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Abstract 

I dagens förskole verksamhet finns det flera barn med olika nationaliteter. Detta betyder 

att samhället ställer högre krav på pedagogerna för att skapa ett inkluderande arbetssätt 

för flerspråkiga barn. Samlingen är den största aktivitet där pedagogen kan kommunicera 

och få barnen att känna en delaktighet. Pedagogens uppgift är att inkludera alla barn 

oavsett vilken nationalitet, språk, kön de har. Barnen med flerspråkighet har ofta svårt att 

förstå vad som sker och behöver därmed vägledning genom olika redskap för att få en 

förförståelse.  

Vårt huvudsyfte med den här studien är att vi vill studera hur pedagoger arbetar för att 

inkludera flerspråkiga barn vid samlingen. För att få med ett större antal flerspråkiga barn 

genomfördes vår undersökning på två förskolor i två städer. Vårt arbete har utgått ifrån 

det sociokulturella perspektivet där de stora teoretikerna Vygotskij och Säljö betonar 

vikten av hur vi lär oss utav varandra och hur vi kan delge varandras kunskaper. Utifrån 

en metodologisk utgångspunkt valde vi att använda oss av den tolkande etnografin för vi 

anser att den metoden passar vårt arbete bäst. För att få fram ett empiriskt material valde 

vi att utgå ifrån intervju och observationer som genomsyrar vårt problemområde, 

frågeställningar och syfte. Resultatet av vårt arbete har varit att pedagogerna arbetar på 

olika sätt.  

Nyckelord: Flerspråkighet, Modersmål, Inkludering, Förhållningsätt, Miljö



 
 

 
 

 

Förord 

Vår undersökning har gjorts med hjälp av två pedagoger på två olika förskolor där 

barngruppen ligger mellan åldrarna 1-6 och en specialpedagog. Anledningen till att 

ämnet berör oss är att vi i vår framtida yrkesroll kommer att möta barn med 

flerspråkighet. Eftersom miljön och barngrupperna är olika från verksamhet till 

verksamhet är det intressant att veta hur pedagoger inkluderar flerspråkiga barn i 

samlingen. Hela vår studie och process har vi arbetat tillsammans med pedagoger. Därför 

vill vi tacka alla pedagoger som har ställt upp på vår undersökning. Vi hade aldrig fått en 

bra studie om ni inte hade varit delaktiga.  

 Cecilia Jensen och Veronika Voistinova 
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1 Inledning 

Språk är något som vi människor behöver för att förstå varandra. Språket är bron mellan 

människor. Det är oftast en sådan självklarhet att vi människor med ett språk inte tänker på 

det. Handlar det om flera språk blir det inte lika självklar (Ladberg, 1996). 

Samlingarna är en av de stunder då barnet och pedagogerna kan integrera med varandra och 

då de har tid att samtala. I de flerspråkiga moderna samhället är det en uppgift för pedagogen 

att främja språkutveckling för flerspråkiga barn i förskolan. Språkutvecklingen hos barn 

hänger nära samman med utvecklingen av personligheten, och om pedagogen är medveten om 

det kan barnet få alla möjligheter att främja deras utveckling (Myndigheterna för 

språkutveckling, 2003). Benckert, Håland och Wallin (2008) poängterar att språket är en 

viktig faktor som har en påverkan på både möjligheter och integration för en bättre position i 

samhället. 

Hur förskolan möter barn med utländsk bakgrund har en stor betydelse för hur barnen 

kommer att utvecklas som individer. Därför är det viktigt att pedagogerna inkluderar alla i 

samlingen och tar vara på vad som finns i alla barns ryggsäckar, vilket Fast (2008) kallar för 

literacy kapital. Alla barn har olika kunskaper och erfarenheter med sig från hemmet vilket är 

väldigt viktigt för pedagogerna att ta hänsyn till. Lpfö98 (reviderade 2010) belyser att 

förskolan ger barnen möjligheter till att grundlägga respekt och aktning för varje människa 

oavsett bakgrund.   

Utifrån den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) har vi märkt att det inte är många som 

arbetar för att inkludera flerspråkiga barn vid samlingen. Detta har gjort att vi aktivt vill 

undersöka hur pedagoger i verksamheterna arbetar rent konkret med inkludering i samlingen. 

Detta arbete kan vara av intresse för andra verksamheter.   

1.1 Syfte 

Syftet med vår studie är dels att vi vill ut i två verksamheter och observera och intervjua tre 

pedagoger hur de arbetar för att inkludera flerspråkiga barn i samlingen och dels att få en 

förståelse för hur de olika verksamheterna arbetar och att andra verksamheter i Sverige med 

denna studie kan ta del av de metoder som framförs och göra det till sitt eget.  

1.2 Frågeställning 

Vi har valt att arbeta utifrån följande frågeställningar: 

Hur arbetar pedagogerna för att inkludera flerspråkiga barn vid samlingarna? 
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Vilket förhållningssätt visar pedagogerna? 

Hur viktig är miljön för att skapa inkludering? 

2 Bakgrund 

2.1 Definition av flerspråkighet  

Sverige idag har utvecklats till ett mångkulturellt samhälle. Myndigheterna för skolutveckling 

(2006) benämner i sin rapport att vart fjärde barn som växer upp i Sverige har sin grund någon 

annanstans i världen. Barn med flerspråkighet har tillgång till fler språk och andra världar än 

de som är enspråkiga. Förskolan betraktas som en kulturell mötesplats där uppgiften består av 

att ta till vara på kulturers värden och utveckla flerspråkigheten.  

Man brukar tala om två olika slags tvåspråkighet; simultan och successiv. Simultan innebär 

att barnet lär sig två språk redan från födseln. Inlärningen av språken är något som sker 

parallellt.  Det kan innebära att föräldrarna har olika modersmål och på så vis kan barnet 

behärska två språk redan i tidig ålder. Successiv inlärning beskrivs av Myndigheterna för 

skolutveckling (2006) som att om inlärningen av det andra språket påbörjas först efter att det 

första har etablerats talar man om andraspråksinlärning.  

2.2 Modersmålets betydelse  

Benkert m.fl.(2003) säger att modersmålet är det som förenar tanke och själ. Arnberg (2004) 

hävdar att de negativa effekterna som författaren betonar att modersmålet innefattar mindre 

aktivt och att barnet har ett passivt ordförråd. Barnet blandar orden och fel använder av 

idiomatiska uttryck. Man har istället med tvåspråkigheten sett en positiv inverkan på barnens 

språkliga utveckling.  

Lunneblad (2009) tar i sin undersökning upp att det finns en skillnad mellan enspråkiga och 

tvåspråkiga. Han menar att det enspråkiga barnet har lättare att förstå majoritetens grammatik 

och språkfunktion än vad de två språkiga barn har.  

För tvåspråkig menar författaren att det tar längre tid att få en förförståelse kring språkets 

uppbyggnad d.v.s. det tar längre tid att hamna på samma nivå. Men Lunneblad (2004)  

beskriver även att barnen med flerspråkighet ”hinner ifatt” genom en ökad kontakt med 

språket. Lunneblad (2004) hävdar att om familjen vill vara tvåspråkig kan det vara en fördel 

då det underlättar för barnets grammatik och ordförråd för att lära sig fler språk.   
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”Barn som växer upp med ett förstaspråk som är minoritetsspråk i Sverige och 

med svenska som sitt andraspråk behöver särskilda arrangemang för att deras 

båda språk ska utvecklas till en nivå där språken blir effektiva kommunikations-, 

identitets- och tankeinstrument” (Myndigheten för skolutveckling, 2003 s. 47). 

 Därför är det viktigt att verksamheten stödjer de barn med flerspråkighet. Benckert 

m.fl.(2003) menar att pedagogen ska: 

• Visa intresse för barnets modersmål dvs. att vi ska ta del av deras språk, kultur.  

• Uppmuntra föräldrarna till att prata modersmålet hemma. (Vilket även Lunneblad (2004) 

poängterar stärker det andra språket). 

• Som pedagoger integrera barns lärande på olika språk och se till att språken förekommer i 

olika lärsituationer 

• Stärka samarbetet mellan förskola och hem för att uppmuntra modersmålet för inlärning av 

svenskan. 

För att lösa problem behöver man ord, Ladberg (1996) säger att tanke och språk förenas i 

människans värld. Att barnet inte får lov att prata sitt eget språk kan bidra till en osäkerhet i 

identiteten. Det är barndomens språk som är det starkaste och som har betydelse för 

personligheten och identiteten (Ladberg, 1996).  

2.3 Miljöns betydelse 

I skapandet av den betydelsefulla verklighetsuppfattningen har föräldrarna en stor påverkan. 

Vad gör de tillsammans med barnen? Något annat som påverkar barnet är 

familjekonstellationen då barnet har syskon och fostran sker i familjen. Förskolans närmiljö är 

förstås viktig i utvecklingen och ligger hos pedagogerna. Hur de arbetar för att stödja alla 

barn. Hur leker barnen tillsammans? Hur barngruppens sammansättning, könsfördelning är. 

Eftersom det kan finnas flerspråkiga barn är det intressant att studera vad som görs i förskolan 

för att stimulera språket (Bronfenbrenner, 1979).  

Förskolan betyder mycket för barnets språkinlärning. Svensson (2009) betonar vikten av att 

barnet deltar i kulturellt betingande verksamhet som t.ex. samling under ledning av kunnig 

personal som hjälper barnet att förbättra möjligheter för tänkandeprocessen i sociala 

sammanhang, vilket blir ett led i det att barnets språk är socialt och inriktat till 

kommunikation. Svensson (2009) menar vidare att förskolebarn får upplevelser av olika slag, 

vilka ger mycket att kommunicera om, detta leder i sin tur till språklig utveckling. Vygotskij 
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(2001) betonar att barnet växer från första början i den talande miljön och börjar själv 

utveckla den språkliga mekanismen redan i tidigare ålder. Svensson (2009) hävdar att barnet 

bör få många möjligheter att kommunicera med vuxna och barn i alla åldrar för att samtala 

eller samspela.  

Svensson (2009) menar att äldre barn eller vuxna utmanar barnet på en högre nivå, något som 

leder till mognad och utveckling. Förskolans miljö gynnar språkutveckling genom att bearbeta 

litteratur, eftersom det finns tid och rum att dramatisera berättelser och möjligheter till 

rollekar som inspireras av böcker och sånger. 

2.4 Pedagogens förhållningssätt   

Pedagogens förhållningssätt och kunskap är grunden till barnens utveckling och har en extra 

viktig roll för barn med flerspråkighet när de börjar på förskolan (Svensson, 2009). Det är 

viktigt att förskolan ger en språklig stimulans till barn med flerspråkighet.  Svensson (2009) 

påtalar också att det är viktigt att diskutera olika former av språklig stimulans med föräldrarna 

för att understryka att föräldrarnas stöd är viktigt och att man räknar med deras insatser i 

barnens språkutveckling. 

I en rapport av Benckert m.fl.(2003) betonas att det är viktigt att pedagoger inkluderar alla i 

verksamheten och legitimerar barnens kultur och modersmål.  Att om pedagoger stödjer barns 

modersmål och hjälper dem på vägen kommer de att lyckas att erövra samhället med sin 

kunskap och behärskning av både sitt modersmål och det svenska språket (Benckert m.fl. 

2003). Strömqvist (2003) hävdar att i samspel med varandra lär sig barnen språk, talspråk och 

teckenspråk. Detta är något som är förankrat i både kognitiva och sociokulturella 

sammanhang. Genom att barnen deltar i sociala interaktioner och språkliga processer blir 

barnen medskapare av den kultur som barnen lever i (Vygotskij, 2001). 

 Lindö (2002) menar att det är förskolans uppgift att bemöta barnet och dess kultur på ett 

professionellt sätt för att stödja deras språk, tanke och kunskapsutveckling. Detta är något 

som även Bjar och Liberg (2003)  hävdar i sina teorier men de lyfter inte fram bara tanken 

och språket utan också identiteten. De menar att genom samspel med varandra får barnen 

förebilder för hur man skapar olika former av språk. 

Detta hävdar även Vygotskij (1995) då han menar att pedagogen är en vägvisare och inte gör 

barnet till en passiv mottagare. Att miljön är stimulerande nog är en viktig aspekt för barnets 

kognitiva utveckling.  
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2.4.1 Interkulturell förhållningsätt 

I Skans (2011) avhandling betonar han att ett interkulturellt förhållningsätt innebär att alla 

barn kan delta och att det står för, handling, aktion och rörelse mellan enskilda individer. Han 

menar att det uttrycker en kvalitetsaspekt på undervisning och kommunikation. Skans (2011) 

säger att det inte ska utgå ifrån en etnocentrisk utgångspunkt, vilket innebär att man har den 

egna kulturen i centrum. Att pedagogen intar ett interkulturellt förhållningsätt är en viktig 

aspekt för flerspråkiga barns språkutveckling (Skans, 2011)  

Benckert m.fl.(2003) anser att pedagogen ska utgå ifrån gemensamma utgångspunkter. De 

menar att pedagogen ska stärka förståelsen för att vi alla är olika på många olika sätt men 

ändå lika. Att inta ett interkulturellt förhållningssätt beskriver Myndigheterna för 

skolutveckling (2006) att man som pedagog är medveten om sin roll utifrån sin egen etniska 

bakgrund och att mångkulturen kan speglas i förskolan. Verksamheten bör ge barnen 

möjligheter att stimulera sitt modersmål eftersom språk, identitet och lärande är 

sammansvetsande (Myndigheterna för skolutveckling, 2006). 

2.5 Kommunikation och språk  

Språket är en mekanism för att lagra kunskaper, insikter och förståelse hos individer och 

kollektiv (Svensson, 2009). Genom att man tolkar olika händelser kan vi jämföra och lära av 

erfarenheter. Säljö (2000) menar att vi alla är olika och på så vis delar erfarenheter med 

varandra. Kommunikativa processer som Säljö (2000) betonar innebär att det blir centrala 

genom ett mänskligt lärande och utveckling. Kommunikationen är länken mellan den yttre 

(interaktion) och det inre (tänkande).  

Det är en skarp skillnad mellan konkret och abstrakt, mellan teori och praktik och mellan 

språk och handling i ett genomgående antagande i sociokulturella perspektivet på kunskap 

(Vygotskij, 2001). Det Säljö (2000) vill bekräfta är att mänskliga handlingar i allmänhet är en 

kombination av intellektuell och manuella verksamhet. Det de menar är att om vi ska 

inkludera alla barn i samlingen är det viktigt att pedagogerna har kunskaper om barnet med 

flerspråk. På vilket sätt vi kan inkludera barnet och vilka medierade redskap kan vi utnyttja 

för att alla barnen ska utveckla en lärande process (Säljö, 2000). 

I ett lärandeperspektiv beskriver Säljö (2000) att i kommunikationen d.v.s. sam-talar och sam-

lyssnar kan barnet dela varandras tankar och åsikter. Man får genom en kommunikation 

tillgång till tolkningar och kognitiva ansträngningar och pedagogerna kan på så sätt 

koordinera våra perspektiv på det man talar om (Säljö, 2000).  
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2.6 Inkludering   

Att framhäva språket och inkludera alla vid samlingen är ett unikt sätt för barnen att kunna 

lära sig av varandra. I en vetenskaplig artikel anser Eide, Os och Pramling Samuelsson (2011) 

att samlingen har sina rötter ända sen Fröbel- barnehagene. ”Ring” eller samlingsstund som 

det hette på den tiden var en obligatorisk aktivitet och det var ett sätt för pedagogerna att gå 

igenom om vad barnen var intresserad av. Författarna tar upp att samlingarna kunde bestå av 

fingerlekar, gruppsamtal, högläsning, sång och sånglekar. Vidare menar Eide, Os och 

Pramling Samuelsson (2011) att barnen fick bearbeta sina upplevelser av dagens händelse. 

Samlingsstunderna, menar de, att det såg som en högtid. Därför var det extra viktigt att sätta 

regler och normer runt omkring ramen.  

Eide, Os och Pramling Samuelsson(2011) anser i sin artikel att pedagoger ställde mål för 

verksamheten att skapa en känsla av trygghet och lärande. Att ha en barnanpassad miljö 

framhåller de att det är en viktig utgångspunkt eftersom det förbättrar barnets koncentration. 

Därför är det viktigt att pedagoger lägger det på en nivå då det inte blir för tråkigt, men som 

inte blir för svår för barnet. 

I barngruppen är det viktigt att alla kommer till tals, något som Isaksson, (2002) hävdar att det 

kan vara väldigt problematiskt för barnet att prata när det finns fler barn i närheten, framför 

allt för en flerspråkighet. Veli Toumela (2002) anser att barn med svenska som andra språk 

har svårare för att uttrycka sig verbalt. Detta kan bero på många olika faktorer, bland annat att 

barnet inte har utvecklat det svenska språket, och därmed inte fått en fullständig förståelse.  

Detta är något som även Skans, (2011) betonar att alla pedagoger använder sig av olika sätt att 

kommunicera på. Likaså använder man olika sinnen för att ta in ett lärande och olika redskap 

för att kommunicera. Eftersom alla pedagoger är olika betonar Skans (2011 s. 22) att alla för 

vidare olika kulturella föreställningar. Vuxna och barn uppfattar världen på många olika sätt 

och agerar olika utifrån olika kulturella mönster. 

Benckert m.fl.(2008) beskriver att samlingen är ett tillfälle att integrera de olika språken. 

Vidare menar de att ett barn med flerspråkighet och ett barn med ett språk kan ta del av 

varandras kunskaper och erfarenheter. Detta gör att pedagogen kommer i kontakt med fler 

språk, vilket är ett genuint sätt att kunna ta del av barnets kultur och även ett sätt att stärka 

deras identitet. 
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Att inkludera alla i barngruppen är en pedagogisk uppgift som är väldigt viktig och det är 

något som Lpfö98 (reviderad, 2010) bekräftar då de poängterar att vi alla är olika och 

kommer ifrån olika kulturer. Vidare bekräftar Lpfö98 (reviderad, 2010) att om barnet och 

pedagogerna tar del av varandras kulturer är det ett sätt att utveckla sin förmåga att förstå och 

leva sig in i andras värderingar och villkor. För att kunna utveckla den språkliga kompetensen 

menar Ekström, (2002) att det börjar när barnen utnyttjar kunskaper och tidigare färdigheter i 

situationer där de är språkligt aktiva. Därför är det viktigt att pedagoger använder olika 

medierade redskap för att kunna utveckla barnets språkliga kompetens. 

2.7 Medierade redskap 

Ladberg(1999) menar att pedagogerna kan använda olika sorters material för att inkludera 

flerspråkiga barn vid samlingen. Oftast är språkanvändningen väldigt styrd av de behov som 

uppstår i situationerna. Genom att använda olika sagor, bilder och flanobilder betonar 

Benckert m.fl.(2000) att innehållet blir synligt för barn med flerspråkighet. Att använda 

flanobilder synliggör och strukturerar upp vardagen. Med hjälp av ”sagopåsar” kan 

pedagogen konkretisera språket ytterligare. Detta kan hjälpa flerspråkiga barn att anpassa sig 

till deras språknivå. 

Vygotskij (2001) förklarar då han menar att det finns en synsätt där kunskapsprocessen ses 

som en mediering. Han anser att individen skapar olika tecken eller redskap för att konstruera 

och tolka sin föreställningsvärld. Det viktiga är att språket bearbetas efter ordförrådet och att 

pedagogerna ökar den grammatiska färdigheten. Att pedagogerna på en enkelnivå använder 

sig även av rim och ramsor är ett unikt sätt för att få en förståelse för språkuppbyggnaden 

(Vygotskij, 2001).  

3. Aktuell/ Tidig forskning  

Vi har i föregående kapitel hänvisat till Skans (2011) avhandling med titeln. En flerspråkig 

förskolas didaktik i praktiken och en artikel av författarna Eide, Os och Pramling Samuelsson 

(2011) där ämnet berör hur barnet deltar vid samlingsstunderna. Vi kommer under detta 

kapitel presentera en avhandling av Elisabeth Björklund år 2008. Att erövra litteracitet. Små 

barns kommunikativa möten med berättande, bilder, text och tecken i förskolan.  

Varför vi har valt dessa tre är på grund av att vi kan relatera det till vår egen studie. 

Författarna utgår ifrån både det sociokulturella perspektivet och etnografi. Vi kan även se 

samband i både avhandlingarna och artikeln för att stärka vårt arbetes kvalité.  
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Skans (2011)  gjorde en undersökning där syftet bestod av att undersöka och analysera 

didaktik på en flerspråkig förskola. Ordet didaktik, förklarar, han att det innebär när 

pedagoger reflekterar över sin förhållningsätt i det de gör.  Han menar för att det ska ske en 

lärandesituation krävs det att ha en tanke bakom innehållet i vardagen hur det ska vara och 

hur det ska ske. I de didaktiska frågorna är huvudfrågan varför då vi problematiserar kring 

varför vi ska lära oss? Hur ska vi lära oss? Och vad ska vi lära och vem?  

Skans undersöker i sin studie hur de arbetar på en flerspråkig förskola. Han anser att hur 

frågan är det som ligger till grund för att få en bra empirisk studie.  I Malmö valde Skans att 

göra sin studie under två terminer. Han valde under terminerna att utgå ifrån fältanteckningar 

och observationer som metod.  Han valde även att utgå ifrån intervjuer med både pedagoger 

och rektor.                                                      

Efter deras svar kunde Skans sedan veta vad som var mest betydelsefullt för valet som skulle 

observeras. Förskolan som han presenterade i sin avhandling har arton barn inskrivna varav 

fyra flickor och fjorton pojkar. Vid observationstillfället fanns det tre pedagoger och en resurs 

pedagog eftersom där fanns ett barn med funktionshinder. De olika pedagogerna kunde 

behärska olika språk bland annat, arabiska, bosniska, svenska, albanska och romani.  

Han beskriver utifrån ett sociokulturellt synsätt och även Ozerks modell för de barn med 

tvåspråkighet. Skans beskriver Ozerkz modell där samverkan ligger till grund mellan 

språklärande och lärande av innehållet. Hans resultat visar att pedagogernas språkkompetens 

har en stor betydelse för barns språkutveckling.  Han menar att i det pedagogiska arbetet är 

flerspråkiga pedagoger förutsättning för att kunna använda modersmålet systematiskt och 

komplement till svenskan i den pedagogiska vardagen. Han påtalar att modersmålet är en 

viktig kompontent i ett interkulturellt lärande.  

Pedagogerna ser språkutvecklingen som det primära innehållet på vad frågan, i den didaktiska 

utgångspunkten. Eftersom språket har en väldigt stor betydelse hamnar de även i fokus i 

förskolan och då blir de både vad och hur (Skans, 2011). 

I den andra avhandling som vi tänkte framhäva har Björklund (2008) utgått ifrån att vinna 

kunskap om hur litteracitet erövras och uttrycks bland de yngsta barnen i förskolan. Även hur 

barns litteracitet kan förstås i en social, kulturell och historisk kontext.   

Björklund (2008) benämner i sin studie att syftet inte är att explicit på hur de lär sig litteracitet 

utan mer på vad barnets litteracitet kan bestå av och på vilket sätt de agerar och uttrycker det. 
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Björklunds (2008) intresse baseras på undersökningar om hur förskolan som en social 

kulturell historisk plats har någon uttalad inverkan på barnens litteracitet och tvärt om.  

Avsikten med hennes avhandling bestod av att empirisk data för att kunna ringa in 

mångsidigheten av barns litteracitet. Björklund (2008) säger att undersökningen ligger nära 

den förståelseinriktade och tolkande forskningstraditionen och sägs vara abduktiv, vilket utgår 

ifrån empirin men använder teori som inspirationskälla för att tolka mönster som ger 

förståelse. Förståelsen menar Björklund (2008) att man når vägen för kunskap om de yngsta 

barnens litteracitet.  

Björklund (2008) valde att använda sig av etnografi för att komma närmare det som skall 

studeras genom att befinna sig i den undersökta miljön under kortare eller längre period. 

Etnografi beskriver Björklund (2008) att vara delaktig i det som ska undersökas då det ger en 

upplevd förståelse om vad som sker. Studien kräver ett öppet förhållningsätt och engagemang 

som sträcker sig i en lång period. Björklund (2008) valde att använda sig av kamera i olika 

situationer där barnet deltar i interaktion ex. samspel där pedagogen använder sig av olika 

material som bilder och samtal.  

Vidare observerade Björklund (2008) olika händelser där barn agerade i olika situationer och 

analyserade händelsen. Hon beskriver att kvalitativ studie bygger på organisation och 

systematisering av materialet där forskaren söker efter teman eller kategorier som närmast 

beskriver det man studerat. Hon menar att etnografin är något som måste själv komma till 

adekvata redskap för studien. Hon anser att det inte alltid går att använde allmängiltiga regler 

för analys av etnografi.  

Björklund (2008) har gjort en form av transkription där hon förklarar att hon har skrivit ner 

barnens tal till skrift och inte tagit med harklingar för att det inte var meningsbärande för 

sammanhanget. Hon använde sig av ett material för att få överblick kring litteracitets 

anknutna begrepp, företeelser, barns verbala uttryck har systematiskt noterats. På detta vis har 

Björklund(2008) fått en text som hon kan jämföra med den videoinspelade händelsen.   

Efter videoinspelningen granskades och analyserades filmen återigen. Detta var för att 

fördjupa sig ytterligare av begreppet litteracitet och kontrollera de tidigare analyserna. Hon 

valde att kritiskt granska vad barnen sa för att identifiera och kontrollera hur hon uppfattat vad 

barnen sagt och hur handlingen stämmer överens med det som är bearbetat.  



 
 

10 
 

I analysen beskriver Björklund (2008) att studien uttrycks sig vara kontextuell och av 

teoretisk karaktär. Detta speglas i barnens litteracitet som studien är avsett att fånga. Att 

grunden för litteracitet är barnens deltagande, kommunikation, erövrande och handlingar. 

Som vi beskrev här ovan om en öppet förhållningssätt menar Björklund (2008) att man ska 

skapa förståelse för något.  Hon menar att man ska fånga helhetsbilden av det empiriska 

materialet och återge en rik och så nära bild som möjligt i händelsen som har skett.  

 I Norge gjordes en undersökning av Eide, Os, och Pramling Samuelsson, (2011) som 

handlade om hur barnet deltog vid samlingsstunderna. De gjorde en undersökning på 9 olika 

förskoleverksamheter där alla hade en form av samling. Detta gjorde att författarna såg ur 

olika perspektiv och kom därmed på vad de skulle studera kring. 

Eide, Os och Pramling Samuelsson (2011) och Benckert m.fl.(2000)  benämner att i 

samlingsstunderna ska pedagogerna använda sig av olika medierade redskap för att 

konkretisera det mer.  Det kunde bland annat bestå av sång, musik, berättande, rörelse, minne 

spel och enkla leksaker. För att utveckla barnens ordförråd menar de att pedagogerna kan 

använda sig av olika flanobilder och bildmaterial. Detta för att tydliggöra och strukturera upp 

vardagen för barnet och utveckla en förståelse. Att ha kunskaper och erfarenheter är en 

förutsättning för att kunna inkludera barnet i samlingen (Eide, Os och Pramling Samuelsson, 

2011).  Vidare menar de att det är viktigt att ha kunskaper om sitt yrke, om barn och hur, vad 

och varför man gör på detta, viset för att skapa en lärande situation.   

Eide, Os och Pramling Samuelsson (2011) valde att använda sig av observationer där filmning 

och fältanteckningar förekom för att få en så verifierbar studie som möjligt. De valde sedan ut 

de sekvenser som var relevant för sin studie. De har valt att placera sitt material i ett teoretiskt 

sammanhang, vilket benämns i Shiers modell (2001). Modellen innebär att man ska stödja 

barnets möjlighet till delaktighet i samlingen och även i olika beslutomfattande situationer. 

Artikeln har en utgångspunkt från det sociokulturella perspektivet då man studerar 

pedagogernas sociala och kulturella beteende i vardagen. Att ha en delaktighet i barngruppen 

och utgå ifrån olika medierade redskap för att stärka språket och lyssna på barnen är av stor 

vikt inom det sociokulturella perspektivet, vilket även Skans (2011) och Björklund (2008) 

benämner här ovan. 
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4. Teoretisk referensram  

 I vår undersökning kommer vi att utgå ifrån det sociokulturella perspektivet där vi kommer 

koppla både Skans (2011) avhandling samt Säljö (2000) kring perspektivet. Varför 

sociokulturella perspektivet har en betydelse för vår studie är för att vi kan se samband utifrån 

tydligheten, förhållningssätt och miljön i vår studie. Att pedagogen är tydlig i sitt 

förhållningssätt vid samlingen är en god förutsättning att barnen utvecklar interaktionen och 

språket. Detta gör även att miljön har en stor påverkan hos barnet för att kunna socialisera sig 

med andra barn. Även att barnen och pedagogen kan byta tankar och ”språkleka” med 

varandra, vilket utvecklar ett lärande.   

 4.1 Sociokulturella perspektivet 

Vygotskij (1995) lanserade iden att barns utveckling sker via samspel med omvärlden snarare 

än att det är en oberoende individuell process. Han studerade hur barnet lärde sig på egen 

hand och vad som krävdes för att barnet skulle få hjälp av den vuxne. Vygotskijs (1995) 

infallsvinkel brukar kallas för sociokulturella perspektivet där hans perspektiv handlar om att 

omgivningen är avgörande för barnens prestation och utveckling. Vygotskij menar med 

utveckling att det sker via språk, tankeförmåga och presonlig utveckling. Han menar att det 

sker via föräldrar, pedagoger och strävar efter att förstå begreppsvärlden.  

Vygotskij (2001) tar upp begreppet internalisation som innebär att barnen strävar efter att få 

en förståelse kring begreppsvärlden och den kognitiva utvecklingen. Detta kräver att barnen 

har en god relation till de äldre. Detta är något som Vygotskij (2001) betonar att det påverkar 

det sociala faktorerna. Han menar att språket och tänkandet går hand i hand (men den är inte 

komplex). Han anser att det inte sker någon utveckling vare sig i tänkande eller i språket om 

inte barnen kommunicerar.  

Vygotskij (2001) tar upp några centrala begrepp bland annat dialog och mening för 

kunskapsprocessen. Att inlärningen sker när barnen socialiserar sig bidrar det till att barnen 

blir aktivt delaktiga i den gemensamma kulturen.  Språket förklarar Vygotskij (2001) att det är 

en social samvaro och ett medel för utsagor och förståelse. Han menar att kommunikationen 

och generalisering är två grundläggande faktorer i språkets funktion. 

Detta poängterar också Skans (2011) i sin avhandling, att språket är kollektivt skapat och 

genom språket kan vi erfara och uppleva världen. Han säger att förskolan är en 

kommunikationsprocess där människan i grunden är en varelse och genom förkolans 

kommunikationsprocess utvecklar ett lärande. Skans (2011) hänvisar till Vygotskijs teorier då 



 
 

12 
 

de betonar att lärande och utveckling har setts ur ett individuellt och kollektivt perspektiv. 

Detta förklarar Skans (2011) att det är beroende av interaktion och kommunikation. 

Formandet av den sociokulturella varelsen sker främst genom den vardagliga 

kommunikationen (Skans, 2011)  

Säljö (2000) lyfter upp två olika termer bland annat redskap och verktyg vilket har en speciell 

och teknisk betydelse. Detta menar Säljö (2000) att de handlar om resurser såväl språkliga 

(eller intellektuella) som fysiska, som vi har tillgång till och som vi använder när vi ska förstå 

omvärlden. Författaren betonar tre olika företeelser i sociokulturella perspektiv  

 Utveckling och användning av intellektuella redskap  

 Utveckling och användning av fysiska redskap  

 Kommunikation och de olika sätt på vilket människor utvecklat former för samarbete i 

olika kollektiva verksamheter.  

Detta menar Säljö (2000) genom återskapande av färdigheter och kunskaper är något som 

äger rum i alla kulturer, sociala och i historiska villkor 

5. Metod 

5.1 Etnografi  

Vi har i vårt arbete valt att grunda vår studie på etnografi. Varför vi har valt etnografi som 

metod är för att vi anser att den passar till vårt arbete då vi utgår ifrån pedagogers beteende i 

sociala sammanhang. Utifrån etnografisk studie, vilket innebär att man beskriver och tolkar 

sociala och kulturella strukturer, mönster och processer. Det innebär att man bestämmer vad 

ett observerat beteende betyder. Etnografi står för all slags kultur och samhällforskningen 

använder sig av olika fältarbeten till sin studie. Det handlar om att man studerar människor i 

deras vardagsliv.  

Vi tolkar att studien utgår från en subjektivitet som Birkler (2008) nämner att man studerar 

pedagogernas arbetsätt och kopplar det till vårt syfte och frågeställningar. Subjektivitet 

innefattar känslor, åsikt och agerande, vilket är väldigt svårt att mäta pedagogens åsikter och 

tankar och sedan dra generella slutsatser kring dessa.  

Metoden är en långvarig process som innefattar att man har tid tillsammans med samma 

grupp för att lära sig om deras vardag. Eftersom vi har begränsat med tid tror vi att arbetet har 

potential till vidare forskning.  
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Inom etnografin finns det många olika metoder, vi kommer att arbeta efter den tolkande 

etnografin där det handlar om att man tolkar observationerna efter tre stadier (se mer i 

dataanalys) (Nylén, 2005). Inom etnografin har man inte en uppsättning av frågor man vill 

besvara, utan som Nylén (2005) förklarar, innebär det att man är väldigt öppen i sin approach.  

Vi utgår ifrån de didaktiska frågorna om hur pedagoger använder de medierade redskapen för 

att inkludera flerspråkiga barn vid samlingarna.  Det kan vara med hjälp av olika bilder, tak-

rörelse som även Björklund (2008) benämner i sin avhandling. Vi kommer att använda oss av 

olika material bland annat, videofilmning, fältanteckningar, intervju och observation som 

även de olika forskarna beskrev i sin studie.  

Vi kommer att ha observationer och intervjuer för att kunna transkribera och analysera 

händelseförloppet på ett bra sätt för vår studie. Detta menar Lundgren (2008) att man måste 

bestämma sig för vilken grad man vill delta i. Lundgren (2008) benämner olika variationer för 

observation, i vårt syfte utgår vi ifrån att vara delaktig passiv observatör. Vilket innebär att vi 

är där och filmar men vi deltar inte i verksamheten. 

Utifrån det vi har transkriberat använder vi oss av analysschema för att göra det mer konkret. 

Något som Eliasson (2006) belyser är att kvalitativa metoder är en bra metod för att komma åt 

sammanhang och förståelse då det blir tydligare för var gång. Förståelse är något som Birkler 

(2008) benämner i sin studie hur människor uppfattar världen. För att vi ska få en bra 

empiriskt studie är det viktigt att ha kunskaper om huvudobjekten där förståelsen är i fokus. 

Eftersom vår studie baseras på olika observationer är det viktigt att vi har en god kännedom 

om forskningsprojektets innebörd. Även att vi utvecklar vår kunskap och förståelse efter att vi 

har analyserat videofilmerna. 

5.2 Samlingen  

Varför vi valde samlingen i vår studie är på grund av att det är den viktigaste stunden i 

verksamheten. Det är i samlingen som pedagoger och barnen kan ta del av vilka som är här 

och vilka som inte är här. Detta är ett sätt att inkludera alla barnen. Under den 

verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) har vi varit med om många olika 

samlingsaktiviteter. Det är många verksamheter som är emot samlingen och menar på att det 

är många barn som inte kommer till tals, många barn som inte blir sedda eller hörda. Där finns 

de verksamheter som anser att samlingar är en bra start på dagen. Samlingen är ett sätt att 

kunna prata och reflektera om olika saker. Har verksamheten barn med annat språk än 

svenska anser vi att det är viktigt att variera samlingsmetoder. Att man utgår från helgrupp till 
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mindre små grupper eller använder olika medierade redskap då barnen kan få en tydlighet och 

det blir mer konkret är ett alternativ (Vygotskij, 2001).  

5.3 Urval  

Vi började med att ta kontakt med en språklärare för att få en förförståelse kring barns 

inkludering i samlingen. Vi hade en god kännedom innan examensarbetet att språkläraren 

arbetar med bara flerspråkiga barn. Detta är något som Bryman (2001) benämner som 

bekvämlighets urval, vilket innebär att ”vi känner pedagogen”. Detta gör att vi kan få ut mer 

information genom vår kvalitativa undersökning för att få ett väl utvecklat arbete.  

Att vi tog kontakt med språkläraren gav oss en ökad förståelse kring hur viktigt modersmålet, 

pedagogens förhållningssätt är och föräldrarnas påverkan för att utveckla ett nytt språk. För 

att ta reda på detta valde vi att använda oss av intervjufrågor som vi ställde till språkläraren. 

Vi valde en miljö som var lugnande och där språkläraren kände sig trygg. 

Därefter valde vi att ta kontakt med två förskolor som vi skulle observera och intervjua. Vi 

valde de två för att vi hade en god kännedom kring verksamhetens barngrupp då de bestod av 

bara flerspråkiga barn. Detta är ett utav de kriterier som förekommer inom strategisk urval 

vilket, Kvale (1997) framhåller.  

Detta är för att vi ska få ett bättre resultat och där vi kan analysera hur pedagogerna tar till 

vara på de medierade redskapen. Vi kommer därefter att intervjua tre pedagoger på olika 

förskolor för att få ett bra resultat och analys som möjligt.  Det ger möjlighet till en spridning 

av det insamlade materialet som kan tänkas bidra till undersökningens ökade validitet. Man 

kan anta att komplexiteten i förskolornas förutsättningar, villkor och behov gör det möjligt att 

få syn på skillnader och likheter. Men risken för förenklingar och generaliseringar minskar i 

analysen och resultatredovisning.                                                 

5.4 Observation 

Vi valde att observera två olika förskolor för att få en helhetsbild hur olika verksamheter 

arbetar för att inkludera flerspråkighet. För att vi ska få ett bra resultat av vår observation 

kommer vi att videofilma. Syftet med videofilmning var att vi ville undersöka i vilken 

utsträckning de olika verksamheterna bidrog till för att aktivt arbeta med inkluderande 

förhållningssätt. 

 I Patel & Davidson står:  
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”observationer är framförallt användbara när vi ska samla information inom 

områden som berör beteenden och skeenden i naturliga situationer”(1994 s.74). 

Sammanlagt omfattas undersökningen av två filmade situationer ifrån olika verksamheter. 

Varje filmad situation omfattar cirka 20 minuter. Kameran har varit igång hela tiden. Att ha 

videofilmning som observationsmaterial har hjälpt oss att lyfta ut viktiga bitar av verkligheten 

och se sådant som annars kanske inte skulle uppmärksammas i den ström av händelser som 

sker i samspelet mellan pedagog och barn. Utifrån filmen kan man reflektera över vad man 

ser och hitta nya detaljer då vi kommer att koppla till intervjun och våra frågeställningar. 

Detta underlättar för oss då vi kan genom filmningen och anteckningar diskutera kring det 

empiriska materialet för att få svar på våra frågeställningar och syfte.  

Något som vi forskare måste tänka på vid observation är att den som blir observerad kan 

medvetet agera annorlunda eftersom läraren studeras, detta benämns som haloeffekten. Vi 

kommer även att använda oss av ett observationsprotokoll, detta är om en förälder inte vill att 

sitt barn ska vara med på filmen. Vi kommer att vara (som vi beskrev här ovan) deltagande 

passiv observatör (Eliasson, 2006).  

5.5 Intervju  

Vi har gjort intervju med tre förskollärare varav en av dem är specialpedagog som arbetar 

med flerspråkighet, detta är för att vi vill få en empirisk kunskap om intervjupersonernas 

erfarenhet kring hur de arbetar för att inkludera flerspråkiga vid samlingen även deras tankar 

kring miljön (Kvale och Brinkman, 2009). 

 Att göra olika kvalitativa undersökningar kan ske på olika sätt. Trost (2009) tar upp både 

ostrukturerade, strukturerad och semistrukturerade intervju. Dessa tre olika metoderna skiljer 

sig åt då ostrukturerade intervju innebär att man utgår ifrån frågeställningar som är 

formulerade på olika sätt, vi valde att ha ostrukturerade frågor för att få en djupare förståelse 

kring hur pedagogerna arbetade i samlingen och koppla till det vi såg under observationen. 

Alla pedagoger har fått likadana frågeställningar vilket kallas strukturerad (Trost, 2009). 

”Ett viktigt instrument är djupintervjun där man försöker beskriva och förstå det 

enskilda, kanske unika, fallet. Forskare brukar också använda den formen av 

forskningsintervju som han eller hon anser passar sin studie” (Stukat, 2010: 32). 

Men svaren kan variera då de olika pedagogerna har olika uppfattningar, erfarenheter och 

kunskaper kring inkludering. Semistrukturerad menar Kvale och Brinkman (2009) att 
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intervjun kunde vara breda och frågorna är besvarade i ordning. Vi som forskare kunde utgå 

ifrån följdfrågor som även kan tas upp när tillfället ges (Kvale och Brinkman, 2009).  Att 

miljön är ostörd är något som Stukat (2010) nämner att intervjun ska upplevas trygg för båda 

partnerna. Vi registrerade intervjun på en diktafon. Detta är något som Rubinstein & Wesén 

(1986) menar att använda sig av bandspelare får man en detaljerad och oarbetad information 

utan den är det ett krävande arbete.  

I vår intervju väljer vi att kategorisera det i ordning därför att det underlättar för vår 

transkribering. Vi menar att vi ville ta reda på fakta om pedagogernas bakgrund dvs. 

arbetserfarenhet, vad de har för arbetsuppgifter, hur de agerar i en viss situation för att skapa 

ett inkluderande för alla barn. Sedan var en fråga hur mycket kunskaper de hade om hur man 

kan inkludera flerspråkiga barn vid samlingen. Hur ser ni på inkludering och hur ser miljön 

ut. Som en avslutning valde vi att ställa en fråga om hur deras drömmiljö skulle se ut för alla 

barn. Även vad de ville integrera mer vid samlingen för att få en bättre kvalité. Och för att alla 

barn ska kunna stimuleras lika mycket (se bilaga 3).  

Efter att ha läst litteratur kom vi fram till att vi blir resenärmetafor, vilket innebär att man 

reser runt och inleder samtal med de pedagoger man träffar på. Den kunskapen och 

erfarenheten som finns hos pedagogerna kommer vi att analysera och intervjua (Kvale och 

Brinkman, 2009). Inom den kvalitativa forskningsintervjun benämner Kvale och Brinkman 

(2009) olika intervjuvariationer. Vi tänker oss att vår intervju präglas av något som författarna 

kallar för ”intervju med experter”. De menar att man intervjuar de individer som är expert på 

ett område. I vår studie är de pedagoger vi intervjuar experter inom sitt område. Enligt Kvale 

och Brinkman (2009) ska man spela in intervjun via en ljudbandspelare eller mobiltelefon. 

Detta är för att komma ihåg vad de olika intervjuer personerna har sagt och sedan 

transkribera.  

Vi kommer sedan att försöka bearbeta det materialet som vi har fått av intervjun och 

observationen under kapitel 6. Att förstå och tolka de resultat som har framkommit menar 

Stukat (2010) är en huvuduppgift för det kvalitativa synsättet.   

5.6 Datainsamling  

För att vi skulle komma igång med arbetet och starta en tankeprocess valde vi först att träffa 

en specialpedagog. Hon gav oss väldigt mycket tips och idéer på hur man kan inkludera 

flerspråkiga barn vid samlingen. Efter samtalet började vi skriva tidig forskning och under 
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skrivandet väckte det många tankar och frågor kring arbetet och insamlingen av data. Vi valde 

att använda oss av intervju för att få så bra empiriskt underlag som möjligt.  

Vi genomförde intervjun på hemmaplan där pedagogen kände sig tryggast. Vi satt på 

biblioteket och där fanns folk runt omkring, men det var inget som påverkade intervjun. Vi 

valde att spela in intervjun på en bandspelare för att sedan kunna transkribera det. En nackdel 

med bandspelare menar Patel och Davidsson (2003) är, att den intervjuade inte har problem 

med att spela in utan det är när man stänger av bandspelaren som den intervjuade slappnar av 

och inte tänker efter när man pratar. Men vi upplevde att pedagogen var villig att berätta och 

förklara för oss hur de arbetar i sin verksamhet. 

Därefter började vi ringa runt till de olika förskolor som vi visste hade majoriteten 

flerspråkiga barn.  När vi hade fått svar att de ville vara med i vår undersökning kom vi 

tillsammans fram till vilka dagar vi kunde komma och observera och intervjua dem. Vi har 

inte berättat helt vad vi ska göra och observera eftersom det är lätt att den observerade agerar 

annorlunda, vilket vi beskrev här ovan. Vid observationen var vi med från början till slut, hur 

personalen inkluderade flerspråkiga barn vid samlingen och även hur miljön såg ut. Vi 

använde redskapen som videofilmningen och även om det behövdes ett observationsprotokoll 

för att kunna analysera materialet noggrant. Vi är väl medvetna om att vi kan bli nekad att 

filma i barngruppen då det finns en förälder som inte vill att sitt barn ska vara med. 

5.7 Forskningsetik  

Vi har utgått ifrån de krav som ställs inom vetenskapsrådet (2012). Under vår observation och 

filmning har vi informerat lärare och föräldrar att vi är de enda som kommer att se filmen och 

samtalsintervju. Detta är för att det ska bli rätt etiskt ur informationskravet som ställs inom 

forskningen. Vi har informerat pedagogerna att de kan dra sig ur när som helst och att de är 

frivilligt att delta. En annan viktig aspekt att belysa för pedagogerna är att de kommer att 

publiceras, vilket Kvale och Brinkmann (2009) framhåller. Vi har informerat pedagogerna att 

vi inte kommer att namnge förskolorna utan att vi kommer använda oss av fiktiva namn i 

texten. När vi har fått vårt material har vi informerat pedagogerna om konfidentialitetskravet, 

vilket innebär att ingen annan tar del av det insamlade material (vetenskapsrådet, 2012).  

Kvale och Brinkmann (2009) menar att forskarna ska skydda de observerade förskolorna och 

pedagogerna då namnen inte ska framgå i texten. Vi har även belyst att det insamlade 

materialet inte kommer att framföras för något annat än de det är avsett för. Vetenskapsrådet 

(2012) kallar detta för nyttjandekravet (se bilaga 1).  
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5.8 Dataanalys  

Efter att ha intervjuat valde vi att transkribera materialet noggrant och eftersom vi inte har 

gjort detta tidigare tog det längre tid för oss att få fram en analys och resultat. Vid 

transkriberingen har vi tagit bort de ord och meningar som inte har någon mening med arbetet 

bland annat aa, asså, eh m.m. detta poängterar Gillham (2008) att man inte ska ha ord och 

meningar om det inte relevant för arbetet.  Vi har sedan lagt in det i ett analysschema där vi 

har fått fram olika kategorier. Detta har lett till att vi har kunnat finna underrubriker till vårt 

resultat. 

Vi har analyserat vårt insamlade material och utgått ifrån etnografisk tolkningsförfarande som 

brukar ske via första, andra och tredje graden. Elvstrand m.fl.(2009)  menar efter vår 

insamling av data kommer vi med de olika redskapen och fältanteckningarna analysera till ett 

resultat. I etnografin är processen med problemformulering, produktion av data, tolkning och 

analys en väldigt tät och sammanhängande process (Nylén, 2005). Den första tolkningen 

menar Elvstrand m.fl.(2009) att det sker ute på plats via observation och intervju. Man får en 

vardagsförståelse över de fenomen man studerar. Detta är för att det kan uppstå fler frågor 

som kan framhävas utav de som observeras. Inom den första tolknings område menar 

författaren att det handlar om att studera pedagogernas arbetsätt för att inkludera flerspråkiga 

barn och även vad de säger. 

Andra tolkningsgraden menar författaren att man ska med de vardagsnära och teoretiska 

begreppen integrera tillsammans, vilket innebär att man kan konkret tolka 

vardagsverkligheten. Elvstrand m.fl.(2009) menar att man kan tolka texterna och indela i olika 

teman utifrån teorin och de vardagsnära observationerna. Med teorins begrepp och funktion 

underlättar de pedagogernas handlingar och agerande i situationen där vi som forskare även 

kan se nya mönster.  

I den tredje fasen menar Elvstrand m.fl. (2009) att man ska fördjupa sig ännu mer. Den 

tidigare tolkningen av materialet kontrolleras samtidigt som tolkningarna blir djupare och de 

tre olika faser integreras hela tiden i forskningsproceduren och anses vara en kreativ process, 

detta är något som Björklund (2008) framhåller. Elvstrand m.fl. (2009) hävdar att det kan 

hända att den tredje fasen inte fullföljs i analysarbetet då orsaken kan bestå av att man redan 

har förklarat i den första och andra tolknings arbetet. Detta menar författarna att det kan räcka 

då de menar att de kan ge ett tillräckligt och fullgott material till en eller fler teorier. I denna 

studie har alla tre faserna använts då syftet med vår studie var att vi ville undersöka hur och 
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på vilket sätt pedagogerna kan inkludera flerspråkiga barn vid samlingen och även hur miljön 

ser ut.   

Inom den kvalitativa forskningen handlar det om att forskaren skapar en trovärdighet för 

läsaren och att resultatet kan överföras i olika sociala miljöer (Nylén, 2009). När vi 

transkriberade våra intervjuer och analyserade vår observations protokoll satt vi oss ner och 

granska det noggrant för att se om det var relevant till vårt syfte och frågeställningar.  

Utifrån analysen kan vi se att det finns skillnader men även likheter av vad specialpedagogen 

säger och vad de olika pedagogerna framhäver för att inkludera flerspråkiga barn vid 

samlingen. Efter att vi hade transkriberat hittade vi olika underrubriken som var relevant i 

undersökningen. 

För att vi i vårt arbete skulle få en tydligare struktur valde vi att utgå ifrån ett analysschema. 

Text Begrepp Kategori 

”/…/Öppenhet, och 

Tack- kort gör att 

barnen får en 

förförståelse/…/” 

Lisa 

Tydlighet Pedagogens förhållningssätt   

  

”/…/Utgå ifrån varje 

barns behov och hitta 

olika arbettsätt för att 

skapa en kvalité/…/ ” 

Anna 

 

Inkluderande 

förhållningssätt 

Pedagogens förhållningssätt 
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 ”/…/Tydlig i mitt 

kroppspråk, mimik, 

bilder, gester för att 

alla ska kunna 

delta/…/” 

Lisa 

Tydlighet Pedagogens förhållningssätt 

”/…/verksamheten ska 

vara anpassad till alla 

barn/…/” 

”Lisa” 

 

Miljö Verksamheten 

”/…/Att man tydliggör 

olika begrepp för att 

utveckla en 

förförståelse/…/” 

”Anna” 

 

Tydlighet Pedagogens förhållningssätt 

”/…/välkomnar barnen 

och ser till så att dem 

blir sedda/…/” 

”Sarah” 

Inkluderande 

förhållningssätt  

pedagogens förhållningssätt 

”/…/Skapa en trygg 

och stimulerande miljö 

för alla barnen/…/” 

”Anna” 

Miljö Verksamheten 

”/…/Gör olika material 

tillsammans, vi köper 

inte/…/” 

”Sarah” 

Inkluderande 

förhållningssätt 

Pedagogens förhållningssätt 

”/…/ Miljön borde vara 

mer stimulerande för 

barnen/…/”  

”Lisa” 

Miljö  Verksamheten 
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”/…/Vi har flanosagor 

vi använder för 

barnen/…/”  

”Sarah” 

Inkluderande 

förhållningssätt 

Pedagogens förhållningssätt 

”/…/Ju mer man 

arbetar med barnen 

desto bättre och 

enklare blir det att hitta 

vägar till barns 

förförståelse/…/”  

”Lisa” 

 

Inkluderande 

förhållningssätt 

Pedagogens förhållningsätt 

”/…/ Att utgå från 

varje barn och 

behandla barnen lika, 

oberoende av språk 

eller ålder. Det är 

viktigt att man försöker 

skapa trygg och säker 

miljö för alla barnens 

utveckling och förmåga 

att behandla varandra 

med hänsyn/…/” 

Anna 

Inkluderande 

förhållningssätt 

Pedagogens förhållningssätt 
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Vår övergripande frågeställning är: Hur pedagoger arbetar för att inkludera flerspråkiga barn 

vid samlingen? Vi har valt att särskilt studera kring tre faktorer av det som uppstod i 

analysschemat: 

 Inkluderande förhållningssätt 

 Tydlighet  

 Miljö  

Utifrån analysschemat och de rubriker vi fick fram, kan vi återkoppla till våra frågeställningar 

för att det ska bli en röd tråd i arbetet.  

Med ett inkluderande förhållningssätt menar vi att pedagoger arbetar för att alla barnen ska 

delta i samlingen. Med inkluderande förhållningssätt menar vi att pedagogen stödjer de barn 

med flerspråkighet, i samlingen kan det genomföras i form av medierade redskap för att 

tydligöra språket. 

Med tydlighet menar vi att det är en viktig utgångspunkt när man arbetar med barn som har 

svenska som andra språk. Tydligheten kan genomföras i form av olika medierade redskap 

som vi beskrev här ovan. Till exempel kan det vara flanobilder, sagopåsar, böcker, redskap 

för att konkretisera språket och förståelsen i samlingen. På så vis skapar man ett inkluderande 

förhållningssätt där språket förstärks hela tiden.  

Miljön är en viktig aspekt vid inkludering i samlingen. Med olika redskap och rekvisita kan 

man konkretisera språket mer för att utveckla deras förståelse. Miljön ska vara anpassad till 

alla barnen oavsett nationalitet, kön etc.  

Vi kommer att förklara mer ingående i analys och resultat där både observationen och 

intervjun är i fokus.  

6. Resultat 

6.1 Intervjupersonerna  

Pedagog 1, ”Anna” som är född i Sverige är en utbildad förskollärare och specialpedagog som 

läste några kurser om flerspråkighet i förskolan. Hon har jobbat i trettiofyra år och det var 

hennes dröm från väldigt tidig ungdomsålder att arbeta med små barn. Pedagogens 

arbetsuppgifter är pedagogiskt ansvar för förskolan och för en grupp barn som är tre år gamla 

och fem av dem har annat modersmål än svenska. Språken som barnen har i gruppen är 
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albanska, arabiska, filipinska, rumänska och vietnamesiska. Barnen får ingen 

modersmålsundervisning i förskolan för att budgeten inte räcker till. 

Specialpedagogen ”Lisa” är född i Sverige har arbetat inom barnomsorgen sedan 1983. Hon 

arbetade först som barnskötare, förskollärare och sen förskollärare med svenska som andra 

språkkompetens. ”Lisa” visste redan i tidig ålder att hon ville arbeta som förskollärare. Redan 

i gymnasiet började hon praktisera och arbetade där i ett år. Detta kallades på den tiden för 

deltidsförskola på 70 talet. Hennes arbetesuppgifter handlar om att handleda personal och 

kartläggning av barn, även enskilda barn och ha möten med nyanlända familjer.  

 Pedagog 2 ”Sarah” är inte född i Sverige. ”Sarah” har tidigare arbetat som ingenjör i ett annat 

land men när hon kom till Sverige valde hon att omskola sig till förskollärare. Varför hon 

valde det yrket var för att hon fick en praktik plats på en förskola och därefter fastnade hon 

för detta. Hon kunde under den tiden bara prata engelska med barnen men det fungerade 

väldigt bra. Hennes arbetsuppgifter handlar om att välkomna barn med en annan nationalitet 

och få dem att känna sig trygga i miljön.  

6.2 Pedagogens förhållningsätt  

6.2.1 Inkludering  

Att ha ett bra förhållningssätt menar pedagogerna är en bra egenskap om man arbetar med 

barn som är tvåspråkiga. Det är viktigt att vi konkretiserar det vi gör och tydliggör 

informationen för de barnen med flerspråkighet.  

Anna uttalar sig i intervjun att: 

Att utgå från varje barn och behandla barnen lika, oberoende av språk eller ålder. Det 

är viktigt att man försöker skapa trygg och säker miljö för alla barnens utveckling 

och förmåga att behandla varandra med hänsyn.//.även att skapa en stimulerande 

miljö för alla barnen. 

Lisa uttalar sig i intervjun att: 

Ju mer man arbetar med barnen, desto bättre och enklare kan man hitta vägar till 

barnens förförståelse. Barnen är smidiga och har lätt att lära av varandra, det ger en 

bra möjlighet att lära dem nyttiga och bra saker. 

Det pedagogerna försöker poängtera är att deras förhållningssätt har en stor påverkan på barn 

med flerspråkighet. Pedagogerna visar i samlingen att det är viktigt att skapa en inkludering 

för alla barnen, där de kan känna sig välkomna. Pedagogerna i samlingen använde sig av olika 

redskap som bilder, flanobilder för att förtydliga språket för barn med flerspråkighet. Det 
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viktiga som pedagogerna menar är att man synliggör och låter alla få känna en delaktighet. 

Att pedagogerna lyssnar på barnets tankar och värderingar ger möjligheten till inkludering i 

barngruppen. Detta poängterar Sarah under intervjun: 

Barnen ska känna sig välkomna till verksamheten/…/att man ska säga hej till 

alla barn och ha ögonkontakt är väldigt viktigt.  

Lisa uttalar sig i intervjun att: 

Ibland ställer vi allt för låga krav, det kanske kommer från ett land, där de har ett 

högre krav att uppföra sig som barn och där kanske vi har för mycket överseende 

och då blir aldrig inkluderad. 

Det pedagogerna menar är att det handlar om att ge samma möjlighet för alla barn annars blir 

det ett utanförskap. Att vi inkluderar barnen vid samlingen genom att vi visar med kroppen, 

bilder och gör det till en rolig och gemensam lek. Det är viktigt menar pedagogerna att ha 

höga krav för att skapa en inkludering, även i miljön. Pedagogerna i samlingen hade en god 

ögonkontakt med alla barnen, vilket leder till en känsla av samhörighet och delaktighet. 

Istället för att stöta bort barnen är det viktigt att vi integrerar dem i samlingen och lyfter dem. 

Pedagogerna menade att man kunde förtydliga det genom att ha tak-rörelse (vilket innebär att 

man använder en form av teckenspråk) eller bilder för att konkretisera språket. Den ena 

pedagogen menade att man kunde ha olika flaggor som representerade olika länder för att visa 

att de barnen också är välkomna i verksamheten.  

Anna påtalar i intervjun: 

Man ska utgå ifrån varje barns behov och det är viktigt att visa nya sätt att 

förbättra kvalitén i verksamheten. Det är viktigt att vi provar på olika arbetssätt 

för att stödja de barn med flerspråkighet 

Det viktiga är att man synliggör språket för alla barnen. Det är lätt att pedagogerna anpassar 

samlingen efter de andra barnen och barnen med flerspråkighet stöts undan. Pedagogerna 

använde sig av olika flanobilder för att framhäva språket. Detta gynnar inte bara de barnen 

med flerspråkighet, utan även de andra barnen med ett modersmål.  

Men att prova på nya arbetssätt är ett sätt att hitta en metod som passar pedagogen bäst. Anna 

beskriver hur de arbetar vid samlingsstunderna, ”Vi delar upp oss i smågrupper och använder 

olika redskap för att det ska bli konkret”. Detta nämner även Sarah i intervjun ”vi använder 

oss av smågrupper för att de med flerspråkighet ska våga komma till tals”.  
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Som pedagogerna menade och som vi benämnde här ovan är det viktigt att prova på nya 

arbetssätt för att kvalitén ska bli bättre och för att barn ska utveckla sin kompetens. Att 

pedagogerna delade upp barngruppen i mindre grupper är en god förutsättning för de barnen 

med flerspråkighet. Dels att alla kan komma till tals och sen för att se var och ens 

lärandeutveckling. Olika medierade redskap och tak-rörelse som de använder, är ett sätt för att 

kunna kommunicera med barnen.  

Pedagogen gör samlingen till mindre smågrupper där de olika ordinarie pedagoger får var sin 

grupp. De använder böcker, bilder och olika rekvisita för att tydliggöra språket för barnen. 

Pedagogerna menar när barnen är så pass små är det lättare att lära sig teckenspråk och andra 

sorters symboler. Lisa nämner att desto fler sinnen barnen använder desto mer lär sig barnen 

att skapa en förståelse och utveckling. 

Pedagogerna arbetade väldigt olika men alla arbetade efter att inkludera flerspråkiga barn vid 

samlingen. Sarah arbetar väldigt noga med att skapa en god bild av förskolan. Pedagogen 

använder i samlingen många olika redskap, vilket roar barnen. Hon försöker låta barnen få 

uttrycka sig färdigt både språkligt och via kroppspråk.  

6.2.2 Tydlighet  

Alla pedagoger har tydliga riktlinjer om vad som sker under dagen. Lisa förklara hur hon 

arbetar för att tydligöra språket för de barn med två språkighet. Hon säger under intervjun: 

”Att använda sig av flanobilder och andra sorters bilder, tak-kort gör det möjligt för barn med 

flerspråkighet att kunna utveckla en förförståelse” Vidare menar Sarah: ”Vi försöker alltid 

göra något konkret för barnen” Tydlighet är det viktigaste påstår pedagogerna för att utveckla 

sin förståelse. Pedagogerna menar att det viktiga är att inte ta för givet att barnen förstår utan 

att man verkligen arbetar sig fram för att hitta en bra metod.  

Lisa använder bilder, vilket kan vara en bra metod för barn, då de konkretiserar budskapet. 

Vidare menar Lisa i intervjun: ”När jag jobbar är jag tydlig i mitt kroppsspråk, mimik, gester, 

bilder för att alla ska känna att det deltar. Det är viktigt att man förklarar svåra ord för 

barnen”. Pedagogerna menar att bilder är ett sätt för barnen att skapa en förförståelse. Genom 

att använda bilderna uppfattar barnen ord och meningar.  

Barnen förstår dess innebörd med skogen, lekplatsen, lekar, och material med hjälp av bilder 

och synonymerna blir allt mer tydliga enligt pedagogerna. Men å andra sidan anser 

pedagogerna att bilder och material är något som måste integreras mer i verksamheten. Att det 
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inte begränsas är en viktig aspekt utan att man utgår från alla tillfällen så som samlingen, 

matsituationer, lek. Pedagogerna menar att man ska med hjälp av bilderna koppla ihop det 

med det material som finns i miljön för att konkretisera det mer för barnen med ett annat 

språk, detta för att det ska bli tydligt för barnen. Att man kan kombinera ihop det är ett unikt 

sätt för att stimulera språket och händelserna och barnen kommer i kontakt med skriftspråket.  

Under intervjun hävdar Anna att: ”Det är viktigt att man tydliggör olika begrepp om vad det 

betyder för barn med flerspråkighet” Pedagogen menar att tydliggöra språket är en 

förutsättning för att barnen ska förstå meningarna och betydelserna. Pedagogen i samlingen 

artikulerar och beskriver vad svåra ord betyder för barnen. Hon menar att det kan utveckla det 

grammatiska språket hos barnet. Pedagogerna menar att man ska omvända orden då barnen 

får en förförståelse och för att det ska bli mer konkret då det skapar en aha- upplevelse.   

6.3 Förskolornas miljöer  

6.3.1 Informanternas tankar om miljön  

Pedagogerna poängterar att miljön är viktig del i barnens vardag för att känna en inkludering. 

Men de olika pedagogerna var eniga om att miljön borde anpassas efter flerspråkiga barn. 

Under intervjun hävdar Lisa: ”Att miljön anpassas efter flerspråkiga barn är något som man 

borde förbättra”. Att inte förskolans miljö anpassas efter barns förutsättningar är ett krav, 

miljön ska vara stimulerande och lärande för alla barnen. Miljön bör utgå ifrån alla individer 

och det bör finnas böcker, ljudböcker, CD-skivor på olika språk för att de barnen med 

flerspråkighet ska känna sig inkluderad. Detta innebär att barnen kan känna en trygghet och 

stärk deras identitet. Verksamheterna hade material, men inte tillräckligt mycket för att kunna 

utveckla verksamhets kvalité.  

Pedagogerna menade att vi ska accepterar deras kultur som barnen kommer ifrån och att med 

hjälp av olika kulturer kan man delge erfarenheter. Sarah berättar om hur de arbetar i sin 

verksamhet, hon menar att: ”Vi gör material själva tillsammans, vi köper inte”. Det är väldigt 

lätt att skapa material själv och Sarah menar att det inte kostar mycket att göra material själv. 

Det är viktigt att barnen utvecklar en kreativitet och med det utvecklar dem ett lärande.  Sarah 

poängterar genom att skapa olika flanosagor och bilder, som både hänger på väggen och som 

de kan använda dagligen gör det lättare för barnen att kunna kommunicera mer. 

Pedagogerna önskar att ha tillgång till mer material och utrymme. De menar att de vill skapa 

en större miljö där avdelningarna är öppen för alla och alla kan socialisera sig med varandra. I 

intervjun påtalar Anna: ”Samtala och ha dokumentationer för att ha reflektioner tillsammans”. 
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Att samtala och dokumentera där de reflekterar menar, Anna att det är ett sätt för barnen att 

tänka till och kunna reflektera. Detta är ett sätt menar Anna att man inkluderar barnen. Att 

barnen upprepar händelser menar pedagogen att det är ett sätt för att utveckla sin kognitivitet.  

7 Analys av observationen och intervju 

7.1  Samlingen på förskola 1  

Under samlingen håller pedagogerna på att ropa upp barnens namn i form av en namnsång, 

därefter delas de in i olika små grupper. Syftet med observationen är att se hur pedagogen i 

sitt förhållningssätt arbetar rent praktiskt för att inkludera flerspråkiga barn vid samlingen. 

I samlingen börjar pedagogen ställa frågor till barnen vad de hade gjort under gårdagen. Anna 

hjälper barnen att väcka tankar och ställa följdfrågor, detta är för att barnen ska öva sig att 

kunna sätta ihop meningar och reflektera tillsammans med de andra. Anna använder sig i 

samlingen av olika sätt som pekgester och bilder för att konkretisera och tydliggöra språket 

för barnen. Anna använder olika bilder som hjälpmedel när hon går igenom dagens aktiviteter. 

Efter det delade de upp sig i små grupper där den ena pedagogen var i ett rum där de brukar 

sitta varje dag både före och efter lunchen och ha bok samtal. Anna satt och läste för en 

grupp.  

Den andra gruppen satt i ett skapelserum där barnen kan rita, måla, klippa och klistra. Där 

fanns ett samlingsrum där barnen samlas vid olika tillfällen och kan spela olika spel, pussla 

och bygga. De flerspråkiga barnen tittar på de andra barnen hur de gör och gör likadant. 

I en av grupperna använder pedagogen sånger där rörelser förekommer för att tydliggöra 

budskapet och språket mer. I barngruppen var det ett barn som ville sjunga en sång om alla 

djur på bondgården, pedagogen kunde inte komma på en sång och hittade på en egen, hon 

provade att sjunga och barnen gillade och sjöng tillsammans. Utifrån det vi ser upplever 

barnen en harmoni, de skrattar och de pratar med varandra. Det skapar en inkludering.  
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7.1.1 Förhållningssätt 

I intervjun tar Anna upp begreppet inkluderande förhållningssätt, vilket hon anser är, ”Att 

utgå från varje barn och behandla barnen lika, oberoende av språk eller ålder. Det är viktigt att 

man försöker skapa trygg och säker miljö för alla barnens utveckling och förmåga att 

behandla varandra med hänsyn.//.även att skapa en stimulerande miljö för alla barnen” hon  

menar att det är viktigt i samlingen att man ser och välkomnar alla barnen. Pedagogens 

förhållningssätt har en stor påverkan på barnen med flerspråkighet och deras känsla för 

tillhörighet och inkludering.   

Anna berättade i intervjun att de använder sig av olika pekgester, bilder, böcker, samtal, 

sagopåsar, rim och ramsor och även högläsning i samlingen, vilket hon anser är en bra metod 

för att inkludera och förtydliga språket för det barn med flerspråkighet. 

Allwood, MacDowall & Strömqvist (1982)  nämner att pekgesten föregriper i sin funktion 

genom att peka ut saker i omgivningen med hjälp av ord. Pekgesten används ofta samtidigt 

med talet som en delhandling, genom talaren specificerar vad han/hon syftar på. Säljö (2000) 

påtalar också att peka ut och benämna saker i vår omvärld är ett sätt att få uppmärksamhet 

eller kommunisera. Vidare menar Björklund (2008) att pekgesten är en viktig faktor då det 

visar sig att man kan dra slutsatser om barns förmåga till delad uppmärksamhet. Utifrån en 

sådan utgångspunkt poängterar Björklund (2008) att barnet lär sig att förstå lyssnarens 

perspektiv samt differentiera olika språkliga utgångspunkter, genrer, mimik, eller någon 

annan sorts kommunikation. 

Anna utgår från varje barn och behandlar barnen lika, oberoende av språk eller ålder. I mötet 

med barnen i samlingen kan pedagogen aktivt använda sig av olika språkrelaterande redskap 

för att stödja den språkliga processen som möjliggör för barnet att vidareutveckla sitt språk 

(Bjar och Liberg, 2007).  

7.1.2 Tydlighet 

Anna är tydlig i sitt förhållningssätt och använder sig av sagopåsar för att skapa en trygghet, 

och stärka relationen mot varandra i samlingen. Detta poängterar även Björklund (2008) då 

hon nämner att förståelsen är en viktig del för pedagogen för att nå vägen till barnens tankar.  

Anna tydliggör olika begrepp om vad de betyder för barn med flerspråkighet. Det 

sociokulturella perspektivet talar Vygotskij (2001) om att pedagogerna skapar en tillgång till 

utveckling, vilket innebär att miljön utformar barns lärande. Barnen formas och utvecklas i 

den miljö som den vistas i.    
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7.2 Samlingen på förskola 2 

I samlingen hade barnen fruktstund. De hade olika frukter på ett fat och pedagogen var väldigt 

noga med att artikulera och var tydlig i sitt förhållningssätt, för att beskriva de olika frukterna. 

I barngruppen fanns det många barn med olika nationaliteter. På väggen hängde olika flaggor 

och under fanns det bilder som representerade barnens nationalitet. I samlingen fanns det bara 

en svensk flicka. Sarah pratade och var väldigt social mot de andra barnen.  

Sarah pratad om frukterna för barnen. Pedagogen ställde frågor till barnen bland annat, 

”Vilket djur äter bananer?” barnen tittade på varandra och det var ganska tysta. Pedagogen 

satt och väntade på att det skulle komma ett svar och började bli otålig.  

Det var ett av barnen med tvåspråkighet som svarade, att de var apor som åt bananer. 

Pedagogen berömde barnet och vidare under samlingen blev pedagogen allt mer stressad vid 

vissa tillfällen och hon glömde bort att använde sig av bilder eller rekvisita för att tydliggöra 

språket.  

Samlingen är ett sätt att kunna utveckla och framhäva språket på ett genuint sätt genom att 

vara delaktig. Den sociala kontexten påverkar vårt tänkande menar Björklund (2008). Vidare 

menar författaren genom att pedagogen har en aktiv kommunikation tillsammans med barnen 

kan det påverka språket positivt. Att pedagogen ställer frågor och låter barnen få ta sin tid och 

tänka är ett sätt att kunna reflektera och utveckla sin kognitivitet (Björklund, 2008). 

Sarah fortsatte att ställa frågor. Hon började dela äpplen och hon frågade hur många bitar de 

kunde se. Barnen var tysta ett tag och sedan var där ett barn som pekade med fingrarna att det 

fanns två. Sarah berömde barnet. Hon var även stressad men försökte vara väldigt noga att 

vara tydlig i sitt förhållningssätt och vara tydlig med att artikulera med munnen för att barnen 

ska både höra och se hur man uttalar orden.   

Sarah förklarar därefter vad som kommer att hända, de använde både bilder och teckenspråk 

för att tydliggöra och strukturera upp vardagen för barnen. Pedagogen tittar på klockan och 

uttryckte sig ”oj, vi måste gå ut”. Det är viktigt att inte glömma att vara tydlig i sitt 

förhållningsätt, vilket Sarah poängterade i intervjun.  

7.2.1 Förhållningssätt  

Utifrån intervjun menar Sarah att det är viktigt i samlingen att man som pedagog välkomnar 

alla barnen och har ögonkontakt för att de ska känna en delaktighet. Sarah poängterar att det 

läggs stor fokus på att samtala med barnen vid samlingen och att de bjuder in varandra till 
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olika konstellationer där barnen har möjlighet att samtala med varandra och med pedagoger 

(Eide, Os, och Pramling Samuelsson, 2011). Vi kan lyfta Skans (2001) tankar då han 

benämner att interaktion och kommunikation är en viktig faktor för utveckling av lärandet.  

Sarah berättade vidare i intervjun att de delar upp sig i samlingen från en stor barngrupp till 

mindre smågrupper för att det ska underlätta för barnen med flerspråkighet. Sarah anser att det 

är ett unikt sätt att kunna skapa en inkluderande miljö.  För att skapa en inkludering i 

samlingen är det viktigt att man är tydlig i sitt förhållningssätt   

7.2.2 Tydlighet  

Tydlighet är något som Sarah menar att man ska använda sig av olika flanosagor, sagopåsar, 

medierade redskap för att tydliggöra språket för barnen.  Sarah menar i intervjun att man ska 

vara konkret i sitt förhållningssätt då barnen får en bättre uppfattning kring språket och dess 

betydelse.  Hon menar för att skapa en tydlighet för barnen och en inkludering gör 

avdelningen materialen själva. Detta menar Sarah i intervjun att det skapar en gemenskap, 

lärande och utveckling. Med materialet menar Sarah att det är ett sätt att kunna uttrycka och 

kunna konkretisera språket ytterligare.  

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv benämner Vygotskij (Strandberg, 2006) kreativitet där 

barnen använder sin fantasi och utvecklar olika metoder som gagnar deras lärande. Miljön har 

en stor påverkan på barnens utveckling och lärande. Pedagogen menar att det är viktigt att 

vara öppen i sitt förhållningssätt. Att stödja alla barnen och ser till så att alla barnen blir sedda 

är en viktig aspekt menar Sarah.  

8 Resultatdiskussion 

Utifrån analysschemat har vi valt att beskriva intervjun och observation utifrån de kategorier 

som vi fick fram av de vi transkriberade dvs. tydlighet, inkluderande förhållningssätt och 

miljö.    

8.1 Förhållningssätt och tydlighet i samlingen  

I resultatet av intervjun kom vi fram till att pedagogerna utgår ifrån en likadan metod. De 

använder olika medierade redskap i vardagen för att både stärka förståelsen och tydliggöra 

språket. Utifrån vår tolkning av analysen och resultatet anser vi att alla pedagoger utgår ifrån 

tydligheten och att man har ett inkluderande förhållningssätt är det viktigaste när pedagoger 

arbetar med barn som har flerspråkighet.  
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Utifrån vårt förnuft och vår erfarenhet kan vi konstatera att tydlighet och inkludering har en 

stor påverkan på barn med flerspråkighet. Att pedagogen är flexibel i sitt förhållningssätt är 

något som vi anser som ett faktum när man arbetar med flerspråkiga barn. 

Pedagogernas resonemang kring inkludering är när alla barnen befinner sig i samlingen. Att 

lyfta barnens språk är en utgångspunkt som alla pedagoger poängterar och leder till ett 

inkluderande perspektiv. Alla pedagoger var överens om att de i sitt förhållningssätt skulle 

vara en öppen människa för att se vad alla barn har med sig i sin ryggsäck, detta kallar Fast 

(2008) för ” litteracy capital”. 

Pedagogerna i intervjun talade om hur de arbetade för att skapa en inkluderande miljö för 

flerspråkiga barn. Pedagogerna berättade att de arbetar efter olika medierade redskap för att 

underlätta förförståelse hos barnen. Detta kan vi relatera till Björklund (2008) då hon menar 

att förståelse är en viktig del för att utveckla barnens lärandeprocess.  

Pedagogerna som vi undersöker arbetar med flerspråkiga barn och inriktar sig på stöd och 

stimulans genom dialog, interaktion och olika metoder som dem arbetar med för att skapa ett 

inkluderande perspektiv. Utifrån ett teoretiskt sammanhang kan vi lyfta Skans (2011) tankar 

då han menar att förskolan är en social mötesplats där kommunikation sker dagligen. På så vis 

kan pedagogerna se barnens kognitiva utveckling och lärande. Att kommunicera menar 

Björklund (2008) är ett sätt för att skapa mening och även göra oss förstådda.  

Medierade redskap innebär att pedagoger använder sig av olika metoder så som bilder, tak-

rörelse (Tak-rörelse innebär att man har olika teckenspråk som synliggör och tydliggör 

språket), flanobilder, pekgester, sagopåsar och ljudböcker. Att framhäva språket genom 

medierade redskap menar Björklund (2008) att det skapar en förståelse och beskriver 

situationens betydelse. Hon menar även att medierade redskap ger en tydlig struktur för 

barnen med flerspråkighet.  

”Vi möter inte världen direkt. Vår relation till världen är medierad. Mellan oss 

och världen finns medierade artefakter- verktyg eller tecken- som hjälper oss när 

vi löser problem, när vi minns, när vi utför en arbetsuppgift, när vi tänker”. 

(Björklund, 2008 s.38) 

Det Björklund (2008) försöker förmedla är att språket utgör bryggan mellan oss själva och 

omvärlden. Att använda olika redskap underlättar förståelsen och hjälper andra individer med 

vårt tänkande och våra föreställningar växer fram ur detta är något som Björklund (2008) 

framhåller.  
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Empirin visar att pedagogerna arbetar för att inkludera flerspråkiga barn vid samlingen. Deras 

resonemang kring inkludering är ett begrepp som är väldigt viktigt och något som måste 

finnas i varje verksamhet. Att barnet får känna en glädje av delaktighet och kan socialisera sig 

med andra är något som Skans (2011) framhåller. Vidare menar Skans (2011) att social 

interaktion, praktisk erfarenhet och användandet av konrekta föremål är grunden för 

utvecklandet av begrepp.  

Vi tolkar att synen på samspel, interaktion och att lek har en stor betydelse för språket och för 

andraspråksutveckling. Alla pedagogerna under intervjun berättade att de brukade dela in 

barngruppen i små grupper då det är lättare att lyfta fram barnet med flerspråkighet.  

Det kan vi hålla med om att dela barngruppen är ett sätt för att lyfta barnet med flerspråkighet. 

Vi tolkar att i en hel barngrupp kan det finnas barn som inte vågar prata, detta kan bland annat 

bero på att de inte har språket eller av osäkerhet. Delar pedagogen gruppen till smågrupper 

kan de både se hur barnen reflekterar och se deras kognitiva utveckling. Det är lättare för 

barnet att visa vad de kan när barngruppen består av mindre smågrupper, detta är även något 

som vi kan återkoppla till (Eide, Os och Pramling Samuelsson, 2011). 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv hävdar Vygotskij (2001) om inte pedagogen och barnet 

har en kommunikation, sker inte en utveckling via tänkandet och språket.  Det viktiga är att 

pedagogen gör det roligt och försöker hitta olika strategier för utveckling hos barnet.  

Pedagogerna menar att när en inkludering sker måste verksamheten anpassas efter barnen 

med flerspråkighet. Vidare menar pedagogerna att det måste synliggöras mer och inte 

negligeras. Bjar och Liberg (2007) anser att de barn med flerspråkighet möjligt kommer ifrån 

ett bostadsområde där få svenska barn finns. Detta gör att barnet med två språk inte får det 

språkliga ordförrådet som det borde. Därför måste förskolan ställa höga krav för skapande av 

tillfällen där språket synliggörs.  

För att ställa högre krav tolkar vi som forskare att det höjer kvaliteten i verksamheten. Att ha i 

åtanke att språket är grundbasen för barnets framtid då det utvecklar både ordförrådet, 

samspelet med andra barn, det grammatiska och stärker även de båda språken.  

Utifrån det sociokulturella perspektivet där Vygotskij (2001) betonar att språket och 

interaktionen är en viktig del i barnens utveckling. Han påtalar att det är ett krav hos både 

pedagogen och föräldrarna att det framställs. De olika kulturerna och barnet med 

flerspråkighet måste synliggöras i verksamheten och är något som Björklund (2008) 
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framhåller. I kulturen menar Björklund (2008) att det ingår både språk, artefakter som 

medieras inom ramen för den.  

I lpfö98 (rev.2010) framgår det att verksamheten skall anpassas efter varje barns behov och 

förutsättningar. Att vi lär oss av varandra och delger våra erfarenheter resulterar i ökad 

kunskap hos individen. Här talar vi även om det sociokulturella perspektivet enligt Säljö 

(2000) där han anser att de ska socialiserar sig och delge varandra erfarenheter för att utveckla 

en kunskap. 

8.2 Miljöns betydelse kring inkludering i samlingen  

Under intervjun var alla pedagoger överens om att skapa en inkluderande miljö då det handlar 

om att pedagogerna är öppna i sitt förhållningssätt. Den ena pedagogen Lisa arbetade i en 

verksamhet med majoriteten flerspråkiga barn.  

Lisa som är en specialpedagog och har många års kunskaper kring hur de kan utveckla och 

inkludera barn i samlingen. Lisa menar att lärarna skapar kunskaper och delger kunskaper 

varje dag. Lpfö98 poängterar att barnen ska leva sig in i andras villkor och värderingar även 

att förstå andra kulturer. Vidare belyser de att barnen med flerspråkighet ska få stöd i att 

utveckla en flerkulturell tillhörighet. Detta är för att de barnen med svenska ska få en inblick 

att vi alla människor är lika men ändå olika och vi alla kan delge erfarenheter om sin kultur. 

Detta tolkar vi som att barnen med flerspråkighet känner en inkludering och trygghet, det 

känner en glädje att vilja prata och socialisera sig med andra. 

I intervjun berättade en av pedagogerna att de gör olika saker av de material som de har 

hemma, detta för att kunna tydligöra språket ännu mer i samlingen och även tillsammans 

skapa och konstruera olika rekvisita. Pedagogen berättade att de gjorde olika dockor, bland 

annat, Bockarna Bruse. Detta var något som pedagogen berättade att de pysslade tillsammans 

med barnen då de skapar en gemenskap, utveckling och lärande och framför allt en 

inkludering. Detta bidrar till att de kan byta tankar och åsikter med varandra och skapa en 

social atmosfär.   

8.3 Observation av samlingen  

Eftersom att vi valde att ha intervju först och sen observation gjorde att vår undersökning 

varierade. Vi märkte utifrån intervjun hur pedagogerna rent teoretiskt pratade om hur de 

arbetade för att inkludera flerspråkiga barn. Vad vi såg när vi observerade samlingen var att 

både verksamheterna utgår ifrån medierade redskap men inte tillräckligt mycket som vi hade 
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förväntat oss. Det är viktigt för de barn med ett annat språk får tydliga direktiv av vad som 

kommer att ske.  

8.3.1 Vilket förhållningssätt visar Sarah 

Vad vi såg under samlingsstunden på förskola 2 var att pedagogen utgick ifrån helgrupp och 

diskuterade mycket kring frukter och vilket djur som äter vad. Vi såg att barnen satt tysta i 

någon minut tills ett barn sa ifrån. Sarah var nöjd och berömde men mer gjorde hon inte. 

Utifrån intervjun talade Sarah om att de delade in sig i smågrupper för att göra det enklare för 

barnen. Detta var något som vi inte såg i samlingen, vad det beror på vet vi inte. 

 När vi gjorde vår observation under samlingen märkte vi att Sarah försökte ha ett 

inkluderande förhållningssätt, men vi förväntade oss mer av henne eftersom barngruppen 

bestod till mesta dels av barn med flerspråkighet. Vi kan dock inte avgöra om situationen 

berodde på oss, att vi var där, och hon kände sig stressad, eller om det berodde på 

osäkerhet/okunskap. Detta var något som vi inte var beredda på och det kan även vara att 

pedagogen hade en oplanerad dag och var tvungen att göra något.  

Något som vi beskrev i metoden var att uppmärksamheten kring pedagogernas arbetsätt kunde 

förändras då vi var och observerad. Detta stämmer väl övererens med det vi upplevde ute i 

verksamheten. Vi nyblivna pedagoger har fått lära oss att planering kan varieras. Planering är 

något som pedagoger måste ha i åtanke att det inte behöver gå exakt som man hade tänkt sig.  

8.3.2 Är Sarah medveten om tydligheten 

Att pedagogen tänker på att vara tydlig i sitt förhållningssätt är väldigt viktigt för barn med 

flerspråkighet. Varför det är viktigt är för att det skapar en utveckling hos barnet och 

tydligheten är en viktig aspekt då de konkretiserar språket på ett genuint sätt. Under intervjun 

berättade Sarah hur viktigt det är med tydlighet mot barn med flerspråkighet. Vi anser att 

samlingar är en viktig del i vardagen där det signalerar att alla barn är viktiga och även 

inkluderas i barngruppen.  

Vi såg i samlingen att Sarah försöker vara tydlig i sitt förhållningssätt men inte tillräckligt 

som vi hade förväntat oss. Som vi såg i samlingen var att Sarah artikulerar och visar vid vissa 

tillfällen med bilder då de tydliggör språket och barnen skapar en förståelse. Vi tolkade utifrån 

det vi ser att barnen i samlingen blev förvirrade vid vissa tillfällen då hon inte använde sig av 

bilder för att tydliggöra budskapet. Eftersom vissa barn inte har ett utvecklat språk anser vi att 

det är viktigt att tydligöra budskapet med hjälp av bilder, kroppspråk och gester o.s.v.  
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Vi började reflektera kring varför det blev som det blev. Utifrån vår tolkning och förnuft då 

det kan bero på att vi var där och observerade eller som vi beskrev här ovan att det kunde bero 

på osäkerhet. Detta gjorde att det inte blev lika tydligt för barnen om vad som sker under 

dagen.  Som nyblivna pedagoger tolkar vi att det är viktigt att de tar sig an tiden och gör det 

ordentligt än att de stressar igenom. Vi tror att det kan bilda en obalans mellan barn och 

pedagog och tydligheten blir mindre. Vi anser att barn med flerspråkighet kan uppleva 

samlingen som ”jobbig”, eftersom pedagogerna stressar igenom.   

8.3.3 Hur används miljön? 

Sarah berättar i intervjun att de utgår ifrån en inkluderande miljö där alla pedagoger och barn 

gör olika material. Syftet med att göra materialen själva menar Sarah att det skapar en 

gemenskap och lärande. Detta var något som vi inte såg den dagen när vi observerade. Men i 

samlingen visade Sarah vid vissa tillfällen de material som alla barn och pedagoger hade 

skapat tillsammans. Vi anser i detta tillfälle att verksamheten utgår ifrån ett inkluderande 

förhållningssätt och använder miljön på ett sådant sätt för att utveckla en förståelse.  

8.3.4 Vilket förhållningssätt visar Anna 

 Vi såg att Anna arbetar efter att ha ett inkluderande förhållningssätt. Hon poängterar i 

intervjun att det är viktigt att ha ett inkluderande förhållningssätt för att kunna skapa en 

gemenskap där alla barn kan delta. Att ha ett inkluderande förhållningssätt anser vi som 

forskare att man tar del av varandras kultur. Detta var något som vi såg när vi observerade 

Anna. Vi såg att Anna var lugn och väldigt flexibel i sitt förhållningssätt. Hon lyssnade på 

barnen och lät dem få prata tills de var färdiga. Detta gjorde att de skapade en positiv tanke 

kring pedagogens förhållningssätt och agerande i samlingen.  

8.3.5 Är Anna medveten om tydligheten 

I samlingen såg vi att Anna var medveten om tydligheten då hon tillsammans med bilder 

konkretiserar för barnen med flerspråkighet. Hon menar att tydligöra språket med hjälp av 

olika redskap är en bra metod för att kunna utveckla en förståelse och förstå språkets funktion. 

Utifrån sociokulturella perspektivet är språket den största faktorn för utveckling av förståelse.  

8.3.6 Hur används miljön? 

Anna använder intressanta aktiviteter för att skapa ett intresse hos barnen och att skapa en 

inkludering. Det vi såg var att Anna delade upp barngruppen i små grupper, detta menar Anna 

för att alla skulle synas och bli sedda och för att barnen skulle våga prata mer. Anna använder 

olika teman i samlingen för att barnen ska få mer kunskaper kring ämnet. Detta tolkar vi som 

att pedagogen kan ta reda på hur barnet tänker och se deras utvecklingsprocess. 
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Anna använder miljön på ett positivt sätt och utnyttjar alla ytor när man delar upp 

barngruppen till mindre smågrupper. Vi ser att de olika grupperna har olika aktiviteter. Vi ser 

i Annas grupp hur barnen med flerspråkighet tittar på de andra barnen hur de gör för att sedan 

göra det själv. Detta är typiskt ett exempel då pedagogen var lite otydlig i instruktionerna hur 

barnen skulle gå till väga. Efter en längre observation såg vi att barnet själv klarade av att 

göra uppgiften. Att miljön påverkar barnen på detta vis gör att det blir mer intressant och 

variation av miljö är ett sätt att hålla fast intresset.  

De tre pedagogerna betonar hur viktigt det är att lyfta barnen med flerspråkighet.  De påtalar 

att delaktighet stärker både identiteten och självkänslan i gruppen. Alla pedagoger har ett mål 

att sträva efter när det gäller inkludering. De olika pedagogerna utgår ifrån en likadan metod 

som bland annat sagopåsar och bilder för att konkretisera och tydligöra språket. 

Enligt Lpfö98 ska förskolan ”sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att 

förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, 

bild, rörelse, sång, musik, dans och drama” (Lpfö, 98/10: 10).   

Utifrån sociokulturella perspektivet förklarar Vygotskij (2001) att språket är en social 

samvaro och ett medel för utsagor och förståelse. Skans (2011) menar vidare att förskolan 

består av kommunikation och där människan i grunden är en varelse där de utvecklar ett 

lärande. 

I empirin fick vi även fram att pedagogerna var eniga om att verksamhetens miljö borde 

förändras mer. Pedagogernas resonemang kring detta var att de behövde mer kunskaper och 

mer material för att skapa ett inkluderande arbetssätt. 

Pedagogerna menade att de behövde fler böcker med olika språk, även ljudböcker för att barn 

ska få ta del av andras kulturer och språk. Användningen av språket i samlingen ger 

ömsesidiga dialoger, pedagogernas arbetssätt och bemötande av tvåspråkiga barn är de 

faktorer som tar en stor del av intervjuerna. 

 Lpfö 98 (rev.2010) betonar att barnen kontra pedagoger utvecklar delaktighet i den ena 

kulturen samtidigt som det utvecklar respekt och känsla för andra kulturer. Vidare nämner de 

att barnen med annat språk än svenska har en förmåga att kommunicera på svenska likaså på 

sitt eget modersmål. Vidare står det i Lpfö98 (rev.2010) att miljön ska vara stimulerande för 

deras sociala och kulturella behov.  
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Att gå på barnens intresse anser vi är ett bra sätt för att ha ett inkluderande förhållningssätt då 

det skapar en nyfikenhet. Detta är något som Björklund (2008) poängterar att det är viktigt att 

låta barnen få vara delaktiga vid till exempel, planering då det ökar intresset, nyfikenhet och 

lärandet.   

9 Slutsatser 

Vår tanke med studien var att intervjua två pedagoger och en specialpedagogs arbetssätt, där 

vi genomförde två observationer för att se hur de inkluderar flerspråkiga barn vid samlingen. 

Vi anser att vi har uppnått syftet och målet med undersökningen. 

Vår slutsats är att alla pedagoger definierade likadana metoder och arbetsätt för att inkludera 

flerspråkiga barn. De berättade att de bland annat använde sig av olika medierade redskap 

som t.ex. böcker, bilder och sagopåsar etc. för att tydligöra budskapet. 

Alla pedagogerna hävdar att de ska vara öppna i sitt förhållningssätt för ett inkluderande 

perspektiv. Att sätta på sig olika ”glasögon” är ett professionellt sätt för att kunna se alla 

barnen.  

Pedagogerna berättade i intervjun att de delade upp sig från en stor barngrupp till mindre 

smågrupper för att göra det enklare för det barn med flerspråkighet. Utifrån intervjun 

upplevde vi att verksamheterna hade en bra struktur för att inkludera flerspråkiga barn. Vi 

blev i intervjun väldigt positiva till hur de båda förskolorna arbetar för att inkludera 

flerspråkiga barn vid samlingen.  

Eftersom vi har etnografi som utgångspunkt är det svårt för oss att ha en långvarande process 

då vi har begränsade med tid. Vi hade med vår studie kunnat göra fler observationer då vi kan 

se pedagogernas sociala beteende i det långa loppet hur de arbetar. Vi gjorde vår observation 

under en dag då vi fick se en liten del hur de arbetar för att inkludera flerspråkiga barn vid 

samlingen.  

Under observationsdagen gjorde inte pedagogen på förskola 1 något av det hon hävdade i 

intervjun. Vi kan dock inte avgöra om det var för att vi satt och observerade eller om det 

berodde på att pedagogen var osäker i situationen eller om det handlade om okunskap. Vi 

hade olika tankar och åsikter kring deras arbetsätt och vi som forskare blev väldigt förvirrade 

då vi förväntade oss mer utifrån det vi fick ta del av i intervjun. Detta gjorde att vår inställning 

till deras arbetsätt förändrades. Vi anser att det är viktigt att man har i åtanke de didaktiska 
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frågorna som hur, vad och varför man gör på detta viset?  Att utgå ifrån de didaktiska 

frågorna underlättar och strukturerar vardagen och lärandet hos barnen.  

Att bli observerad är en grund för att se hur pedagoger arbetar för att inkludera barn med 

flerspråkighet. Att vi som forskare ser om pedagogen har ett öppet förhållningssätt eller inte 

är observation en bra metod för att besvara våra frågeställningar. Vi har lyckats besvara våra 

frågeställningar utifrån vårt empiriska material. Vi kan konstatera att pedagogerna arbetar på 

olika sätt för att inkludera flerspråkiga barn vid samlingen. 

På avdelningarna fanns det redskap för alla barnen. Miljön såg väldigt inspirerande ut och de 

använde många olika saker för att fylla väggarna. Detta kan vara ett sätt för att barnen ska 

känna en inkludering och det kan stärka deras identitet. Vår slutsats kring miljön är att 

pedagogerna var väldigt eniga om att de ville förändra till något bättre för att inkludera 

flerspråkiga barn vid samlingen.  

Några praktiska tillämpningar är att pedagogerna kan ta till olika redskap så som böcker på 

annat språk för att stärka barnens språk i verksamheten. Man kan ta hjälp av en förälder som 

kommer en dag till verksamheten och pratar om sin kultur och läser böcker på deras språk är 

ett sätt för andra barn att förstå att vi alla är lika men ändå olika. Att föräldern läser en saga 

som alla barnen känner igen på sitt språk är ett sätt för barnen att veta att det finn skillnader. 

Att variera samlingsmetoder anser vi är ett sätt för att väcka nyfikenhet och intresse för vad 

som kommer att ske 

10 Metoddiskussion 

Vi anser att göra en kvalitativ studie har varit bra. Vi anser att vi har fått en bredare förståelse 

för hur pedagoger arbetar för att inkludera flerspråkiga barn vid samlingen. Utifrån våra 

intervjuer och observationer har vi fått svar på våra frågeställningar hur pedagoger arbetar för 

att inkludera flerspråkiga barn vid samlingen.   

Vi hade redan en god kännedom kring förskolans barngrupp då det bestod av bara 

flerspråkiga barn. Detta är något som Kvale (1997) kallar för strategiskt urval. Vi anser att 

valet av vårt urval har varit bra och gjorde att vi fick fram relevanta svar för att besvara våra 

frågeställningar.  

Att vi hade en god kännedom kring språkläraren sen innan har gett oss positiv fördel till vårt 

arbete. Eftersom språkläraren arbetar bara med flerspråkiga barn har vi goda förutsättningar 
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för att skapa en god kvalité på vårt arbete och besvara våra frågeställningar. Bryman (2001) 

kallar detta för bekvämlighets urval.  

Med en större grupp pedagoger anser vi att resultatet hade sett annorlunda ut, då vi hade 

kunnat generalisera slutsatsen. Eftersom vi har begränsat med tid valde vi att använda oss av 

tre pedagoger och två observationer för att besvara vårt syfte och frågeställningar. Efter vi 

hade valt pedagoger skickade vi ut informationsbrev där vi beskrev vilka vi var, vilka 

rättigheter pedagogerna har och vad vårt syfte med arbetet är (se bilaga 1).  

När vi kom till ena verksamheten presenterade pedagogen för oss och uppmanade att vi kunde 

sätta oss ner i barngruppen, men efter tydliga direktiv i informationsbrevet och vårt syfte med 

observationen var att vi skulle stå vid sidan om och observera. Under samlingens gång 

undvek vi kontakt med barnen medan de satt i samlingen. 

Vi tolkar att pedagogerna var medvetna om att vi skulle komma, detta kan ha orsakat att 

pedagogerna ändrade sitt arbetsätt för vår skull. Detta är något som vi måste ha i åtanke, 

vilket vi även beskrev i metod delen (Denscombe, 2004).    

Genom att vi som forskare visar vad de intervjuade säger stämmer överrens med vilken metod 

som används, detta är något som Denscombe (2004) benämner som validitet. Genom 

observation och intervju menar Eliasson (2006) att validiteten blir bredare. Eliasson (2006) 

anser att få en hög validitet på sina frågor krävs det att forskaren har kunskaper om sin 

förförståelse. Eliasson (2006) hävdar att har man en bred validitet, kallas det för triangulering. 

Vi har med hjälp av vår observation kunnat se vilket beteende pedagogerna har i sitt arbetssätt 

och förhållningssätt i den sociala och kulturella miljön.  

Vi har kunnat se hur de olika verksamheterna arbetar för att inkluderande flerspråkiga barn i 

samlingen. Men eftersom vi endast har tre intervjuer anser vi att validiteten inte är så stor. För 

att vi ska bekräfta att vår validitet är pålitlig och så verifierbar som möjligt utgår man ifrån en 

reliabilitet. Vi kan konstatera att vi har en reliabilitet då vi har använt oss av två olika 

observationer i liknande situationer och tre intervjuer (Birkler, 2008).  

Vi har filmat på två olika förskolor där vår fokus låg på samlingen för att se hur pedagogerna 

arbetar för att inkludera flerspråkiga barn. De olika situationerna och filmningarna har gett oss 

en struktur åt analysresultatet. Detta tyder på att vi får ett bredare empirisk underlag än om vi 

hade fokuserat på en specifik situation.   
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Hade vi bara fokuserat oss på en metod, alltså intervju eller observationer hade vi inte fått 

fram liknande resultat. Vi tror att resultatet hade halverats och vi hade inte fått liknande svar 

på våra frågor. Därför valde vi med vår studie att besvara frågeställningarna först genom 

intervju och sedan observation för att se om de teoretiska integrerades i samlingen. Detta 

anser vi var en bra ide för att besvara våra frågeställningar. 

Detta har påverkat vårt resultat och vi kom fram till att de både verksamheterna arbetar efter 

medierade redskap för att inkludera flerspråkiga barn vid samlingen. Men utifrån 

observationerna märkte vi pedagogen på ena förskolan agerade annorlunda. Den ena 

pedagogen var mer stressad än den andra och vi tolkade att det blev väldigt ostrukturerat i 

samlingen, detta orsakade en förvirring bland barnen. Vi kan dock inte avgöra om det berodde 

på oss, pedagogernas okunskap eller att de hade brist med tid. Vi hade hellre velat vara där 

under en längre period då vi kan studera samlingen och pedagogernas arbetsätt kring 

inkludering för att få en helhetsbild och en djupare förståelse. 

Vi har bara kunnat göra tre intervjuer och två observationer på två olika förskolor. Varför vi 

bara har kunnat göra det är för att det var många pedagoger som inte ville vara med i vår 

undersökning. Detta betyder att vi forskare inte kan dra några generella slutsatser då vi bara 

har ett fåtal observationer och intervjuer. 

10.1 Didaktiska implikationer  

Med vår studie har vi förklarat att det är svårt och göra en generalisering då vi bara har två 

observationer och tre intervjuer. Vi har med vår studie kunnat visa hur olika verksamheter 

arbetar för att inkludera flerspråkiga barn vid samlingen. Vi har även visat att det i 

observationen inte behöver stämma överrens om vad de säger i intervjun. Det kan bero allt 

ifrån ingen noggrann planering, stress, eller för att vi var där. Detta var något som vi inte var 

beredda på. 

Vi har även visat i studien hur de olika pedagogerna tänker kring inkludering, tydlighet, 

förhållningssätt och miljön, vi blev väldigt positivt överraskad att de tre olika pedagogerna 

utgick ifrån samma resonemang kring begreppen.   

Vårt resultat anser vi skulle kunna vara ett diskussionsunderlag i arbetslaget då syftet är att 

underlätta och väcka tankar för pedagoger kring inkluderande av barn med flerspråkighet och 

miljön för att kunna utveckla verksamhetens kvalité. 
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Alla tre pedagoger i intervjun hade som önskemål att utöka miljön till något positivt. De var 

alla överrens om att de ville förbättra miljön för de barnen med flerspråkighet. Detta behöver 

egentligen inte bara vara bra för barn med ett annat modersmål utan det kan vara bra för de 

barnen med ett språk.  

Miljön är en viktig del av barnens vardag och desto mer stimulerade är den i form av böcker, 

böcker på olika språk, ljudböcker (både på svenska och andra språk), datorer, sagopåsar, 

flanobilder underlättar man förståelsen (Björklund, 2008).  

I tidig forskning har vi läst att pedagoger ska ha ett inkluderande perspektiv är det viktigt att 

man konkretiserar det i form av medierade redskap (Björklund, 2008 och Vygotskij, 2001). Vi 

märkte när vi gjorde vår undersökning att det förekom i intervjun då pedagoger talade om hur 

deras arbetsätt var inom verksamheten och vad de arbetade med. Detta ansåg vi var väldigt 

intressant. Utifrån observationen fick vi svar på vårt syfte och frågeställningar konkret hur de 

arbetar.  

Vårt önskemål är att de barnen med flerspråkighet ska tas upp mer i verksamheten. Som vi 

beskrev i tidig forskning är det viktigt att pedagogen inte förväntar sig att barnet förstår utan 

att man hela tiden gör det konkret för alla barns språkutveckling. Att försöka hitta olika 

strategier som utvecklar nyfikenhet, lärande samt att det är roligt tror vi skulle öka lusten, 

lärande och språket ordförråd samt interaktionen mellan barnen. 

10.2 Vidare forskning  

Utifrån studien har det väckt olika tankar kring hur pedagoger inkluderar flerspråkiga barn vid 

samlingen. Det hade varit väldigt intressant att vidare forska kring samlingen. Något som dök 

upp i våra tankar när vi skrev arbetet var att man skulle kunna forska och dra några 

jämförelser kring samlingen på en förskola som bara bestod av svenska barn och en förskola 

där majoriteten bestod av barn med flerspråkighet. Detta för att se om resultatet skiljer sig åt.  

Man skulle kunna utgå ifrån hur samlingarna i både verksamheterna såg ut även om det skiljer 

sig åt?  
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Bilaga 1  

Hej! 

Vi är två lärarstudenter från högskolan i Halmstad som heter Cecilia Jensen och Veronica 

Voistinova. Vår inriktning på utbildningen är lek, rörelse, idrott och hälsa, där hela vår 

utbildning omfattar 210 hp. Vi går vår näst sista termin på lärarutbildningen och skriver just 

nu ett examensarbete om hur pedagoger inkludering flerspråkiga barn i samlingen samt hur 

miljön ser ut för. Vår önskan är att ni i verksamheten ställer upp på en observations dag med 

oss där vi även kommer att använda av oss av samtals intervju som handlar om hur ni tänker 

kring inkludering av flerspråkighet även din syn på miljöns betydelse. Vi kommer att 

videofilma händelseförloppet där syftet av den informationen kommer behandlas 

konfidentiellt vilket innebär att det bara är vi som kommer titta på den. I arbetet kommer det 

inte stå några namn eller förskolor, alla kommer att vara anonyma.  Vi har istället kommit på 

olika fiktiva namn som vi kommer använda oss utav. Detta arbete kommer sedan att läggas ut 

på skolans databas. 

Har ni några frågor kan ni alltid höra av er till någon av oss 

Cecilia Jensen 0702- xx xx xx Cecjen09@student.hh.se  

Veronica Voistinova 0739- xx xx xx vervoi08@student.hh.se  

Handledare:  

Jens Lerblom 035- xx xx xx Jens.Lerbom@hh.se                            

K-G Hammarlund 035- xx xx xx KG.Hammarlund@hh.se  

 

mailto:Cecjen09@student.hh.se
mailto:vervoi08@student.hh.se
mailto:Jens.Lerbom@hh.se
mailto:KG.Hammarlund@hh.se
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Bilaga 2 

Observations protokoll 

- Miljö- väggar, schema, material  

- Inkludering- samlingen   

- Pedagogen-  bemötande, kommunikation, tak- rörelse 

Händelse, (vad, hur och varför ) Reflektion: 
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Bilaga 3  

Bakgrundsfrågor  

Vad heter du? 

Hur länge har du arbetat som pedagog?   

Vad fick dig att välja detta yrke?  

Vad har du för arbetsuppgifter?  

 

Hur agerar du vid samlingen för att skapa en inkluderande miljö för alla barnen? 

                                         Varför gör du på det viset? Ge exempel? 

Vad är inkludering för dig? 

Hur påverkar det dig när det finns många barn med annat modersmål?  

Tänker du annorlunda vid planeringstillfällena med barn som är flerspråkiga än en klass där 

majoriteten är svenska? Varför? 

Vilken förhållningsätt bör man ha?  

 

På vilket sätt anpassas miljön till flerspråkiga barn?  

När du är ute på förskolor upplever du att miljön anpassad efter barn med flerspråkighet? 

Hur arbetar du för att barn med flerspråkighet ska känna en trygghet i miljön? Ge exempel? 

Framtidsfråga 

Hur ser din dröm ”skolmiljö” ut för barn med flerspråkighet? Vad vill du integrera mer i 

förskolan ex. samlingarna för att skapa en bättre kvalité?  

 

 

 


