar sitt uttalande genom att beskriva att de barn som inte förstår svenska 

inte vill lyssna då det är svenskt ljud men att det blir intresserade då boken spelar på deras 

språk. Utifrån detta kan vi utläsa att de anser det hade varit svårt att inkludera barnen i detta 

sammanhanget utan hjälpmedlet. 

6.2.2 Barns sociala relationer 

Tolkningsrepertoaren som presenteras nedan synliggörs genom olika mönster i förskollärares 

tal om barns sociala relationer och de strategier de anser sig använda för att inkludera alla 

barn i leken. Mönstren är följande: ” Barnen är nyfikna på varandras språk”, ”Inte så mycket 

konflikter på grund av språket”, ” Alla är kompisar”. 

Moderator ställer frågan: Är det ofta ni ser att det blir konflikter på grund av språket, kanske 

att de inte förstår varandra? Karin säger: Aa, neej inte, Helene säger: Nää jag vet inte, det 

är olika konflikter så det är inte så mycket språket som handlar om, för att det jaa, som jag sa 

vissa barn pratar med varandra och säger arabiska eller något annat språk som de säger 

bosniska men de andra kan också leka så det är. De ser inte så konstigt att något annat barn 

pratar något annat språk så de tycker de är normalt, okej, ibland pratar de och vad betyder 

det på mitt språk, så de är nyfikna. Anna säger: Vi har ju mer killarna och liksom tjejerna. 

Karin fortsätter: Många pratar svenska och arabiska med varandra. 

Då moderatorn ställer följdfrågan om det orsakas konflikter på grund av språket svarar Karin 

tvekande aa, nej, detta följs upp av Helene som säger: nää, jag vet inte, vilket tyder på att de 

båda är tveksamma till att språket är en orsak till konflikter. Då Helene säger jag utgår hon 

från sig själv men förstärker ändå Karins uttalande. Helene utvecklar sedan sitt uttalande till 

att konflikterna inte är beroende av språket då Helene säger inte så mycket språket det 

handlar om. Då hon fortsätter beskriva att andra kan också leka tyder det på att språket inte 

har en central roll i barnens lek utan att alla kan vara med även då de inte talar samma språk. 

Det framgår även att barnen är nyfikna på varandras språk och i de fall det blir grupperingar 

är det inte på grund av språket utan att killar och tjejer leker var för sig. Det skapas en 

kategorisering då förskolläraren säger killarna och tjejerna, det blir tydligt att barnen särskiljs 

från varandra beroende av vilket kön de tillhör. Karin fortsätter diskussionen med att beskriva 

hur de arbetar för att möjliggöra att alla barn blir inkluderade i leken: 
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Karin säger “Vi har ibland planerat, att någon vuxen är med. Vi vill alltid påminna dem att 

alla är kompisar och alla ska vara med så det räcker oftast man bjuder in det barnet till 

leken.” 

Karin inleder med att benämna ordet vi för att förstärka att förskollärarna i arbetslaget 

tillsammans har planerat att en vuxen ibland ska sitta med i barnen lek för att stötta och att de 

hjälper barnen att bjuda in varandra i leken. Genom att hon säger att alla är kompisar kan det 

tyda på att hon kategoriserar alla barn som likvärdiga och inte gör skillnad på barn utifrån 

deras ursprung utan ser det som en självklarhet att alla barn kan leka med varandra. 

6.2.3 Sammanfattning 

“kommunikation då språket brister” är den första tolkningsrepertoaren som blev synlig i 

förskollärares tal om vilka strategier de använder sig av för att möjliggöra för inkludering av 

flerspråkiga barn. Det framkommer att de arbetar mycket med kroppsspråket, samt att de 

ordbombar barnen med det svenska språket. Även bildstöd och TAKK är en strategi som 

används. förskollärarna anser även att det är viktigt att ta tillvara på barnens modersmål. För 

att barnen lättare ska kunna förstå böckerna de läser använder de sig av polyglutt där barnen 

kan lyssna på sitt eget språk. förskollärarna talar om att de använder varandra som en hjälp 

med att kommunicera med barnen på olika språk. Den andra tolkningsrepertoaren som 

framkom var “barns sociala relationer” där det framgick att språket inte är en bidragande 

orsak till konflikter och att alla barn kan vara med och leka även då de inte talar samma 

språk. 

7. Resultatdiskussion  
Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare talar om inkludering av flerspråkiga 

barn i förskolans verksamhet. De frågeställningar vi utgår från är: Vilka tolkningsrepertoarer 

blir synliga i förskollärares samtal om inkludering av flerspråkiga barn? Vilka strategier talar 

förskollärare om för att möjliggöra så att flerspråkiga barn blir inkluderade i förskolans 

verksamhet? i nedanstående avsnitt diskuteras de resultat vi fått fram i relation till syfte, 

frågeställningar, inledning samt tidigare forskning. diskussionen är uppdelad i 5 stycken olika 

teman: förskollärares roll för inkludering, delaktighet likvärdigt med inkludering, språket är 

en utmaning, kommunikation då språket brister, barns sociala relationer. 

7.1 Förskollärares roll för inkludering 

Resultatet visar att samtliga av de intervjuade förskollärarna anser att det är viktigt att alla 

barn blir inkluderade utifrån sina förutsättningar. Precis som Andersson & Thorsson (2007) 

lyfter fram att alla barn har rätt att få vara delaktiga och känna sig inkluderade. Förskollärarna 
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benämner inte hur de anpassar verksamheten efter alla barn men Eriksson Bergström (2013) 

menar att miljön behöver anpassas utifrån de barn som inte behärskar det svenska språket, för 

att alla barn ska kunna vara delaktiga i en gemenskap oavsett förutsättningar. I resultatet 

framgår det att förskollärarna kategoriserar sig själva som viktiga för att verksamheten ska 

passa alla barn. Enligt Eriksson Bergström (2013) är det viktigt att förskollärare är positivt 

inställda till flerspråkighet, då förskollärarna i vår studie i sitt uttalande anmärkte att det 

gäller alla barn tyder det på att förskollärarna har en positiv inställning till 

inkluderingsarbetet med flerspråkiga barn vilket är i linje med ovanstående. En av 

förskollärarna uttalar sig om att genom att vara delaktig är barnet även inkluderat, det tyder 

på att hon anser att det inte går att vara det ena utan det andra. Det framgår dock i 

förskollärarnas diskussion att alla inte är helt eniga om den uppfattningen då en av dem säger 

jag tänker nog också lite likadant framställs det som en osäkerhet huruvida hon verkligen 

tänker likadant. Skans (2011) lyfter i sin studie fram att flerspråkiga barn behöver känna sig 

delaktiga i det sammanhang där språklärandet sker för att de ska känna sig inkluderade. 

Utifrån detta ges pedagogen stöd i sitt uttalande om att delaktighet är viktigt för att barn ska 

känna sig inkluderade. I resultatet går det att urskilja att barn kategoriseras utifrån sitt 

modersmål då pedagogen säger de barn som inte kan svenska, vilket gör att de särskiljs från 

de svenska barnen. Det kan anses problematiskt då Eriksson Bergström (2013) hävdar att 

inkluderingsarbetet riskerar bli lidande i de fall förskollärare delar in barn utifrån dess 

etnicitet. I resultatet framkommer det att förskollärarna anser kroppsspråket vara 

betydelsefullt när det kommer till att arbeta med flerspråkiga barn, vilket kan kopplas till det 

Skans (2011) lyfter fram om att tecken är användbart för att förstärka det talade språket. Då 

förskollärarna i studien använder sig mycket av kroppsspråket för att kommunicera med 

barnen ligger det i linje med det Mary & Young (2017) lyfter fram att förskollärare ska ta 

vara på barns olika kommunikativa kompetenser och inte endast det verbala språket för att 

möjliggöra för barns inkludering. Sandberg & Eriksson (2010) belyser vikten av 

kommunikation för barns delaktighet, i förskollärarnas diskussioner framgår det att de anser 

att det är viktigt att sätta ord på allt och att prata mycket med barnen. Utifrån detta blir det 

tydligt i förskollärares tal om inkludering att de anser att kommunikationen är viktig, vilket 

även framkom i Skans (2011) studie och Kultti (2012) att genom att sätta ord på det barn gör 

stöttas de i sin kommunikation vilket bidrar till inkludering och delaktighet. 
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7.2 Delaktighet likvärdigt med inkludering 

I resultatet framkommer det i en av förskollärarnas tal att hon likställer att vara delaktig med 

att vara inkluderad vilket ligger i linje med det Skans (2011) lyfter i sin studie om att barn 

behöver känna sig delaktiga för att vara inkluderade. Det framkommer även att förskollärarna 

använder sig av filmning för att kunna upptäcka ifall barn är delaktiga i verksamheten. 

Genom att filma anser de sig kunna få syn på saker de annars kanske hade missat och det går 

att tolka som att de själva har nytta av metoden då de med hjälp av filmning kan utveckla sin 

verksamhet och hur de arbetar då de säger att det är det jättestimulerande och bra för oss. I 

förskollärarnas diskussion blev det även synligt att barn kategoriseras efter ifall de är aktivt 

deltagande eller endast observerar, samtidigt menar förskollärarna att de ser till att alla barn 

är inkluderade efter sina förutsättningar. Detta sätter vi i relation till det Kultti (2012) lyfter 

fram att barn är delaktiga även då de endast observerar och lyssnar, det blir även synligt i en 

av förskollärarnas tal då hon lyfter fram att de inte kan se hur delaktigt ett barn är då de inte 

är aktivt deltagande men att de ändå kan vara delaktiga, vilket är i linje med det Kultti (2012) 

lyfter. Utifrån detta menar vi att även om filmning är ett värdefullt verktyg bör det gå att se 

ifall ett barn är delaktigt även i de sammanhang som inte filmas.  

7.3 Språket är en utmaning 

I resultatet framkommer det i en av förskollärarnas tal att språkförbistringar mellan barn och 

pedagog kan ses som ett hinder för inkludering, detta finner vi tänkvärt då Andersson & 

Thorsson, (2007) lyfter fram att barn med annat modersmål än svenska ofta har sina tunna 

språkkunskaper som hinder för inkludering i förskolan. Enligt Skolinspektionen (2017) råder 

det en osäkerhet hos förskollärare kring hur de ska arbeta med flerspråkiga barn. Utifrån vårt 

resultat synliggörs det även här en osäkerhet i de fall då pedagog och barn inte förstår 

varandra, det blir synligt då en pedagog uttrycker att det är svårt att få med de barn som inte 

förstår språket. Det går att tolka som att hon anser att det försvårar inkluderingsarbetet samt 

att hon själv anser det problematiskt att inte kunna använda det verbala språket då hon ska 

förklara saker för barn som inte behärskar det svenska språket. I förskollärares tal 

kategoriserar sig en av förskollärarna som att hon upplever det svårt att kommunicera med 

barnen då de exempelvis haft en konflikt eller då hon behöver förklara någonting för barnen 

och måste använda sig av fysisk kommunikation. Hon ansåg att det var lättare då 

arabisktalande pedagog fanns tillgänglig och kunde förklara för barnen. Detta lyfter Skans 

(2011) i sin studie där han menar att flerspråkiga förskollärare använder sig av sina språk när 

de kommunicerar med barnen för att öka barnens förståelse. Det som vi finner nämnvärt är att 

det endast är två förskollärare som uttrycker att språket är ett hinder vilket skiljer sig från 
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våra erfarenheter ute i verksamheten där samtliga av förskollärarna på förskolorna har 

uttryckt en problematik då språket brister. Vårt resultat skiljer sig därav även från det 

Skolinspektionen (2017) lyfter om att flertalet förskollärare uttrycker en osäkerhet i att arbeta 

inkluderande med flerspråkiga barn. Precis som förskollärarna i vår studie lyfter även Skans 

(2008) fram vikten av en god relation mellan pedagog-vårdnadshavare och att det är viktigt 

att de är delaktiga i verksamheten för att barnen ska känna delaktighet. Det framkommer i 

förskollärares tal att de upplever det svårt att få vårdnadshavarna att förstå hur verksamheten 

ser ut då de har olika syn på det. Detta kan tolkas som att då kommunikationen brister blir det 

svårt för förskollärarna att göra vårdnadshavarna delaktiga vilket i sin tur kan påverka barnen 

negativt. Thorsson & Andersson (2007) menar på att det är viktigt att föräldrarna görs 

delaktiga och ses som en resurs för att barnen ska känna sig delaktiga. Det framkommer att 

förskollärarna förstår vikten av detta och att de verkligen försöker göra vårdnadshavarna 

delaktiga vilket synliggörs då de sa att de vänder ut och in på själva för att vårdnadshavarna 

ska förstå dem.  

7.4 Kommunikation då språket brister 

Resultatet visar att förskollärarna tar till olika strategier för att få barnen inkluderade i den 

dagliga verksamheten. Den mest använda strategin visade sig vara den icke-verbala 

kommunikationen. Barn som inte behärskar språket behöver få stöd så de kan göra sig 

förstådda (Ahlberg, 2015), förskollärarna i våra fokusgrupper diskuterar att de använder sig 

mycket utav kroppsspråket och med hjälp av gester och tecken kommunicerar de med de 

barnen som inte behärskar det svenska språket. Det framgick i resultatet att samtliga av de 

intervjuade förskollärarna ansåg att detta var en betydelsefull strategi för dem. Skans (2011) 

menar att den icke-verbala kommunikationen är viktig för barns meningskapande, utifrån 

detta ges förskollärarna stöd för sin strategi i att inkludera flerspråkiga barn. Det framkommer 

även att förskollärare använder sig av bildstöd och polyglutt. Bagga-Gupta (2006) menar att 

konkreta föremål används för att kompensera för det svenska språket. Då förskollärarna 

använde sig av bildstöd som strategi för att inkludera barnen kan även detta ses som icke-

verbal kommunikation. Enligt Skolverket (2001) anses bilder vara språkutvecklande vilket 

även förskollärarna i studien menar på att det varit för dem. förskollärares yrkeskunskap är 

betydelsefull för inkludering av flerspråkiga barn och utifrån resultatet där bildstöd och 

polygutt framkom som två gemensamma verktyg kan det problematiseras samt kopplas till 

förskollärarnas erfarenhet. Det säger något om resultatet när det finns vissa gemensamma 

verktyg som förskolor arbetar med. Det är en självklarhet att alla barn är olika vilket även kan 
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utläsas av resultatet, det som är problematiskt är att det finns få verktyg som uppkommit för 

inkludering som dessutom är samma för både förskolorna. Alla barn är olika och kräver olika 

verktyg med återkoppling till att förskolan ska vara en plats för alla där alla barn ska få chans 

att utvecklas (Svenska Unescorådet, 2006). I och med att samhället har utvecklats snabbt de 

senaste åren kan det utgöra förskollärares erfarenhet och därmed deras tillvägagångsätt att 

inkludera barn när språket brister (SCB, 2018). Med ställning till Larsdotter Bodin (2017) 

som menade att yrkeskunnandet hos förskollärare till stor del baseras på erfarenhet och 

omdöme kan vi dra parallellen till varför det finns samma utbud hos både förskolorna när det 

kommer till exempel bildstöd. Vidare menar vi tillsammans med Winther Jørgensen och 

Phillips (2000) att människans upplevelse av dess erfarenhet präglas utav den sociala 

interaktionen som påverkar deras verklighet. I och med att mångfalden ökat och bidragit till 

ett mer mångkulturellt samhälle kan den snabba utvecklingen gjort att förskollärares 

verklighet förändrats drastiskt. Det ställs höga krav att förskollärare ska klara av sitt uppdrag 

men att de saknar en del erfarenhet om hur de kan arbeta med ett mångkulturellt samhälle på 

ett inkluderande sätt som stämmer överens med läroplanen, vilket syns i Skolverkets 

rapporter om att förskolan inte är bra anpassad efter den stora mångfalden (Gröning, 2006). 

Det uppenbarar sig ur ett samhällsperspektiv samt på en verksamhetsnivå att det sociala 

samspelet, interaktionen och minst sagt i konstruktionen kan detta ge uttryck i hur 

förskollärare arbetar med inkludering i förskolan i relation till tidigare forskning samt de 

tolkningsrepertoarer som blev synliga i förskollärarnas samtal.  

Som strategi för att kommunicera med flerspråkiga barn framkommer det i några av 

förskollärarnas diskussioner att de använder sig en del av TAKK. I deras tal om TAKK 

synliggörs det att de använder sig mestadels av det då barnen inte behärskar det svenska 

språket alls och att de sedan när barnen lärt sig förstå språket minskar på att använda sig av 

TAKK. Det kan tyda på att förskollärarna anser att det inte längre behövs lika mycket i alla 

situationer utan att de väljer att använda sig av det vid utvalda situationer så som sångstunder 

eller vid måltidssituationer. Då barn saknar kunskaper i det svenska språket kan gester och 

tecken underlätta för barn att uttrycka sig (Rowe & Goldin-Meadow, 2009). Det kan ses som 

en anledning till varför förskollärarna mest använder det innan barnen lärt sig språket då de 

senare inte är i lika stort behov av det då de lärt sig språket och därmed kan uttrycka sig 

verbalt. I måltidssituationer sätter förskollärarna upp vanliga ord på barns modersmål så att 

även förskollärarna lär sig deras språk, de menar att det är viktigt att barnen får känna sig 

stolta över sitt eget språk. Skans (2011) menar att genom sina olika språk kan barn känna 
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delaktighet. Han lyfter även att då förskollärare lär sig ord på barnens språk visar det för 

barnen att deras språk är accepterat på förskolan vilket kan bidra till en känsla av delaktighet 

hos barnen samt bidra till motivation att lära sig andra språk. Thorsson & Andersson (2007) 

lyfter fram att modersmålsstöd är viktigt för barns självkänsla och identitet. Det framkommer 

inte utifrån våra intervjuer att förskollärarna har tillgång till språkstödjare eller att barnen ges 

tillgång till modersmålsundervisning, det som framkom var att de är ett flertal förskollärare i 

arbetslagen som behärskar olika språk och att de på så vis tar hjälp av varandra för att 

kommunicera med barnen eller sjunga sånger på barns olika språk, detta kan i sig stötta barn i 

sitt modersmål då de ändå får tillgång till det på förskolan. Eriksson Bergström (2015) lyfter 

även fram betydelsen av att verksamheten bör präglas av samverkan där all kompetens 

utnyttjas och personalen kan stödja varandra.  Barnen får även tillgång till sitt modersmål 

genom hjälpmedlet polyglutt där de ges möjlighet att lyssna på böcker på sitt eget språk. I 

förskollärares tal framkommer det att i de fall då barn inte förstår det svenska språket har de 

inget intresse av att lyssna på böcker men att de blir intresserade då de får höra böcker på sitt 

språk. Det kan tolkas som att det blir svårt för förskollärare att arbeta med inkludering i detta 

sammanhanget ifall de inte hade haft polyglutt tillgängligt. Å andra sidan ställer vi oss 

frågande till ifall gemenskapen med de svenska barnen uteblir i de fall då de lyssnar på 

böcker på olika språk i tvärgrupper, då det inte framgår ifall alla barn lyssnar tillsammans och 

på så sätt får ta del av varandras språk. Detta finner vi problematiskt då Skans (2011) lyfter 

fram betydelsen av att arbeta med olika språk då det bidrar det till en flerspråkig miljö vilket 

skapar delaktighet för alla barn. I en studie gjord av Skans (2008) framgår det att flerspråkiga 

förskollärare läser för barnen i tvärgrupper på olika språk för att på så sätt öka barnens 

förståelse för innehållet. En pedagog i vår studie anser att då barn får lyssna på boken på sitt 

eget språk först klarar de sedan att lyssna på den på svenska, då de fått en förståelse för 

handlingen. Det kan vi tolka som att barnen går miste om varandras språk i just det 

sammanhanget men att de gemensamt får det svenska språket och att barnen på så vis får 

utveckla båda sina språk då de får tillgång till båda, vilket är en del av förskolans uppgift att 

möjliggöra för (Thorsson & Andersson, 2007). 

7.5 Barns sociala relationer 

Resultatet visar att förskollärarna inte upplever att barns olika språk är en bidragande orsak 

till konflikter, utan de menar att konflikterna uppstår av andra anledningar. I resultatet 

framkommer det att barnen är nyfikna på varandras språk, Kultti (2012) menar att barn i 

förskolan får samspela med barn från olika kulturer då de bildas återkommande grupperingar. 
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Då det i förskollärares tal framkommer att alla barn leker med varandra oavsett vilket språk 

de talar så ges barn möjlighet till samspel med barn från andra kulturer. I likhet med det 

Kultti (2012) lyfter att svenska är det främsta språket barn kommunicerar på framkommer det 

i resultatet att barnen talar svenska och arabiska med varandra, vilket tyder på att dessa två 

språken är majoritetsspråken i verksamheten. I förskollärarnas diskussion framkommer det att 

de ibland sitter med barnen för att kunna stötta de i deras lek, Kultti (2012) menar att vissa 

sociala sammanhang kräver goda kunskaper i det svenska språket och att förskollärare skapar 

möjligheter för barns inkludering genom att stötta de i sin kommunikation. Dock synliggörs 

det inte i förskollärares tal ifall de är närvarande i barns lek för att kunna stötta de i det 

svenska språket, då de främst talar om att de är med i barns lek för att träna barnen på att 

bjuda in varandra i leken. Å andra sidan kan det ses som att de stöttar barn i sin 

kommunikation och relationsskapande då de är närvarande även ifall orsaken till eventuell 

exkludering i leken inte beror på språkförbistringar mellan barn. McLeod et at (2015) menar 

dock att barns förmåga att behärska majoritetsspråket är av betydelse för deras inkludering i 

leken och att de barn som inte behärskar språket riskerar att bli exkluderade. Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning har vi kunnat se att barn blivit exkluderade då de inte talar 

majoritetsspråket, det är dock inget som förskollärarna i vår studie talar om, därav tolkar vi 

det som att de inte anser språket vara ett problem i barns lek. 

8. Metoddiskussion 
Metoden har inte varit någon självklarhet genom arbetet där vi stött på dilemman i vår jakt i 

att hitta en metod som stämt överens med både perspektiv och frågeställningar. Det första 

dilemmat vi stötte på var i samband med dokumentationen av fokusgruppsintervjuerna. Vi 

valde att fånga upp ljudet med hjälp av en telefon vid första tillfället men vid andra tillfället 

saknade enheten batteri precis vid start av inspelningen vilket gjorde att vi fick ta hjälp av 

dator. Vi fick ha datorn under uppsikt då även denna enhet hade ett fullt minne som vi inte 

hann kontrollera i förväg då tanken var att vi skulle använda mobilen. Intervjuerna spelades 

in på två separata enheter vilket förändrade vår transkribering. Nackdelen med detta var att vi 

inte kunde dela det inspelade materialet med varandra via mail eller dylikt då filerna var för 

stora vilket hade gjort transkriberingssprocessen effektivare. Hade det däremot gått att spela 

in intervjuerna på samma enhet vid tillfälle 2 hade vi varit tvungna lyssna på inspelningen i 

omgångar då ljudet i en hörlur hade påverkat volymen. I praktiken hade vi varit mer beroende 

av varandra. Ljudinspelningen kunde ses som en nackdel i arbetet då det inte går att utskilja 

något kroppsspråk eller fysisk interaktion genom ljudinspelning. Dock var studiens syfte och 
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inriktning på förskollärarnas tal vilket gjorde att kroppsspråket inte behövdes observeras och 

blev därför inte relevant.  

Studien har utgått utifrån socialkonstruktionism som vi synliggjort som en löpande röd tråd 

genom metoden. Genom det socialkonstruktionistiska tillvägagångssättet med förskollärares 

tal som strategi för att genomföra undersökningen, bildade det en interaktion som färgats av 

de metodval som gjorts det vill säga det åtagande att konstruktion av människan sker socialt, 

kulturellt och språkligt. Användningen av fokussamtal samt semistrukturerad intervju 

motiverades av den gruppinteraktion som sker mellan förskollärarna där samtalet är det som 

avgör om det är en fokusgrupp. Med återkoppling till Larsdotter Bodin (2017) består 

yrkeskunnandet hos förskollärare till stor del av kunskap som är svår att sätta ord på, 

eftersom kunskapen mer eller mindre baseras på förskollärarnas erfarenhet och omdöme. 

Detta innebär att förskollärares erfarenheter och omdömen utgör en stor del av deras kunskap 

som resulterar i att det kan vara svårt att sätta ord på detta. I detta arbete mätte vi inte 

förskollärares kunskap utan analyserade deras samtal. Med hänsyn till detta har både 

semistrukturerade intervjufrågor och fokusgruppssamtal varit aktuella i metoden. Vi kunde 

valt att använda oss utav enskilda intervjuer, detta hade gett oss ett annat resultat då 

förskollärarna inte hade påverkat varandra vilket hade gett oss andra tolkningsrepertoarer. 

Den enskilda intervjun problematiserade vi i ställning till perspektivet och valde istället 

fokusgruppsamtal då vi såg att det skulle kunna påverka vårt resultat.  

Förskollärarnas inflytande av varandra gjorde resultatet relevant till det vi kommit fram till i 

litteraturen då vi ville undersöka hur förskollärarna påverkade varandra i ett socialt samspel 

när de talade om inkludering. Vi har en medvetenhet kring att formuleringen på 

intervjufrågorna kan ha påverkat resultatet och att de svar som vi fick kan inte generaliseras 

på andra verksamheter eller förskollärare. Frågorna var tolkningsbara vilket innebär att de ger 

olika svar beroende på vem frågan ställs till. 

9. Slutsats 
Utifrån vår studie drar vi slutsatsen att förskollärarna anser att det är deras ansvar att skapa en 

inkluderande verksamhet som passar alla barn. Det framkommer att samtliga förskollärare är 

överens om vilka metoder de använder för att inkludera alla barn och att deras strategier till 

största del består av icke-verbal kommunikation. Dock anser de även att det är viktigt att sätta 

ord på det barnen gör och ser. Det framgår från förskollärares tal om inkludering att det råder 

en viss osäkerhet bland några utav de intervjuade när det kommer till att inkludera 
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flerspråkiga barn då de inte förstår det talade språket och förskollärarna behöver använda sig 

mycket av icke-verbal kommunikation. Det framkommer även i förskollärares tal att de 

kategoriserar sig själva som vi och de flerspråkiga barnen som de.  

10. Didaktiska implikationer  
Vår studie riktar sig främst till redan verksamma förskollärare i förskolans verksamhet. I 

studien lyfts det fram olika tolkningsrepertoarer i förskollärares tal om inkludering vilka blev 

synliga under fokusgruppssamtalen. Genom vår undersökning hoppas vi kunna bidra med en 

förståelse av och framförallt en medvetenhet kring vilken betydelse förskollärares kunskaper 

och attityder har för inkludering av flerspråkiga barn. Då vi synliggör hur förskollärare 

samtalar om inkludering hoppas vi med vår studie inspirera till diskussioner runt om på andra 

förskolor om hur förskollärare möjliggör för en inkluderande verksamhet. 

11. Vidare forskning  
Studiens syfte var att undersöka hur förskollärare talar om inkludering av flerspråkiga barn i 

förskolans verksamhet med utgångspunkt att kunna besvara de frågeställningar som 

formulerats. För att kunna ge ett bredare resultat kring syfte och forskningsfrågorna behövs 

studier med fler deltagare genomföras för att säkerställa resultatet på en vidgad 

verksamhetsnivå eller samhällsnivå. Det vore även varit intressant att forska vidare på ämnet 

genom att använda observationer som metod för att undersöka hur förskollärare i praktiken 

arbetar med att inkludera alla barn. 
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Bilaga 1 
 

Samtyckesblankett 

Hej! 

Härmed vill vi tillfråga dig om att delta i vår undersökning som handlar om inkludering av 

flerspråkiga barn i förskolan. Vi som utför undersökningen är två förskollärarstudenter från 

högskolan i Halmstad, Amanda Wennstam och Jenni Jönsson. Vi studerar nu vår sjunde och 

sista termin. Arbetet handlar om hur pedagoger anser sig möjliggöra för inkludering och 

delaktighet av flerspråkiga barn i förskolan. Syftet med studien är att undersöka hur 

pedagoger samtalar om inkludering för flerspråkiga barn i förskolans verksamhet och hur 

pedagoger anser sig möjliggöra för inkludering och delaktighet. Studien kommer att 

genomföras genom semistrukturerade intervjuer och i grupp med ca 4–5 pedagoger under 

våren 2019 och beräknas ta cirka en timme. Intervjuerna kommer dokumenteras med hjälp av 

ljudinspelning då det är viktigt att i analysen kunna återvända till materialet och lyssna flera 

gånger. 

I enlighet med de forskningsetiska kraven kommer informationen som Du lämnar behandlas 

på avidentifierat sätt där Du som individ och din arbetsplats inte kan identifieras för Din 

säkerhet och tillit. När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att finnas i en 

databas vid Högskolan i Halmstad. Insamlat material som ljudinspelade intervjuer kommer 

att förstöras när examensarbetet är godkänt.  

Deltagandet är frivilligt och innebär att du kan avbryta din medverkan när som helst under 

processen. Vänligen maila ert svar/medverkan till de givna mailadresserna nedan.  

Har ni övriga frågor eller funderingar kan ni vänligen kontakta oss på följande mailadresser:  

Amanda Wennstam: (nr/mejl) 

Jenni Jönsson: (nr/mejl) 

 

Tack för din tid! Med vänliga hälsningar Amanda Wennstam och Jenni Jönsson 

 

Jag samtycker till att delta i studien: 

 

____________________________________________ 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide: 

1. vi är intresserade av den barngrupp som du arbetar med, hur skulle du vilja beskriva den? 
 

 

2.beskriv hur ni arbetar för att inkludera alla barn i verksamheten. 

 

Följdfråga: hur arbetar ni med de barn som inte behärskar det svenska språket? 
 

 

3. Vad ges ni för förutsättningar för att möjliggöra för inkludering på grupp och individnivå? 
 

 

4. På vilket sätt ges de flerspråkiga barnen möjlighet att använda sitt modersmål på förskolan? 
 

5. Finns det leksituationer där det uppstår konflikter mellan barnen? 
Exempel på följdfrågor: får alla barn vara med? 
Kan språket vara ett hinder i leken? 
På vilket sätt kan du som pedagog hjälpa till? 
Hur gör ni med de barn som inte får vara med? 
 

 

6. Hur utformas miljön för att skapa förutsättningar för inkludering och delaktighet? 

 

 

7. Hur skulle de ideala arbetsmöjligheterna se ut för att ni skulle kunna utveckla arbetet med 

flerspråkighet i förskolan? 

 

 

8. Upplever ni att det finns svårigheter med att inkludera alla barn likvärdigt gällande språket?  
och i så fall hur uttrycker det sig i verksamheten? Finns det något som ni tror skulle kunna underlätta 

ert arbete? 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Jenni Jönsson

Amanda Wennstam


