
Mälardalen Studies in Educational Sciences No 33 
Refereegranskad forskningspublikation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flerspråkighet för lärande i förskola, förskole-
klass och årskurs ett 

 
Perspektiv från tre samproduktionsprojekt 

 

Mia Heikkilä och Anne Lillvist (red.) 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © författarna, 2017 
ISBN 978-91-7485-333-9 
Mälardalens högskola, Västerås 

 
Printed by E-print, Stockholm, Sweden 

  

 2 



Innehållsförteckning 

Innehållsförteckning ....................................................................................... 3 

Förord.............................................................................................................. 5 

Författarpresentationer .................................................................................... 7 

Perspektiv från tre samproduktionsprojekt, en introduktion 

Mia Heikkilä, Anne Lillvist, Martina Norling & Gun-Marie Wetso ............. 10 
Samproduktion i förskolesammanhang .................................................... 11 
Metoder för samproduktion ...................................................................... 13 
Forskningsetiska förhållningssätt i samproduktion .................................. 22 
Bokens upplägg ........................................................................................ 26 
Referenser................................................................................................. 26 

Förskollärares och lärares perspektiv på flerspråkiga barns språk-, skriv- 
och läsutveckling 

Martina Norling & Gunilla Sandberg .......................................................... 29 
Inledning................................................................................................... 29 
Perspektiv på flerspråkiga barns skriv- och läsutveckling ....................... 29 
Didaktiskt arbete för att skapa goda förutsättningar för flerspråkiga barn
 .................................................................................................................. 32 
Metod ....................................................................................................... 35 
Förskollärares och lärares didaktiska strategier för flerspråkiga barns 
språk-, läs- och skrivutveckling................................................................ 38 
Undervisa och ge förutsättningar för lärande och utveckling .................. 40 
Språkpraktiker .......................................................................................... 42 
Diskussion ................................................................................................ 51 
Referenser................................................................................................. 60 

Flerspråkig identitetsutveckling som pedagogisk grund för en multietnisk 
förskola 

Mia Heikkilä & Anne Lillvist ........................................................................ 65 
Inledning................................................................................................... 65 
Tidigare forskning .................................................................................... 67 
Teoretiskt perspektiv ................................................................................ 73 
Metod ....................................................................................................... 75 

 3 



Resultat ..................................................................................................... 80 
Strategier i verksamheten för flerspråkig identitet ................................... 80 
Slutsatser .................................................................................................. 86 
Referenser................................................................................................. 88 

En fallstudie om föräldrasamverkan kring barns språkutveckling på en 
multietnisk förskoleavdelning 

Anne Lillvist & Mia Heikkilä ........................................................................ 93 
Bakgrund .................................................................................................. 93 
Tidigare forskning om föräldrasamverkan kring barns språkutveckling.. 95 
Teoretisk utgångspunkt ............................................................................ 97 
Genomförande .......................................................................................... 99 
Analys .................................................................................................... 101 
Resultat ................................................................................................... 102 
Diskussion .............................................................................................. 107 
Referenser............................................................................................... 111 

Social hållbar utveckling – språket som demokrati och inkluderingsarena 

Eva Ärlemalm-Hagsér, Gun-Marie Wetso & Karin Engdahl ..................... 114 
Introduktion ............................................................................................ 114 
Tidigare forskning .................................................................................. 117 
Studiens metod och genomförande ........................................................ 122 
Erfarenheter och kunskapskonstruktion i forskningscirkeln .................. 127 
Diskussion .............................................................................................. 137 
Slutsats ................................................................................................... 140 
Referenser............................................................................................... 141 

Flerspråkighet i förskolan, och samproduktion i skolmiljö - framåtblickar 

Anne Lillvist & Mia Heikkilä ...................................................................... 146 
Samproduktion som metod och princip .................................................. 146 
Projektens bidrag till forskningsfältet och deras sammantagna nytta .... 149 
Samproduktionens framtid ..................................................................... 151 
Referenser............................................................................................... 151 

 

 4 



Förord 

Pia Lindberg, akademichef, Akademin för utbildning, kultur och kom-
munikation 
 
Målbilden för Mälardalens högskola (MDH) är att år 2022 vara främst 
bland lärosätena i Sverige vad avser samproduktion med det omgivande 
samhället inom utbildning och forskning. Det är ett högt satt mål, men 
också ett realistiskt mål med tanke på den långa tradition och erfarenhet 
av samverkan med omgivande samhälle som MDH har.  
 
När universitet och högskolor beskriver samverkan med omgivande 
samhälle är det ofta samverkan med näringslivet som hamnar i fokus. 
Det är strategiska partners i form av multinationella företag och stor-
skaliga forskningsprojekt kring den senaste tekniken. I dessa samman-
hang glöms ofta lärosätenas mångåriga och välfungerande samverkan 
med förskolor och skolor kring studenternas verksamhetsförlagda ut-
bildning (VFU) på lärarutbildningen bort. Samverkan kring VFU ger 
inga stora rubriker även om det handlar om tusentals studenter och 
handledare som varje termin möts, planerar, undervisar, följer upp och 
tillsammans lägger grunden för studentens kommande yrkesliv som för-
skollärare eller lärare. 
 
MDH var ett av flera lärosäten som 2014 inledde försöksverksamhet 
med övningsskolor som ett nytt sätt att organisera VFU-verksamheten 
och stärka kvaliteten inom VFU. Genom försöksverksamheten ska öv-
ningsskolorna utvecklas till enheter där studenter, lärare och forskare 
möts och där både utbildning, forskning och utveckling sker.  
 
Samverkan med förskolor och skolor kopplat till lärarutbildningen sam-
ordnas vid MDH av Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande 
(MKL). Genom MKL bedrivs projekt och aktiviteter inom områdena 
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forskning och forskarutbildning, skolutveckling, kompetensförsörjning 
och kompetensutveckling.  
 
Hösten 2015 genomförde försöksverksamheten med övningsskolor till-
sammans med MKL en utlysning av medel till samproducerade forsk-
nings- och utvecklingsprojekt som skulle bedrivas av högskolans fors-
kare i utbildningsvetenskap tillsammans med övningsförskolor- och 
skolor i regionen. MDH hade vid den tidpunkten avtal om övningssko-
lor i fem kommuner. Syftet var att få fram projekt som kunde bidra till 
både lärarutbildningen, forskningen och verksamheterna. Som ett resul-
tat av utlysningen genomfördes sex projekt under 2016, varav tre pro-
jekt i samverkan med förskolor. I denna antologi presenteras resultat av 
dessa projekt.  
 
För MDH:s lärarutbildning är det viktigt att hela tiden fånga upp hur 
förutsättningarna i samhället ändras för förskolor och skolor och hur 
förskollärare och lärare anpassar undervisning och annan verksamhet 
därefter. Den forskning som bedrivs i utbildningsvetenskap vid MDH 
har en tydlig praktiknära inriktning. Det finns också genom MKL en 
uttalad överenskommelse om att gemensamt arbeta för ömsesidig nytta 
i projekt och andra aktiviteter. 
 
Det är därför med stor glädje och stolthet jag skriver detta förord till en 
antologi som inte bara lyfter fram ett viktigt område – förskola och 
skola – utan också synliggör vikten av forskning i samproduktion mel-
lan högskola och omgivande samhälle på detta område.  
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Författarpresentationer 

Samtliga författare är verksamma vid Akademin för utbildning, kultur 
och kommunikation vid Mälardalens högskola 
 
Karin Engdahl är förskollärare med lång erfarenhet av att arbeta i 
mångkulturella förskolor.  Karin är filosofie doktor i pedagogiskt arbete 
och verksam som lektor i pedagogik, med inriktning mot förskola. Hon 
arbetar företrädesvis med undervisning och med olika uppdragsutbild-
ningar. Forskningsintresset är hållbara miljöer, barns delaktighet och 
inflytande, pedagogiskt ledarskap och yrkesetik. Karin ingår i olika nat-
ionella och internationella nätverk för barns rättigheter.  
 
Mia Heikkilä är docent i pedagogik och verksam som forskarassistent 
och lektor i pedagogik. Hennes forskningsintressen rör barn, elever, lä-
rande, meningsskapande, genus och social rättvisa. Hon har också ge-
nomfört en rad forsknings- och utvecklingsprojekt inom skolutveckl-
ingsområdet. Mia Heikkilä har skrivit två böcker inom jämställdhets-
området, Lärande och jämställdhet i förskola och skola (Liber, 2015) 
och Arbeta med jämställdhet i förskolan (Gothia Fortbildning, 2017, 
tillsammans med Lisa Andersson Tengnér). Hon har deltagit i en rad 
statliga utredningar och genomfört olika andra utredningar för nation-
ella och internationella aktörer. Hon är aktiv i Multimodala forsknings-
seminariet. 
 
Anne Lillvist är filosofie doktor i psykologi och lektor i pedagogik. Hen-
nes forskning spänner över områden som barns delaktighet och sam-
spel, med särskild fokus på barn i behov av särskilt stöd i förskolan, 
samt lärarkompetens och förskolans kvalitet. På senare tid har intresset 
riktats mot barn övergångar mellan pedagogiska verksamheter. 
 
Martina Norling är filosofie doktor i didaktik och verksam som forska-
rassistent i didaktik och universitetslektor i pedagogik med inriktning 
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mot förskola. Hon undervisar främst om barns lärande och utveckling, 
social språkmiljö, flerspråkighet, läs-, och skrivlärande, utomhuspeda-
gogik samt allmändidaktik och ämnesdidaktik i förskola – skola. Forsk-
ningsintresset är främst inom de frågor som forskningsprojektet, Social 
språkmiljö i förskolan - utveckling och förutsättningar för barn och 
flerspråkiga barns språkprocesser lyfter fram. Projektet beräknas pågå 
till november 2018. 
 
Gunilla Sandberg är lågstadielärare och specialpedagog med lång erfa-
renhet från skolans område. Hon är docent i specialpedagogik och ar-
betar som lektor i specialpedagogik med undervisning och handledning. 
Forskningsintresset är inriktat mot pedagogiska övergångar med ett sär-
skilt fokus på läs- och skrivundervisning och lärande. Gunilla är äm-
nesföreträdare för specialpedagogik och programföreträdare för speci-
alpedagog- och speciallärarutbildningarna vid Mälardalens högskola.  
 
Gun-Marie Wetso är filosofie doktor i specialpedagogik, lektor och lä-
rarutbildare. Hon medverkar i olika grund- och påbyggnadsutbild-
ningar. Hon är förskollärare och specialpedagog /speciallärare och har 
skrivit avhandlingen Lekprocessen – specialpedagogisk intervention i 
förskola. När aktivt handlande stimulerar lärande, integration och re-
ducerar utslagning (2006). Hon har medverkat i internationell forsk-
ning som behandlat pedagogiskt ledarskap och inkluderande undervis-
ning i Europa. I nationella studier har hon följt lärare och elever i arbetet 
med att implementera datorer i skolan. På senare år har hennes forsk-
ning haft fokus på hur möta och utveckla en mångkulturell pedagogik i 
förskoleverksamhet. 
 
Eva Ärlemalm-Hagsér är docent i pedagogik med inriktning förskole-
pedagogik. Hennes forskningsintressen är förskolebarns lärande och lä-
randeprocesser samt förskolan som lärande miljö (både inom- som ut-
omhus miljö). Hon disputerade 2013 med en avhandling om barns ak-
törskap och meningsskapande i relation till lärande för hållbar utveckl-
ing i förskolans praktik. Hon har sedan hösten 2008 varit ledamot i 
intressegruppen”Outdoor Play and Learning” i European Early Child-
hood Education Research Association, samt aktiv i forskarnätverket 
”Transnational Dialogues in Research in Early Childhood Education for 
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Sustainability”. Hon är även ordförande i den ideella föreningen 
Svenska OMEP (Organisation Mondiale pour l´Éducation Préscolaire). 
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Perspektiv från tre samproduktionsprojekt, en 
introduktion 

 
Mia Heikkilä, Anne Lillvist, Martina Norling och Gun-Marie Wetso 
 
Den här boken lyfter fram tre olika projekt som alla haft fokus på 
samproduktion på olika sätt, men med liknande tematik. Samprodukt-
ion mellan forskare från högskolan och deltagare i den organisation som 
är fokus för samproduktion, här kommunen, kan vara både utmanande 
och berikande. Vi ingår också alla projektdeltagare i forskningsmiljön 
Barn och Unga i Skola och Samhälle (BUSS), något som ger oss delvis 
lika perspektiv och förståelse av frågeställningarna som problematise-
ras i denna bok. Därför lämpade det sig att samla ihop våra respektive 
resultat till en bok, som ett sätt att ytterligare lyfta våra resultat till ett 
större sammanhang.  
 
De forskningsprojekt som beskrivs i denna bok har genomförts i sam-
verkan med övningsförskolor i Västmanland och Sörmland. 
 
I det här inledande kapitlet vill vi ta fasta på bokens undertitel – per-
spektiv från tre samproduktionsprojekt. Vi har på olika sätt i projekten 
hanterat och förhållit oss till idén om samproduktion. Frågor som Vad 
är samproduktion? Vems samproduktion? Vem ska samproducera och 
med vilket syfte? har funnits med på olika sätt i de tre projekten. Den 
här introduktionstexten kommer att lyfta fram projektens sätt att se på 
samproduktion genom att inledningsvis diskutera metoder för sampro-
duktion. Vi ser metoderna som viktiga för huruvida samproduktion kan 
ske, och i metodval finns alltid indirekt också teorival inbäddade. Så 
även om fokus är på metodval så kan man även se teoretiskt bundna 
tankar om samproduktion indirekt i kapitlet.  
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Under tiden för projekten blev etiska frågor i samproduktion mer och 
mer tydliga, och vi diskuterade dessa både inom de tre projekten men 
också projekten emellan. Av den anledningen berör det här introdukt-
ionskapitlet också etiska utmaningar och möjligheter i samproduktion.  

Samproduktion i förskolesammanhang  
Kärt barn har många namn, och idag florerar en rad olika begrepp som 
beskriver snarlika företeelser av det som här kallas samproducerande 
forskning. Deltagarbaserad forskning, med begrepp som aktionsforsk-
ning, processoriterade fokusgruppssamtal, följeforskning och interaktiv 
forskning står alla för forskningsinriktningar där de som berörs av 
forskningen också har en aktiv del i forskningsprocessen.  
 
Begreppet samproduktion definieras på olika sätt i olika sammanhang 
(Holmström, Stier, Tillgren & Östlund, 2016). En ganska allmänt hållen 
definition som kan lämpa sig för de projekt som presenteras i den här 
boken är att fler parter samarbetar i en gemensam produktion (Tillgren 
& Stier, 2016). Vad som produceras behöver i nyare samproduktions-
projekt inte vara ett fysiskt objekt, utan kan i linje med idéer om social 
innovation vara nya lösningar, nya rutiner eller att skapa nya arenor för 
kunskap (Se exempelvis Tillgren och Stier (2016) för intressanta vidare 
reflektioner kring perspektiv på samproduktion).  
 
Som framgår av avsnitten ovan diskuterar vi hur deltagarbaserad forsk-
ning är en form av samproduktion som lämpar sig särskilt väl för för-
skolan. Generellt sett kan sägas att förskolan har begränsad vana av att 
både hantera forskning och vara i fokus för forskning. Eftersom det är 
en samhällsinstitution med begränsat samhällsinflytande finns det utö-
ver den begränsade vanan att hantera och vara fokus för forskning dock 
en självbild som inte ger förskolan ”rätten att tala” eller en självklarhet 
att bli lyssnad på. I samproduktion behövs förmåga att skapa kontakt, 
upprätthålla kontakt och relationer och även att avsluta kontakterna 
inom ramen för projektet när dessa är klara (Holmström, Stier, Tillgren 
& Östlund, 2016).  
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Att designa samproducerande projekt utan medvetenhet kan innebära 
att kunskapen och berättelsen om förskolan där den ena parten, forska-
ren, kan betraktas komma med en större samhällsmakt och där försko-
lans medarbetare enkelt placerar sig in i en underordnad position. Då är 
det viktigt att det finns genomtänkta metoder vars principer bygger på 
att sträva efter att utjämna hierarkier som skapas mellan deltagarna i 
projektet utifrån de olika arbetsuppgifter deltagarna har. Deltagarbase-
rad forskning har en sådan approach – att ge alla röster möjlighet att 
höras, att allas berättelser och tolkningar har lika värde och där forska-
rens roll är mer av en sammanhållande part som bidrar med olika ana-
lyser och tolkningar. Detta går i linje med det som Gustafsson, Karls-
son, Lindström och Löwenborg (2016, s. 67) diskuterar som framgångs-
faktorer för samproducerande projekt; lyckad samproduktion innefattar 
aspekterna ”respekt för varandra, alla har lika värde, respekt för varand-
ras kunskap och erfarenheter, att samarbetet präglas av en tillåtande at-
tityd, generositet, engagemang, nyfikenhet, vilja och lyhördhet”. På 
olika sätt har i projekten deltagarbaserade inslag förekommit. Hur det 
har skett beskrivs längre fram i detta kapitel, och också i varje efterföl-
jande kapitel som mer ingående presenterar delresultat från projekten.  

En kort historisk överblick gällande samverkan i 
utbildningshistorien  
Den ökade uppbygganden av samverkansstrukturer inom den akade-
miska världen har inte skett i ett utbildningspolitiskt vakuum. Detta av-
snitt syftar till att åskådliggöra de utbildningspolitiska förändringar och 
villkor som omger den högre utbildningens tredje uppgift - nämligen 
den att samverka och dela med sig av kunskap. År 1996 infördes ett 
samverkanskrav i högskolelagen som ett tillägg till de befintliga kraven 
om forskning och utbildning som grundbultar i verksamheten för uni-
versitet och högskola. Lahdenperä (2014) skriver att det främst är 
mindre regionala högskolor, som i syfte att att bli mer konkurrenskraf-
tiga, anammat samverkan i större utsträckning än universiteten. Det ut-
bildningspolitiska läget med färre forskningsanslag till högskolor och 
mindre universitet har också bidragit till nödvändigheten i att samverka 
för att också fullfölja det som kallats för högskolors och universitets 
första och andra uppgift, nämligen att bedriva utbildning och forskning 
(Lahdenperä, 2014).  
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De projekt som beskrivs i denna antologi har alla genomförts med me-
del från Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande, MKL. MKL är 
en samverkansplattform mellan Mälardalens högskola, närliggande 
kommuner och regioner avseende skolutveckling, lärarutbildning och 
forskning om utbildningsvetenskap. Synergieffekten blir tydlig genom 
att forskning som bedrivs i nära samverkan med det omgivande sam-
hället också kan bidra med att bygga förskole- och skolverksamheter 
byggda på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Forskningspro-
cessen som sådan kan också beskrivas ta en annan vändning. Där forsk-
ningen traditionellt har bedrivs top-down, dvs ett problemområde har 
initierats av forskarna och beforskats genom en insamling av data och 
sedan disseminerats till övriga forskarvärlden, kan en samproducerande 
forskningsprocess istället ta avstamp i reella problemområden, utma-
ningar och funderingar som identifierats av personal i verksamheterna. 
Likväl kan en deltagarbaserad ansats bidra till att minska det glapp som 
forskning identifierat i de kompetenser som blivande lärare utbildas i 
och de krav som ställs från arbetsgivare (Athakkakath, Al-Maskari, & 
Kumudha, 2015).  Teori och praktik kan då flätas samman i en process.  

Metoder för samproduktion 
 
Vi kommer nedan att beskriva de metoder som använts i de tre projekt 
som på olika sätt presenteras i denna bok. Dessa är Processorienterade 
fokusgruppssamtal, Aktionsforskning i form av forskningscirkel samt 
Följeforskning som fallstudie. 

Processorienterade fokusgruppsamtal 
I projektet, Flerspråkighet, barns förutsättningar och övergångar för 
språk-, skriv- och läsutveckling i förskola, förskoleklass och grundskola 
år 1 fanns inledningsvis ramar för samproduktion som ansvariga i pro-
jektet skulle förhålla sig till. Det fanns dels en bestämd kommun och 
dels att det skulle vara övningsförskolor respektive övningsskolor som 
skulle erbjudas deltagande i samproduktionsprojekten. Ramarna var till 
för att övningsförskolorna och övningsskolorna skulle ges möjlighet att 
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delta i ett utvecklingsprojekt som en del i försöksverksamheten för öv-
ningsskolor och övningsförskolor vid Mälardalens högskola (MDH) 
dels i syfte att stärka forskningsbasen till lärarutbildningen, och dels att 
främja kompetensutveckling och verksamhetsutveckling.  
 
Utifrån dessa kriterier designades ett projekt där själva samprodukt-
ionen skulle utgå från gemensamma processorienterade diskussioner 
för att finna det innehåll det vill säga ”produktionen” i de respektive 
verksamheterna som bestod av att skapa goda förutsättningar för pro-
gression gällande barns språk-, flerspråkighet-, läs- och skrivutveckling 
i förskolan, förskoleklass och grundskola år 1. Samproduktionspro-
jektets utgångspunkt var pragmatisk inriktning (Johansson & Lindhult, 
2008) samt action learning där förhållningssättet fokuserar på männi-
skors utveckling i en organisation. I det här fallet förskollärare och lä-
rare som genom ett aktionsforskningsbaserat upplägg fått möjlighet till 
kompetensutveckling inom sin organisation. Action learning bygger på 
principerna att inget lärande kan ske utan handling (aktion) och ingen 
handling kan ske utan lärande (learning) samt att de som inte är benägna 
att förändra sig själva inte kan förändra det som finns omkring dem 
(Coghlan & Brannick, 2012). 
  
Inledningsvis kontaktades kommunansavariga för förskola, förskole-
klass och grundskola. Efter flera samtal och förfrågningar fanns inte 
något intresse från övningsförskolorna och övningsskolorna att delta i 
utvecklingsprojektet. Projektansvariga försökte då att personligen ta 
kontakt med övningsförskolornas och övningsskolornas rektor/enhets-
chef, intresset var svagt och endast en övningsförskola var intresserad, 
dock inte någon övningsskola. Eftersom utvecklingsprojektet handlade 
om förutsättningar för progression mellan verksamheterna behövdes 
också deltagare från förskoleklass och övningsskola. Projektansvariga 
kunde senare utlysa förfrågan om deltagande i utvecklingsprojektet till 
övriga förskoleklasser och grundskolor, dock var intresset fortfarande 
svalt. Orsaken till bristande intresse var att många lärare och förskollä-
rare upplevde en stress att hinna med, att de deltagit i många olika pro-
jekt som exempelvis lärarlyftet, kompetenshöjande insatser gällande 
matematik och naturvetenskap i förskola och skola, samt att det inte 
fanns tid för reflektion, bearbetning av litteratur eller möjligheter att 
lämna arbetsplatsen i avsaknad av vikarier. Efter en lång tids försening 
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kunde dock sprojektet med totalt 23 deltagare från de olika verksam-
heterna starta. Fem träffar fördelat över tio månader planerades och pro-
jektet inleddes i april 2016 med fokusgruppsamtal. Intervjuerna spela-
des in, transkriberades och analyserades av projektansvariga. Vid nästa 
träff gavs återkoppling på analysen av fokusgruppssamtalen och delta-
garna fick ta del av materialet som låg till grund för de teman som fram-
kommit i analysen för att sedan diskutera verksamheternas arbetssätt 
och strategier vad det gäller flerspråkiga barns förutsättningar för språk-
, läs- och skrivutveckling.  
 
I ett samproducerande projekt är det viktigt med kontinuitet för att det 
ska ske en utveckling i samproduktion med alla parter som deltar. Där-
för är det av betydelse att deltagarna i projekt medverkar vid träffar som 
är avtalade. Tyvärr så visade sig de farhågor som redan andra tillfrågade 
förskollärare och lärare sagt, nämligen att det blev svårt för många att 
komma ifrån verksamheten av olika anledningar. Det innebar att redan 
vid träff två minskade antal deltagare från 23 till 17. I delstudien som 
presenteras i kapitel 2 har 23 deltagare deltagit i fokusgrupper och 17 
har deltagit i analysdiskussionen.  De efterföljande två träffarna fick lov 
att ställas in då endast två till fyra deltagare kunde delta. Den femte och 
sista träffen kom sju deltagare. Det innebar att de andra delstudierna 
som var planerade inte gick att genomföras. Utifrån denna erfarenhet 
blir det tydligt att enhetscheferna bör vara mer förankrade i de projekt 
som pågår, förstå betydelsen av ett samproducerande projekt och pla-
nera långt i förväg för att förskollärare och lärare ges möjlighet till att 
komma på de träffar som planerats men också diskutera innebörden av 
kontinuitet i ett samproduktionsprojekt det vill säga varje deltagares be-
tydelse för samproduktion. 
 
Det här visar på vilka utmaningar som projektansvariga kan ställas inför 
i ett samproducerande projekt, som exempelvis att följa tidsramen för 
ett utvecklingsprojekt samt att få deltagare från de olika verksamheterna 
till att delta i utvecklingsprojekt då det i vissa kommuner pågår redan 
många kompetenshöjande insatser. Förskollärare och lärare saknar 
också möjligheter att bli ersatta med vikarier. Erfarenheterna visar 
också att den information som tilldelades kommunansvariga om pro-
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jektet inte kom fram till alla berörda förskollärare och lärare vid respek-
tive övningsförskolor och skolor samt att det var svårt att få kontakt 
med berörda rektorer och enhetschefer.  
 
Ett samproducerande projekt kan vara berikande och tillföra kunskaper 
utifrån olika perspektiv samt utveckla kunskap om ett specifikt område. 
I projektet var fokus på barns förutsättningar för flerspråkighet-, läs- 
och skrivutveckling i de olika verksamheterna. Fokusgruppsamtalen till 
bidrog till ett rikt och komplext material där olika teman gällande barns 
förutsättningar i förskola, förskoleklass och skola kunde bidra till nya 
perspektiv och kunskapsutveckling i området. Ämnet i samprodukt-
ionsprojektet var högst aktuellt och under projekttiden publicerades den 
reviderade läroplanen med mål för förskoleklassen. Det bidrog till att 
problematisera och diskutera de innehåll förskollärarna i förskoleklas-
sen beskrivit i relation till läroplanen för förskoleklassen och de riktlin-
jer som tidigare saknats för verksamheten. Begreppet undervisning fick 
också en tydligare position i läroplanen för förskoleklassen vilket fo-
kussamtalen visade att det fanns ett behov av att diskutera förskoleklas-
sens verksamhet.  
 
Samproduktionen har bidragit till att vi har kunnat problematisera och 
lyfta fram viktiga aspekter på barns förutsättningar gällande flersprå-
kighet-, läs- och skrivutveckling, vilket resulterat i olika publikationer. 
Vår erfarenhet i det här projektet har varit att med samproducerad kun-
skap och utveckling blir också resultatet, det vill säga ”produktionen”, 
tydligare förankrad hos de som deltar likväl de som tar del av resultat 
och är verksamma i området.  

Aktionsforskning i form av forskningscirkel 
Aktionsforskning kan ses både som en metod och ett förhållningssätt. 
Metoden bygger på att forskare och praktiker aktivt involveras och del-
tar i arbetet med att undersöka de eller det fenomen man vill studera. 
Alla deltagarna ska vara delaktiga i undersökningsprocessen. Forskare 
och till exempel lärare kan mötas för att studera något aktuellt ämne 
tillsammans. Forskaren bidrar genom sina kunskaper om hur god forsk-
ning kan läggas upp och genomföras och praktikerna kan bidra med 
sina erfarenheter och ger tillträde till praktikmiljöer. Aktionsforskning 
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syftar till att ge klarhet i vardagsfenomen. Det kan vara sådant som be-
rört eller utmanat och som man vill skapa mer förståelse omkring. Ordet 
aktion har stark koppling till handlingar. Arbetsmetoden kan lämpa sig 
för att studera talhandlingar och språkliga uttryck eller synliggöra kun-
skap i handling att se närmare på interaktionsprocesser eller till exempel 
vad som ligger bakom aktiviteter och handlingar. Att studera undervis-
ningsmiljöer är komplext och uppgiften är inte enkel. Många olika fak-
torer påverkar vad som sker och kommer ut av samvaron i en klass eller 
barngrupp. Aktionsforskning är en metod som kan lämpa sig för studier 
av den egna praktiken och de villkor som påverkar samspel mellan in-
divider i en given verksamhetsmiljö. 
 
I aktionsstudien deltog förskolepersonal från fem förskolor i en kom-
mun. I aktionsforskningen omfattade hela arbetslag och olika profess-
ioner. Förskolepersonalen bidrog med observationsmaterial som pre-
senterades i forskningscirkeln. Data analyserades mot tidigare studier 
och jämförelser mellan forskningsdeltagarnas olika upplevelser kunde 
bidra till tolkning och förståelse av olika fenomen. 
 
All aktionsforskning är deltagarorienterad – och all deltagarorienterad 
forskning är aktionsforskning (Reason & Bradbury, 2008). Aktions-
forskning är bara möjlig genom människors intresse och vilja för att 
komma samman, undersöka och engagera sig i vardagslivets frågor. 
Metoden lämpar sig för att till exempel studera hur man som lärare han-
terar didaktiska frågor i mötet med barnen i förskola (Rönnerman, 
2004) hur specialpedagogiska insatser i förskola, förskoleklass och 
skola kan hanteras (Wetso, 2006) hur man ser på ledarskap och utma-
ningar i förskola, grundskola och särskola (Olsson, 2016). 
 
Aktionsforskning måste bygga på frivillighet och deltagarnas motivat-
ion att själva vilja söka djupare förståelse eller ny kunskap om något 
som de möter eller hanterar i vardagen. Om deltagarna inte känner sig 
engagerade för ett deltagande kommer inte studierna att leda framåt och 
nya kunskaper och insikter är svåra att nå (Reason & Bradbury, 2008). 

Aktionsforskningsprojekt kan utformas på många olika sätt 
I etnografiska studier, en form av aktionsforskning, är det vanligt att 
forskaren ingår eller lever som deltagande observatör i den grupp med 
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människor och den kultur som ska studeras. Det kan vara under en lång 
tid på månader eller år som forskaren lever i en folkgrupp, en kultur för 
att få del av upplevelserna och kunna tolka upplevelserna utifrån det 
sammanhang som utgör plats för utbyte och samspel. Forskaren Wil-
liam Corsaro studerade exempelvis förskoleverksamheten i USA och i 
Italien genom att aktivt delta och observera samvaron under cirka ett år 
i respektive förskolekultur (2003). Syftet var för honom att få en upp-
levelse av vardagsvillkoren och möta människorna i deras naturliga 
miljö för att kunna förstå hur man i respektive förskola som pedagog 
ser på och tänker om att möta barns lärande men också att kunna ta del 
av hur barnen själva tänker och möter varandra i förskolan. Metoden 
används även inom många andra discipliner så som exempelvis socio-
logi, medicin, socialpsykologi och då för att exempelvis studera livs-
mönster i en isolerad population eller segregerad grupp. 
 
Aktionsstudier kan också läggas upp så att forskaren deltar i en verk-
samhet under kortare pass eller några dagar eller över tid observerar 
verksamheten. Det behöver inte omfatta att leva med i verksamheten 
utan att följa aktiviteter i verksamheten på nära håll (Wetso, 2006). Syf-
tet kan då vara att genom närvaro samla intryck, se på livsbetingelser, 
och sedan genom att träda ur verksamheten och analysera materialet 
mer på distans och det för att försöka göra sig en bild av till exempel 
samspel och aktiviteter i en given kontext i en specifik verksamhet. 
Upplägget kan lämpa sig för att studera aktiviteter inom ramen för en 
pedagogisk verksamhet. Fokus kan ligga på att se närmare på kommu-
nikation i tamburkontakter eller lek i en förskola eller hur läs- och 
skrivinlärning, mobbning eller uteaktiviteter hanteras i skolan. 

Forskningscirkeln som en form av deltagarorienterad metod 
Forskningscirkeln är en form av aktionsforskning. Arbetssättet passade 
för studien Social hållbar utveckling – språket som demokrati och in-
kluderingsarena som är det andra samverkansprojektet som beskrivs i 
detta kapitel (Ärlemalm-Hagsér, Wetso & Engdahl, 2017) Studien be-
lyser förutsättningarna i några svenska förskolor och hur man på dessa 
förskolor ser på och hanterar ett mångfalds- och ett likabehandlingsar-
bete.  
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Den använda metoden skiljer sig lite från det tillvägagångssätt som van-
ligtvis kanske förknippas med aktionsstudier (se texten i förgående 
stycke). Data samlades inte in av forskarna genom deltagande observat-
ioner ute i praktikmiljöerna utan det var forskningscirkeldeltagarna som 
observerade i förskolorna. I stället skapades ett forum, en så kallad 
forskningscirkel, en mötesplats för forskare och praktiker. I forsknings-
cirkeln hade vi rollen som deltagande observatörer. I forskningscirkeln 
möttes forskare och praktiker för att samtala om vardagsdilemman. Pe-
dagogerna representerade flera förskolor i en kommun. Samtalen skulle 
ge utrymme för att tala om pedagogiska frågor. 
 
En intention bakom idén med att mötas i en forskningscirkel var att 
skapa tillfällen och tid för reflektion över pedagogiska frågor. Motiven 
har varit flera för att just välja denna form av uppläggning. Vi som fors-
kare och lärarutbildare har ofta mött ett uttalat behov av och önskemål 
om mer tid för reflektion i samtal med verksamma pedagoger. Stress 
och tidsbrist för bearbetning av pedagogiska frågor anges idag vara så-
dant som brister i förskolor och skolor. Att sakna tid för reflektion över 
hur hantera pedagogiska frågor och dilemman bidrar till en tung arbets-
situation och en personlig belastning. I förlängningen leder detta enligt 
rapporter från media och uppföljningsstudier till att många pedagoger 
lämnar sitt uppdrag eller blir sjukskrivna. Outbildad personal anställs 
för att fylla behoven av bemanning i arbetslagen. Det bidrar inte till en 
trygg och hållbar utveckling för verksamheten och det riskerar att ur-
holka arbetet med förskolans uppdrag. Målsättningen i verksamheten, 
som enligt läroplanen (Lpfö, 16) är att arbetslaget i förskolan ska möta 
alla barnens olika behov och förutsättningar. De ska även bygga tillits-
fulla och goda relationer med alla vårdnadshavare. 
 
Forskningscirkeln avsågs att utgöra ett slags redskap för att stärka pe-
dagogerna i deras yrkesroll. Genom att använda forskningscirkeln som 
en demokratisk arena för samtal skapades en slags frizon för att tala om 
vardagsnära frågor och ta vara på den erfarenhet som fanns från arbetet 
på fältet. Alla skulle ges talutrymme i forskningscirkeln för att lufta in-
tressanta tankespår. I förlängningen var intentionen att försöka öka 
medvetenhet omkring hur hantera och bemöta utmaningar i vardags-
praktiken och därigenom höja kvaliteten och i förlängningen bidra till 
att utveckla verksamheterna. Intentionen var också att ge tillfällen till 
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att synliggöra dilemman, lyfta fram tyst kunskap och att bidra till ett 
kunskapsutbyte. Kanske kunde vi genom val av metod stärka pedago-
gerna att orka hantera utmaningar och se möjligheter i sin profession 
för att på ett konstruktivt sätt kunna möta barnen. Valet av forsknings-
cirkeln som metod var en slag intervention, ett val av oss och med hän-
syn till kunskap om pedagogernas arbetssituation. Vi ville ge pedago-
gerna en chans att samtala om vardagen för att se hur det uppfattades 
och vad val av metod eventuellt kunde bidra till. 
 
Arbetet i forskningscirkeln fortskred som en formativ process. Delta-
garna träffades vid flera tillfällen för att diskutera med återkoppling till 
det valda temat för respektive träff. Intentionen var att tolkningar och 
insikter skulle kunna synliggöras under arbetsprocessen i gruppen. Hela 
studien omfattade ett lärande som byggde på att ta vara på beprövad 
erfarenhet. Mer om själva studien kommer du att som läsare kunna ta 
del av i kapitlet som beskriver vårt arbete, genomförande och resultat. 

Följeforskning som fallstudie 
Det tredje projektet Förskolans samverkan med hemmet gällande barns 
språkutveckling, med särskilt fokus på multietnicitet har genomförts 
som en fallstudie med inslag av följeforskning, där det språkfrämjande 
arbetet och samverkan med hemmet kring barns språkutveckling vid en 
förskola följdes. Metoden valdes för att den skulle med ett relativt be-
gränsat material ge olika synvinklar på ett mycket komplext område i 
förskolans verksamhet som barns språklärande innebär.  
 
Inom ramen för projektet togs kontakt med en förskola som bedömdes 
ha en multietnisk sammansättning av barn. Det fanns ett genuint in-
tresse från förskolans sida att delta och kontakter etablerades med för-
skolan.  
 
En fallstudiemetod valdes för att studiens omfattning inte medgav en 
omfattande utveckling av det empiriska materialet. Jensen och Sand-
ström (2016) menar att fallstudier ska utveckla och generalisera teorier, 
med så kallad analytisk generalisering. Det är också något som är syftet 
med studien, att visa hur den aktuella studiens resultat kan ge verktyg 
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att förstå det fall och den kontextuella företeelse som här studerats. Jen-
sen och Sandström skriver att ”en analytisk generalisering görs utifrån 
ett eller flera begrepps förmåga att förstå eller förklara händelser (eller 
aktiviteter, processer) i olika sammanhang” (2016, s.64). I de kapitel i 
boken som berör studien presenteras begrepp som varit centrala för att 
förstå de händelser och aktiviteter som framkommit i den här studien, i 
det förskolesammanhang som studien genomförts. Jensen och Sand-
ström (2016) pekar på att den komplexa företeelse som ska undersöka 
ska just vara samtida och förstås genom konkreta händelser. Därför är 
också fallstudiestrategin lämplig i relation till de syften och forsknings-
frågor som funnits i det här projektet. Syftet var att identifiera faktorer 
som enligt förskollärare har haft en positiv inverkan på arbetet med att 
främja språkutveckling genom att arbete med föräldrasamverkan, men 
också till att identifiera utvecklingsområden gällande föräldrasamver-
kan kring barns språkutveckling. Det dilemma som uppstår gällande 
fallstudier är huruvida de ger generaliserbara resultat eller inte. Vi väl-
jer att se på den här fallstudien som ett fall som både kan bekräftas av 
andra studier och erfarenheter, men att den också kan förkastas av andra 
studier och erfarenheter.  
 
Förutom att ha en fallstudieapproach har studiens metod också utgått 
ifrån en följeforskande approach. Följeforskning görs ofta över lång tid 
och är närbesläktad med aktionsforskning som redan beskrivits. I den 
här tidsbegränsade studien fanns inte möjlighet att genomföra en full 
följeforskning, men vissa inslag användes. I följeforskning (Callerstig, 
2014, Heikkilä, 2016, Svensson & Brulin, 2013) är det till exempel en 
central princip att forskningsresultatet framkommer i en gemensam pro-
cess tillsammans med de som deltar i studien. Uppgiften för forskarna 
är att se mönster och peka framåt – inte att värdera eller analysera de 
enskilda aktiviteterna som görs på förskolan eller verksamheten i stört 
(Boman, Sjöberg & Svensson 2013). Här betyder det att förskollärarna 
och förskolepersonalen varit medskapare av studiens resultat genom att 
de inledningsvis gett forskare tillträde till sitt sammanhang, och låtit sig 
bli observerade och intervjuade. Därefter har vi forskare analyserat 
materialet på sedvanligt sätt men innan resultaten så kallat fastställts har 
de preliminära resultaten kommunicerats till deltagarna för reflektion 
och kommentarer. Fördelen med denna form av metod är att maktba-
lansen mellan forskare och deltagare blir något större, och att forskarna 
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inte blir de som kommer och berättar hur ”det är” utan att det förs en 
dialog kring vad forskarna sett och vad deltagarna ser. Svensson och 
Brulin (2013, s. 23) menar att ”ett hållbart utvecklingsarbete, som ska 
leda till långsiktiga effekter, bygger på lärande och reflektion över 
gjorda erfarenheter, som ger en förståelse av de större sammanhang som 
ett projekt ingår i”. Följeforskning kan vara ett redskap för att åstad-
komma sådan förståelse och i det arbete som gjorts här har ett tänkande 
kring lärande och reflektion i relation till processer varit centralt.  

Forskningsetiska förhållningssätt i samproduktion 
Det blir allt mer vanligt med att forskning genomförs i samverkan mel-
lan universitet och andra aktörer, såsom kommuner, landsting, industri 
eller frivilligorganisationer, på sätt som redan beskrivits tidigare i ka-
pitlet. Som tidigare beskrivits ses vinsterna med den här typen av del-
tagarbaserad forskning vara att det bidrar till en gemensam kunskap, att 
forskningen kommer dem till direkt nytta som faktiskt berörs av den 
och att avståndet mellan forskning och andra samhällsinsitutioner 
krymper.  
 
Det finns en rad etiska riktlinjer som utgör praxis och god sed när forsk-
ning bedrivs. Exempelvis har Vetenskapsrådet en skrift från 2011 om 
god forskningssed där krav om information, konfidentialitet, samtycke 
och nyttjande av datamaterial specificeras. I Sverige finns även en cen-
tral etikprövningsnämnd och sex regionala etiska nämnder där forskare 
kan ansöka om att få pröva sitt forskningsprojekt om det faller under 
etikprövningslagen. Sammantaget finns det strukturer med avsikt att sä-
kerställa etiskt förfaringssätt vid forskning. Vi argumenterar dock för 
nödvändigheten av ett vidare grepp på forskningsetik vid deltagarbase-
rad forskning, eftersom dess form ger upphov till specifika frågeställ-
ningar rörande etiska aspekter gällande samproduktion.  

Etik i samproduktion  
Deltagarbaserad forskning kan inte beklädas med en traditionell syn på 
forskningsetik. I detta sätt att bedriva forskning i samverkan med andra 
aktörer uppstår delvis andra etiska dilemman än vid traditionell forsk-
ning.  
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Ett karakteristiskt drag för deltagarbaserad forskning innebär samar-
betet mellan forskare och andra aktörer. Detta samarbete utgör styrkan 
med den här typen av forskning, det vill säga det är en förskjutning från 
att i traditionell forskning ha forskat om, eller på, någonting, till att i 
deltagarbaserad forskning forska med någon. Den forskning som rör 
deltagarbaserade forskningsmetoder har identifierat flera etiska dilem-
man rörande just samarbetsdimensionen. Banegas och Villacañas 
(2015) tar upp vikten av ett frivilligt deltagande och problematiserar om 
exempelvis lärare kan dra sig ur ett projekt om rektor eller förskolechef 
och ingått ett samarbete med en forskare. Samarbetet innebär också en 
förhandling av roller och maktbalans. I ett arbete som sker tillsammans 
frångår forskaren kanske sin traditionella forskarroll och istället intar 
någon som traditionellt inte haft en forskarroll, rollen som medforskare. 
Denna rollförskjutning har även lett till diskussioner ifall vem som helst 
kan kalla sig forskare? Undermineras forskarens legitimitet och trovär-
dighet om forskandet sker i en jämbördig relation med de som inte (rent 
akademiskt ialla fall) kan kvalificera sig som forskare? Här krävs i regel 
också förhandlingar om ansvarsområden och vilken funktion respektive 
deltagare kommer att ha i processen. Karnieli-Miller, Strier, och 
Pessach (2009) beskriver detta som ett kontinuum där den på ena sidan 
utgörs av en relation med hög grad av partnerskap medan den andra 
sidan utgörs av en asymmetrisk relation med en tydlig gräns mellan 
forskaren och informanten. Ett annat etiskt dilemma rör juridiska 
aspekter av äganderätt och förvaltandet av forskningsmaterial och re-
sultat. Vem äger materialet? Denna fråga och ytterligare frågor som 
specificerats nedan kan vara av värde att diskutera vid planering av 
samproduktionsprojekt, både som deltagare och som forskare.  

Att diskutera  
• Vilka förväntningar har vi på projektet?  
• Är avsikten att samverka, samarbeta eller samproducera?  
• Vem förvaltar materialet? Hur länge? Vilka kommer att ha till-

träde till det?  
• På vilket sätt synliggörs forskare och deltagarnas röster?  
• Vilka har rätten till spridning och presentation av resultat? 
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Exempel på etiska ställningstaganden som övervägts i de projekt 
som beskrivs i den här antologin 
I ett samproduktionssprojekt mellan olika aktörer kan det vara svårt att 
förutse alla eventuella ställningstaganden som behöver göras i ett pro-
jekt. En god början är dock att redan i planeringen och designen av pro-
jektet besvara de frågor som beskrivs i föregående stycke. Frågor som 
också bör tas hänsyn till är maktbalansen mellan forskare och deltagare. 
Designen på ett projekt kan se olika ut beroende på exempelvis ämne, 
deltagare, verksamhet och organisation. De samproduktionssprojekt 
som beskrivs i den här antologin utgår alla från främst förskolan men 
också förskoleklass och årskurs ett. Gemensamt för verksamheterna är 
att de ingår i det svenska utbildningsväsendet och verksamheterna styrs 
av läroplaner.  
 
Enligt Vetenskapsrådet (2011) finns två begrepp att beakta: forsknings-
etik och forskaretik. Forskningsetik är de överväganden av etiska frågor 
som innefattar alla som medverkar i forskningen. Forskaretik innebär 
forskarens ansvar i förhållandet till forskning och forskarsamhället. I ett 
samproduktionsprojekt blir forskningsetiska ställningstaganden i fokus 
och sker i en ömsesidig process mellan de som deltar såväl som delta-
gare och forskare. I ett samproduktionsprojekt startar den etiska proces-
sen redan när frågan om deltagande i projektet ställs. Forskare informe-
rar den verksamhetsansvariga för att denne ska erhålla information om 
att förskollärare och lärare kommer att tillfrågas om deltagande (inform-
ationskravet). Redan här ställs forskare inför etiskt dilemma då delta-
gandet ska vara frivilligt men då det kan vara svårt för forskaren att 
säkerhetsställa att eventuella påtryckningar från verksamhetsansvarig 
inte ägt rum. Trots detta så har alltid en enskild deltagare möjlighet att 
avsluta sitt deltagande när som helst (samtyckeskravet). Det här ställer 
också krav på forskaren att vara flexibel i processen. Planerade data 
kanske uteblir eller så tar utvecklingen av projektet inte den riktning 
som var tänkt. Det här visar på exempel på den maktbalans som måste 
tas hänsyn till i ett rojekt där flera aktörer samverkar. Forskare bör vara 
lyhörd inför den verksamhetsansvarigas position i förhållande till per-
sonalen i verksamheten och samtidigt vara medveten om sin egen makt-
position som forskare, det vill säga vara flexibel i processen för att 
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skapa förutsättningar och legitimitet i för samproduktion. Det är delta-
garna och forskare i projektet som tillsammans styr över lärprocessen 
och utvecklingen. Således kan forskare inledningsvis snarare informera 
om förväntningar på projektet än förväntat resultat då det är själva pro-
cessen som är i fokus för projektet.  
 
Inledningsvis i det här kapitlet beskrivs att denna antologi har genom-
förs med medel från Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande, 
MKL och styrgruppen för försöksverksamhet med övningsskolor vid 
Mälardalens högskola. Det innebär att övningsförskolor och skolor till-
frågas om deltagande i samproduktionsprojekt inom regionen för lärar-
utbildningen vid Mälardalens högskola. Enligt Vetenskapsrådets 
(2011) regler om god forskningssed ska hänsyn tas till konfidentialitets-
kravet. Utifrån de kriterier som beskrivs gällande samverkan medöv-
ningsförskolor/skolor blev konfidentialitetskravet en utmaning för så-
väl deltagare som forskare i projekten. Eftersom det finns dokument 
som beskriver vilka förskolor och skolor som ingår i försöksverksam-
heten övningsskolor samt att det inte finns så många inom regionen, 
finns möjligheten att identifiera verksamheterna. Både forskare och del-
tagare har dock varit medvetna om denna problematik.  
 
Forskarna i de beskrivna projekten har avkodat allt material och därmed 
försvårat att uppgifter kan härröras till enskilda individer. En utmaning 
har också varit bearbetningen av kvalitativt material så som utsagor från 
deltagare. Här har forskare tagit särskild hänsyn genom att bearbeta 
språkliga uttalanden så att det inte framkommer något dialektalt eller 
andra språkliga förväxlingar som kan härröras till enskilda personer. 
Detta har varit särskilt sårbart på grund av konfidentialiteten och det är 
viktigt att omskrivningarna sker på ett sådant sätt att beskrivningarna 
inte förlorar sin innebörd. I projekten har också deltagarna tagit hänsyn 
till etiska ställningstaganden vad det gäller att få ta del av datamaterial. 
I utvecklingsprojekt är deltagarna med i hela processen såväl datain-
samling som analys och diskussion. Det ingår i den demokratiska pro-
cessen i samproduktionsprojekt och för att ge de förutsättningar som 
förväntas i ett utvecklingsarbete (Gaventa & Cornwall, 2001; Coghlan 
& Brannick, 2012).   
 

 25 



I samverkansprojektet Förutsättningar för barns språk-, flerspråkighet-
, skriv- och läsutveckling i förskola, förskoleklass och grundskolans 
årskurs ett, var det tre olika verksamheter som tillsammans deltog i pro-
jektet. Etiska ställningstaganden gällande nyttjandekravet blev här vä-
sentligt då de olika verksamheterna tog del av datamaterialet och tog 
del av analysprocessen av fokusgruppsintervjuerna. Forskare och del-
tagare diskuterade tillsammans hur materialet skulle hanteras och att 
materialet endast skulle användas i syfte att utveckla tankar och strate-
gier gällande de olika verksamheternas beskrivningar av flerspråkighet-
, läs-, och skrivutveckling i förskola, förskoleklass och skola. Här ställ-
des forskarna inför utmaningen vad det gäller balansen mellan den de-
mokratiska processen och de etiska ställningstaganden som bör tas hän-
syn till. Etiska ställningstaganden var i fokus under hela projekttiden 
och utmanades av ställningstaganden till makt och demokratiska pro-
cesser. Här blev det tydligt att deltagarbaserad forskning inte är linjär 
utan sker i dimensioner av processer, ställningstaganden och utveckl-
ing. 

Bokens upplägg 
I det här kapitlet har vi diskuterat både samproduktion och etiska fråge-
ställning till följd av samproduktion som grundläggande idé för att be-
driva forskning och utveckling av exempelvis förskolan. I bokens föl-
jande kapitel kommer de tre samproduktionsprojekten att presenteras 
med fokus på att lyfta fram de resultat och förhoppningsvis ny kunskap 
dessa kapitel kan bidra med.  
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Förskollärares och lärares perspektiv på 
flerspråkiga barns språk-, skriv- och 
läsutveckling 

 
Martina Norling och Gunilla Sandberg 

Inledning 
Den svenska förskolan och skolan står inför stora utmaningar med att 
möta allt fler barn som är flerspråkiga, i den meningen att svenska inte 
är det enda och/eller det första språket som barnen talar. Förskolan och 
skolan behöver uppmärksamma skillnader vad gäller språklig sociali-
sation såväl som språkutveckling inom barns olika språk, men också att 
ta tillvara kraften i att barn utvecklar flera språk samtidigt (Salameh, 
2012). Därför är det viktigt att belysa flerspråkig praktik i verksamhet-
erna i syfte att synliggöra hur flera språk kan användas som en resurs i 
både lek och lärande (Björk-Willén, 2014). 

Perspektiv på flerspråkiga barns skriv- och 
läsutveckling 

Flerspråkighet 
Flerspråkighet som begrepp började användas i utbildningssamman-
hang under 1990-talet. Begreppet flerspråkighet är mångfacetterat och 
innefattar flera dimensioner så som lärande av och på flera språk 
(Björk-Willén, 2014; Kultti, 2014; Skolverket, 2013; Wedin, 2011). I 
Skolverkets rapport (Skolverket, 2013) står det att i utbildningssam-
manhang bör förskola och skola ta hänsyn till att det finns olika per-
spektiv på flerspråkighet, individuell flerspråkighet och institutionell 
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flerspråkighet. Individuell flerspråkighet beskrivs som användning av 
flera än ett språk i det dagliga livet. Institutionell flerspråkighet handlar 
om ett organiserat sätt att arbeta efter ett uttalat flerspråkigt program i 
verksamheterna som tillvaratar personalens och barnens flerspråkighet 
på daglig basis. 
 
Tidigare och fortfarande används begreppet Två-språkighet vilket flera 
forskare anser som en begränsande syn på tillämpning av språk. Det kan 
också anses som värderande om tvåspråkighet sätts i relation till första 
och andraspråk då första språk oftast relateras till modersmål och detta 
kan i sin tur antyda att det endast finns ett modersmål i en flerspråkig 
familj (Kultti, 2014). I dag är det allt vanligare att barn tidigt kommer i 
kontakt med ett nytt språk innan de utvecklat det talspråk som används 
i hemmiljön. Barn kan exempelvis komma från familjer där båda för-
äldrarna talar olika språk och där barnet i förskolan möter ett ytterligare 
språk. Flerspråkighet hos barn är inte bara relaterat till föräldrar med 
utländsk härkomst, även föräldrar som tillämpar ett språk i hemmet kan 
ha flerspråkiga barn då familjen exempelvis vistats utomlands och där 
barn fått möjligheten att utveckla ett nytt språk som de haft möjligheter 
att använda i det dagliga livet (Wedin, 2011). Barns förutsättningar för 
språkutveckling kan således se helt olika ut beroende på vilka 
”ryggsäckar” de bär med sig till förskola, förskoleklass och grundskola. 
Det beror också på hur barnens olika förutsättningar bemöts i verksam-
heterna och främst vilken syn förskollärare och lärare har på flersprå-
kighet. Synen på flerspråkighet har en betydande roll för barns förut-
sättningar för språk-, läs- och skrivutveckling. Enligt flera forskare be-
hövs mer kunskap om flerspråkighet och lärande i förskolan och sko-
lans verksamheter. Det handlar främst om att medvetandegöra vilka 
normer som råder i verksamheterna och vilka konsekvenser dessa kan 
ha för barns språk-, skriv- och läsutveckling (Björk-Willén & Cromdal, 
2009; Evaldsson & Cekaite, 2010; Kultti; 2014). 
 
Förskola, förskoleklass och grundskola kan betraktas som arenor för 
enspråkiga barn och flerspråkiga barns språk-, läs- och skrivutveckling 
där förskollärare och lärare i samspel med barn deltar i skriftspråkliga 
aktiviteter. Därmed kan perspektivet på institutionell flerspråkighet be-
aktas i det här kapitlet då det handlar om vilka förutsättningar som ges 
i verksamheterna. Perspektivet individuell flerspråkighet kan också tas 
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hänsyn till för att problematisera barns och flerspråkiga barns förutsätt-
ningar i respektive verksamhet. 
 

Läs- och skrivutveckling i förskola, förskoleklass och skola  
Vägen till skriftspråklighet skiljer sig mellan olika barn. Vissa lär sig 
att läsa och skriva på ett till synes obemärkt sätt genom att delta i olika 
läs- och skrivpraktiker, medan det för andra barn är en betydligt kroki-
gare väg med många stopp och hinder. I det följande beskrivs några 
områden som ges stor betydelse för skriftspråksutveckling, för ensprå-
kiga såväl som flerspråkiga barn.  
 
Forskare med intresse för läs- och skrivprocesser kan specifikt intres-
sera sig för antingen den tekniska sidan av läsning ur ett intraindividu-
ellt perspektiv eller för meningsskapande processer inom en social 
praktik; ett interindividuellt perspektiv. En modell som ofta refereras 
till för att betona att läsning och skrivning både är en individuell färdig-
het och samtidigt en social aktivitet har utvecklats av Luke och Free-
body (1999). Modellen beskriver fyra olika resurser som måste utveck-
las för att man ska kunna bli en effektiv läsare: 1) Läsaren som kod-
knäckare, 2) Läsaren som meningsskapare, 3) Läsaren som textanvän-
dare och 4) Läsaren som textanalytiker.  Modellen kan användas för att 
uppmärksamma de balanserade och integrerade lärmiljöer, som många 
forskare är överens om är nödvändig för att främja olika barns läs- och 
skrivutveckling (Hedman, 2009; Hyltenstam, 2010; Kamhi & Catts, 
2012).  
 
Det finns några faktorer som pekas ut som särskilt viktiga för ett gynn-
samt läs- och skrivlärande. En av dessa handlar om språklig medveten-
het, det vill säga att kunna uppmärksamma skillnaden mellan språkets 
innehåll- och formsida. Särskilt central ses den fonologiska medveten-
heten vara då den handlar om att förstå att de talade språkljuden, fonem, 
representeras av bokstäver, grafem (Kamhi & Catts, 2012). Språklig 
medvetenhet innebär en metakognitiv dimension och mycket tyder på 
att flerspråkiga barn utvecklar denna förmåga bättre än enspråkiga på 
grund av tillgången till olika språk (Salameh, 2012).  
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För att lära sig att läsa och skriva krävs att man muntligt behärskar det 
språk som läsandet och skrivandet ska utvecklas på (Hyltenstam, 2010). 
En nyckelfaktor, i synnerhet kopplat till läsförståelse är ordförrådet. Att 
utvidga och semantiskt organisera sitt ordförråd är av central betydelse 
för barn som är i färd med att utveckla sitt andraspråk. Förutom den 
lexikala kunskapen har de kulturella bakgrundskunskaper som barn be-
sitter stor betydelse för hur de kan ta del av skolans undervisning. För 
ett barn som växt upp inom en annan kultur än den svenska och med ett 
annat modersmål kan skolspråket upplevs främmande (Damber, 2010; 
Grøver Aukrust, 2008; Salameh, 2012).  
 
Något som uppmärksammats i samband med flerspråkighet är att det 
kan vara svårt att urskilja huruvida hinder i läs- och skrivlärandet 
hänger samman med tillägnandet av ett nytt språk eller om det handlar 
om specifika svårigheter med att avkoda eller förstå text. Som fram-
kommer i en studie av Hedman (2009) är det vanligt både med över- 
och underdiagnostisering av till exempel dyslexi bland elever som är 
flerspråkiga. Flerspråkighet är i sig inte en riskfaktor för att utveckla 
läs- och skrivsvårigheter (Hagtvet, Frost & Refsahl, 2016). Tvärtom vi-
sar forskning att flerspråkighet i många fall gynnar den för läs- och 
skrivutveckling så viktiga språkliga medvetenheten. Däremot kan de 
allt större kraven på fördjupad läsförståelse under senare skolår inne-
bära att dessa elever möter problem.  

Didaktiskt arbete för att skapa goda förutsättningar för 
flerspråkiga barn 
Hur kan då lärare i förskola, förskoleklass och årskurs ett arbeta för att 
främja läs- och skrivutveckling för flerspråkiga barn? I det följande be-
handlas några teman, som enligt aktuell forskning har betydelse för att 
skapa främjande lärmiljöer. 
 
Forskning har på olika sätt uppmärksammat värdet av stimulerande 
lärmiljöer och undervisning under barns tidiga år i förskola, förskole-
klass och skola för att främjaspråk-, läs- och skrivutveckling (Damber, 
2016; Grøver Aukrust, 2008; Norling, 2015; Rezzonico, Goldberg et 
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al., 2016). I den massiva forskning som genomförts under senare de-
cennier utkristalliserar sig några didaktiska områden som ringas in som 
särskilt viktiga för att främja språk-, läs- och skrivutveckling, särskilt 
med avseende på flerspråkiga barn och elever.  
 
Något som beskrivs av Grøver Aukrust (2008) är hur roll- och låtsaslek 
erbjuder barn att utveckla olika språkliga kompetenser. Leken, i det be-
skrivna fallet en affär, ger utrymme för barnen att kommunicera med 
varandra och för de flerspråkiga barnen att växla mellan sina olika språk 
när de talar om varorna i affären, något som benämns som  kodväxling. 
I leken finns också rika tillfällen att praktisera läs- och skrivaktiviteter. 
Enligt Grøver Aukrust innebär planering och deltagande i den här typen 
av lek också ett slags förstadium till att förstå och kunna bygga upp en 
berättelse eller en text.  
 
Ett annat nyckelområde som lyfts fram är värdet av att på olika sätt 
möta och bearbeta texter. Som påpekas av Damber (2016) är ensprå-
kiga och synnerligen flerspråkiga barn beroende av att tidigt få möta 
skriftspråk för att bygga sitt ordförråd och bli bekant med skriftspråk-
liga grammatiska konstruktioner.  

 
Bokläsningen i mångkulturella barngrupper erbjuder sålunda mycket goda 
möjligheter för pedagogerna att i sagans form göra barnen delaktiga i andras 
erfarenheter och perspektiv, både genom själva texterna men också i samtalen 
om de olika tolkningsmöjligheter texten erbjuder (s. 224). 

 
Det finns också studier som visar att undervisning i skolan som premi-
erar litteratur och skapande verksamheter kring texterna ger positiva 
konsekvenser och då särskilt för flerspråkiga barn (t.ex. Axelsson, 
2005). Andra studier visar att lärare som uppmuntrar parallella språk-
praktiker och multimodala verktyg som utgår från barns intresse och 
identitet, så kallade identity texts (Cummins et al., 2005) har betydelse. 
I det didaktiska arbetet med att skapa villkor för barn att bli läsare som 
meningsskapare, textanvändare och textanalytiker ges således mötet 
med litteratur och att på olika sätt få ta del av och bearbeta genre stor 
betydelse (Damber, 2010; Hedman, 2012). I förskolan belyses berät-
tande aktiviteter för flerspråkiga barn som en god förutsättning för 
barns meningsskapande och utveckling av språklig medvetenhet 
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(Björk-Willén, 2014; Rezzonico, 2016 et al.).  Cummins med flera 
(2005) menar att flerspråkiga barn som ges möjlighet till att parallellt 
bearbeta språkliga begrepp i överföringen mellan flera språk stödjer de-
ras biliteracy utveckling det vill säga, stödjer barnens läs- och skrift-
språksutveckling på flera språk.  
 
Som tidigare nämnts är fonologisk medvetenhet en av grundförutsätt-
ningarna för att kunna tillägna sig skriftspråklighet (Kamhi & Catts, 
2012). Genom att erbjuda barn i förskoleåldern strukturerade språk-
lekar som till exempel Bornholmmodellen uppmärksammas och tränas 
medvetenhet för språkets formsida, något som har visat sig förebygga 
läs- och skrivsvårigheter (Lundberg, Frost & Petersen, 1988; 
Poskiparta, Niemi & Vauras, 1999). Hedman (2012) betonar nödvän-
digheten av att barn som ska lära sig att läsa och skriva på ett andraspråk 
uppmärksammas på språkliga aspekter av sina respektive språk, till ex-
empel olika språks ortografier (överensstämmelse mellan språkljud och 
hur dessa nedtecknas).  
 
När det gäller formell läs- och skrivundervisning visar forskning att det 
är viktigt att det råder en balans mellan aktiviteter som syftar till att 
utveckla såväl den tekniska som den meningsskapande sidan av läsning 
och skrivning (Kamhi & Catts, 2012). För barn som befinner sig i risk-
zon för att möta hinder av dyslektisk karaktär är strukturerad undervis-
ning om sambandet mellan fonem och grafem helt nödvändigt. För öv-
rigt har val av undervisningsmetod inte visat sig spela så stor roll (Snow 
& Juel, 2005). När det gäller läs- och skrivundervisning för flerspråkiga 
barn finns det mycket som pekar på det gynnsamma med att få lära sig 
att läsa och skriva på det språk man behärskar bäst, och att i nästa steg 
överföra denna färdighet till ett nytt språk (Hyltenstam, 2010; Snow et 
al., 2005).  
 
I citatet nedan sammanfattas några viktiga faktorer för att främja fler-
språkiga barns läs- och skrivutveckling. Författarna representerar en 
brett sammansatt expertkommitté, tillsatt av USA:s nationella forsk-
ningsråd som i slutet av nittiotalet kom med ett enhälligt betänkande 
om vad som är gynnsamt för flerspråkiga barns läsutveckling. De utgår 
ifrån amerikanska förhållanden, men liknande resultat har också fram-
kommit i svenska studier.  
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When the school culture values the linguistic and culture backgrounds of Eng-
lish-language learners, encourages the enhancement of native- language skills 
and communicates high expectations for academic achievement in English, 
this augurs well for students (Snow, Griffith & Burns, 2005, p. 147) 

 
Damber (2010) visar att ett inkluderande förhållningssätt och höga för-
väntningar på barn påverkar de flerspråkiga barnens läsförståelse och 
intresse för läsning på ett positivt sätt. Dahlbäck (2016) betonar också 
betydelsen av ett inkluderande förhållningssätt men belyser också bety-
delsen av estetiska uttrycksformer som ett medel att motivera och ut-
mana flerspråkiga barns läs- och skrivutveckling. 

Metod 
 
Syfte 
Med utgångspunkt i samproduktionsprojektet (se introduktionskapitel) 
belyser detta kapitel förskollärares och lärares perspektiv på flersprå-
kiga barns språk-, läs- och skrivutveckling.  

Syftet är att fördjupa förståelsen av förskollärares och lärares didaktiska 
arbete för att skapa förutsättningar för flerspråkiga barns språk-, läs- 
och skrivutveckling. Följande forskningsfråga ligger till grund för det 
här kapitlet: 

• Hur beskriver förskollärare och lärare att de arbetar för att 
främja flerspråkiga barns språk-, läs- och skrivutveckling i för-
skola, förskoleklass och grundskola åk 1? 

Deltagare 
I den här delstudien har 23 verksamma lärare deltagit, förskollärare 
(n=6), lärare i förskoleklass (n=5) och årskurs ett (n=12). En förskola 
och tre skolor har deltagit och de representerar olika socioekonomiska 
och geografiska områden. Förskolan är förlagd i ett område där det 
finns många barn och vuxna som är flerspråkiga. I förskolan finns barn 
med sexton olika språk och flera av personalen är flerspråkiga. Två av 
skolorna är förlagda i ett område med många flerspråkiga barn och 
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vuxna och där talas fjorton respektive tio olika språk. I området där den 
tredje skolan finns, talas cirka fyra olika språk. 
 
Teoretiska utgångspunkter 
Den teoretiska ram som ligger till grund i förståelsen av förskollärare 
och lärares perspektiv på flerspråkiga barns språk-, läs- och skrivut-
veckling utgår från Barton (2007) och Vygotsky (1986). Med utgångs-
punkt från Bartons (2007) teori gällande språk-, läs- och skrivutveckl-
ing har begreppen språkpraktiker och textpraktiker används som be-
grepp i analysen av fokusgruppsintervjuerna. Teorin bygger på ett eko-
logiskt synsätt där lärande och utveckling sker i samspel mellan 
människors praktiker och med språk-, läs- och skrivmiljön. Språkprak-
tiker kan beskrivas i vår analys som aktiviteter där främst flerspråkighet 
praktiseras och kan ses som ett verktyg i kommunikation och samspel 
med omgivningen för att skapa mening och förståelse. Textpraktiker 
definieras som aktiviteter där flerspråkiga barn har tillgång till att både 
producera och läsa texter på flera språk. Utifrån teori om textpraktiker 
kan också begreppet biliteracy ingå då det handlar om flerspråkiga 
barns möjligheter att läsa och skapa texter utifrån parallella överfö-
ringar mellan flera språk (Cummins et al., 2005). Vygotskys (1986) te-
ori handlar om lärandemiljöer och de inre mentala processerna och där 
båda dimensionerna utvecklas ömsesidigt i samspel mellan individer 
och miljön. Utifrån Vygotskys teori kan det ses som flerspråkiga barns 
samspel med kamrater, förskollärare och lärare i förskoleklass och års-
kurs ett, tillgång till material i miljön och hur miljön kan bida till fler-
språkiga barns utveckling.  I vår analys har vi främst utgått från vilka 
miljöer och didaktiska strategier som beskrivs som främjande för fler-
språkiga barns språk-, läs- och skrivutveckling. 
 
Genomförande och analys 
I delstudien har förskollärare och lärare deltagit aktivt i diskussioner 
gällande forskningsfrågan och analys av datamaterial. Fokusgruppin-
tervjuer (Wibeck, 2000) med 4-8 deltagare har genomförts, där grup-
perna var homogent sammansatta av respektive lärarkategori. Syftet var 
att kunna urskilja förskollärarna i förskolan, förskollärarna i förskole-
klass och lärarnas beskrivningar av hur förutsättningar skapas för fler-
språkiga barns språk-, läs- och skrivutveckling i förskola, förskoleklass 

 36 



och grundskolans årskurs ett. Fokusgruppsintervjuerna (fyra nittiomi-
nuters intervjuer) transkriberades i sin helhet. Därefter gjordes en latent 
innehållsanalys (Elo & Kyngäs, 2008; Graneheim & Lundman, 2004) 
där meningsbärande enheter svarade på vad i den forskningsfråga som 
var i fokus, markerades och systematiskt fördes in i en analysmatris me-
ningsbärande enhet, kondensering och kategorier. Vidare kondensera-
des utsagorna till skriftspråk med noggrann försiktighet i syfte att inte 
förstöra utsagornas mening och innebörd (Graneheim & Lundman, 
2004). Utifrån kategorierna kunde övergripande teman analyseras med 
stöd av teoretiska utgångspunkter (Barton, 2007, Bronfenbrenner, 
2001; Vygotsky, 1986). Det första skedet av analysarbetet (meningsbä-
rande enheter, kondensering, kategorier och teman) gjordes av oss fors-
kare för att underlätta arbetet för deltagare att förstå och ta del av 
materialet. I den andra fasen av analysarbetet träffade vi deltagarna och 
presenterade analysarbetets process samt förklaringar till de teman vi 
funnit i materialet. Därefter fick varje deltagare ett eget analysunderlag 
det vill säga analysmatrisen i syfte att kunna kritiskt granska, reflektera, 
analysera, diskutera analysprocessens gång.  

I ett utvecklingsprojekt som utgår från action learning är det betydelse-
fullt att deltagarna är aktivt delaktiga i processen och därmed ges möj-
lighet till insyn och förståelse för hur analysprocessen genomförts. Det 
är när deltagarna ges möjlighet till analys och reflektion i en demokra-
tisk process som lärande och utveckling kan ske (Coghlan & Brannick, 
2012). Aktionsforskning utgår från en demokratisk process. Den demo-
kratiska processen har en betydande roll för hur makten och kunskapen 
hanteras på ett konstruktivt sätt och där alla som deltar, ska ges förut-
sättningar att bidra med sina kunskaper i ett utvecklingsarbete (Gaventa 
& Cornwall, 2001; Coghlan & Brannick, 2012).  

Deltagarna arbetade i tvärgrupper där de fick diskutera analysera, re-
flektera och kommentera materialet samt bearbeta de övergripande frå-
gor som uppkommit i analysarbetet. Deltagarnas kommentarer har be-
aktats och har tillfört ytterligare ett perspektiv på deltagarnas beskriv-
ningar. 
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Förskollärares och lärares didaktiska strategier för 
flerspråkiga barns språk-, läs- och skrivutveckling 
I det avsnitt som följer presenteras några resultat från fokusgruppsinter-
vjuerna med de homogent sammansatta fokusgrupperna. För tydlighet-
ens skull beskrivs lärarna i de tre skolformerna som förskollärare, lärare 
i förskoleklass och lärare i årskurs ett. I lärarnas beskrivningar fram-
kommer både likheter och olikheter vad det gäller synen på flerspråkig-
het och didaktiska strategier för flerspråkighet-, skriv- och läsutveckl-
ing i de olika verksamheterna. I beskrivningarna framkommer att de 
flesta strategier används för alla barn och oavsett om de ses som fler-
språkiga eller inte. Tre övergripande teman kan urskiljas i lärarnas be-
skrivningar av barn och flerspråkiga barns förutsättningar i verksam-
heten, uppmärksamma olika språk, undervisa och ge förutsättningar för 
lärande och utveckling samt ge stöd för flerspråkighet-, läs- och skriv-
utveckling. 
 
Översikten i tabellen nedan visar det tre övergripande teman som fram-
kommit i analysen av fokusgruppsintervjuerna. 
 
 

Uppmärksamma 
olika språk 

Undervisa och ge  
förutsättningar för  
lärande och utveckling 

Ge stöd för 
flerspråkighet 

Syn på flerspråkighet Lärandemiljö 
Språkpraktiker 
Textpraktiker 
Lek-nära aktiviteter 

Samarbete med föräldrar 
Samarbete med expertis 
och kartläggning 
Kamrater som stöd 

 

Uppmärksamma olika språk 
I det här temat är det främst beskrivningar av syn på flerspråkighet som 
framkommer i fokusgruppsintervjuerna. 

Syn på flerspråkighet 
Förskollärarna i förskolan uttrycker specifikt att deras förhållningssätt 
till flerspråkighet har en betydande roll för att uppmuntra barn till att 
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använda fler språk. Förhållningssättet innebär att de uppmuntrar, utma-
nar och själva lär sig tillsammans med barnen. Flerspråkighet blir en 
del av vardagen och inte vid specifika tillfällen. 
 

Förskollärare: Jag tycker att man märker att de påverkas av hur vi lyfter fram 
olika språk, att vi exempelvis lyssnar på barnsånger på annat språk. Det är hur 
vi förhåller oss till flerspråkighet som påverkar användning av modersmål. 

 
I förskollärarens beskrivning visas en pedagogisk medvetenhet om hur 
förskollärarnas förhållningssätt påverkar normer gällande språkbruket i 
förskolan.  
 
I förskoleklassen uppmärksammas flerspråkighet i relation till verksam-
hetens organisation. Flerspråkiga barn har möjlighet till modersmålsun-
dervisning vid specifika tillfällen i verksamheten. I den ordinarie verk-
samheten är det svenska språket som är i fokus för språklärande. I be-
skrivningarna framkommer inte någon pedagogisk strategi vad det gäl-
ler att uppmärksamma och tillämpa flera språk i förskoleklassen. 
Lärarna i förskoleklass beskriver att de saknar strategier för hur de ska 
uppmärksamma flerspråkiga barn i verksamheten och barnen deltar på 
samma villkor som de svensktalande barnen. 
 

Lärare i förskoleklass: dom här barnen som har ett annat språk, dom förstår ju 
ingenting av samlingen och… de sitter ju med på samma villkor. 

 
I lärarens beskrivning finns en antydan till en reflektion, då hon beskri-
ver vilka förutsättningar som ges för flerspråkiga barn. Hon beskriver 
hur hon uppfattar flerspråkiga barns svårigheter till språkförståelse 
samtidigt som hon tycks reflektera över vilka förutsättningar som inte 
ges till de flerspråkiga barnen.  
 
Förskoleklassen och årskurs ett tycks ha både liknande och olika för-
hållningssätt vad det gäller att uppmärksamma olika språk i verksam-
heten. Det finns lärare som beskriver att de uppmärksammar olika språk 
i verksamheten och de uppmuntrar barnen att prata på sitt språk i den 
ordinarie skoldagen. Dock är det svenska språket fokus för lärande och 
vid behov får flerspråkiga barn möjlighet till undervisning på sitt mo-
dersmål.  
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Lärare: Vi har uppmuntrat dem att prata och jag vet inte om det är rätt eller fel. 
Jag är tvåspråkig så har jag uppmuntrat dem att prata båda språken. 

 
I citatet beskriver läraren att hon uppmuntrar flerspråkiga barn att prata 
på sitt språk under skoldagen men det finns en antydan till osäkerhet i 
hennes förhållningssätt. Läraren utgår från sin egen erfarenhet som fler-
språkig men tycks sakna förankring i teori gällande sitt förhållningssätt 
till flerspråkiga barns språkbruk och språkutveckling. 
 
Något som uppmärksammas av lärare i årskurs ett är betydelsen av att 
alla elever utvecklar svenska eller svenska som andraspråk. Språket ge-
nomsyrar alla ämnen och ligger till grund för fortsatt lärande och skol-
framgång, "man kan inte klara sig utan språk, läs och skriv, det är lik-
som grunden till allt" menar en lärare i årskurs ett. När det gäller fler-
språkiga elever uttrycker lärarna att det är en stor utmaning att barnens 
"ryggsäckar" ser så olika ut. Det kan handla om tidigare erfarenheter, 
som skolgång eller traumatiska händelser under flykt men också språk-
liga skillnader som till exempel skillnader mellan språkljud eller skrift 
i olika språk. Parallellt med undervisning i svenska som andraspråk er-
bjuds undervisning och studiehandledning på modersmål.  

Undervisa och ge förutsättningar för lärande och utveckling 
I det här temat synliggjordes fyra kategorier som förskollärare och lä-
rare beskriver som betydelsefulla förutsättningar för undervisning för 
lärande och utveckling lärandemiljö, språkpraktiker, textpraktiker och 
lek-nära aktiviteter. 

Lärandemiljö 
Lärandemiljön är betydelsefull menar både förskollärare, lärare i för-
skoleklass och i årskurs ett. Barns tillgång till olika material i förskola 
och förskoleklass behövs för att flerspråkiga barn ska kunna exempelvis 
leka med bokstäver, symboler och ord i förskolan. I skolans årskurs ett 
används material som exempelvis bokstäver för att sätta ihop ord och 
underlätta avkodning och ljuda. Både lärare och förskollärare menar att 
barn som ges möjlighet till att använda material som uppmuntrar till 
skrivpraktiker motiveras till att ta egna initiativ till skriftspråkslärande. 
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Lärarna använder också olika läromedel och tekniska hjälpmedel för 
flerspråkiga elever. 
 

Lärare: Jag gillar att kunna erbjuda massor med metoder så vi jobbar med di-
gitala verktyg, och jag tycker det är jättebra. För exempelvis våra flerspråkiga 
som inte har ljudet, då har vi ett annat tangentbord, att få höra ljuden och trycka 
på knapparna och få återkoppling direkt. 

 
Lärplattor och digital tavla används flitigt i alla verksamheterna och 
förskollärarna och lärarna menar att det är ett bra komplement till att 
förklara och förtydliga språkliga begrepp. Genom att visa bilder kan 
barns förståelse och meningsskapande utvecklas då de kanske inte har 
någon erfarenhet av begreppet sedan tidigare. Bilden på lärplattan kan 
då sätta begreppet i ett sammanhang där flerspråkiga barnen ges förut-
sättningar att förstå begreppets innebörd. Vid sagor och berättande kan 
också en dokumentkamera vara till hjälp för att förstora text och bilder 
för att alla barn ska ges möjlighet att följa med i berättelsen. 
 

Förskollärare: Vi har en padda och så lägger vi den under [ohörbart] och så får 
vi bilden, den här apparaten är som en modern overhead. 

 
Olika uttrycksmedel är något som förskollärarna i förskolan och lärarna 
i förskoleklass framhåller som en av de främsta aktiviteterna som främ-
jar barns språk-, läs- och skrivutveckling. De menar att det underlättar 
lärandet om de får möjlighet att utöva ramsor, sjunga, rörelselekar och 
lyssna till musik. När barn utövar någon av dessa aktiviteter reflekterar 
de samtidigt över exempelvis begrepp eller ord som de inte hört tidi-
gare. Aktiviteterna stimulerar till nyfikenhet att utforska språket menar 
förskollärarna. Förskollärarna i förskolan beskriver också att de brukar 
dansa, sjunga och lyssna på musik på flera språk. De menar att flera av 
barnen kan känna igen sig och kan relatera till sin hemmiljö. Här bely-
ses också betydelsen av att ha flerspråkiga förskollärare då de också kan 
bidra med sånger från olika språk. 
 

Förskollärare: Vi dansar och lyssnar på musik och vi lyssnar också på andra 
språk, och när barnen hör ja, persisk musik de barnen från Iran de…alltså man 
ser glädje ”aaa jag förstår också” och de börjar dansa och jag tycker man kan 
sjunga på olika språk. 
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I förskolan och förskoleklassen beskrivs olika uttrycksmedel som vik-
tiga i syfte att skapa förståelse och bearbeta begrepp. I förskolan poäng-
teras det att musik och sånger på olika språk kan göra det möjligt för 
barn att relatera till sina erfarenheter. I förskoleklassen beskrivs främst 
sånger och rim och ramsor som ett medel till språklärande för både en-
språkiga och flerspråkiga barn.  
 
Som framkommer i fokusgrupperna ges i årskurs ett större utrymme för 
uttrycksformer som bild, text och samtal för att främja elevernas lärande 
och utveckling av flerspråkighet. Lärarna betonar värdet av att eleverna 
får möta olika slags texter, som sagor, berättelser och fakta, "nu håller 
vi på med sagor, så vi jobbar med genre överhuvudtaget". Det innebär 
också att eleverna ska ges rika och varierade möjligheter att praktisera 
och öva sig på att samtala, läsa och skriva inom olika genre. Lärarna 
talar också om att man arbetar tematiskt, det vill säga att undervisning 
i olika ämnen utgår ifrån ett gemensamt tema.  

Språkpraktiker 
Språkpraktiker menas när barnen i förskolan blir uppmärksammade och 
inkluderade i olika språkliga sammanhang och aktiviteter. Det kan vara 
när förskollärarna pratar till varandra och när äldre barn pratar. Då me-
nar förskollärarna att barnen ges möjligheter till att delta i ”språkbad” 
där de hör och lär sig mer avancerade ord. Oftast sker dessa samtal vid 
något bord där flera barn och personal deltar. 
 

Förskollärare: Vi sitter vid ett bord och samtalar och inkluderar barnen det blir 
berikande tycker jag för de blir lite mer avancerat språk och då hör barnen 
det…de får liksom bada med i…de stora barnen blir förebilder och de lär sig 
av varandra. 

 
Förskolläraren beskriver hur en vanlig rutinsituation som sker vid ett 
bord kan bli en möjlighet till språkpraktik om personalen är lyhörd och 
låter alla barn bli inkluderade i samtalet. Förskolläraren uppmärksam-
mar också betydelsen av barn som lär och är förebilder för varandra. 
 
Förskollärarna beskriver också att deras förhållningssätt till språk och 
användning av språk har en betydande roll för vilka språkpraktiker som 
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sker i förskolan. De menar att de märkt en skillnad gällande sin syn på 
flerspråkighet i förskolan då de har fler flerspråkiga förskollärare. Där-
med har också deras förhållningssätt till barnens språkbruk förändrats 
från att endast tala svenska till att barnen talar sitt hemspråk med 
varandra i olika sammanhang. Personalen talar också olika språk och 
det menar förskollärarna, gynnar alla barn även de som enbart talar 
svenska. De lär varandra olika ord och vad de heter på olika språk samt 
att de tillrättavisar varandras språkbruk. 
 
I förskoleklass är språkpraktiker aktiviteter som stimulerar till berät-
tande, begreppsförståelse, språkljud och flera olika metoder som exem-
pelvis Bornholmsmodellen som används för att på ett strukturerat sätt 
skapa möjligheter till språklig medvetenhet. Olika språklekar och le-
kens betydelse beskrivs också som ett lustfyllt språklärande och språk-
praktik. Språkpraktikerna skiljer sig dock från förskolan då fokus är på 
det svenska språket. I citatet nedan beskriver en lärare i förskoleklass 
att bokstäverna inte är det viktigaste att kunna i förskoleklass då hon 
belyser att det framförallt är språklig medvetenhet som är viktigast i 
förskoleklass. 
 

Lärare i förskoleklass: Bokstäver är inte viktiga i sig utan det viktigaste är att 
låta barnen berätta med sina egna ord och att man får det här berättandet, att få 
många nya ord och sätta i ett sammanhang. Så jag tänker att bokstäver, det 
jobbar vi också med men just det här andra vardagliga, samtalen att ”ja hur 
tänkte du nu ” och att man försöker ställa frågor som ”vad menar du- inte peka 
den där, utan säga: men vad menar, du, vad då den där” försöka sätta ord på. 

 
Läraren beskriver det hon främst tycker är viktigt för barns språk-, läs- 
och skrivlärande. Beskrivningen tycks relatera till det som sker före det 
formella läs- och skrivlärandet. Dock kan läraren inte basera sitt för-
hållningssätt till något styrdokument då det vid intervjutillfället inte 
fanns några specifika lärandemål för förskoleklassen. Där skiljer sig 
förskoleklassen och grundskolan åt då det finns riktlinjer för grundsko-
lan. En lärare i årskurs ett beskriver följande: 
 

Lärare: Steget från förskoleklass till grundskolan är väldigt stort. Helt plötsligt 
så har man en massa mål som man ska nå, det ställs krav. 
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Lärarna i årskurs ett hänvisar till läroplanens kunskapskrav i svenska 
eller svenska som andraspråk, som till exempel att kunna läsa i slutet 
av årskurs ett. Grundförutsättningen för att nå detta är det svenska språ-
ket menar lärarna. Språkpraktiker sker vid högläsning där barnen upp-
muntras att prata om texter. Lärarna beskriver att flerspråkiga barn be-
höver mer tid och möjlighet att ta plats i samtalsstunder. En lärare be-
skriver att det krävs planerade strategier för det. 
 

Lärare: De flerspråkiga eleverna, samtal måste få ta plats och vara strukture-
rade så att alla får talstund och ge tid så de kan tala. Ja, det är många bitar att 
tänka på. Jag tycker det är svårt. Ju mer man pratar om det, desto mer kompli-
cerat blir det.  

 
Andra exempel på strategier och redskap för att underlätta och främja 
att flerspråkiga elever utvecklar sitt andraspråk som nämns i intervju-
erna är tecken, bilder, IKT.  
 
Lärarens citat och sammanfattningen av lärarnas beskrivningar visar att 
lärarna försöker tillämpa språkpraktiker specifikt för flerspråkiga barn, 
samtidigt som lärarna förstår att flerspråkighet är så mycket mer vilket 
läraren i citatet uttrycker. I lärarnas beskrivningar blir det också synligt 
att flerspråkighet i vissa sammanhang blir synonymt med nyanlända 
barn. 

Textpraktiker 
Förskollärarna och lärarna i förskoleklass belyser att det är betydelse-
fullt om det finns tillgång till skriv- och textmaterial som stimulerar 
barnen till att utforska, leka och pröva olika sätt att producera text. Om 
materialet utgår från barns intressen och att exempelvis erbjuda texter 
på olika språk kan det öka barns intressen till textpraktiker menar förs-
kollärarna i förskolan. 
 

Förskollärare: Vi satte upp det svenska alfabetet och eftersom vi har så många 
olika språk så satte vi också upp arabiska, persiska och turkiska och bara det 
gjorde att barnen blev intresserade och gick och tittade ”men ååh det här är mitt 
språk” bara det… 
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Lärarna i förskoleklass beskriver att de använder olika läromedel som 
uppmuntrar barn till att framförallt lära sig bokstäverna, stavelser och 
ljud. Det finns dock en varierad syn på vilka metoder som används. 
Vissa lärare menar att det är viktigt att barnen lär sig bokstäver enligt 
alfabetets ordning medan andra anser att barn ska erbjudas att lära sig 
bokstäver efter deras eget intresse och behov. Vissa menar också att 
korta ord som barnen har nytta av kan skapa mening och förståelse för 
hur barnen producerar text. I förskoleklassen används också bilder för 
att stimulera barnen att skriva eller använda symboler för att skapa en 
berättelse.  

 
Lärare i förskoleklass: Vi kommer på ord som börjar på den här bokstaven och 
så får barnen försöka hitta på ord också så skriver vi ner det, och så får de 
försöka skriva av det i den utsträckning de klarar det. 

 
Citatet illustrerar en textpraktik som ofta är förekommande i förskole-
klassens verksamhet. De texter som produceras utgår oftast från någon 
bokstav och något som barnen kan relatera till eller ge förslag på. Van-
ligt förekommande är att man i förskoleklassen arbetar med en bokstav 
i veckan som ett tema där bokstaven introduceras med en saga eller nå-
got annat för att skapa nyfikenhet hos barnen. Lärarna i förskoleklassen 
beskrev dock inte specifikt hur de tillmötesgår flerspråkiga barns intres-
sen i textrelaterade aktiviteter. 
 
Lärarna i årskurs ett beskriver att de använder flera olika metoder och 
arbetssätt i sin språk-, läs- och skrivundervisning. Utmärkande är att 
man arbetar både med språkets form, som kopplingen fonem och gra-
fem och språkets funktion genom att på många sätt möta och bearbeta 
olika slags texter. I intervjuerna framkommer att flera av lärarna använ-
der metoden "Att skriva sig till läsning", vilket förenklat innebär att 
barnen arbetar i par med att skriva egna texter på dator. Dock, är det 
flera lärare som menar att de inte följer metoden helt strikt som exem-
pelvis att inte använda penna första skolåret eller vissa övningar som 
ska genomföras i en viss ordning. De menar att de vill vara mer flexibla 
och lyhörda för var barnen är i sin utveckling och intressen. Lärarna 
lyfter också vikten av att tillsammans ta del av och bearbeta olika slags 
texter genom textsamtal och utvecklandet av läsförståelsestrategier. I 
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det sammanhanget har, speciellt i de lägre stadierna, högläsning en sär-
skild roll, inte bara för att utveckla läsförståelse utan också för att ge 
läsupplevelser. 
 

Lärare: Jag läser fortfarande för att underhålla, jag vill ha en bra bok att läsa 
för barnen men vi bearbetar ju liksom runtomkring också och jag tror inte ens 
att barnen reflekterar över det utan de är med och lyssnar och svarar och så, så 
det är alla sådana insatser utifrån, tror jag, ger mycket.    

 
Tematiskt arbetssätt används också för att utgå från barns intressen och 
för att underlätta, motivera barn till att bearbeta och förstå texter.  
Lärarna beskriver också att de i de olika ämnena bearbetar texter och 
att texpraktiker sker i andra ämnen än svenskämnet. 
 

Lärare: Matematiken, då jobbar jag med läsningen där. Jag läser rubriker och 
tittar på texten i matteboken och vi bläddrar kapitlet ”vad ser spännande ut?” 
´alltså det finns så mycket strategier. Man jobbar med lässtrategier i mattebo-
ken SO- boken, No-boken, överallt. 

 
Lärarna beskriver flera olika strategier vad det gäller textpraktiker och 
beskrivningarna tyder på att de är lyhörda för barns intressen och behov 
samtidigt som de har ett holistiskt synsätt gällande textpraktiker och att 
de använder olika metoder i arbetet med undervisningen. 

Lek-nära aktiviteter för lärande 
Förutsättningar för lek beskrivs också som viktiga för flerspråkiga barns 
lärande främst i förskolan och förskoleklassen. Förskollärarna i försko-
lan menar att de måste ge tid och vara lyhörda så att de inte stör leken. 
Leken måste ske på barns villkor för att de ska prata med varandra, 
komma överens och förhandla om olika roller i leken. Förskollärarna 
uppmuntrar också barnen att leka på det språk de känner sig bekväma 
med. Det är i leken som barn lär varandra både svenska och annat språk 
menar förskollärarna.  
 

Förskollärare: Barnet som pratar engelska hon har pratat lite här och så är det 
ett barn som är intresserad och då har hon tagit efter. Efter ett tag har de börjat 
prata engelska tillsammans när de leker. Det är liksom leken som är viktigast 
det är där som de lär sig av varandra. 
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Förskollärarna i förskolan beskriver också att de utgår från barnens in-
tressen. Lärande kan ske överallt bara man är lyhörd menar de. En för-
skollärare beskriver barns initiativ till lärande så här: 
 

Förskollärare: Det viktigaste är att man fångar upp barnens nyfikenhet när de 
visar sig intresserade av bokstäver eller var som helst, att man fångar det och 
fortsätter med det. 

 
Lärarna i förskoleklass betonar att aktiviteter i förskoleklass ska vara 
roliga och lustfyllda och det är i den fria leken som de flerspråkiga bar-
nen socialiseras med sina kamrater menar de. Flera av dem betonar att 
lärande i förskoleklassen ska vara något annat än skola men förklarar 
inte vad de menar med det. Flera av lärarna benämner aktiviteter som 
de anser har fokus på lärande som jobbarstunder, språk-lekar och ar-
betsstunder. 

 
Lärare i förskoleklass: Det ska vara roligt, vi kallar det språk-lek inte lektioner. 

 
Lärarna i årskurs ett beskriver att undervisningen ska vara lustfylld och 
betonar att de tar till vara flerspråkiga barns intressen i undervisningen. 
En lärare beskriver hur hon tar tillvara barnens intressen vad det gäller 
betydelsen av olika ord. 
 

Lärare: Då gjorde vi bilder och drog ut det och satte upp så att alla har sina ord 
då. De flesta valde djur men han valde ”galge, rivjärn” 

 
En annan lärare berättar att hon planerar undervisningen efter vilket be-
hov som finns hos de flerspråkiga barnen. 
 

Lärare: Är det många flerspråkiga? Så där måste jag ju fundera vad jag ska 
lägga undervisningar till dem som inte har så mycket SVA-tid till vår hjälp. 

Ge stöd för flerspråkighet 
I de respektive verksamheterna beskrivs stödet främst utifrån 
aspekterna, samarbete med föräldrar, samarbete med expertis och kam-
rater som stöd.  
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Samarbete med föräldrar 
Vad det gäller specifikt för flerspråkighet beskriver förskollärarna att 
det behövs ett särskilt stöd gällande kommunikation med föräldrar till 
de flerspråkiga barnen. Dels att det gynnar barnen att deras föräldrar 
kan känna sig delaktiga i förskolan men också att föräldrarna får en in-
syn i förskolans uppdrag menar förskollärarna. Förskollärarna upp-
muntrar också barnen att fråga sina föräldrar om betydelsen av olika 
ord. Barnen återkopplar ord med det svenska ordet, då lär sig barnen 
språket parallellt menar de. Förskollärarna menar också att det kan vara 
en fördel om det finns personal som pratar samma språk som föräld-
rarna. Då hör barnen vuxna prata ett mer avancerat språk och samtidigt 
blir flerspråkighet en del i vardagen. Förskollärarna poängterar att det 
är viktigt att föräldrarna pratar deras hemspråk med barnen. Föräldrarna 
har möjlighet att låna böcker på olika språk på förskolan och förskollä-
rarna uppmuntrar föräldrarna att läsa för sina barn. 
 

Förskollärare: Det kan vara bra att stimulera flera språk och sedan samarbeta 
med hemmet och föräldrarna. Vi har bokcafé, vi bjuder in två gånger och vi 
har böcker på flera språk och föräldrarna får komma och låna, också svenska 
böcker. 

 
I citatet beskriver förskolläraren att de erbjuder föräldrar och barn att 
delta i bokcafé. Böcker finns på olika språk vilket visar att förskollä-
rarna uppmärksammar alla språk och att de är lika viktiga. Bokcafé ak-
tiviteten inbjuder också föräldrarna att vara delaktiga och det finns nå-
got gemensamt att prata om mellan barn och vuxna.  
 
I förskoleklassen är föräldrakontakten inte lika kontinuerlig som i för-
skolan. Föräldrakontakten sker oftast i utvecklingssamtalen. I årskurs 
ett samarbetar oftast lärarna med specialpedagoger och föräldrar. Fler-
språkiga barn som har svårigheter följs upp och samarbetet handlar om 
en gemensam strategi för att ge det stöd som barnet behöver.  
 

Lärare: Vi samarbetar, de är hos dig [syftar på specialpedagogen] och vi dis-
kuterar lite fram och tillbaka vad vi kan göra i klassrummet och anpassa. Vi 
har också ett gott samarbete med föräldrar, även de är involverade i arbetet, de 
hjälper och de får jobba lite extra hemma. 
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Kontakten med föräldrarna sker huvudsakligen vid utvecklingssamtal. 
Då berättar lärarna vad de gör och hur föräldrarna exempelvis kan följa 
upp barnens läsförståelse. 
 

Lärare: Vi berättar att vi läser varje dag och hur vi läser och hur viktigt det är 
med återberättande och ger dem tips vad man kan göra. Många tar ju tacksamt 
emot tips också, som att man inte ska sluta läsa bara för att barnet har börjat 
läsa själv, alltså det ena utesluter inte det andra, att man fortsätter att läsa 
hemma. 

 
Något som framkommer i intervjuerna är att kontakten med föräldrar 
till flerspråkiga elever har särskild betydelse i de fall då det uppstår hin-
der i språk-, läs- och skrivutvecklingen i svenska. För lärarna är det då 
betydelsefullt att få ta del av föräldrarnas erfarenheter av barnets språk-
utveckling på modersmålet. Det kan ge ledtrådar till vad som hindrar 
och hur man kan arbeta vidare.  
 
Alla tre verksamheterna har tillsynes samarbete med föräldrar vad det 
gäller stöd för barns språk-, läs- och skrivutveckling men vad det gäller 
specifikt flerspråkiga barn tycks det vara förskollärare i förskolans 
verksamhet som beskriver betydelsen av samarbete utifrån ett flersprå-
kighetsperspektiv. 

Samarbete med expertis och kartläggning 
Ytterligare något som framträder som väsentligt för att stödja elevernas 
språk-, läs- och skrivutveckling i lärarnas beskrivningar är samarbetet 
mellan klasslärare och andra yrkeskategorier som specialpedagog, lo-
goped, psykolog och i förhållande till flerspråkiga elever lärare i 
svenska som andraspråk (SVA).  
 
Lärarna i förskoleklass beskriver att språktester och kartläggning är ett 
stöd för att följa upp barns och flerspråkiga barns utveckling samt att 
det är ett verktyg i övergången mellan förskoleklass och årskurs ett. 
 

Lärare i förskoleklass: Vi fick bekräftat genom Bornholmstesterna att det hade 
hänt något. Då kände man att det gett resultat och även stärkt självkänslan hos 
eleverna. Det kändes som de fick goda förutsättningar till ettan att knäcka läs-
koden och komma igång med skrivandet.  

 49 



 
För lärarna i årskurs ett har uppföljning och kartläggning stor betydelse 
och det sker på en mängd olika sätt, kvalitativt och kvantitativt. Exem-
pel som ges på kvalitativa sätt att följa upp elevernas lärande är att re-
gelbundet lyssna på varje barns läsning och ge återkoppling och att låta 
eleverna samla texter och andra alster som de tycker att de har lyckats 
med inför fortsatt planering. Lärarna talar om ett formativt förhållnings-
sätt, för att medvetandegöra eleverna om syftet med undervisningen och 
vart de är på väg. Lärarna talar också om kvantitativa och standardise-
rade tester för att screena på grupp- eller klassnivå eller för att kartlägga 
enskilda elevers förmåga och utveckling. Testerna syftar till att ge un-
derlag till hur undervisningen ska utformas. 

 
Lärare: Men det här är ett sätt att se, jag vet att hon ju är en duktig läsare och 
hon är också en duktig läsare så det där behöver du ju inte lägga krut på, men 
här har vi någon som inte alls har kommit så långt i sin utveckling. Då har jag 
ju en liten bild av hur jag ska kunna fortsätta med den undervisningen. 

 
Ett annat syfte som framkommer i intervjuerna är hur kartläggningarna 
gör att elever som riskerar att möta hinder i sin läs- och skrivutveckling 
tidigt "fångas upp" och erbjuds särskilt stöd och eventuell fortsatt ut-
redning av speciallärare eller specialpedagog.  

Kamrater som stöd 
Förskollärarna i förskoleklassen menar att flerspråkiga barn kan behöva 
mycket med bildstöd, teckenstöd och språkstöd men stödet som ges be-
ror på hur mycket stöd det enskilda barnet är i behov av.  
 

Lärare i förskoleklass: Det här med språkstöd är bra men det måste finnas en 
gräns så att man inte hela tiden sitter och översätter allt som sägs. 

 
Kamrater kan också vara ett stöd för flerspråkiga barn i förskoleklass 
och skola. Förskollärarna och lärarna försöker placera något barn som 
pratar samma språk men som också har goda kunskaper i det svenska 
språket. 

 
Lärare: De elever som har samma språk, de nyanlända som inte kan så kan det 
vara lite stöd. 
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Barn som är flerspråkiga kan också vara ett stöd till lärarna. En lärare 
beskriver det så här: 

 
Lärare: Vi har en tjej i klassen som inte förstår svenska, inte så mycket i alla 
fall, ordförrådet är väldigt litet. Henne har vi placerat bredvid en som kan både 
svenska och språket [syftar på modersmålet] för att hjälpa henne med översätt-
ning ibland, då vi står som frågetecken. Hon översätter ibland när vi ber henne 
göra det så att vi förstår varandra. 

 
Beskrivningarna från lärarna i förskoleklass och i årskurs ett är ett är 
detta tillsynes en vanlig situation i verksamheten. Flerspråkiga barn 
fungerar som stöd för de barn som pratar samma språk samtidigt som 
de fungerar som tolkar till personalen i förskoleklassen och skolan. De 
flerspråkiga barnen är också ett stöd för verksamheterna i att integrera 
flerspråkiga och nyanlända barn till förskoleklass och skola. 
 

Lärare i förskoleklass: Det känns om att det största jobbet gör barnen runt de 
nyanlända. Oftast i den fria leken men även vid jobbarstunder, de får samma 
bok, de får liksom samma grejer. De sitter och skriver av någon som kan men 
det gör ju förskoleklassen överlag. 

 
I citatet beskriver läraren flerspråkiga barnens olika förutsättningar. De 
barn som behärskar flera språk är ett stöd för både förskollärare och 
flerspråkiga kamrater. Det finns också en viss antydan till reflektion att 
barn kan vara ett stöd för flerspråkiga barn men det gäller också gene-
rellt för alla barn.  

Diskussion  

Sammanfattning 
Syftet med det här kapitlet var att belysa vilka förutsättningar förskol-
lärarna och lärarna beskriver att de tillämpar för flerspråkiga barns 
språk-, läs- och skrivutveckling i förskola, förskoleklass och grundskola 
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årskurs ett. Beskrivningarna tyder på att det finns både likheter och av-
görande skillnader i hur man arbetar didaktiskt med att främja dessa 
barns lärande och utveckling i de tre olika skolformerna.  
 
Synen på flerspråkighet tycks variera beroende på verksamheternas or-
ganisation. I förskolan framkommer att flerspråkighet ses som en del i 
vardagen och inte vid specifika tillfällen. I förskoleklass och årskurs ett 
uppmuntras flerspråkighet i den ordinarie skoldagen men mer utifrån 
barns egna initiativ samt att det är det svenska språket som är normen 
och det språket som är i fokus i undervisningen. I analysen framkommer 
att förskollärare, lärare i förskoleklass och årskurs ett, beskriver fyra 
betydande förutsättningar för flerspråkiga barns språk-, läs- och skriv-
utveckling: lärandemiljö, språkpraktiker, textpraktiker och lek-nära 
aktiviteter. Avseende stöd för flerspråkighet-, läs- och skrivutveckling, 
beskriver förskollärarna att de främst samarbetar med föräldrar. Här 
skiljer sig tillämpningen av stöd då lärare i förskoleklass och årskurs 
ett, beskriver främst samarbete med expertis och kamrater som det 
främsta stödet för flerspråkiga barn.  

Synen på flerspråkighet 
I förskolan läggs enligt beskrivningar av förskollärarna stor vikt vid att 
erbjuda barnen rika tillfällen att utveckla talspråket. Detta sker på olika 
sätt, till exempel genom att inkludera barnen i samtal på ett medvetet 
sätt. Prioriterat i förskolan är också att låta barnen delta i aktiviteter som 
på olika sätt gynnar språklig utveckling och ordförståelse: sånger, ram-
sor, lek, spel. Det är stora skillnader mellan talspråk och skriftspråk på 
så sätt att de tillhör olika kommunikationssystem (Hagtvet, Frost & 
Refsahl, 2016), men samtidigt kan de förstås som två olika sidor av 
samma mynt. Den talspråkliga utvecklingen ligger till grund för att ut-
veckla skriftspråklighet (Vygotsky, 1986), och aktiviteter som stimule-
rar talspråklig utveckling hos barn i förskoleåldern utgör på så sätt en 
grund för skriftspråksutveckling. Arbetet med muntlig kommunikation 
och att ge barnen möjligheter att ta del i samtal beskrivs även av lärarna 
i årskurs ett. En skillnad är att man i förskolan talar om att ”ta tillfällen 
till samtal i akt” medan det i skolans kontext handlar mera om planerade 
och strukturerade samtal om till exempel en text man har läst. Att ta del 
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av och ges plats i ett ordnat samtal ses särskilt gynnsamt för de flersprå-
kiga eleverna. För de barn som är flerspråkiga betonas särskilt av förs-
kollärarna värdet av att uppmärksamma olika språk och att ge barnen 
möjligheter att praktisera sina olika språk. Det görs till exempel genom 
att använda barnens språk i olika sammanhang som sånger, berättelser, 
namn. För att lära sig att läsa och skriva på svenska krävs god semantisk 
och lexikal förmåga (Hyltenstam, 2010). På så sätt är de aktiviteter som 
genomförs i förskolan med syfte att utveckla barnens ordförråd och 
muntliga språkbehärskning av stor betydelse.  
 
Något som forskningen ganska entydigt har visat är betydelsen av att få 
utveckla sitt modersmål eller första språk. Enligt Puskás och Björk-Wil-
lén (2017) är det vanligt att betydelsen av modersmål feltolkas och upp-
fattas som att barn med utländsk bakgrund bör utveckla sitt modersmål 
innan de lär sig ett annat språk. En sådan tolkning kan uppfattas som att 
barn inte kan lära sig ett annat språk förrän de har lärt sig ett språk or-
dentligt. Det finns ingen forskning som stödjer dessa föreställningar 
däremot finns det forskning (Winsler, Burchinal, Tien et al., 2014) som 
visar att barn som får utveckla flera språk parallellt med det språk som 
pratas i hemmet kan få kognitiva fördelar. Däremot har forskning visat 
att det för de flesta flerspråkiga barn är det lättare att lära sig läsa och 
skriva på modersmålet (Hyltenstam, 2010; Snow et al., 2005).  
 
Det framkommer en skillnad mellan förskola och skola i intervjuerna. I 
förskolan arbetar förskollärarna för att stimulera språkutveckling uti-
från vad som skulle kunna kallas ett helhetsperspektiv. I olika situat-
ioner under dagen i förskolan uppmärksammas och stimuleras barnens 
språkutveckling, och för de flerspråkiga barnen handlar det då om bar-
nens olika språk. Det ses som värdefullt för barnen och deras familjer 
att förskolan uppmärksammar och lyfter andra språk än svenska. Lä-
rarna i förskoleklassen och i årskurs ett uppmärksammar barns olika 
behov av förutsättningar och tillämpning av flerspråkighet i verksam-
heterna, men den undervisning som beskrivs utgår från att lära sig det 
svenska språket och undervisning på modersmålet. Lärare i årskurs ett 
menar att det är av betydelse att alla barn utvecklar svenska eller 
svenska som andraspråk, dock är det en stor utmaning att möta flersprå-
kiga barns olika behov då barns erfarenheter av språk kan variera på 
många olika sätt som exempelvis språkljud och skriftspråk. Synsättet 
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visar på en syn där språket och skriftspråket har en överordnad roll i 
undervisningen. Enligt forskning kan barns språkutveckling inte skiljas 
från den sociala kontext där den sker (Cummins et al., 2005). Barn so-
cialiseras genom språk och det finns ett samband mellan de båda pro-
cesserna, språkutveckling och lärande. Det innebär att barns socialisat-
ion kan gestaltas på olika sätt utifrån olika erfarenheter och kulturer 
(Evaldsson & Cekaite, 2010; Norling, 2015; Wedin, 2011).  
 
Det är intressant att förskollärarnas förhållningssätt och arbete med att 
flerspråkiga barns ska ges goda förutsättningar att utveckla både ett el-
ler flera modersmål och svenska genom lek, bejakande av flera språk 
och samarbete med hemmen så tydligt följer skollagen och läroplanens 
intention om att barnen ska ges förutsättningar att både utveckla både 
svenska och modersmål. Förskollärarnas beskrivningar ligger i linje 
med det uppdrag för förskolan som anges i Skollagen (SFS 2010:800) 
om att förskolan ska ”medverka till att barn med annat modersmål än 
svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt mo-
dersmål” (Kap. 8, §10).  
 
När det gäller årskurs ett visas i resultatet att undervisningen delas upp 
i större utsträckning, modersmål för sig och svenska som andraspråk för 
sig, något som också följer ämnesuppdelningen som sker i och med in-
trädet i den obligatoriska skolan och Lgr 11. I grundskolan sker en upp-
delning mellan undervisning i svenska eller svenska som andraspråk 
och modersmål som också är synlig i Skollagen enligt följande:  
 

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska 
erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om: 1. språket är elevens dag-
liga umgängesspråk i hemmet, och 2. eleven har grundläggande kunskaper i 
språket. (Kap. 10, §7) 

 
Tidigare forskning (Fast, 2007; Sandberg, 2012; Skoog, 2012) har visat 
hur organisationen med tre skolformer, förskola, förskoleklass och 
grundskola, kan innebära diskontinuitet i språk-, skriv- och läsunder-
visningen och därmed för barns tidiga lärandeprocess. En kritisk faktor 
som uppmärksammats är att undervisningen i förskoleklasserna ser 
olika ut beroende på lärarnas utbildning och pedagogiska tradition. För-
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skoleklassen regleras av Lgr11 men då kursplaner i svenska och uppnå-
endekrav för eleverna inte gäller för förskoleklassen har uppdraget för 
lärare i förskoleklass kopplat till språk-, skriv- och läsundervisning bara 
angetts på ett ytterst övergripande plan. Från och med augusti 2016 
finns särskilda riktlinjer för arbetet i förskoleklass. I intervjuerna talas 
det inte explicit om läroplaner i någon större omfattning. Däremot fram-
kommer detta på ett mer implicit sätt. Kärnan i de språkstimulerande 
aktiviteterna som beskrivs från förskolan handlar om att på olika sätt 
erbjuda varje barn möjlighet att utveckla sitt eller sina språk, sett till 
ordförråd, begrepp och kommunikation genom vardagliga aktiviteter, 
lek och estetiska uttrycksformer. Arbetet förefaller vara väl förankrat i 
de mål som skrivs fram för utveckling och lärande i Lpfö98. Lärarna i 
årskurs ett beskriver hur de arbetar på olika sätt med språk-, skriv- och 
läsundervisning. De olika momenten som beskrivs ligger i linje med 
kunskapskraven i Lgr11 för elever i årskurs ett om att ”läsa meningar i 
enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi 
och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt” (Skolverket 2016, s. 
252). Frånvaron av läroplansskrivningar liknande dem som gäller för 
förskola och årskurs ett har sannolikt bidragit till att språk-, skriv- och 
läsaktiviteter och undervisning enligt tidigare forskning (t.ex. Skoog, 
2012, Sandberg, 2012) gestaltat sig på skilda sätt i olika förskoleklasser 
vad gäller omfattning, innehåll och arbetsformer. I den här småskaliga 
studien visas att den undervisning som beskrivs från förskoleklass lig-
ger nära de nya skrivningarna i läroplanen. Det kan naturligtvis vara en 
tillfällighet men kan också bero på det mediala, politiska och veten-
skapliga intresse som riktats mot förskoleklassen under senare år.  
 
Om läroplaner är ett stöd eller ett hinder för att skapa goda lärmiljöer 
för barn och elever att utveckla flerspråkighet kan naturligtvis diskute-
ras.  

It’s hard to argue that we are teaching the whole child when school policy dic-
tates that students leave their language and culture at the schoolhouse door 
(Cummins et al., 2005, p.39). 

 
Det som uttrycks i citatet framkommer också i en studie av Fast (2007) 
som visar hur förskola och skola är dåliga på att tillvarata barnens olika 
språkliga och kulturella erfarenheter, det sociala kapital de bär med sig.  
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Undervisning och förutsättningar 
Undervisning i förskolan är ett relativt nytt begrepp i förskola och för-
skoleklass sedan verksamheternas övergång till utbildningsväsendet 
samt förtydligande av förskolans uppdrag och utveckling vad det gäller 
lärande om olika innehåll (Skolverket, 2016). Undervisning i förskolan 
kan definieras som ”sådana målstyrda processer som under ledning av 
lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom in-
hämtade kunskaper och värden (Skollagen 2010:800, kap.3. 3§)”. Till 
skillnad från grundskolan har varken förskolan eller förskoleklassen 
mål att uppnå då det är själva processen för lärande och utveckling som 
är i fokus för verksamheterna. I fokusgruppsintervjuerna synliggörs 
skillnader mellan verksamheternas beskrivningar av verksamheternas 
innehåll och lärande gällande flerspråkiga barns språk, - läs- och skriv-
utveckling. Förskollärarna i förskolan och förskoleklassen använder 
inte begreppet undervisning men i förskolan och förskoleklassen kan 
beskrivningarna av förutsättningar relateras till skollagens definition 
det vill säga målstyrda processer. Däremot skiljer sig beskrivningarna 
mellan förskola och förskoleklass då undervisningsbegreppet i försko-
leklass tycks ersättas med begrepp som jobbarstunder, arbetsstunder 
och språklekar. Dessa begrepp verkar lärarna i förskoleklassen tillämpa 
för att tydliggöra att lärandet är i fokus i aktiviteterna men ändå skiljer 
sig från grundskolans lärandeaktiviteter. Det blir tydligt att lärarna i för-
skoleklassen saknar förankring till styrdokument vad det gäller tillämp-
ning av begrepp som visar på förskoleklassens uppdrag för lärande och 
utveckling. Det ska dock tas i beaktande att fokusgruppsintervjuerna 
genomfördes vårterminen 2016, det vill säga innan de nya riktlinjerna 
för förskoleklassen i Lgr 11 publicerades. Gemensamt för verksamhet-
erna förskola, förskoleklass och grundskola årskurs ett är att undervis-
ning handlar om de didaktiska strategier som förskollärare och lärare 
tillämpar i undervisningen för lärande om olika innehåll, det vill säga 
förutsättningar för lärandeverksamheten i förskoleklass under senare år.  
 
Enligt Kultti (2014) är det en utmaning för föräldrar att bevara moders-
målet om användning av språket är begränsade i förskola och skola. I 
fokusgruppsamtalen betonar förskollärarna i förskolan att de tycker att 
det är betydelsefullt med samarbete mellan hemmet och förskolan. För-
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skollärarna tycks försöka stödja föräldrarna att upprätthålla barns mo-
dersmål genom att erbjuda föräldrarna att låna böcker på olika språk, 
läsa för sina barn och genom att ordna bokcafé där barn, föräldrar och 
förskollärare kan kommunicera med varandra på flera språk.  I försko-
leklassen tycks samarbetet med föräldrar också ske tillsammans med 
specialpedagogen där föräldrar och personal planerar eventuell anpass-
ning i klassrummet samt involverar föräldrarna till att arbeta med vissa 
uppgifter och läsa böcker i hemmet. I årskurs ett, sker kontakten med 
föräldrar oftast vid utvecklingssamtalen och lärarna betonar att de till-
sammans med barnet kommer överens om vad som ska samtalas om 
och de tillsammans sätter mål för lärandet. Vad det gäller utveckling av 
barns modersmål, betonar lärarna betydelsen av kontakten med mo-
dersmålslärare. Samverkan med föräldrar till flerspråkiga barn i försko-
leklass och årskurs ett visar också här mer på ett individuellt perspektiv 
på flerspråkighet medan förskolan tycks ha ett mer institutionellt per-
spektiv. Dock kan det institutionella perspektivet i den här studien rela-
teras till Skolverkets (2013) definition på institutionellt perspektiv då 
förskolan som deltar i den här studien inte har ett uttalat flerspråkigt 
program där flera språk används organiserat på en daglig basis. Försko-
lan i den här studien är flerspråkig på individnivå men har en verksam-
het där flerspråkighet blivit en norm. 
 
Forskning visar att synen på och kunskap om flerspråkighet har bety-
delse för vilka förutsättningar som erbjuds flerspråkiga barns språklä-
rande (Damber, 2010; Snow et al., 2005). Enligt Cummins et al. (2005) 
är flerspråkiga barn förankrade i de språkliga begrepp som är förekom-
mande i hemmiljöns uttryck och kultur. Därför menar Cummins et al. 
att undervisningen bör främja övergång av barns erfarenheter av be-
grepp från hemmiljön till de språkliga begrepp som tillämpas i lärandet 
av textpraktiker på nytt språk. Det vill säga överföringen mellan språ-
ken stödjer barns parallella textpraktiker vilket också kallas biliteracy. 
I förskollärarnas beskrivningar både från förskolan och förskoleklass 
framkommer att det är betydelsefullt att det finns tillgång till skriv och 
textmaterial och att materialet utgår från barns intressen samt att verk-
samheten erbjuder texter på olika språk. Förskollärarna menar att det 
kan främja barns intresse för skriftspråkspraktiker. Här verkar tillsynes 
förskollärarna ha erfarenhet och kunskap om vilka förutsättningar som 
främjar flerspråkiga barns biliteracy utveckling.  
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I fokusgruppsintervjuerna framkommer en viss osäkerhet hos förskol-
lärarna i förskoleklass och lärarna årskurs ett, gällande förhållningssätt 
och synen på flerspråkighet. Det framkommer också att flera saknar 
kompetensutveckling i området för att kunna möta de krav som ställs i 
läroplanerna och uppmärksamma och stödja flerspråkiga barns lärande 
i verksamheterna. Det finns en risk, att barn som inte ges möjlighet till 
parallell användning av flera språk, överger det språk som inte talas av 
kamrater och lärare och därmed inte utvecklar flerspråkighet (Kultti, 
2014; Skolverket, 2013). Erbjuds barn undervisning i det språk som 
barnet behärskar bäst kan det ge goda förutsättningar för barnets fram-
tida språk-, läs och skrivutveckling (Hyltenstam, 2010; Snow et al., 
2005; Skolverket, 2013).  

Slutsatser 
Inledningsvis i detta kapitel beskrivs flerspråkighet utifrån perspekti-
ven, individuell flerspråkighet och institutionell flerspråkighet. Förskol-
lärarna och lärarnas beskrivningar visar främst på förutsättningar för 
flerspråkiga barn utifrån perspektivet individuell flerspråkighet det vill 
säga, att verksamheterna är svenskspråkiga på institutionell nivå men 
flerspråkiga på individnivå och där personalen talar enbart svenska me-
dan barnen är flerspråkiga. I förskolan synliggjordes dock ett mer in-
stitutionellt perspektiv där förskolan är svenskspråkig men flerspråkig 
på individnivå och där barn och personal använder fler språk i kommu-
nikation med vilka de delar samma språk. Dock har inte förskolan i den 
här studien ett flerspråkigt program där flera språk används på en daglig 
basis, vilket Skolverket (2013) definierar som det institutionella per-
spektivet. Resultatet i den här studien kan bidra till ett vidgat perspektiv 
på det institutionella perspektivet, en förskola som är flerspråkig på in-
dividnivå men har en verksamhet där flerspråkighet blivit normen.  
 
I flera exempel synliggörs det institutionella perspektivet i förskolan då 
förskollärarnas beskrivningar visar på ett förhållningssätt där de beskri-
ver att flerspråkighet blir en del av förskolans vardag exempelvis när 
barn och förskollärare talar sitt modersmål mellan varandra i olika sam-
manhang. Det kan även ses som ett ”mångfaldsperspektiv som inklude-
rar individ, samspel och sammanhang” (Kultti, 2014, s. 25). Det som 
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beskrivs av lärarna i årskurs ett kännetecknas av ett tydligt individuellt 
perspektiv, det handlar om hur man arbetar för att främja elevernas in-
dividuella lärande och utveckling i svenska eller svenska som andra-
språk. 
  
I fokusgruppsintervjuerna blir det tydligt att flerspråkighet oftast blir 
synonymt med nyanlända barn. Det kan bli problematiskt eftersom be-
greppet flerspråkighet utgår från barn som behärskar och talar fler än 
ett språk till vardags (Björk-Willén, 2014). Vad det gäller nyanlända 
har barnen också här olika ”ryggsäckar”. I de fall där föräldrarna och 
barnen talar flera språk i hemmet och till vardags kan barnet ses som 
flerspråkigt. Men talar barnet endast ett språk i hemmet, är barnet per 
definition inte flerspråkigt men kan bli flerspråkig efter en tid om barnet 
ges möjlighet att lära sig det svenska språket i förskola, förskoleklass 
och grundskola, parallellt med det språk som talas hemma (Björk-Wil-
lén, 2014; Skolverket, 2013). Det blir då betydelsefullt att det finns kun-
skap om vilka möjligheter och förutsättningar som ges i de respektive 
verksamheterna.  
 
Det kan tyckas utmanande för en lärare att ta tillvara på alla flerspråkiga 
barns språk i undervisningen men det handlar inte om att kunna tala alla 
språk (Kultti, 2014). Det viktigaste är förhållningssättet att vara nyfiken 
och bekräfta barns språkliga identitet och vara öppen för parallella text-
praktiker. Flerspråkiga barns möjlighet till att använda språkliga be-
grepp, estetiska uttrycksformer parallellt i textpraktiker. Förskolans lä-
rare ger flera exempel på hur de arbetar med estetiska uttrycksformer 
som dans eller sånger för att stärka barnens olika språk. Flerspråkiga 
förskollärare ses som en tillgång i verksamheten då de kan möta barn 
som talar samma språk. På så sätt kan förskollärarnas förhållningssätt 
och didaktiska strategier relateras till forskning som visar att parallella 
språkpraktiker och multimodala verktyg som utgår från barns intresse 
och identitet (identity texts) ökar flerspråkiga barns motivation (Chow 
& Cummins, 2003) till textpraktiker. Genom att ge barn förutsättningar 
att dela med sig av texter och estetiska uttryck parallellt i flera språk 
kan barns texter bli bekräftade från både familj, släkt samt lärare och 
kamrater. Citatet av Cummins med flera illustrerar betydelsen av paral-
lella textpraktiker: 
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With identity texts, audience becomes a powerful source of validation for the 
student (Cummins et al., 2005, s 42). 

 
Dahlbäcks (2016) studie visar också att det finns lärare som anser att 
estetiska uttrycksformer är vägen in i skriftspråket och att ”det kompen-
serar för olikheter och skapar gemenskap” (s.14).  Ett inkluderande ar-
betssätt oavsett flerspråkiga lärare eller ej, där lärare bekräftar och er-
bjuder olika estetiska uttrycksformer för att möjliggöra barns identitet 
och parallella textpraktiker i syfte att motivera och utmana flerspråkiga 
barns språk, - läs- och skrivutveckling har den främsta betydelsen i 
språkundervisningen. Ett inkluderande arbetssätt kan också utmana 
eventuella språknormer, makt och de hierarkier som annars riskerar att 
befästas i verksamheterna (Edvaldsson & Cekaite, 2010). 
 
Det helhets- och inkluderingsperspektiv som framträder i beskrivning-
arna från förskolans praktik syns inte alls på samma sätt i det som be-
skrivs av lärarna i årskurs ett. Det betyder inte att det inte finns ett så-
dant på skolorna, men tydligt är att lärarna som deltagit i intervjuerna 
huvudsakligen talar om sin undervisning i svenska.  Från och med 
grundskolans årskurs ett regleras lärarnas undervisning i språk-, läs- 
och skrivutveckling av kursplaner, kunskapskrav och timplaner i 
svenska och svenska som andraspråk (för årskurs ett gäller förutom 
svenska motsvarande för matematik, SO, NO, Bild, Musik, Idrott, 
Slöjd). Riktad undervisning i svenska/svenska som andraspråk är avgö-
rande för att barn med annat modersmål ska kunna utveckla flersprå-
kighet (Hedman, 2012; Hyltenstam, 2010) men bör ses som en be-
ståndsdel i en större mosaik. Det kan vara en utmaning för skolan, med 
dess uppdelning mellan ämnen och lärare, att de olika bitarna (t.ex. 
svenska, modersmål, inkludering, identitet, kulturer) verkligen blir till 
en helhet för den enskilde eleven.  
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Flerspråkig identitetsutveckling som 
pedagogisk grund för en multietnisk förskola 

 
 
Mia Heikkilä och Anne Lillvist 
 

Inledning  
Förskolan har sedan 2011 och den reviderade läroplanen ett stärkt upp-
drag gällande språkutvecklande insatser. Samtidigt har också kvalitets-
kraven för förskolan stärkts. Det har gjort att det nu finns tydligare krav 
på att förskolor förväntas arbeta med språkutveckling i förskolan och 
att det är kopplat till kvalitetskrav. Detta har skett samtidigt som för-
skolor i Sverige i allt större utsträckning möter barn med svenska som 
andra eller tredje språk, något som ställer nya krav på både förskolans 
arbetssätt kring språkutveckling och också samverkan med föräldrarna. 
Sverige är i ett läge där man under de senaste åren sett bostadssegregat-
ionen öka, och därmed också förskolesegregationen öka, tillsammans 
med att man under det senaste året (2015-2016) tagit emot många flyk-
tingar och asylsökande. Sambandet mellan bostadssegregation och för-
skolesegregation dokumenterades redan år 2002 av Pérez Prieto, Sahl-
ström, Calander, Karlsson och Heikkilä som i en undersökning fann att 
de föräldrar som aktivt väljer en annan förskola än den som finns närm-
ast bostaden är välutbildade, svenskfödda, medelklassföräldrar och inte 
föräldrar som nyligen flyttat till Sverige. Möjligtvis är förskolesegre-
gationen ännu mer utbredd idag. Det gör att förskolor i områden där 
bostadssegregationen är som störst också behöver ha en beredskap att 
hantera verksamheten som relaterar till den här samhällsförändringen.  
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Bakgrunden är att fler familjer kommer till förskolan med andra språk 
än svenska. Familjebakgrunderna för barn med svenska som andra eller 
tredje språk ser väldigt olika ut och kommunikationsbehoven mellan 
förskolorna och hemmen ser också väldigt olika ut. Från forskning vet 
vi idag att föräldrasamverkan är betydande för barnets vistelse i försko-
lan men att många förskollärare också upplever föräldrasamverkan som 
någonting svårt, speciellt då förskollärare och vårdnadshavare inte delar 
språk (Björk-Willén, 2014). Samtidig skrivs föräldrasamverkan fram 
tydligt i förskolans styrdokument som ett arbete som förskolan ska be-
driva för att erbjuda samverkan med alla vårdnadshavare. I detta kapitel 
tar vi avstamp från ett projekt med den övergripande frågan: Hur skapar 
förskolan fungerande samverkan och kommunikation mellan förskola 
och hem i situationer när det handlar om barnens språkutveckling? I det 
här kapitlet kommer vi att diskutera en del aspekter som framkom när 
vi studerade det.  
 
Det finns en stor efterfrågan kring kunskap om multietnicitet i förskolan 
eftersom det delvis är förändrade fenomen. Studenter vid lärarutbild-
ningen, verksamma förskolepedagoger samt förskollärarprogrammets 
branschråd har efterfrågat nyutexaminerade förskollärare med kompe-
tens i att undervisa och utveckla lärande hos alla barn i förskolan, inte 
enbart enspråkiga barn utan också barn som har flerspråkig bakgrund. 
Ökade krav har också framförts från flertalet forskare om att svenska 
som andra språk bör ingå som obligatoriskt innehåll i all lärarutbild-
ning.  Det här projektet har utmynnat i kunskap och exempel på hur 
man kan arbeta och idag arbetar, för att utveckla både nya metoder och 
också forskningsprojekt gällande flerspråkighet. Syftet med vår över-
gripande studie Förskolans samverkan med hemmet gällande barns 
språkutveckling, med särskilt fokus på multietnicitet, har varit att iden-
tifiera faktorer som enligt förskollärare har haft en positiv inverkan på 
arbetet med att främja språkutveckling genom att arbete med föräldra-
samverkan, men också till att identifiera utvecklingsområden gällande 
föräldrasamverkan kring barns språkutveckling. 
 
Kunskap om språkutveckling och multietnicitet i förskolan blir mer och 
mer efterfrågade eftersom förskolan har höga kvalitetskrav, genom att 
bland annat främja barns språkutveckling, och genom att barngrupperna 
blir språkligt sett mer heterogena. Hemmet har en viktig stödjande 
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funktion för barns språkutveckling och samverkan mellan förskolan och 
hemmet är därför viktig. Samverkan mellan hem och förskola är central 
för att barn ska uppleva kontinuitet i sina liv, och särskilt för barn som 
har flera språk och flera kulturer och nationaliteter att förhålla sig till. 
Glapp mellan förskolans ”liv” och hemmets ”liv” gynnar inte barns ut-
veckling och lärande. Om det finns god samverkan mellan förskola och 
hem genom fungerande kommunikation där alla inblandade parter upp-
lever att de är lyssnade på och får den information de behöver kan man 
också anta att det skapar helheter och goda förutsättningar för barns lä-
rande. 
 
Språkutveckling i ett eller flera språk är viktig för alla barns identitet, 
och att få kontinuitet kring språkutveckling med god samverkan mellan 
förskola och hem kan vara av avgörande betydelse för lärande generellt 
(Arnold, Zeljo, Doctoroff & Ortiz, 2008, Haney & Hill, 2004). I försko-
lans läroplan anges också att samverkan mellan förskolan och hemmet 
är viktig för barns utveckling och lärande, och att samverkan kan ske 
under vissa former. Det här samproduktionsprojektet kombinerar dessa 
två aspekter av läroplanen. Utifrån dessa utgångspunkter har vi landat i 
att vidare utifrån syftet med studien utforska hur ”flerspråkig identitets-
utveckling” kan ske i förskolan, där vi menar att flerspråkighet utifrån 
olika hem- och skolspråk också innebär att relatera till barns identiteter. 
Eller som Arzubiaga, Nogureon och Sullivan (2009) uttrycker att en 
process av migration för en familj eller ett barn inte är något statiskt, 
utan ett komplext samspel mellan tid, kontext och människor, och att 
det också behöver betraktas så inte minst i en utbildningspraktik som 
till exempel förskolan.  

Tidigare forskning 
Mycket av den internationella forskningen som berört temat för detta 
kapitel har berört skolan, snarare än förskolan, varför det också är in-
tressant att studera förskolans arbete för att främja flerspråkiga barns 
språkutveckling (Björk-Willén & Cromdal, 2009, Kultti 2012, Kultti & 
Pramling Samulesson, 2016) och hur detta kan stärkas. Det handlar en 
hel del om förhållningssätt och kunskap, där ansvaret för att främja mo-
dersmål har tidigare lämnats över till modersmålslärare och barnets 
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hemmiljö.  Idag vet man att ett mer holistiskt synsätt på språkutveckling 
är mer hållbart (Gruber, Björk-Willén & Puskas, 2013; Skolverket, 
2013), samtidigt som det saknas kunskap om hur detta arbete kan ske i 
praktiken.  
 
En del forskning om nyanlända och förskolan finns (se till exempel Ska-
remyr, 2014) men nyanländas position i förskolan är inte att likställa 
med barn med flerspråkig identitet som bott i Sverige ett tag eller är 
födda här och har uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap. Det 
är de sistnämnda barnen som denna studie kan sägas fokusera på, men 
aspekter av och attityder till språkutveckling kan överensstämma med 
hur det ser ut för gruppen nyanlända. Detta kan till exempel handla om 
synen på hur barns flerspråksutveckling bör se ut och vilka insatser en 
skolhuvudman ska sätta in för att åstadkomma det. Här kommer bland 
annat lärares medvetenhet och syn på flerspråkighet in som en central 
del. 
 
Skaremyrs (2014) studie om nyanlända barn i en förskola visar, hur 
barn utvecklar språkstrategier för förståelse i sociala sammanhang. Ska-
remyr visar hur barnen som inte delar svenska än ändå kommunicerar 
och leker, och också utvecklar lek. Kirova (2010) studerar flyktingbarn 
i sin studie och lyfter fram vikten av lek. Även i studien som presenteras 
i det här kapitlet kan det vara av betydelse att lyfta just hur leken har en 
viktig plats som språköverbryggare, och att leken kan vara ett gränsom-
råde där barnens olika kompetenser och erfarenheter får visa sig viktiga. 
Kirova (2010, s. 74) skriver att den studie som hon genomförde:  
 

demonstrated that the intercultural approach to education could open possibil-
ities for new directions in early childhood practice in which a hybrid space is 
open for children and adults who share it to bring their knowledge and ways of 
being in the world. In this space, play is a vehicle for preserving cultural group 
identities while creating a common culture. (s.74) 

 
Här blir leken en plats där användning av fler språk aktivt kan existera 
genom att allas kunskaper och erfarenheter kan tas till vara. Flera andra 
forskare (Dunn, Bundy & Woodrow, 2012, Hulusi & Oland, 2010, 
Marsh, 2012) pekar också på hur estetiska uttrycksformer i bred mening 
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kan vara ett sådant gränsområde där allas kunskaper och erfarenheter 
blir viktiga och flerspråkigheten kan få plats.  
 
I förskolan kan sådana situationer uppstå där yngre barn som inte ut-
vecklat en språklig förmåga på varken svenska eller ett andra eller tredje 
språk kan ha svårt att bli förstådda. Resultat pekar på att barnen hanterar 
denna situation genom att utveckla strategier och också inkludera alla 
barn, oavsett språklighet (Cekaite, 2006). Resultaten tyder på att även 
om barn inte har ett välutvecklat språk, så kan man bli inkluderad i 
gruppen förutsatt att det finns ett inkluderande klimat i gruppen sedan 
tidigare (Kultti, 2012). Det tyder också på att det verbalt uttryckta språ-
ket inte i alla situationer är den minsta gemensamma nämnaren för 
barns kommunikation utan det kan vara blickar, gester eller utforskande 
av gemensamma leksaker (Henning & Kirova, 2012). 

Flerspråkslärande  
Inom flerspråkslärande finns en stor mängd forskning. En del är inrik-
tad på språkinlärning generellt, andra beskriver och tolkar barns andra-
språksinlärning när det andra språket är ett helt främmande språk, me-
dan det är svårare att hitta forskning om barns flerspråkighet också 
kopplad till identitet. Vi menar här att flerspråkigheten blir både ett mål 
och ett medel för mångfacetterad identitetsutveckling, där språket i sig 
inte står ensamt utan relateras till också vem man är och vill vara. Gäl-
lande förskolan som kontext för detta, och för förskolebarn, är detta inte 
ett stort forskningsfält (Bunar, 2010). 
 
Aspekter av språkinlärning som vi lyfter fram är ett sätt att påminna om 
att språkinlärning faktiskt sker och inte är något som enbart kommer av 
sig självt, utan det är en aktiv lärandeprocess för ett barn. Håkansson 
(2003) beskriver språkinlärning som antingen simultan eller successiv. 
Den simultana flerspråkigheten innebär att man lär sig två eller fler 
språk från födseln medan den successiva flerspråkigheten innebär att 
man lär sig två språk efter varandra, eller utvecklar ett språk i taget. 
Dessa termer lämpar sig inte helt för de barn som finns på förskolan 
som studeras här, eftersom det kan handla om både successiv och si-
multan eller inget dera, eftersom andrspråksinlärning i till exempel 
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svenska sker innan det första språket är helt utvecklat. Andra förståel-
semodeller behövs, vilket pekar på behovet av att studera förändrade 
kontexter för barns språklärande.  
 
En tidigare pedagogisk idé om flerspråkighet har varit att man innan 
man lär sig fler språk, borde behärska ett språk ”ordentligt”. Hobbs 
(2012) avfärdar detta genom att visa på hur simultan språkinlärning inte 
medför några språkliga eller lärandemässiga nackdelar. Diamond 
(2010) påpekar dock att flerspråkighet gynnar ytterligare språkinlär-
ning, informationsbearbetning och problemlösning. Fillmore (1991) går 
så långt som att säga: ”The findings suggest that the loss of a primary 
language, particularly when it is the only language spoken by parents, 
can be very costly to the children, their families, and to society as a 
whole.” Sammanblandning av språk är ovanlig och ovanlig att den be-
står, visar forskning sammanfattad i Tobin, Arzubiaga och Adair (2013, 
s. 69). MacSwan och Pray (2005) visar att barn i olika åldrar lärt sig 
engelska som andra språk ungefär lika snabbt, och detta kan då vara ett 
argument för att ålder inte har en avgörande betydelse i möjligheten att 
lära sig språk (se även Kultti & Pramling, 2016). Colombo (2005) lyfter 
fram att det är ett missförstånd att barn enbart kan lära sig ett språk i 
taget och att barnen så att säga bara exponeras för det språk som man 
önskar att ett barn lär sig som primärt språk (se även Stewart, 2004).   
 
Tobin, Arzubiaga och Adair (2013) diskuterar i sin studie om föräldrar 
och lärare till flerspråkiga barn, att föräldrarna gärna vill att barnen ska 
bli ”svenska” eller ”amerikanska” att de väljer bort sitt eget språk till 
förmån för majoritetsspråket. Att bli inkluderad i ett nytt land görs 
bland annat via språket enligt studien och även om de flesta föräldrar 
önskar att deras barn ska kunna tala familjens språk finns det en klu-
venhet i hur det bäst ska ske. Samma kluvenhet finns främst hos lärare 
och personal i förskola eller motsvarande där lärarna eller personalen 
inte själva har en flerspråkig identitet utan är majoritesspråkstalare 
själva. Lärare och personal i Tobin, Arzubiaga och Adairs (2013) studie 
som själva har en flerspråkig identitet ser flerspråkighet som mer natur-
ligt och också viktigt. 
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Tobin, Arzubiaga och Adair (2013) diskuterar vidare hur kontexten för 
flerspråkigheten spelar en viktig roll. I deras studie kunde de se en skill-
nad mellan attityder och kunskaper hos föräldrar och lärare gällande 
flerspråkighet beroende på var i landet (USA) de befann sig och sam-
lade material. Analyserna i deras studie visar att ifall de befann sig nära 
gränsen till Mexiko fanns inget större dilemma kring att barnen skulle 
lära sig spanska, varken från lärare eller föräldrar. Det här kan jämföras 
med en förälder i exempelvis New York, som nämndes i studien, där ett 
barn var ett av mycket få barn som talade ett språk och där det sociala 
sammanhanget i stort inte erbjöd någon kontakt med det språket och att 
detta inte sågs som något nödvändigt. I en kraftig minoritetsposition 
och som ensam flerspråkig visar Tobin, Arzubiaga och Adair (2013) att 
attityder och kunskaper tenderar att vara mer inriktade mot majoritets-
språket och inte på att främja flerspråkig identitet. De resultat som To-
bin med flera (2013) visar i sin studie gör att det inte går att tala om en 
slags flerspråkig identitetsutveckling utan att denna kan se väldigt olika 
ut beroende på, inte minst boendekontexten för barnet och familjen. To-
bin, Arzubiaga och Adair (2013, s. 9) sammanfattar det som att ”we can 
understand immigrant parents’ perspectives on early childhood educa-
tion as reflecting the intersecionality of their status as immigrants, their 
socioeconomic class, and their cultural, religious, and political beliefs.” 

Lärares syn på flerspråkighet  
I sökningen efter tidigare forskning inom temana för det här kapitlet har 
det varit lärares, snarare än förskollärares, syn på flerspråkighet som 
varit mer framträdande inom forskningen. Av den anledningen är det 
inte så tydligt hur förskollärares syn på flerspråkighet kan beskrivas, 
men den forskning som finns om skolan kan vara värdefull att spegla 
förskolan mot. 
 
Haukås (2016) skriver om flerspråkiga elever och hur de undervisas, 
och relaterar till hur lärarens pedagogiska övertygelse får stor betydelse 
i vilka didaktiska val hen gör i sin undervisning och i sin relation till 
sina elevers språkkunnande. Den övertygelsen behöver inte alltid ha sin 
grund i vetenskapliga forskningsresultat utan kan lika gärna grundas i 
en personlig erfarenhet. Mohamed (2006) sammanfattar tidigare forsk-
ning om lärarnas pedagogiska övertygelse och menar att det handlar om 
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en ”komplex, inter-relaterat system som består av outtalade teorier, vär-
deringar och utgångspunkter som läraren anser vara sanna, och som blir 
som ett kognitivt filter som hjälper till att tolka nya erfarenheter och 
guida lärarens tankar och beteenden” (s.21, författarnas översättning).  
 
Haukås (2016) visar vidare i sin studie, och relaterar till flera andra fors-
kare, hur viktigt det är att eleven själv som lär sig fler språk utvecklar 
en metaförståelse för sitt lärande för att kunna se fördelarna med fler-
språkigheten. Det kan handla om att elever kan behöva lära sig hur de 
ska använda andra språk för att lära sig fler språk, och få en slags me-
talingvistisk förståelse för sina språk. För förskolebarns del kan detta 
handla om att barnen uppmanas att reflektera över att de kan fler språk 
eller att de vet vad något heter på flera språk (Kultti & Pramling, 2016). 
Här spelar, som Haukås (2016) beskriver, lärarens medvetenhet om 
detta en stor roll för hur barnets flerspråkiga identitet tar sig uttryck och 
utvecklas. Det här pekar även Lee (2003) på, att med kunskap om barns 
kultur kan lärare mer precist möta barns behov. De Angelis (2011) visar 
hur lärare tenderar att ha låg kunskap kring flerspråkighet och hur den 
påverkar lärandet, och menar att deras övertygelser om flerspråkighet 
som något negativt kan hindra barn i deras flerspråkiga identitetsut-
veckling. I hennes studie framkommer också vikten av att lärare utbil-
das i hur viktigt det är att behålla ett (eller flera) modersmål och De 
Angelis (2011) menar att det kan bidra till en positiv familjeutveckling. 
Tobin, Arzubiaga och Adair (2013) visar också hur lärares övertygelse 
är viktig för hur flerspråkigheten tillåts ta plats. Även Sawyer, Manz 
och Martin (2016) visar i sin studie hur lärare och föräldrar ofta har rätt 
så låg kunskap om varför flerspråkighet är något positivt och varför det 
ska uppmuntras. 
 
Haukås (2016) menar att lärare som själva är flerspråkiga verkar vara 
mer medvetna om flerspråkighet än lärare som inte är det (se även 
Monzó & Rueda, 2003). Det visar sig också vara så, menar Haukås 
(2016) att även om lärarna i hennes studie tyckte att flerspråkighet var 
viktigt och något att värna om, gjorde lärarna sällan något aktivt själva 
för att se till att det blev så för eleverna. Tobin, Arzubiaga och Adair 
(2013) visar i sin studie att lärare sällan har en adekvat utbildning i att 
stödja elevers och barns flerspråkighet. 
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Den tidigare forskningen som är relevant i det här sammanhanget berör 
flera olika delar, dels flerspråkighet som sådant, dels lärarnas överty-
gelse och syn på flerspråkighet. Dessa olika aspekter av flerspråkighet 
behöver samspela för att en bra helhet ska kunna bildas för barnen i 
förskolan.   

Teoretiskt perspektiv 
I den här studien intar vi en teoretisk hållning som utgår från att svenska 
som majoritetsspråk är det centralt att barnen lär sig, men att flersprå-
kighet står i nära relation till barns vardag. Vi menar också att det är en 
central del av deras lärande och utveckling generellt. Vi tar avstamp i 
bland annat det som Häll (2013) påpekar kring svenska språket som det 
språk som tillskrivs mest mening, och ser i likhet med Gynne (2016) att 
flerspråkighet är det vanliga och bör betraktas som normen. Här finns 
skillnader mellan förskolor, där många förskolor i Sverige idag (Häll, 
2013) fortfarande har den grunden att svenskspråkiga kunskaper inne-
bär ett mer självklart deltagande för barnen än ett flerspråkigt. Flersprå-
kighet ses här inte enbart som ett kognitivt kunnande, utan i den här 
studien pekas också på hur flerspråkighet är relaterat till identitet. Att 
uppmana till flerspråkighet blir ett medel för mångfacetterad identitets-
utveckling för de barn som växer upp med flera språk och flera kulturer. 
Hur detta tar sig uttryck är olika för olika barn, och kan inte enbart re-
duceras till att forma en mångkulturell identitet, eftersom det är svår-
fångat vad det är. Kulturbegreppet är dessutom omstritt i forskning (Es-
sed, 1991) och riskerar att bara omforma tankar om ”vi och dom” från 
nationstillhörighet till kulturtillhörighet.  
 
I den här studien har begreppen som på engelska benämns ”relational 
agency” (Edwards, 2005) och ”boundary space” (Edwards, 2011) fun-
gerat som sätt att förstå hur flerspråkigheten etableras som pedagogisk 
grund och också hur den kan utvecklas. ”Relational agency” kan över-
sättas till ”relationellt aktörskap”. ”Relational agency” kan förstås som 
ett begrepp som sätter fokus på hur individers aktörskap ständigt står i 
relation till andras aktörskap. I det mellanrummet, mellan den ena indi-
videns och den andra individens aktörskap, kallar Edwards (2011) det 
som bildas ett ”boundary space” eller ett gränsområde för aktörskap. 
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Edwards (2005) menar att relational agency innebär ”a capacity to align 
one’s thought and actions with those of others in order to interpret pro-
blems of practice and to respond to those interpretations” (s. 169-170), 
vilket betyder att det handlar om att ha kapacitet att sätta samman sin 
egen tanke och handling med andra som också är involverade i ett di-
lemma eller en uppgift. Detta ska göras, enligt Edwards, för att tolk-
ningen av ett dilemma eller en uppgift ska till så stor utrsäckning som 
möjligt nå en bra lösning. Edwards (2011) gränsområden, ”boundary 
spaces”, blir som ett överlappande rum mellan olika professioners eller 
experters kunskaps- och erfarenhetsmässiga ”möte” i att hantera ett 
komplext dilemma eller lösa ett problem. Att då ha ett relationellt ak-
törskap är centralt för att hanteringen eller lösningen ska bli så relevant 
som möjligt, och när det här mötet sker bildas ett gränsområde där kun-
skap och erfarenhet från flera olika perspektiv möts i att tolka och han-
tera dilemmat eller lösa problemet. Detta är vad Edwards menar, nöd-
vändigt i en organisations sätt att lära eller hantera verksamheten.  
 
I en förskolemiljö, så som den som här studerats, finns det flera sådana 
gränsområden som kräver relationellt aktörskap. Personal, vårdnadsha-
vare och barn har olika slags relationellt aktörskap där deras erfaren-
heter och kompetenser på lika villkor behöver tas tillvara i skapandet 
av förskoleverksamheten. Dessa grupper har olika expertis kring exem-
pelvis språk och identitet, och detta behöver komma till uttryck i skap-
andet av till exempel förutsättningar för barnen att utveckla en flersprå-
kig identitet. De gränsområden som bildas kan konstruktivt bidra till att 
det här görs, när som Edwards skriver alla gruppers sammantagna erfa-
renheter och kunskaper ses som resurser för mikroförhandlingar som 
behöver göras tillsammans. Sådana mikroförhandlingar kan här till ex-
empel vara hur barnets vilja att språkliggöra sig påverkas av att barnet 
är förkylt, eller hur en vikaries närvaro påverkar verksamheten.  
 
I analysen används begreppen relationellt aktörskap och gränsområde 
för att fördjupa förståelsen av vad som händer på avdelningen som vi 
studerat med fokus på flerspråkighet och identitet. Genom användning 
av de här begreppen i analysen kan vi förstå mer av hur flerspråkighet 
och identitet blir till och hur olika aktörskap kan påverka och förstärka 
sådant handlande. 
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Metod  
Projektet har genomförts som en fallstudie med inslag av följeforsk-
ning, där det språkfrämjande arbetet och samverkan med hemmet kring 
barns språkutveckling vid en förskola kommer har följts. En fallstudie-
metod valdes för att ramarna för studiens omfattning inte medgav en 
utveckling av det empiriska materialet. Jensen och Sandström (2016) 
menar att fallstudier ska utveckla och generalisera teorier, med så kallad 
analytisk generalisering. Det är också något som är tanken med kapitlet, 
att visa hur den här studiens resultat kan ge verktyg att förstå det fall 
och den kontextuella företeelse som här studerats. Jensen och Sand-
ström skriver att ”en analytisk generalisering görs utifrån ett eller flera 
begrepps förmåga att förstå eller förklara händelser (eller aktiviteter, 
processer) i olika sammanhang” (s.64). Här nedan presenteras begrepp 
som varit centrala för att förstå de händelser och aktiviteter som fram-
kommit i den här studien, i det förskolesammanhang där studien ge-
nomförts. Jensen och Sandström (2016) pekar på att den komplexa fö-
reteelse som ska undersöka ska just vara samtida och förstås genom 
konkreta händelser. Därför är också fallstudiestrategin lämplig i relat-
ion till de syften och forskningsfrågor som funnits i det här projektet. 
Det dilemma som uppstår gällande fallstudier är huruvida de ger gene-
raliserbara resultat eller inte. Vi väljer att se på den här fallstudien som 
ett fall som både kan bekräftas av andra studier och erfarenheter, men 
att den också kan förkastas av andra studier och erfarenheter.  
 
Förutom att ha en fallstudieapproach har studiens metod också utgått 
ifrån en följeforskande approach. I följeforskning (Brulin & Svensson, 
2011; Callerstig, 2014, Heikkilä, 2016) är en central princip att forsk-
ningsresultatet framkommer i en gemensam process tillsammans med 
de som deltar i studien. Uppgiften för forskarna är att se mönster och 
peka framåt – inte att värdera eller analysera de enskilda aktiviteterna 
som görs på förskolan eller verksamheten i stört (Boman, Sjöberg & 
Svensson 2013). Här betyder det att förskollärarna och förskoleperso-
nalen varit medskapare av studiens resultat genom att de inledningsvis 
gett forskare tillträde till sitt sammanhang, och låtit sig bli observerade 
och intervjuade. Därefter har vi forskare analyserat materialet på sed-
vanligt sätt men innan resultaten så kallat fastställts har de preliminära 
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resultaten kommunicerats till deltagarna för reflektion och kommenta-
rer. Fördelen med denna form av metod är att maktbalansen mellan 
forskare och deltagare blir jämnare, och att forskarna inte blir de som 
kommer och berättar hur ”det är” utan att det förs en dialog kring vad 
forskarna sett och vad deltagarna ser. Svensson och Brulin (2013, s. 23) 
menar att ”ett hållbart utvecklingsarbete, som ska leda till långsiktiga 
effekter, bygger på lärande och reflektion över gjorda erfarenheter, som 
ger en förståelse av de större sammanhang som ett projekt ingår i”. Föl-
jeforskning kan vara ett redskap för att åstadkomma sådan förståelse 
och i det arbete som gjorts här har ett tänkande kring lärande och re-
flektion i relation till processer varit centralt.  

Urval 
Den här studien görs på en förskoleavdelning, eller hemvist som man 
kallade det, där två förskollärare och två barnskötare arbetade. Förskol-
lärarna har båda en förskollärarsexamen bestående av 3,5 års studier, 
den ena av förskollärarna var utbildad i Chile och den andra i Irak och 
båda har genomgått kompletterande utbildningar i Sverige. De barnskö-
tare som arbetade på avdelningen har en gymnasieexamen och den 
andra har lärarexamen och universitetsstudier från Turkiet. Personen 
med gymnasieexamen var under tiden för studien sjukskriven och ingår 
inte i intervjumaterialet. All deltagande personal var kvinnor och hade 
svenska som andra eller tredje språk. Personalens modersmål var 
spanska, arabiska, franska, turkiska och kurdiska. Flera hade erfarenhet 
av att arbeta som lärare i sitt hemland. Förskolechefen deltog också i 
intervjuer och i uppföljningsmöten, och även hon talade svenska som 
sitt andra språk med spanska som modersmål. I intervjun uppgav alla 
utom en att de trivdes på arbetet och kände stark samhörighet med för-
skolan, familjerna och verksamheten och den egna livsberättelsen, in-
kluderat att flytta till Sverige i vuxen ålder och att det är en erfarenhet 
som all personal på avdelningen delar, är synlig och central och korre-
sponderar också i viss grad mot barnens erfarenheter.  
 
Förskolan ligger i ett multietniskt område i en mellanstor svensk stad 
och är ett samhälle där många olika kulturer och språk möts. Området 
består till största delen av flerbostadshus och bredvid förskolan är 
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grundskolan som majoriteten av barnen går till från förskolan. Försko-
leavdelningen hade 16 barn i åldern 1-5 år, och barnen har kopplingar 
till flera olika länder, som till exempel Kurdistan, Burundi, Chile, Tan-
zania, Irak, Montenegro, Somalia, Albanien, Ryssland och Finland. 

Studiens genomförande 
Studien kan delas upp i tre huvudsakliga faser. Första fasen var en upp-
start där syfte och mål med projektet etableras mellan forskare och öv-
ningsförskola. Här ingick också inledande deltagande observationer för 
att lära känna förskolan och få kunskap om deras språkutvecklande ar-
bete och hur samverkanssituationer mellan vårdnadshavare och perso-
nal kan se ut. Den andra fasen innebar att mer systematiskt närstudera 
förskolan och följa och analysera hur personalen arbetar med samver-
kan med hemmet kring barns språkutveckling. Cirka femton timmar av 
observationer utfördes på förskoleenheten under morgon och/eller ef-
termiddagar vid tidpunkter som identifierats av förskolepersonal som 
situationer där barn lämnas eller hämtas på förskolan av sina föräldrar, 
vårdnadshavare eller andra (t ex syskon). Fem observationer genomför-
des på morgonen och två på eftermiddagen. Varje observation varade 
cirka 2-3 timmar. Under observationerna stannade forskaren i närheten 
av förskolepersonal när de välkomnade barn och föräldrar till förskolan 
på morgonen, eller på eftermiddagen när föräldrarna kom för att hämta 
barnen från förskolan. Syftet med observationerna var att observera vad 
som kommuniceras i dessa situationer med föräldrarna och vilka kom-
munikationsmedel som användes. Dessa informella möten under mor-
gonen eller eftermiddagen var inte inspelade men forskaren har gjort 
fältanteckningar av samtal mellan lärare och föräldrar, och i vissa fall 
också bett lärarna ytterligare frågor av samtalet hörs i tillfällen där lä-
rare och föräldrar hade talat modersmål de delade som inte förstås av 
forskaren (se även Björk-Willén, 2016). 
 
Förutom observationer och fältanteckningar, intervjuades förskoleper-
sonalen och förskolechefen med utgångspunkt i deras erfarenheter och 
tankar gällande föräldrasamverkan med fokus på språkutveckling. En-
skilda intervjuer genomfördes med två förskollärare, en barnskötare 
och förskolechefen på plats på förskolan. Intervjuerna varade mellan 30 
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till 45 minuter, och vid ett tillfälle gjordes en uppföljningsintervju ef-
tersom medarbetaren kände att hen hade mer att tillägga. Intervjuerna 
var semistrukturerade med fokus på teman som olika typer av föräldra-
samarbete, innehållet i samarbete med en särskild inriktning på barns 
språkutveckling.  
 
Den tredje fasen innebar återkoppling och gemensam reflektion tillsam-
mans med förskolorna och oss forskare kring de analyser som vi gjort. 
Studien utgick ifrån ett arbetssätt där regelbundna dialogträffar med för-
skollärarna skulle ske i syfte att diskutera och reflektera kring iakttagel-
ser gjorda på förskolan. Preliminära resultat från denna studie presen-
terades för personalen förskola och rektor för diskussion och kommen-
tarer. I den här fasen av studien, när vi som forskare skulle ge våra re-
flektioner och analyser till pedagogerna och verksamheten, var en av de 
reflektioner och analyser som vi presenterade att verksamheten präglas 
av att på olika sätt stimulera och försöka utveckla barnens flerspråkig-
het. I det flerspråkiga fanns också andra dimensioner än enbart det 
språkliga, och vi såg att förutom gällande barnens språklärande betona-
des också hur identitetstillhörighet kunde relateras till språkfärdigheten. 
Analysen visade att språket var så att säga inte bara språket, utan en 
kulturell identitet kan analyseras som kopplad till språkanvändningen.  
 
Metoden kan sammanfattas enligt följande: 
Första fasen var uppstart där syfte och mål med projektet etableras mel-
lan forskare och övningsförskola. Här ingick också deltagande obser-
vationer för att lära känna övningsförskolan och få kunskap om deras 
språkutvecklande arbete och hur de samverkanssituationer kan se ut.  
Den andra fasen innebar att mer systematiskt närstudera avdelningen 
med studiens syfte i fokus och följa och analysera hur de arbetar med 
samverkan med hemmet kring barns språkutveckling.  
Den tredje fasen innebar återkoppling och gemensam reflektion tillsam-
mans med förskolorna, och oss forskare kring de analyser som vi gjort.  
 

Analysmetod 
Analyserna av materialet har genomförts i flera olika steg. Analyser har 
gjorts när materialet har samlats in och samma analysprocedur har gällt 
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för de tre olika delarna av materialet. Inledningsvis har allt material (in-
tervjutranskriptionerna främst, men även annat insamlat material) nog-
grant lästs igenom en eller flera gånger med analysbegrepp i fokus. Vid 
genomläsningen har markeringar gjorts i materialet gällande sådant 
som speglat begreppen relationellt aktörskap och gränsområde. Även 
sådant som varit särskiljande från övrigt, sådant som på något sätt varit 
specifikt i materialet, eller som varit en beskrivning av ett förlopp eller 
en insats, en synpunkt eller ett perspektiv, har markerats och i ett senare 
skede av analysen återkommits till. Markeringarna kan sägas ha handlat 
om sådant som på olika sätt, varierat, sammanhängande eller lösryckt 
berättat något om processer kring flerspråkig identitet i förskolan. 
 
Genomläsningarna har lett till att delar av materialet har granskats yt-
terligare för att hitta mönster mellan de delar som markerats. Vad är 
likt? Vad är olikt? Hur hänger delarna ihop? Hur kan de förstås? Det 
arbetet har gjort att både spretiga och tydliga mönster framkommit och 
vissa aspekter har framträtt tydligare än andra. Dessa inledande mönster 
har sedan kontrollästs mot materialet igen. Därefter har de mönster som 
framträtt kategoriserats och beskrivs i texten.  
 
Analysarbetet har varit ett explorativt arbete där materialet stått i fokus 
tillsammans med analysbegreppen och forskningsfrågorna. När de olika 
materialen insamlats var det på förhand omöjligt att säga vad materialet 
skulle visa för typ av resultat eller vilken riktning analysen skulle ta, 
något som är särskilt typiskt för följeforskningsstudier (jfr Callerstig, 
2014, Callerstig & Lindholm, 2011).  
 
En del av analysarbetet i följeforskning är att låta deltagarna i studien 
få ta del av tentativa, inledande resultat och analyser som det som kal-
lats studiens tredje fas. I den här studien har det gjorts vid ett tillfälle, i 
september 2016. Då har analyserna, så långt de vid det tillfället var 
klara, presenterats för deltagarna vid en träff, och olika frågeställningar 
i materialet har lett till gruppsamtal och frågor och vissa ifrågasättan-
den. Dessa samrefletkionsstillfällen har varit mycket givande för ana-
lysen och från dessa tillfällen till att analysen blivit nedskriven här har 
ändringar gjorts. 
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Resultat  
I analysen av materialet har vi sett två huvudsakliga spår, varav ett för-
djupas i det här kapitlet och det andra spåret utvecklas i följande kapitel 
(Lillvist & Heikkilä, 2017). I det här kapitlet är fokus på hur en förskola 
kan fungera som en plats för flerspråkig identitetsutveckling och det 
andra spåret handlar om samverkan mellan vårdnadshavare och för-
skola.  

Strategier i verksamheten för flerspråkig identitet 
Den flerspråkiga pedagogisk grund som analysen visar präglar verk-
samheten har en tydlig koppling till att se flerspråkigheten som identi-
tetsbärande och identitetsberikande utifrån tankar om kultur. Det här är 
ingen benämning som personalen själva har på verksamheten, utan det 
är en del i de resultat som den här studien presenterar. Grunden till det 
flerspråkiga arbete som görs på förskolan grundar sig främst på förskol-
lärarnas personliga erfarenheter som mammor till flerspråkiga barn. De 
nämner alla hur de försökt se till att barnen lär sig deras språk hemma 
och hur de ändå blivit fullt flerspråkiga med en starkt svenska även om 
de också har haft personal på förskolor och i skolor som inte haft 
svenska som första språk. De här erfarenheterna använder de nu som 
stöd för sin pedagogiska praktik och också nu skaffat sig erfarenheter 
från förskolepraktiken som överensstämmer med de personliga erfaren-
heterna.  
 
Resultatet kommer att presenteras i tre olika slags av strategier för ar-
betet på förskolan. De tre olika strategierna som används i det vardag-
liga arbetet för att stärka arbetet, och som kan sägas bilda det gränsom-
råde (”boundary space”) där olika slags expertiser möts, är lärarens 
övertygelse gällande flerspråkighet, språkutvecklande arbete med bar-
nen och föräldrasamverkan. Dessa tre dimensioner är ständigt samman-
kopplade och i det här fallet, den här förskoleavdelningen, resulterar det 
i det vi kallar flerspråkig identitetsutveckling som pedagogisk grund. I 
dimensionerna bidrar alla aktörer på förskolan – personalen, barnen och 
föräldrarna, med sin specifika kompetens och aktörskap som i sig 
speglas i andras aktörskap. Det relationella akörskap som bildas i mötet 
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mellan dessa tre aktörsgruppers expertis är viktigt för hur strategier för 
det flerspråkiga arbetet kan ta plats och existera i praktiken. 
 

Lärarens övertygelse om flerspråkighet 
Analyserna av intervjumaterialet visar att den personliga erfarenheten 
består i att se egna barn växa upp i en flerspråklig miljö där de lärt sig 
behärska både det egna modersmålet, arvspråket, och samhällets majo-
ritetsspråk. Utifrån dessa erfarenheter, och också i viss grad genom de 
utbildningar de gått, har pedagogerna format sin övertygelse kring hur 
barns flerspråkighet bäst utvecklas och stöds. Deras arbete utgår ifrån 
att vårdnadshavarna ska prata sitt modersmål med barnen och förskolan 
ska stödja både modersmålet och också majoritetsspråket, i det här fal-
let svenskan. Så här säger Agül om sina tankar: 
 

Vi är ju överens… vi har kommit överens i vårt arbetslag, det hade vi förra året 
också.. men .. nu när vi har gått på kurs så, ja det var många liksom .. många 
saker som vi saknades och jag kom tillbaka, jag kunde påverka mina kollegor 
att det här ska ni behärska, det här ska det inte bara säger till förälder, då måste 
jag träna hemma hemspråk, vi också ska stå liksom och vi ska också behärska 
barnens hemspråk och vi ska också ge men hur.. Och några tycker att det är 
kanske lite svårt att ge inte så mycket tid för det .. men .. det finns paddan, det 
finns nätet, det finns samarbete med hem och förskola, kan du visa mig, alltså 
deras hem .. livs.. folkkläder, folkdräkt, fråga om mat .. vad är din favoritmat, 
på kurdiska jag tänker så här, om vi gör så här vi frågar barnen ”hur ser du din 
favoritmat som ditt barn tycker om” (?) och skriva på deras språk. Att finnas 
och synas lite, skrivande både på deras, alltså barnens hemspråk här. Men alla 
är med i min arbetslag. 

 
Här beskriver Agül hur detta kan ske i praktiken och hon berättar också 
hur det gjorts till ett gemensamt ställningstagande och hur det stärkts 
genom en kurs. Hon lyfter också fram att arbetet kan vara svårt och att 
alla inte är lika hemma med detta arbetssätt.  
 
Selma säger så här, och visar en annan hållning gentemot språkutveckl-
ing.  
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Det tänker jag att .. det här .. systemet är lite dåligt eftersom vi är fyra pedago-
ger och vi är invandrare och vi kan inte prata svenska på bra sätt, det är fel, tror 
jag. Fyra pedagoger på samma avdelning och vi är alla invandrare. Jag tänker 
att om en person eller två personer behärskar svenska är det okej, men vi kan 
inte prata svenska på bra sätt. Och föräldrar också det är samma, hur ska bar-
nens språk utvecklas, jag tänker att man måste göra som t.ex. en annan avdel-
ning, fyra pedagoger dom är svenska, man behöver blanda. 

 
Det som blir tydligt här är hur Selma, som inte arbetat på avdelningen 
mer än en månad, inte blivit involverad i det som outtalat ligger till 
grund för verksamheten och hur hon också är kritisk till vissa delar av 
den, bland annat till att ingen av pedagogerna har svenska som första 
språk. Ingen av de andra pedagogerna nämner detta som ett problem 
eller dilemma. Selma arbetar inte länge på avdelningen, utan slutade 
efter mindre än tre månader.  
 
En ytterligare aspekt som kan kopplas till strategin lärarens övertygelse 
är det som Mireya beskriver så här: 
 

Bara ge intresse, kanske behöver inte att du ska läsa och du bara hämtar böcker 
och läser, läser mycket men sitta med era barn och visa andra länder och visa 
deras kultur och deras folkdräkter, vad dom äter och hur dom bor, alltså möj-
ligt.  

 
I detta att ge intresse för språk finns aspekter av att vilja normalisera 
”det andra”, det vill säga det som inte är majoritetskulturen. Förutom 
normaliseringen finns också det som kan kopplas till som Agül påpekar 
flera gånger, att barnen inte ska skämmas över sin kultur och sitt språk. 
Genom att få kunskap om det som omgärdar det egna språket får man 
också en relation till det som förhoppningsvis är positiv och som hjälper 
till att forma det som är ”jag”.  

Språkutvecklande arbete med barnen 
I relation till föräldrar, barn och annan personal möter denna syn på 
flerspråkighet olika reaktioner och reflektioner. Eftersom det flersprå-
kiga arbetet som görs inte är en uttalad eller kommunicerad verksam-
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hetsidé kan denna tysta kunskap resultera i att vårdnadshavare eller pe-
dagoger som inte känner till denna verksamhetsidé inte känner sig in-
kluderade i arbetsgemenskapen på avdelningen och att de heller inte 
förstår hur arbetet genomförs. Selma är ett exempel på detta.  
 
I mötet med barnen ryms flera aspekter av hur flerspråkighet kommer 
till uttryck. Dels hur pedagogerna arbetar med barnens flerspråkighet 
och dels hur barnen själva använder sina språkfärdigheter tillsammans 
med andra barn. Barnen hittar och formar egna strategier för flersprå-
kigheten och hur de med hjälp av dessa relaterar till andra barn. De re-
laterar främst olika språk till platser och personer, det vill säga språkan-
vändningen blir plats- och personspecifik i en komplex kombination. 
Så här säger Agül om hur barnen använder sina språk i verksamheten. 
 

A- vi har två somaliska barn, dom prata alltid svenska…  
M-mmm 
A- eeeh som dom kan  
M-mmm 
A- eh vilka mera har vi, kurdiska barn har vi tre av eller vi, de också pratar 
svenska. Ingen pratar med varandra med sitt språk .. 
M- ja ha ja, just det 
A-  ja ler ja. 
M- För det tänkte jag att det kanske, men de kanske inte känner varandra utan-
för förskolan? 
A- det kan va också de kanske inte känner varandra , men eller kanske vi också, 
ja …eh… ja att vi liksom inte ge, ja jag inte gav de det där intresset att … att 
prata tillsammans på sitt språk 

 
Här berättar Agül om vilka olika språk som barnen pratar och nämner 
också att ”ingen pratar med varandra på sitt språk” inomhus på avdel-
ningen. Barnens strategi verkar vara att koppla vissa språk till vissa per-
soner och platser. Detta är ett intressant spår som vi inte kan utveckla 
här eftersom materialet är för begränsat för att göra det. I intervjun med 
Mireya berättade hon dock att barnen verkar pratar sina språk mera ut-
omhus än inomhus. 
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Den andra aspekten gällande språkutvecklande arbete med barnen är 
vilka strategier pedagogerna använder med barnen. I det här fallet hand-
lar det om att prata sitt språk med barnen och att ha språkutvecklande 
aktiviteter tillsammans med barnen. 
 
När det gäller att prata sitt språk med barnen berättar både Agül, Selma 
och Mireya hur de gör med språkandet. Så här säger Agül. 
 

M -Men pratar du arabiska och kurdiska med barnen också? 
K- eh ja  
M-mmm just det 
K- ja vi talar om ganska ofta, när vi äter diskuterar om mat och de frågar vad 
som kallar, vad kan man säga till alltså mjölk eller vatten på olika språk och vi 
har sånger som, samling och så sitter vi ju där, många olika sånger på många 
olika språk. Så de är så intresserade, de kommer fram och de tittar och lyssnar. 
Då alla vet att mitt språk, mitt språk, mitt språk 

 
Här beskriver Agül att hon talar kurdiska och arabiska med de barn som 
har dessa språk som modersmål, men att det också framkommer i citatet 
att de barn som inte förstår vad som då sägs visar upp ett slags allmänt 
språkintresse och blir nyfikna. Det är ett mönster som beskrivs flera 
gånger på olika sätt i intervjuerna, att det finns en slags allmän språk-
nyfikenhet på avdelningen. Mireya beskriver hur hon använder spanska 
med särskilt ett barn som nyligen flyttat till Sverige och då särskilt vid 
tillfällen som kräver extra omsorg och närhet. 
 

När hon blir lessen så ska man trösta henne eller när hon inte förstår nånting 
och då ska man förklara på spanska. Det har gått jättebra. 

 
Språkutvecklande aktiviteter kan se ut på väldigt olika sätt, men det 
handlar mycket om att läsa på olika språk, att de har plastat in (lamine-
rat) in ord på barnens språk, att de sjunger sånger på barnens språk och 
att de också har en accepterande hållning till barnens kodväxling. Så 
här säger Mireya om aktiviteterna de gör.  
 

Jo, så det är skönt faktiskt och barnen känner inte sig blyga och skäms, dom är 
så trygga när dom sitter på samlingen för dom säger .. så dom säger ”Kan du 
hämta paddan för vi ska sjunga på olika länder, kan du hämta fram sånger på 
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mitt språk” Så det är faktiskt intressant, hitta saker på deras språk. Ja men vi 
använder olika metoder för att utveckla deras språk. dom leker, vi är ju med, 
ibland, vi deltar också i deras lek med samtal, härmning, vi försöker att dom 
ska härma oss och faktiskt sagoläsning, det har vi också jättemycket. Och efter 
temat om maksar också, här kommer jättemycket språk i.  

 
Mireya exemplifierar vad de i vardagen använder för strategier för att 
utveckla barnens flerspråkighet och dessa nämndes ovan. På en försko-
leavdelning kan dessa strategier användas i både stort och smått och det 
är också något som görs på den här avdelningen.  

Föräldrasamverkan om barns flerspråkighet 
I relation till vårdnadshavarna kan arbetet med flerspråkighet möta und-
ran eftersom vårdnadshavare ofta angelägna om att barnen lär sig 
svenska och ser förskolan som en plats för detta, eftersom förskolan är 
en del av vad som kan uppfattas som det officiella Sverige. Pedago-
gerna menar att vårdnadshavarna ibland förminskar sin egen betydelse 
för barnens språklärande och där kan förskolan stärka dem inte minst 
när det gäller att tala sitt eget modersmål med barnen och därigenom 
stärka barnens identiteter. Så här berättar Agül att de gör. 
 

A -Jo, jag försöker eller vi försöker allihopa här på avdelningen i arbetslaget 
att uppmuntra föräldrar, dom ska hjälpa sina barn bara för att hemspråket 
hemma= 
M -Hemspråket? 
A- Hemma. Och sen när dom kommer hit, så gärna dom kan prata hemspråket 
också med sina barn, så vi hör det. Oftast att dom pratar sitt hemspråk. Vi för-
står ingenting men det är jätteroligt för oss att vi ser dom, tryggheten att barnen 
och mammorna och papporna dom använder sitt språk. Men vi alltid försöker 
säga till dom ”Hur mycket använder ni språket hemma? På vilket sätt, bara 
pratar ni eller?” Oftast det är bara prata men alltså många föräldrar pratar. Men 
några läser också böcker som är på andra språk. 

 
Pedagogerna på förskolan ber vårdnadshavarna skriva ner vanliga ord 
på modersmålet, och dessa ord skriver de sedan på datorn på förskolan 
och laminerar in och lägger upp på väggen och alla barnen får lära sig 
dessa. Så här säger Agül att de gjort: 
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Några föräldrar var intresserade och jag frågade om de har lämnat till exempel 
några ord på olika saker till exempel mjölk, vatten, bröd, nånting och min tanke 
var att ska vi skriva ord med bild skrivande på deras språk och visa barnen, så 
här ser ut, så här ser ut skrivande också och hänga på väggarna. 

 
Det var ett sätt som vårdnadshavarna involverades i flerspråkighetsar-
betet på förskolan. Ett annat är genom den pedagogiska dokumentat-
ionen som finns på väggarna på avdelningen. Personalen berättar om 
vikten av dokumentation som ett sätt att dels visa vad man gör på av-
delningen men också för att den dokumentation som finns i hallen ska 
vara tillgänglig så att barnen kan visa sina vårdnadshavare och att detta 
ska locka till språkutvecklande dialoger på flera språk. 
 
Det som pedagogerna också möts av från vårdnadshavarna är en oro för 
att barnen inte skulle lära sig svenska om de pratar sitt modersmål för 
mycket. I den oron tolkar pedagogerna in en rädsla för att inte bli inklu-
derad i samhället eller inte klara sin utbildning på grund av för bristfäl-
liga kunskaper i svenska. Det som pedagogerna då berättar att de gör är 
att de, utifrån sin övertygelse som beskrevs ovan, berättar om sina erfa-
renheter och beskriver dessa. De berättar i intervjuerna också om hur de 
relaterar till hur viktigt det är att barnen kan familjens språk och kultur 
vid besök i ursprungslandet eller vid besök hos släktingar. Detta kan 
vårdnadshavarna lätt relatera till och också känslomässigt se som vik-
tigt för dem.  
 
Pedagogerna berättar att ingen av vårdnadshavarna har någonsin efter-
frågat vetenskapliga bevis eller liknande för att förskoleavdelningens 
flerspråkiga arbete skulle vara bra, utan som Agül säger: 
 

Dom litar på oss vad vi säger 

Slutsatser  
I det här kapitlet har fokus varit på hur en förskola kan fungera som en 
plats för flerspråkig identitetsutveckling. Kapitlet presenterar resultatet 
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av en fallstudie av en förskola i ett multietniskt bostadsområde. På för-
skoleavdelningen arbetade två förskollärare och två barnskötare. I ana-
lysen av materialet framträdde mönster av strategier för verksamheten 
som här benämns som att avdelningen har en flerspråkig identitetsut-
veckling som pedagogisk grund för verksamheten. De olika strategier 
som kan identifieras i materialet är kontinuerligt återkommande i verk-
samheten och sådant som personalen på förskolan tydligt ger ett sam-
stämmigt uttryck för i intervjuerna.  
 
Den flerspråkiga pedagogisk grund som präglar verksamheten har en 
tydlig koppling till att se flerspråkigheten som identitetsbärande och 
identitetsberikande utifrån pedagogernas tankar om kultur. Det flersprå-
kiga arbete som görs på förskolan grundar sig främst på förskollärarnas 
personliga erfarenheter som mammor till flerspråkiga barn. Resultatet 
presenteras i tre olika dimensioner av strategier för arbetet på förskolan. 
De tre strategierna som används i det vardagliga arbetet för att stärka 
arbetet, och som kan sägas bilda det gränsområde (”boundary space”) 
där olika slags expertiser möts, är lärarens övertygelse, språkutveck-
lande arbete med barnen och föräldrasamverkan. Dessa tre strategier 
är ständigt sammankopplade och i det här fallet, den här förskoleavdel-
ningen. Tillsammans resulterar dessa dimensioner av arbete i det vi kal-
lar flerspråkig identitetsutveckling som pedagogisk grund. I dimension-
erna bidrar alla aktörer inom förskolan – personalen, barnen och föräld-
rarna, med sin specifika kompetens och sitt aktörskap som sedan också 
speglas i andras aktörskap. Det relationella aktörskap som bildas i mötet 
mellan dessa tre aktörsgruppers expertis är viktigt för hur strategier för 
det flerspråkiga arbetet kan ta plats och existera i praktiken.  
 
Resultaten i den här studien går i linje med tidigare studier och fördju-
par dessa i viss grad, eller expanderar deras användningsområde. Även 
om studien är en fallstudie finns tendenser i resultaten som kan vara 
värdefulla att relatera till, och vi bedömer resultaten också som möjliga 
för fler att känna igen sig i.  
 
Cekaite (2006) lyfter i sin studie fram hur barn utvecklar strategier för 
att inkludera alla oavsett om man delar språk eller inte. I studien ger 
personalen uttryck för att det är så på avdelningen, att det finns en stor 
öppenhet och stor förståelse för alla slags språkliga uttryck. Det kan 
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relateras till Kultti (2012) som pekar på hur viktigt det är med ett inklu-
derande klimat i gruppen om flerspråkigheten ska gynnas och kunna 
utvecklas i förskolan. 
 
Tobin med flera (2013) pekar på hur kontexten för flerspråkigheten får 
betydelse för hur den tar sig uttryck och förstås. I det här förortsområdet 
till den här staden finns aspekter av att se bostadsområdet som ett så 
kallat belastat område med många arbetslösa och låg utbildningsgrad. I 
en sådan kontext finns många språk och det gör också att flerspråkighet 
med svenska som andra eller tredje språk är normaliserat. Det gör det 
till något självklart och givet, vilket också utifrån Tobin med flera 
(2013) pekar mot att det gynnar barnens flerspråkiga utveckling. 
Haukås (2016) pekar på hur viktig metaspråksförståelse är viktig om 
man ser flerspråkigheten som något som kan gynna lärande generellt. 
På förskolan som studerats kan talet om andras språk och om språk ge-
nerellt fungera som en slags metaspråkliggörande för barnen.  
 
Både Haukås (2016) och Mohamed (2006) lyfter fram hur viktig lära-
rens övertygelse om att något är bra och nödvändigt, om man vill få 
något visst gjort. Resultaten här går helt i linje med dessa resultat. Per-
sonalens övertygelse är samstämmig och det visar sig också att de rea-
liserar den i pedagogisk praktik. 
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En fallstudie om föräldrasamverkan kring 
barns språkutveckling på en multietnisk 
förskoleavdelning 

Anne Lillvist och Mia Heikkilä  
 
Detta kapitel är det andra kapitlet i denna antologi som bygger på 
samproduktionssprojektet med titeln ”Förskolans samverkan med hem-
met gällande barns språkutveckling, med särskilt fokus på multietnici-
tet”. Projektet har resulterat dels i kapitlet ”Flerspråkig identitetsut-
veckling som pedagogisk grund för en multietnisk förskola”, dels i detta 
kapitel som fokuserar på föräldrasamverkan. Utgångspunkten för dessa 
kapitel är den interaktiva fallstudie som genomförts på en multietnisk 
förskoleavdelning, där dokumentation av det dagliga arbetet skett ge-
nom intervjuer, observationer och samtal med avdelningens personal 
och förskolechefen. Således är de avsnitt som beskriver projektets de-
sign och metod snarlika i de två kapitlen. Däremot skiljer de sig åt i 
huvudsakligt fokus, där detta kapitel tar utgångspunkt i föräldrasamver-
kan och personalens gränsdragning kring den egna yrkesrollen vid sam-
verkan med vårdnadshavare. Inledningsvis görs en presentation av stu-
diens bakgrund samt tidigare forskning kring föräldrasamverkan ur ett 
multietniskt perspektiv, och därefter redogörs för det bioekologiska 
perspektivet samt relationellt aktörskap och gränsutrymme (Edwards, 
2005:2011) som analytiska begrepp vilka guidat resultatanalysen. Ka-
pitlet avslutas med en diskussion av resultaten i ett vidare perspektiv. 

Bakgrund  
I Sverige har den etniska och kulturella mångfalden fortsatt att öka un-
der de senaste åren. Ökad invandring och globala resvanor samt väx-
ande behov av kommunikation mellan områden med hög mångfald av 
etnicitet och språk har format samhället till en kulturell och etnisk 
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smältdegel. Dessa förändringar har också påverkat den svenska försko-
lan, där ungefär var fjärde barn har nu en utländsk bakgrund enligt sta-
tistik från Skolverket (2013). 
 
Den växande etniska mångfalden ställer höga krav på förskolepersona-
lens kompetens att erbjuda alla barn kvalitativa förskolemiljöer för lä-
rande. Kunskap om utveckling av flera språk och multietnicitet är kom-
petenser som behövs av förskolepersonal idag. Sammantaget visar 
forskning att kulturell kompetens är en nyckelkompetens i lärarens yrke 
och utifrån detta har flera forskare lyft fram betydelsen av detta som 
innehåll i lärarutbildningarna samt nödvändigheten av att alla lärare ut-
vecklar en kulturell medvetenhet och kulturell kompetens (Evaldsson 
& Cekaite, 2010; Kultti; 2014; Layne & Lipponen, 2016; Tazi & 
Wasmuth, 2015). Forskning har visat (Durden, Escalante, & Blitch, 
2015) att förskolor med hög kvalitet ser mångfald som en resurs och har 
väl utvecklade strategier för föräldrasamverkan. 
 
För att få en helhetssyn på barns liv, är förskolans samverkan med hem-
met viktigt (Skolverket, 2016). Viktiga funktioner i samverkan mellan 
vårdnadshavare och lärare är att främja kontinuitet mellan barns olika 
mikromiljöer och detta i synnerhet för barn som dagligen gör över-
gångar mellan flera kulturella och språkliga sammanhang. Samverkan 
syftar till att överbrygga klyftan mellan hem och förskola, vilket enligt 
tidigare forskning (Layne & Lipponen, 2016; Whyte, 2015) ökar möj-
ligheterna för lärande och utveckling för alla barn. Dock har tidigare 
forskning visat att lärare känner att det finns många hinder för samver-
kan med etniskt och kulturellt heterogena föräldragrupper. Här nämns 
språkbarriärer ofta som en källa till missförstånd och förvirring (Amini, 
2011; Palvilainen, Protassova, Mård-Miettinen & Schwartz, 2016) men 
även förutfattade meningar om kulturella normer och traditioner 
(Smith, Smith-Bonahue & Soutullo, 2014; Whyte, 2015) anses utgöra 
ett hinder i samverkan.  
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Tidigare forskning om föräldrasamverkan kring barns 
språkutveckling 
Det finns omfattande forskning i dag om den ömsesidiga påverkan som 
vårdnadshavare och lärare har för barns språkutveckling. Till exempel 
Sawyer, Manz och Martin (2016) skriver att de attityder och värderingar 
som nyckelpersoner såsom vårdnadshavare och lärare har, gällande 
flerspråkighet och språkutveckling i allmänhet, kommer de facto på-
verka de möjligheter barn får att utveckla sitt språk. Utmaningar och 
möjligheter till språkutveckling villkoras av de proximala miljöer och 
processer barn är en del av, och därför är det viktigt att studera vilka 
värderingar och attityder om språkutveckling som betydande personer 
bär.  
 
Även om röster höjs för att kulturell, etnisk eller funktionell mångfald 
bör ses som en tillgång i samhället, så tyder internationell och nationell 
forskning på att varken förskolor eller skolor anpassar sin verksamhet 
till den kulturella och språkliga mångfald som representeras av barn och 
deras vårdnadshavare (Tobin, Arzubiaga & Adir, 2013). Möjliga för-
klaringar utifrån en amerikansk kontext ges av Tobin, Arzubiaga och 
Adir (2013) som menar att en monokulturellt homogen personalstyrka 
har begränsad kunskap om hur verksamheten kan anpassas till, och ta 
tillvara på, kulturell och språklig mångfald i barngruppen. Liknande re-
sultat rapporteras av Skolinspektionen (2010) som drar slutsatsen att 
lärare i förskola och skola saknar kunskap om barns flerspråkighet. 
Kunskapen är i många fall begränsad till att vissa barn är flerspråkiga 
och vilka språk barnen talar, men sällan finns kunskap utöver detta. I 
samma rapport dras slutsatsen att lärare sällan fokuserar på barns olika 
erfarenheter och kulturella bakgrund när utbildningsinnehåll och akti-
viteter planeras, något som enligt rapporten skulle bidra till en större 
känsla av delaktighet och förankring i verksamheten (Skolinspektionen, 
2010). 
 
Lärares attityder till vad som ses som viktigt innehåll i lärande för fler-
språkiga barn är troligtvis sammansatt av olika faktorer. På en mer in-
stitutionell nivå kan det handla om hur lärare tolkar styrdokument och 
vad de ser som kärnan i deras yrkesroll, men även personliga överty-
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gelser och värderingar har betydelse för vad lärarna ser som viktigt lä-
rande för flerspråkiga barn (Tobin et al. 2013). Liknande resultat har 
rapporteras av Stier, Tryggvason, Sandström och Sandberg (2012) som 
utifrån en forskningsdesign om kritiska händelser studerade förskollä-
rares arbete med kulturell och etnisk mångfald. De fann fyra olika me-
toder för kulturell och etnisk mångfald som används av lärare i deras 
interaktion med barn och vårdnadshavare. Den första beskrivs som en 
instrumentell syn manifesterad av ytlig kunskap om kulturer och etni-
citeter där andra än svenska kulturer ses som exotiska. Utifrån denna 
instrumentella syn bekräftas mångfald genom att visa artefakter från 
olika kulturer eller servera mat som representerar ett visst land. Den 
andra metoden är kännetecknas av en framväxande kulturell medveten-
het och förståelse om mångfald. Det tredje och fjärde tillvägagångssätt 
identifieras som underlättande proaktiva förståelser som stärkte barns 
kulturella tillhörighet och identitet på ett positivt sätt. Även Durden, 
Escalante, och Blitch, (2015) beskriver betydelsefulla faktorer för en 
kulturellt relevant pedagogik. Hit hör bland annat tidigare erfarenhet av 
kulturell mångfald, föräldrasamverkan och en vilja att lära av barn och 
vårdnadshavare och identifiera dem som betydelsefulla kunskapsbärare 
av en kulturellt relevant pedagogik.  

Att vara förskollärare idag- vilka kompetenser behövs för 
föräldrasamverkan med en multietnisk föräldragrupp? 
Enligt Eriksson (2015) har förskollärares ansvar och yrkesbeskrivning 
svängt som en pendel i takt med att samhället har förändrats. Rubinstein 
Reich och Tallberg Broman (2000) beskriver utifrån intervjuer med lä-
rare och rektorer i förskola och skola att gränserna för läraryrket utma-
nas i multietniska förskolor och skolor. Deltagare i deras studie ut-
tryckte en ständig utmaning i att bibehålla kärnan i den professionella 
yrkesrollen som lärare och att hålla en balans för att inte omvandlas till 
socialarbetare.  Balansen kan tolkas inrymmas i motpolerna av distans 
och närhet i det relationella arbetet av att arbeta som lärare. Man behö-
ver komma tillräckligt nära barn och vårdnadshavare för att kunna stötta 
barnets lärande på bästa möjliga sätt. Samtidigt finns det inga tydliga 
gränser för vad föräldrasamverkan ska inrymma, något som bidrar till 
det svårbalanserade uppdraget.  
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Annan forskning om samverkan ur vårdnadshavares perspektiv har 
dock visat att den uppmärksamhet som familjer får av förskollärare är 
uppskattad. Lastikka och Lipponen (2016) intervjuade invandrade vård-
nadshavare i Finland om deras syn på samverkan med förskolan. Re-
sultaten visade att vårdnadshavarna ser det individuella stöd som ges 
till hela familjen som mycket viktigt. I studien beskrev vårdnadshavare 
bland annat hur de från förskolans sida blev uppmuntrade till att söka 
jobb och hur de också stärkts i sitt föräldraskap med hjälp av det stöd 
som gavs till dem av förskollärare. Detta familjestöd var, tillsammans 
med ömsesidig förståelse, dialog och främjande av mångfald och part-
nerskap, faktorer som identifierats som god praxis gällande samverkan 
ur vårdnadshavares perspektiv.  
 
En något annorlunda bild av föräldrasamverkan presenteras av Doucet 
(2011) som studerade hur invandrarfamiljer i USA använde strategier 
för att förhandla om gränserna mellan hem och skola. Resultaten visade 
att familjerna aktivt använde strategier för att upprätthålla gränserna 
mellan hemmet och skolan som medel för att upprätthålla integritet och 
hålla ett avstånd till den amerikanska kulturen. Partnerskapet de sökte 
med skolan drevs av vårdnadshavarna själva utifrån deras villkor om 
ömsesidig respekt. Även Sandberg och Vuorinen (2008) beskriver be-
tydelsen av just ömsesidighet och även hur en gemensam förståelse av 
förskolans mål ses som avgörande för att etablera och upprätthålla sam-
verkan mellan hem och förskola. 

Teoretisk utgångspunkt 
Det bioekologiska perspektivet (Bronfenbrenner & Morris, 2006) in-
rymmer antaganden om ömsesidig påverkan mellan individ och miljö. 
Miljön ses som ordnad i sammanlänkade system vars påverkan sker 
både indirekt genom samhälleliga attityder och normer, som direkt ge-
nom de miljöer och relationer som individen är en del av. I denna studie 
perspektivet som en övergripande teoretisk ram, men för att kunna stu-
dera föräldrasamverkan mer i detalj behövs teoretiska och analytiska 
begrepp med en högre grad av specificerbarhet.  Därför kompletteras 
det bioekologiska perspektivet med begreppen gränsutrymme och re-
lationellt aktörskap (Edwards, 2005; 2011).  
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Det bidrag till tolkning som det bioekologiskt perspektiv ger, är anta-
ganden om ömsesidighet om individen i sitt sammanhang. I samverkan 
mellan förskola och hem möts, och förhoppningsvis överbryggas två 
sammanhang. Dessa sammanhang, eller kontexter är hemmet och för-
skolan.  Sammanhangen utgör vad Bronfenbrenner och Morris (2006) 
kallar mesosystem. Således, de överlappande samspel som sker mellan 
barns olika mikromiljöer. Mikromiljöerna, såsom hemmet och försko-
lan är viktiga eftersom de bär växelverkan, värderingar, rutiner och vill-
kor som utgör vardagen för barn. Därför kan till exempel vårdnadsha-
vares föreställningar om förskolan påverka samverkan med förskole-
personalen. På samma sätt kan lärare ha förutfattade meningar om barns 
hemmiljö som också påverkar hur de närmar sig och tolkar vårdnads-
havarens engagemang och intresse. I denna studie utgår vi främst ifrån 
mikro- och mesosystemen men dessa måste naturligtvis förstås mot 
bakgrund av de mer övergripande exo- och makrosystem. Dessa system 
är mer distala och påverkar barnet mer indirekta, till exempel genom 
förhållandena på vårdnadshavares arbetsplats som ger konsekvenser för 
barnets vistelsetider på förskolan, och makrosystemet som innefattar 
samhälleliga värderingar och normer, som kommer till uttryckt i läro-
planen för förskolan. 
 
För att kunna zooma in på föräldrasamverkan används här de teoretiska 
begreppen relationellt aktörskap och gränsutrymme (Edwards, 2005; 
2011) som komplement till det bioekologiska perspektivet. Dessa be-
grepp har i tidigare forskning främst använts för att studera samverkan 
mellan olika yrkesgrupper, till exempel mellan lärare i förskola och 
skola vid barns pedagogiska övergångar (Karila & Rantavuori, 2015). 
 
Relationellt aktörskap definieras som "en förmåga att anpassa sina tan-
kar och handlingar med de andra för att tolka problem med praxis och 
att svara på dessa tolkningar" (Edwards, 2005, s. 169-170). Relationellt 
aktörskap kan således ses som en förmåga att anpassa tänkande och be-
teende utifrån en annan persons aktörskap.  Enligt Edwards är relation-
ellt aktörskap nödvändigt för att nå lösningar som betraktas som bra ur 
flera perspektiv, eller utifrån olika verksamheter. Utrymmet mellan 
dessa verksamheter, är vad Edwards (2011) refererar till som gränsut-
rymme, vilket kan tolkas som ett gränsland som uppstår mellan aktör-
skapet. Det är i detta som utrymme som olika perspektiv möts, såsom 
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de av vårdnadshavare och lärare. I en förskoleverksamhet, som studeras 
här, kan flera gränsutrymmen skönjas där relationellt aktörskap för-
handlas mellan olika deltagare. Lärare, vårdnadshavare och barn har 
olika grad av relationellt aktörskap i olika situationer. Utgångspunkten 
är dock att dessa deltagare har överlappande kompetens och expertis 
som rör språk och identitet, och detta måste tas tillvara i förskolans 
verksamhet.  
 
Relationellt aktörskap kan därmed ses som ett begrepp för att studera 
förändringar av den institutionella praktiken, genom att den identifierar 
de traditionella gränserna som omsluter verksamhetens samverkan med 
andra. Utmaningen kan beskrivas som att etablera nya samverkansfor-
mer utanför de traditionella gränserna, där externa aktörer erbjuds re-
lationellt aktörskap i gränsutrymmet och där en synergieffekt av de 
sammanslagna kompetenserna bland aktörerna utvecklas. I denna stu-
die används relationellt aktörskap för att förstå och diskutera föräldra-
samverkan på en multietnisk förskoleavdelning, och hur denna samver-
kan är formad.  

Genomförande 
Det studerade fallet i denna interaktiva fallstudie är en multietnisk för-
skoleavdelning som närstuderats gällande strategier för föräldrasamver-
kan. På avdelningen arbetar fyra kvinnor; två förskollärare med lärarex-
amen och två barnskötare med gymnasieexamen. Samtliga i arbetslaget 
hade svenska som andra eller tredje språk. Modersmål som personalen 
talade var spanska, arabiska, franska, turkiska och kurdiska. Flera av 
dem hade arbetat som lärare i hemlandet innan de flyttade till Sverige. 
Rektorn för förskolan deltog också i intervjuer och i uppföljningsmöten, 
och även hon talade svenska som sitt andra språk. 
 
Förskolan ligger i ett multietniskt område av staden, ett samhälle där 
många olika kulturer och språk är representerade. Området består till 
största delen av hyreshus och intill förskolan ligger grundskolan där 
barnen sedan börjar i förskoleklass. Vid tidpunkten för studien hade 
förskoleavdelningen 16 barn i åldern 1-5 år, och vårdnadshavarna till 
barnen har sitt ursprung i flera olika länder som till exempel; Kurdistan, 
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Burundi, Tanzania, Irak, Montenegro, Somalia, Albanien, Ryssland och 
Finland. 
 
Denna studie genomfördes som en interaktiv fallstudie, något som be-
skrivits som "kännetecknande av en kontinuerlig gemensam läropro-
cess mellan forskaren och deltagaren" (Svensson, Ellström & Brulin, 
2007 s. 233), och ses som lämplig när studieobjekt är både komplexa 
och kontextspecifika (Jensen & Sandström, 2016). Projektet bedrevs 
som ett forsknings- och utvecklingsprojekt finansierat av Mälardalen 
kompetenscentrum för lärande (MKL) som är en högskolebaserad platt-
form för samverkan mellan Mälardalens högskola och Västra Mälar-
dalsregionen gällande skolutveckling. Förskolan som deltar i denna stu-
die är även en övningsförskola för lärarstudenter inom förskollärarpro-
grammet.  
 
Projektet genomfördes i fyra särskilda faser som inspirerats av en inter-
aktiv fallstudiedesign. Vid ett första möte med förskolechefen beskrev 
hon arbetet i förskolan och förmedlade även kontakt till en av avdel-
ningarna på förskolan. Därefter upprättades kontakt med den föreslagna 
avdelningen och syfte och frågeställningar diskuterades mellan delta-
garna och forskarna, varpå en mer detaljerad plan upprättades.  
 
I den andra fasen genomfördes datainsamlingen. Cirka femton timmar 
av observationer utfördes på avdelningen under förmiddagar och/eller 
eftermiddagar vid tidpunkter av lämning och hämtning av barn och som 
förskolepersonal identifierat som situationer av föräldrasamverkan. 
Varje observation varade cirka 2-3 timmar. Under observationerna stan-
nade forskaren i närheten av förskolepersonal när de välkomnade barn 
och vårdnadshavare till förskolan på morgonen, eller på eftermiddagen 
när vårdnadshavarna kom för att hämta barnen. Syftet var att observera 
vad som kommunicerades i dessa situationer med vårdnadshavarna och 
hur kommunikationen gick till. Observationerna videofilmades inte 
men forskaren gjorde fältanteckningar av samtal mellan personal och 
vårdnadshavare, och i vissa fall också bad lärarna om förtydliganden av 
samtalet i de fall personal och vårdnadshavare talade ett språk som fors-
karen inte förstod.  
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Förutom de observationer och fältanteckningar, intervjuades med för-
skolepersonal med fokus på deras erfarenheter och tankar kring föräld-
rasamverkan i syfte att främja barns språkutveckling. Enskilda inter-
vjuer genomfördes med två förskollärare och två barnskötare på försko-
lan. Intervjuerna varade mellan 40- 45 minuter, och en uppföljande in-
tervju genomfördes med en förskollärare som kände hon hade mer att 
tillföra. Intervjuerna var semistrukturerade med fokus på teman såsom 
olika typer av föräldrasamverkan, och innehållet i samverkan med en 
särskilt fokus på barns språkutveckling.  
 
Den tredje fasen bestod av återkoppling till förskola och gemensamma 
reflektioner kring tentativa resultat utifrån intervjuer och observationer. 
Här uppmuntrades deltagarna till att kommentera resultaten och identi-
fiera relevanta teman att fortsätta att fokusera på i projektet. 
 
Den fjärde fasen var att slutföra analyser baserade på kommentaren från 
deltagarna och att träffa dem igen för ett sista möte där resultat och im-
plikationer för praktiken diskuterades. 
 
Den aktuella studien följer de etiska principerna föreslagna av Veten-
skapsrådet (2011). 

Analys 
Intervjuer transkriberades ordagrant och lästes av forskarna flera 
gånger. Efter varje observation, lästes även fältanteckningarna igenom 
och dokumentationen sammanfattades för respektive observation med 
tillägg utifrån ytterligare tankar om föräldrasamverkan som de observe-
rade situationerna hade genererat. Begreppen gränsutrymme och relat-
ionellt aktörskap har använts som analytiska begrepp och ramverk vid 
läsning och tolkning av data. Intervjutranskriptioner och fältanteck-
ningar har tolkas från dessa analytiska begrepp och kodats därefter. 
Men kännetecknande för en abduktiv metod är att den även är explora-
tiv och induktiv. Detta tillämpades genom att identifiera data som inte 
fångats upp av de analytiska begreppen, men ändå bar relevans för stu-
dien. Analysprocessen har kännetecknats av en cirkulär rörelse mellan 
observationer och intervjuer i samband med de teoretiska begrepp och 
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andra intressanta vinklingar som uppkommit under analysen och samtal 
med deltagarna.  
 
Kännetecknande för interaktiv forskning är att deltagarna tar aktiv del i 
forskningsprocessen. I denna studie har deltagarna diskuterat de preli-
minära resultaten med forskare vid ett tillfälle. Resultaten presenterades 
som tentativa och deltagarna uppmuntrades att diskutera relevansen av 
resultaten och utarbeta teman mest relevanta för dem. Efter detta möte 
återupptogs analysen med fokus på teman som deltagarna identifierat 
som är relevanta för deras praktik. Frågor som ytterligare guidade ana-
lyserna var; vilka spår kan urskiljas? Vad är kopplingen mellan olika 
spår, och hur kan dessa förstås i relation till förskolans praktik? Med 
dessa frågor granskades data igen, lästes igenom, diskuterades och ka-
tegoriserades. Resultatet av detta presenteras här som exempel på hur 
föräldrasamverkan praktiserades vid den aktuella förskoleavdelningen.  

Resultat 

Formell samverkan som upprätthållande av gränser 
Formella former av föräldrasamverkan är enligt lärarna mest uppskattat 
av vårdnadshavare när de bjuds in till utvecklingssamtal för att prata 
om barnets vardag på förskolan. De framsteg barn gör är intressant för 
vårdnadshavare att ta del av och förskolan är skyldig att erbjuda ut-
vecklingssamtal minst en gång om året. Vid dessa möten har förskollä-
rarna en tydlig agenda för mötet där de följer en mall med ämnen som 
de tar upp i konversationen. Vid intervjuerna reflekterar personalen att 
de i dessa möten även behandlar barnets språkutveckling, medan det 
mer sällan tar upp i informella samverkansformer. Det kan tolkas som 
att det vid denna typ av formellt möte förekommer en asymmetrisk 
maktposition; föräldern kallas till mötet av personalen som äger dag-
ordningen och bestämmer var och hur lång tid mötet kommer att äga 
rum. Vårdnadshavarna kan naturligtvis ställa frågor och göra tillägg el-
ler ändringar till dagordningen, men vid formella samverkansformer 
som utvecklingssamtal verkar det inte av tradition finnas mycket utrym-
met för vårdnadshavares aktörskap, eller omfördelning av gränsutrym-
met.  
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I intervjun med förskolechefen reflekterar hon över makthierarkin mel-
lan förskola och hem och berättar att de använder empowerment som 
strategi för att stärka vårdnadshavare i deras föräldraroll. Förskolan har 
en flerspråkig grundidé som består av en mycket konsekvent strategi att 
erkänna och främja de språk barnen talar, oavsett om det är deras andra 
eller tredje språk. Alla i personalgruppen bär på en övertygelse om be-
tydelsen av att barn talar sitt modersmål i hemmet och även förskolan 
om de vill. Personalen grundar sin övertygelse främst i personliga erfa-
renheter och hyser inga tvivel om att barnen ändå kommer att lära sig 
svenska, fastän de talar sitt modersmål i hemmet. Förskolechefen be-
skriver att denna övertygelse ibland inte delas av vårdnadshavare ef-
tersom de anser att ju snabbare barnet lär sig svenska, desto snabbare 
kommer han/ hon kommer att integreras i samhället. Att behärska det 
svenska språket ses som nyckeln till samhället, och förskolechefen be-
rättar att här utnyttjar förskolan sin maktposition genom att aktivt verka 
för att övertyga vårdnadshavare om betydelsen av att deras barn hör och 
talar sitt modersmål hemma;  
 

Vi är mycket viktiga för dem [barnen] men vårdnadshavarna är viktigare. Man 
kan säga att vi är två viktiga delar av barns liv. Det är oerhört viktigt och grund-
läggande att vi samarbetar, hjälper och stötta varandra i olika situationer. 

 
Ett annat exempel på makthierarkin mellan förskola och hem är att lä-
rare beskriver att vissa vårdnadshavare närmar sig dem med frågor om 
barnuppfostran. Lärarna beskriver att vårdnadshavare ibland ställer frå-
gor under utvecklingssamtalet som handlar om barnuppfostran och för-
äldraskap, om hur man skall agera i olika situationer eller hur man sätter 
gränser för barnet. Detta kan tolkas som en indikation på att vårdnads-
havare ser läraren en expert med professionell status som de kan lita på. 
Vid rådgivning gällande föräldraskap eller barnuppfostran initieras 
dessa samtal alltid av vårdnadshavare.  
 

Informell samverkan som gränsöverskridande 
Den informella och vardagliga samverkan mellan lärare och vårdnads-
havare ses som den viktigaste samarbetsformen enligt personalen. De 
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talar om det som ett sätt att välkomna barnet till förskolan varje dag och 
att de vid dessa situationer har möjlighet att prata med vårdnadshavarna 
för att höra hur deras morgon har varit, och berätta om vad de planerat 
för dagen. I dessa situationer äger vårdnadshavaren ett större talut-
rymme, och kan initiera innehåll och teman som de vill avhandla med 
personalen.  Som en kontrast till de mer formella samverkansformerna, 
såsom utvecklingssamtal som har ett tydligt mål och en agenda, är inte 
de informella vardagliga mötena så strikt strukturerade. Enligt lärarnas 
beskrivningar av dessa situationer ges mer utrymme ges till vårdnads-
havarna i dessa situationer, något som kan tolkas som en tillämpning av 
relationellt aktörskap. En av lärarna uttrycker detta på följande sätt: 
 

Tja, vi möter vårdnadshavarna på morgonen när barn lämnas och vid eftermid-
dagar när de kommer för hämtning .. Vi ger dem alltid lite tid för frågor, för 
att berätta något, klagomål eller önskemål. Vi lyssnar alltid på dem. 

 
I observationerna ses vårdnadshavares aktörskap komma till uttryck i 
de samtal som förs med personalen men också i hur de tar sig an för-
skolans fysiska rum och de synliga och osynliga trösklar och gränser 
som finns där. Vid de observerade lämningssituationerna på morgonen 
sågs vissa vårdnadshavare vänta i hallen tills någon av personalen mötte 
dem och hälsade dem välkomna. I andra fall följde vårdnadshavare med 
sina barn in på avdelningen och in till köket till den pågående frukosten. 
Eftersom vi i denna studie endast utgått ifrån personalens perspektiv 
kan inga slutsatser dras om anledningen till de olika sätt som vårdnads-
havare äntrade förskolans fysiska rum. Emellertid visade observation-
erna att när det bara fanns vårdnadshavaren och läraren närvarande i 
hallen uppstod mer privata samtal, där vårdnadshavare anförtror viktig 
familjeinformation till personalen. Detta observerades inte i samma ut-
sträckning i de fall där vårdnadshavare följde med barnen in till avdel-
ningen.  
 
Intervjuerna visade att lärare anser att de mest framgångsrika formerna 
av föräldrasamverkan är informella möten, antingen individuella träffar 
eller festliga tillfällen med musik och maträtter från olika länder finns 
representerade. Personalen menar att dessa typer av sammankomster 
verkar också uppskattas av vårdnadshavare som sällan deltar i mer for-
mella möten, såsom föräldramöten eller informationsmöten. Att nå alla 
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vårdnadshavare är enligt lärarna en utmaning, och de har pågående dis-
kussioner om hur man skapar sådana sammankomster eller möten där 
alla vårdnadshavare vill delta. De försöker justera form och innehåll i 
de informella mötena för att alla ska kunna delta. För att nå alla vård-
nadshavare, känner personalen att de behöver utveckla nya och kreativa 
sätt att samverka med hemmet. En av dem berättar följande: 
 

Jag tror att vi skulle behöva träffas ofta ... men vissa vårdnadshavare kan du 
inte får hit. Jag arbetade här en månad, två månader, men jag ser aldrig några 
vårdnadshavare. De skickade alltid syskonen så jag träffade aldrig föräldern. 
Jag skulle vilja ha kontakt med dem, men de vill inte eller de litar inte på ... de 
bara lita på om du talar deras språk. Men vi kan, och vi ska möta vårdnadsha-
varna ofta och kanske bör vi besöka dem hemma. 

 
Observationerna visade också att i de informella vardagliga mötena när-
made sig vårdnadshavare personal med frågor med ett varierade inne-
håll. Vissa frågor var direkt kopplade till förskolans verksamhet och 
också relevanta utifrån förskolans uppdrag. Dessa frågor handlade om 
struktur och innehåll i olika aktiviteter, såsom samlingar och utflykter. 
Andra ämnen som avhandlades var barnens lärande, att de lärt sig nya 
sånger, ritat teckningar och målat eller återkopplat till något som skett 
tidigare antingen hemma eller på förskolan. Utöver detta handlade sam-
verkan också om praktiska aspekter såsom lämpliga kläder, bortglömda 
kläder och leksaker som tagits med hemifrån. 

Förskolan som en integrationsplattform 
Annat innehåll som behandlas vid föräldrasamverkan, men som inte di-
rekt ingår i förskolans uppdrag handlade om barnets hemförhållanden 
och familjesituation. Detta exemplifieras i en av observationerna då en 
mamma lämnade sin son till i förskolan och möttes upp i korridoren av 
en av förskollärarna som hälsade dem välkomna. Medan pojken tog av 
sina skor och jacka, närmade föräldern sig förskolläraren med frågor 
omkring processen att få svenskt medborgarskap. Läraren verkade till-
freds med att hantera dessa frågor och beskriver processen om att med-
borgarskap mycket allmänt. Liknande situationer uppstod där vårdnads-
havare närmade lärare med frågor om SFI- undervisningen, eller betyg 
och det svenska utbildningssystemet.  
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Dessa vardagliga samtal som fokuserade på frågor utanför den tradit-
ionella förskolepraktiken, dvs funderingar som inte direkt rörde barnen 
eller verksamheten i förskolan, kan tolkas som ett utökat integrations-
uppdrag för förskolan. I intervjuerna med personalen och förskolans 
rektor diskuterades denna utökade uppgift i termer av vikten av på-
gående reflektion över vad som ses som förskolans uppdrag. Utifrån 
tidigare diskussioner i arbetslaget om balansen i samverkan med vård-
nadshavare, att i första hand samverka när det gäller ämnen med rele-
vans för förskolepraktiken, hade lärarna formulerat en strategi för hur 
de ska agera när de möter önskemål från vårdnadshavare som inte in-
ryms inom förskolans traditionella uppdrag. Strategin är att hjälpa vård-
nadshavare genom att hjälpa dem kontakta myndigheter, men inte ringa 
telefonsamtal eller fylla i formulär för dem.  
 
Personalen var medveten om att den hjälp de ger till familjer som nyli-
gen har anlänt till Sverige kan vara av central betydelse för deras känsla 
av trygghet och hur de hanterar situationen att komma till ett helt nytt 
land.  Det beskrevs att många familjer hade frågor som inte direkt berör 
förskolan praktik, men var av sådan magnitud att de påverkade hela fa-
miljen, inklusive barn, och att personalen då ändå försöker hjälpa fa-
miljerna.  
 
Det utvidgade integrationsuppdraget var också synligt i situationer där 
lärare ansåg att vårdnadshavares beteende inte överensstämde med ac-
cepterade normer och värderingar. Utmaningar som personalen rappor-
terade gällande detta avsåg främst betydelsen av ömsesidig respekt i 
samverkan mellan förskola och hem. Särskilda utmaningar som perso-
nal uttryckte var att vårdnadshavare ibland inte respekterade över-
enskomna tider för lämning och hämtning, men speciellt avseende 
hämtning. En lärare uttrycker det på följande sätt: 

 
Våra vårdnadshavare ska komma till klockan 16:00, men klockan 17.00 de är 
fortfarande inte här. Jag försöker ringa, men de svarar inte alltid. Och när de 
sedan kommer 17.45, så säger de inget om varför de är sena. När jag säger "Jag 
försökte ringa dig, och jag var tvungen att ändra schemat, eftersom jag inte kan 
gå hem när barnen fortfarande här”. Jag måste vänta, ibland till 6 eller 7 på 
kvällen, men de bara ignorera mig. 
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I citatet ovan uttrycker läraren en frustration över att en överenskom-
melse gällande tid för hämtning brutits. Här beskriver hon hur hon och 
därmed också verksamheten fått anpassa sig till vårdnadshavarnas tider.  

Diskussion  
I detta kapitel har vi beskrivit hur föräldrasamverkan kommer till ut-
tryck vid en multietnisk förskoleavdelning. Nedan följer en diskussion 
av resultaten utifrån begreppen relationellt aktörskap och gränsut-
rymme (Edwards, 2005; 2011) i termer av hur personalen ramar in sin 
yrkesroll och sitt uppdrag vid samverkan med vårdnadshavare.  
 
Relationellt aktörskap har här beskrivits som en kapacitet att sätta sam-
man sin egen tanke och handling med andra som också är involverade 
i ett dilemma eller en uppgift. Det handlar i stort om en förståelse att 
det egna aktörskapet inte existerar i ett vacuum, utan alltid finns i relat-
ion till andras aktörskap (Edwards, 2005; 2011). I denna studie har för-
skolepersonalens relationella aktörskap varit i fokus, tillsammans med 
det relationella aktörskap som lärare erbjuder vårdnadshavare vid situ-
ationer och aktiviteter av föräldrasamverkan. Resultaten ger exempel 
på hur relationellt aktörskap utövas av lärare i samverkan med vård-
nadshavare. I deras utsagor betonar personalen vikten av samverkan 
med hemmet, och resultaten visar att de har införlivat en flerspråkig 
grund i förskolan eftersom de är övertygade om de positiva effekterna 
av en kulturellt relevant pedagogik som länkar ihop barns mikromiljöer.  
I tidigare forskning har just detta länkande beskrivits som essentiellt för 
att erbjuda likvärdiga förutsättningar för lärande för alla barn (Durden, 
Escalante, och Blitch 2015; Stier, Tryggvasson, Sandström & Sand-
berg, 2012). 
 
Det relationella aktörskapet kommer till uttryck i olika former av för-
äldrasamverkan, både formella och informella. De informella samver-
kansformerna, som exempelvis vid lämning och hämtning sågs som 
mest givande av personalen. Vid dessa situationer beskrevs vårdnads-
havarna i större utsträckning bli lyssnade på, de gavs aktörskap och er-
kännande och hade möjlighet att påverka i större utsträckning än vid 
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formella samverkanssituationer, oavsett om det gällde klagomål eller 
bara småprat. Detta erkännande av förälderns aktörskap kan förstås i 
termer av ömsesidighet och en gemensam förståelse som enligt Sand-
berg och Vuorinen (2008) ses som nödvändig för en god samverkan 
mellan hem och förskola. Björk-Willén (2013) som studerat samtal i 
förskolans tambur beskriver att de kan ha inslag av både formell och 
informell samverkan då samtalen innehållsmässigt kan ha en stor 
spännvidd; från mycket privata samtal till formellt informationsutbyte.  
I tambursamtalen finns enligt Björk-Willén även en asymmetrisk makt-
position, speciellt då samtalet äger rum mellan svensktalande förskole-
personal och vårdnadshavare som inte talar svenska. Aktörskapet på-
verkas således både av formen för samverkan och av vilka personer som 
ingår i samverkan.  
 
I utrymmet mellan relationellt aktörskap uppstår ett gränsutrymme, där 
personalens och vårdnadshavares perspektiv möts. Gränsutrymmet re-
presenterar överlappet mellan barnets två mikromiljöer i förskola och 
hem, i likhet med det som Bronfenbrenner och Morris (2006) benämner 
mesomiljön. Men utifrån resultaten i denna studie kan vi argumentera 
för att gränsutrymmet mellan förskola och hem varken är fast eller sta-
tisk, utan situations- och relationsbundet och även förhandlingsbart.  
 
Resultaten visar att gränsutrymmet mellan hem och förskola formas av 
en mängd faktorer som kan härledas till de olika nivåerna i det bioeko-
logiska systemet (Bronfenbrenner & Morris, 2006). Sett från ett mak-
ronivåperspektiv kan gränsutrymmet tolkas vara format av vad försko-
lans läroplan liksom andra styrdokument beskriver som förskolans upp-
drag. Innehåll i läroplanen för förskolan som fokuserar på föräldrasam-
verkan anger exempelvis förskolans skyldighet att erbjuda 
vårdnadshavare olika typer av samverkansformer. Förskolorna är såle-
des ålagda att samverka med hemmet, och att i denna samverkan er-
bjuda utvecklingssamtal minst en gång per år.  Detta tillsammans med 
rådande samhälleliga och kulturella perspektiv på barn, barndom, för-
skola, lärare och vårdnadshavare påverkar också hur gränsutrymmet 
formas och vilket aktörskap som finns möjlighet att förhandla om. 
 
Kultti och Pramling Samuelsson (2016) beskriver utifrån sin studie om 
föräldrasamverkan vid inskolning till förskolan hur vårdnadshavare å 
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ena sidan ses som de som är experter på sina barn, men å andra sidan 
inte förväntas ha någon specifik kunskap eller erfarenhet av värde att ta 
hänsyn till vid inskolningen. Samverkan vid inskolningen var mestadels 
begränsad till att lärarna informerade vårdnadshavarna om verksam-
heten, och däri fanns ett underliggande antagande om att vårdnadsha-
vare anpassar sig till verksamhetens rutiner (Kultti & Pramling Samu-
elsson, 2016).  
 
Utifrån ett exonivåperspektiv kan utrymmet för samverkan vara villko-
rat av exempelvis vårdnadshavares arbetstider eftersom det påverkar 
tidpunkt för lämning och hämtning.  Resultaten visar att inte respektera 
avtalade tider för hämtning av barn från förskolan, eller att skicka äldre 
syskon att hämta sågs som utmaningar för att etablera en förtroendefull 
samverkan med hemmet.  
 
Mesonivån är den nivå i den utvecklingsekologiska modellen där hem-
miljön och förskolemiljön strålar samman och där nyckelpersonernas 
perspektiv möts. Det är här gränsutrymmet förhandlas fram mellan per-
sonalen och vårdnadshavare. För personalen kan förhandlingarna röra 
den egna yrkesrollen som förskollärare och vad man anser ingår i denna 
roll. Detta kan tolkas mot bakgrund av hur förskollärarrollen har för-
ändrats genom åren likt en pendel som rört sig mellan att beskriva för-
skollärare som huvudsakligen vårdgivare eller huvudsakligen lärare 
(Eriksson, 2015). På samma sätt kämpade lärare i multietniska försko-
lorna med att identifiera gränserna för sin yrkesroll som förskollärare i 
Rubinstein Reichs ochTallberg Bromans (2000) studie. Detta kan rela-
teras till resultaten i vår studie som visar på att lärarna har nått en kol-
legial överenskommelse för att hantera förfrågningar från vårdnadsha-
vare som inte direkt faller inom förskolans uppdrag, såsom till exempel 
att ringa olika myndigheter eller att hjälpa till med att fylla i formulär. 
Dessa uppgifter kan tolkas som en utökad integrationsuppgift, som till-
kommit under de senaste åren och visar hur förskolan fungerar också 
som en viktig plattform för integration, något som även rapporterats av 
Lastikka och Lipponen (2016).  
 
Å andra sidan förefaller det som att personalen önskar mer omfattande 
samverkan med vårdnadshavare, och har också idéer om mer informella 
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metoder för samverkan så som att exempelvis göra hembesök. Infor-
mell samverkan ses av lärare som en gränsbrytare som underlättar kon-
takten med vårdnadshavare och används för att stärka vårdnadshavares 
aktörskap. Förskolechefen ger ett exempel på detta då hon beskriver hur 
den asymmetriska maktfördelningen mellan personal och vårdnadsha-
vare används som en medveten strategi vid föräldrasamverkan för att 
stärka vårdnadshavare och betona deras betydelse i barnens utveckling, 
exempelvis genom att de fortsätter tala sitt modersmål. Denna strategi 
kan tolkas som ett försök till att omdefiniera gränsutrymmet och att 
flytta förskolans gränser närmare hemmet.  
 
Emellertid har forskning (Douchet, 2011) visat att även vårdnadshavare 
har strategier för att upprätthålla gränserna mellan hemmet och skolan 
intakta för att upprätthålla integritet och aktörskap gentemot skolan. I 
våra resultat är det möjligt att vårdnadshavare aktivt antar dessa strate-
gier för att upprätthålla en gräns mellan förskola och hem, till exempel 
genom att skicka syskon eller släktingar för att hämta barnen från för-
skolan, eller genom att inte ringa förskolan om de är försenade. Ytterli-
gare en tänkbar förklaring är att vårdnadshavare är osäkra på vad som 
förväntas av de i relation till samverkan med förskolan. Upprätthållan-
det av gränser och aktörskap kan också tolkas i de fall där vårdnadsha-
varna endast väljer att ta kontakt med den förskollärare med vilken de 
delar sitt modersmål, vilket alltså sker enligt en av personalen.  
 
Denna studie har utförts som en fallstudie i samverkan med en försko-
leavdelning. Således har avsikten inte varit att generalisera resultaten. I 
stället har målet varit att beskriva och diskutera de faktiska omständig-
heterna gällande föräldrasamverkan såsom uppfattas och beskrivs av 
personalen på avdelningen, och som de tog sig i uttryck under obser-
vation av samverkanssituationer. Det är dock möjligt att de strategier 
kring samverkan som beskrivs i denna studie också motsvarar de utma-
ningar och möjligheter som lärare i andra multietniska förskolorna står 
inför. Detta stöds av resultaten från tidigare forskning, där liknande re-
sultat har rapporterats. Svensson, Ellström och Brulin (2007) hävdar att 
medverkan av deltagarna i forskningsprocessen fungerar som en vali-
dering av resultaten. Denna studie har antagit ett lärarperspektiv och 
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deltagarna har på olika sätt medverkat i forskningsprocessen, först i pla-
neringen av studien, i analysprocessen och genom att diskutera impli-
kationerna och relevansen av resultaten.  
 
Avslutningsvis argumenterar vi för att föräldrasamverkan är viktigt för 
att länka barns mikromiljöer i syfte att kunna erbjuda en likvärdig ut-
bildning för alla barn. I multietniska förskolor behöver förskoleperso-
nalen utgå ifrån en kulturellt relevant pedagogik liksom kulturellt käns-
liga strategier och samarbetsformer med vårdnadshavare. Våra resultat 
visar att lärarna tillämpar flera strategier för samverkan för att aktivt 
inkludera vårdnadshavare i förskolans sammanhang. Således erkänns 
vårdnadshavarna aktörskap, genom att personalen tillämpar sitt relat-
ionella aktörskap på ett sådant sätt att det leder till att gränsutrymmet 
mellan förskola och hem kan omfördelas och omförhandlas.  
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Social hållbar utveckling – språket som 
demokrati och inkluderingsarena  

Eva Ärlemalm-Hagsér, Gun-Marie Wetso och Karin Engdahl 

Introduktion 
Persson (2015) och Skolinspektionen (2017) poängterar att utan kun-
skap och medvetenhet om betydelse av likvärdighet i förskoleverksam-
het, finns en risk att förskolor i stället för att skapa möjligheter till lika 
villkor reproducerar och förstärker ojämlikhet och segregation. Jämlik-
het i förskolan omfattar att alla barn möts av förskolepersonal med för-
måga att sätta sig in i barns villkor. Det är flertal aspekter som har be-
tydelse för att skapa likvärdighet: förskolans kvalitet, förskolepersonals 
utbildningsnivå, kompetens och förmåga att närma sig barns behov och 
perspektiv (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009). Förskolepersonal 
som anpassar sitt bemötande samt tillvaratar och stödjer de olika bar-
nens behov och potential i förskolan (Persson, 2015; Sheridan & Pram-
ling Samuelsson, 2009). Norling (2015) framhåller betydelsen av rika 
tillfällen för språkliga interaktioner och dialoger i förskolemiljön. 
 
Forskning om likvärdighet och jämlikhet kan kopplas till social hållbar 
utveckling – demokrati och inkludering. Enligt Davis och Elliott (2014) 
finns ett stort behov av forskning och verksamhetsutveckling i förskola 
och skola i relation till social hållbar utveckling (Wals, 2014). I detta är 
språklig kompetens och kommunikation avgörande faktorer för barns 
möjlighet till lärande, välbefinnande och upplevelsen av att ha infly-
tande och vara delaktig. Det vill säga att förutsättningar för att demo-
krati, inkludering, likvärdighet och jämlikhet ska möjliggöras i försko-
lan är avhängigt flera olika faktorer.  
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Aktuell förskoleforskning visar att likvärdighet, flerspråkighet och in-
terkulturalitet är områden som behöver utvecklas vidare både i forsk-
ning och i pedagogisk praktik, inte minst genom praxisnära forskning 
(Persson, 2009, 2015). Det finns idag stora skillnader mellan hur olika 
kommuner arbetar med uppdraget likvärdighet och interkulturalitet i 
sina verksamheter. Skolinspektionen (2010:16; 2012:7) har i olika rap-
porter uppmärksammat att förskolor och skolor brister i arbetet att knyta 
an till barns erfarenhetsvärld då det handlar om barn med annat moders-
mål än svenska. Skolinspektionen har riktat stark kritik till ett stort antal 
kommuner i Sverige där förskoleverksamheter brister i språk- och kun-
skapsutvecklande arbetssätt, vilket framförallt har betydelse för barn 
med flerspråkig bakgrund. De menar vidare att förskolans personal be-
höver bli bättre på att arbeta språkstödjande för barn med annat moders-
mål. Dels att tillvarata den kulturella och sociala mötesplats som för-
skolan utgör, så att alla barn får möjlighet till bekräftelse och delaktig-
het.  Dels att utforma aktiviteter som stimulerar språk och ämnesrelate-
rade kunskaper.  
 
I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) uttrycks vikten av att barn ut-
vecklar förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värde-
ringar. I detta avseende har förskolan ett uppdrag att medverka till att 
stärka och förbereda barn för ett liv i ett internationaliserat samhälle. 
Förskolan är idag en viktig mötesplats. Barn kommer till förskolan med 
många olika bakgrunder och med en rätt till sina språk, sin kultur och 
sin religion. Förskolan ska därmed utgöra en mötesplats som sträcker 
sig över kultur och språkgränser. Barns lärande, samspel och identitets-
skapande kan ses som ett mångdimensionellt samspel mellan såväl in-
divider som strukturer (Pramling Samuelsson & Tallberg Broman, 
2013). I läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) lyfts även värden som 
människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla män-
niskors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med 
svaga och utsatta. Dessa värden ska hållas levande i vardagens arbete 
med förskolebarnen. 
 
Förskolans läroplan (2016) betonar också vikten av att barn får möjlig-
het att både utveckla sitt modersmål och sitt nya språk parallellt. När 
majoritetsspråket är svenska ska förskolan noga beakta förutsättning-
arna för de barn som talar ett minoritetsspråk (Skollag 2010:800).  

 115 



För att stödja barns kommunikativa förmågor krävs kunskap såväl som 
insikt och förståelse för vad som möjliggör och stärker mötet mellan 
barn som har olika språk och kulturbakgrunder (Lunneblad, 2013a; 
Ljunggren, 2013). Förskolepersonalens förhållningssätt kan därmed ses 
som avgörande för interkulturella möten. Det interkulturella arbetet 
omfattar att ta tillvara kulturell och språklig variation i gruppen (Lah-
denperä, 2004). Dock visar tidigare forskning att även om det finns in-
tentioner från förskolepersonalen sida att framhålla mångfald i barn-
gruppen är det snarare så att de undviker att prata om olikheter (Kultti, 
2012; Lunneblad, 2013b). I ett vardagligt perspektiv kan det snarast in-
nebära att barn bemöts utifrån en likhetsprincip (Johansson, Johansson 
& Elde, 2003) där hänsyn inte tas till olika behov. Enligt Genese, Para-
dise och Cargo (2004) ges möjligheter i förskoleverksamheten att er-
bjuda olika ”vägar” att nå språklig förmåga och att barn har förmågan 
att bygga upp ett eller flera språk parallellt. 
 
Detta samproduktionsprojekt som presenteras här syftar specifikt till att 
arbeta med hur språket medvetet kan användas som demokrati och in-
kluderingsarena i förskolekontext. Enligt Persson (2015), Sheridan och 
Pramling Samuelsson (2009) och Björk-Willén, Gruber och Puskás 
(2013) är förskolepersonalens kunskap, kompetenser och förmåga att 
närma sig barns olika villkor och behov avgörande, för att skapa jämlika 
möjligheter för alla barns utveckling och lärande. Det här projektet in-
nebär att förskolepersonal och forskare tillsammans i forskningscirklar 
problematiserar och reflekterar kring hur förskolans språkliga miljöer 
kan stärkas avseende kommunikation.  
 
Forskningsfrågor: 
– Hur arbetar förskolorna med barns jämlikhet i förhållande till försko-
lans demokrati- och inkluderingsuppdrag? 
– Hur arbetar förskolepersonalen med flerspråkighet och interkulturell 
pedagogik i förskolorna? 
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Tidigare forskning 
Den forskning som har varit stöd för detta arbete kan relateras till dels 
social hållbar utveckling, dels språk och kommunikation och flersprå-
kighet.  

Social hållbar utveckling  
Lärande för hållbar utveckling är ett sätt att arbeta med demokrati och 
inkludering (Davis & Elliott, 2014). Begreppet hållbar utveckling bör-
jade användas i slutet av 1980-talet i politiska policydokument. Syftet 
var att sammankoppla miljöfrågor med en strävan mot social och eko-
nomisk utveckling och rättvisa. Definitionen av hållbar utveckling be-
skrivs så här: 

En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. (Brundtland, 1987, kap. 
3:27) 

 
Utbildning skrivs fram som en viktig del i arbetet för en hållbar utveckl-
ing. Det arbetssätt som förespråkas kännetecknas av ett arbete där social 
hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet integreras 
som en helhet (UNESCO, 2017).  
 
Social hållbar utveckling rör relationer mellan individer och mellan in-
divider och samhället. En strävan efter att utveckla jämlika, jämställda 
och hållbara relationer och möten (Fraser, 2003, 2009; Mellor, 2005). 
Det handlar om att ge varje barn en god start i livet. Barns välbefin-
nande, upplevelse av rättvisa, rättigheter och delaktighet är viktiga 
aspekter av detta arbete. I arbetet med värde- och demokrati frågor är 
tid för reflekterande samtal i kollegiala diskussioner avgörande för att 
analysera, problematisera och utveckla hållbara vardagspraktiker. Dia-
log och samtal kan bidra till att förebygga medveten och omedveten 
diskriminering och utanförskap. Det handlar om att känna sig delaktig 
och ha inflytande och att vara del i en gemenskap. 
 
Språk och kommunikation vid inskolning i förskolemiljön 
Forskningen visar att det är viktigt för barnen att tidigt knäcka lekkoder 
och samtalskoder för att inte hamna utanför en kamratgrupp (Wetso, 
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2006). Vid övergången från hemmiljö till förskolemiljö ska barnet 
skolas in i nya rutiner och samspelsmönster. Samverkan och utbyte 
mellan vuxna och mellan barn och vuxna behöver förhandlas och regler 
och förväntningar klargöras för att trygga övergång mellan de olika 
miljöerna för barnet (Björk-Willén, 2013). Förskolans och skolans 
uppdrag omfattar att främja likvärdighet och verka för jämlikhet och 
forskningen visar att om pedagoger har en positiv inställning till att 
hantera utmaningen påverkar det barnets möjligheter att också lyckas 
med att skolas in i en för dem helt ny pedagogisk verksamhet (Ainscow 
& Sandrill, 2010). Forskningen visar vidare att alla barn behöver få 
uppleva att de kan bidra till utbyte i sin barngrupp, att de har rättigheter 
att uttrycka sig och att de kan känna sig delaktiga i dagsprogram och 
aktiviteter (Wetso, 2006). Förskolepersonalen behöver lära känna 
barnet och barnets resurser och behov och ta del av barnets livs- och 
erfarenhetsvärld, det vill säga hemmiljö och kultur. Samtidigt ska 
barnet utforska förskolemiljön, bygga relationer och finna vägar att 
uttrycka sig och kommunicera med nya vuxna och barn som de möter i 
den nya kulturen i förskolan (Wetso, 2006). Det är en utmaning som 
kan hanteras på ett bra sätt om förskolepersonalen under inskolningen 
tar sig tid att utforska barnets kommunikativa förmågor (Björk-Willén, 
2013) och visar en beredvillighet att möta det nya barnets 
kommunikativa uttryck (Arendt, 1981). Både barnet och den vuxne 
behöver lära känna varandra genom att svara an på kommunikativa 
inviter och uttryck för att därigenom skapa förutsättningar för en äkta 
dialog (Buber, 1990). Att sätta sig in i den andres tankar kräver förmåga 
att möta den andres tankevärld, något som forskaren Arendt beskriver 
som att gå på besök i den andres tankevärld (Arendt, 1981). En god 
kommunikation kan nås genom att de samspelande parterna är öppna 
för att anpassa eget förhållningssätt till den de möter och att förhandla 
eller reda ut tolkning av kommunikationen tillsammans med den andra.  
Det är vad som sker i det kommunikativa mellanrummet (Buber, 1990; 
Runfors, 2013) som är avgörande för hur dessa samspelande upplever 
samspelet, upplever de sig inbjuden, lyssnad på, bekräftad eller inte. 
Varje gång vi går in i ett samtal – samspel är det en ny utmaning att 
tolka innebörder och avsikter i mötet med motparten. Det är en 
kompetens vi utvecklar hela livet varje möte är unikt. Ord, gester, 
mimik och kroppsuttryck och användning av föremål ger signalerar till 
omgivningen om vad vi tänker och känner, vad vi vill, önskar eller inte 
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önskar. Den ordlösa kommunikationen kan förstärka eller reducera just 
intentioner eller önskningar och känslouttryck är universella även om 
vi har olika kulturella skillnader i att tillåta sig att visa till exempel 
skratt, gråt eller ilska (Björk-Willén, 2013, Damasio, 2002). Skratt kan 
överbrygga svårigheter i kommunikation mellan barn och mellan barn 
och vuxna när den verbala kommunikationen är begränsad till exempel 
av ett litet ordförråd (ibid). Även för yngre barn som kanske ännu inte 
förfogar över ett verbalt språk är detta den kommunikativa handlingen 
den viktigaste kanalen för att förmedla sig med omgivningen och det 
tillsammans med onomatopoetiska uttryck det vill säga ljudhärmande 
uttryck. Den vuxne behöver lära sig läsa av barnets känslor och behov 
och svara an på dessa på ett adekvat sätt (Damasio, 2002). Negativa 
upplevelser av försök att förmedla sig kan ge låsningar i minnet och för 
lärandeprocessen hos barnet, enligt forskaren Damasio. Att inte ha 
tillgång till språket kan påverka barnets självkänsla. Små barn kan tidigt 
känna av om de tillhör eller inte tillhör en grupp till exempel i förskolan 
(Wetso, 2006). En positiv upplevelse av ett första bemötande i 
förskolemiljön lägger grunden till att trygga barnet för att börja 
samspela med andra barn och vuxna i förskolemiljön. Vikten av god 
anknytning mellan barn och förskolepersonal och att skapa ett 
personligt engagemang för barnet tillsammans med föräldrar under 
inskolningen i förskolemiljön har aktualiserats i forskningen som något 
som behöver uppmärksammas mer (Björk-Willen, 2013). Området 
kommunikation och anknytning behöver lyftas i grundutbildningarna. 
Vuxnas samtal om tolkning av samspel och lek med stöd av 
specialpedagog som genomförs parallellt med insatser för att stärka 
barns kommunikativa uttrycksförmåga kan bidra till att reducera 
missförstånd och neutralisera maktobalanser mellan förskolepersonal 
och vårdnadshavare och mellan barn-föräldrar-förskolepersonal 
(Wetso, 2006). Barnets chanser att inkluderas i förskolegruppen ökar 
och det oavsett vilka behov barnet har eller vilken språkbakgrund 
familjerna har om samverkan fungerar mellan alla involverade (ibid).  

Språk och kommunikation i ett mångkulturellt samhälle 
Såväl i närtid som i tidigare offentliga debatter om språk och flersprå-
kighet så pendlar argumenten och polariseras företrädesvis mellan för- 
och nackdelar. Exempelvis så menar Cummins och Gulutsan, (1974) att 
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individer vidgar sina tankevärldar, och ökar det divergenta tänkandet 
vid flerspråkighet. I motsats till detta har det argumenterats för att tidig 
flerspråkighet riskerar att försämra såväl den kognitiva som känslo-
mässiga utvecklingen. Exempelvis har det förekommit uttalanden som 
att barn som lär sig två språk samtidigt riskerar ”halvspråkighet” d.v.s. 
inte lär sig behärska något av språken fullt ut, och det har även fram-
hållits att barn enbart kan lära sig ett språk i taget (Skutnabb-Kangas, 
1981). Sådana argument avvisades dock tidigt av flera språkforskare (se 
exempelvis Cummins, 1980; Hyltenstam, 1996) som menade att dessa 
påståenden inte hade något som helst stöd inom forskningen. I relation 
till debatten om flerspråkighet kan dock ett gemensamt drag skönjas, då 
flertalet debattörer och forskare framhåller vikten av språk, och att den 
språkliga kompetensen grundläggs tidigt. De Houwer (2009) framhåller 
vikten av att barn behöver både få höra och tala språket, för att språket 
ska kunna utvecklas. Det som är viktigt att beakta enligt Houwer är att 
det finns en tidsmässig variation på hur barn tillägnar sig ett nytt språk 
något som pedagoger behöver ha med sig i mötet med barnen. 
 
Barns språkliga och kommunikativa utveckling är i hög grad beroende 
av vilka miljöer som barn vistas i. Sett till förskolan så har idag vart 
femte förskolebarn ett annat modersmål än svenska (Skolinspektionen 
2010).  Samtidigt så har modersmålsstödet minskat i förskolan och av 
styrdokumenten framgår inte att barn har rätt till språkstimulering med 
insats från modersmålslärare. Däremot framhåller Läroplanen för för-
skolan (2016) att: ”Förskolan ska medverka till att barn med annat mo-
dersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket 
och sitt modersmål” (s.7). Detta har gett upphov till en rad dilemman, 
utifrån att läroplanen inte ger konkreta anvisningar på hur förskollärare 
ska gå till väga för att uppnå målen (Puskás, 2013) det blir då upp till 
enskilda förskolor att tolka hur detta arbete ska genomföras i praktiken. 
 
Kultti (2012) belyser i sin studie att villkoren för barns språklighet och 
flerspråkighet i en miljö som förskolan kan analyseras genom de villkor 
som ges för barns språkliga och kommunikativa utveckling. Samtidigt 
så har såväl Kulttis studie (2012) som andra studier (se exempelvis 
Cromdal & Evaldsson, 2003) visat att andra språk än svenska riskerar 
att bli osynliggjorda utifrån vilka villkor som gäller i förhållande till 
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normer, förväntningar och kunskaper i förskoleverksamheten. Axels-
son, Rosander och Sellgren (2005) visar i sin studie kontextens bety-
delse för att andra språk än svenska ska kunna uppfattas som funktion-
ellt, därmed blir det av vikt att uppmärksamma och också uppmuntra 
användandet av olika modersmål. Tillgången till flera språk kan ses som 
en tillgång till olika sätt att se på världen. Att se världen handlar om att 
se både språk och kulturella perspektiv som viktiga.  
 
Det interkulturella perspektivet har under de senaste åren beskrivits som 
en del i förskolans vardagsarbete för att stödja en mångfald av språk 
och kulturella perspektiv. Lahdenperä (2004) uttrycker att ömsesidig 
respekt, tolerans, jämlikhet och social rättvisa kan ses som etiska värden 
i interkulturell syn och arbetssätt inom utbildning. Den interkulturella 
kommunikationen handlar om och förutsätter erfarenheter av interkul-
turella kontakter och möten. I dessa möten skapas förutsättningar att 
förstå andra och öka medvetenheten om den egna kulturen (ibid). Det 
finns emellertid studier som visar att det finns förskolor som möter fler-
språkiga barn men som tar lite eller ingen hänsyn till det faktum att 
barnen har en utländsk bakgrund och är flerspråkiga och där det språk-
utvecklande arbetet behöver utvecklas så att det genomsyrar allt arbete 
i förskolan (Calderon, 2004; Cederberg 2006). Studien pekar också på 
att verksamheter som förskola och skola borde intressera sig i högre 
grad för barnens bakgrund och livsmiljö och ta tillvara deras erfaren-
heter. En framgångsfaktor för arbetet med flerspråkiga barn är samver-
kan med barnens föräldrar (Björk-Willen, Gruber & Puskás, 2013).  
 
Lunneblad (2017) har i en studie utforskat förskolepersonals strategier, 
innehåll och arbetssätt i förhållande till mottagande av nyanlända barn 
och deras familjer i förskolan. Resultatet av studien visade att det fanns 
en variation av strategier och en vilja till att hantera mötet med de ny-
anlända barnen och deras familjer mer anpassat och flexiblitet utifrån 
den enskilda familjens behov och erfarenheter. Samtidigt beskrev för-
skolepersonalen att de i vardagen måste hantera att skola in föräldrarna 
i förväntningar och den normkultur som rådde på den enskilda försko-
lan. På samma gång som de också behöver beakta de enskilda föräld-
rarnas rättighet till att vara ansvariga för sitt eget liv och att kunna vara 
autonoma i sin föräldraroll.  
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Studiens metod och genomförande  
Den aktuella studien bygger på forskningscirkelns intentioner – delta-
garaktiv forskning. Forskningscirkeln har rötter i den svenska studiecir-
keltraditionen (Holmstrand & Härnsten, 2003). Formen utvecklades i 
syfte att folkbilda den breda allmänheten och bygger på demokratins 
etik att alls röst är lika mycket värd och alla har rätt till deltagande i 
samtal om kunskap och bildning. Studiecirkel finns kvar idag inom 
olika studieförbund. Alla är välkomna och förkunskapskrav är inte i fo-
kus. Etablerade forskare har anammat traditionen och skärpt upp meto-
der och skapat teorier om arbetssättet vilket bidragit till att benäm-
ningen forskningscirkel som metod har etablerades (Lundgren, Ner-
ström & Fändrik, 2016; Persson, 2009). Idag används forskningscirklar 
i Sverige i relation till utvecklingsprojekt och pedagogiska insatser i 
förskola (Rönnerman m.fl, 2004) och skola (Andersson, 2007). Fors-
kare och praktiker deltar i forskningscirklarna och strävar efter samver-
kan på lika villkor där syftet inte främst är att lösa problem utan att 
belysa olika fenomen som man annars kanske inte ges möjlighet att stu-
dera (Lahdenperä, 2014; Persson, 2009). Genom att välja denna metod 
har vi medvetet valt en demokratisk arbetsform som ligger i linje studi-
ens fokusområden, nämligen demokrati och inkludering. Detta åter-
speglas i intentionen för genomförande av forskningscirkeln som vilar 
på gemensamt kunskapsutbyte och kunskapsproduktion, det här besk-
rivs under nästa rubrik. 
 
Professionsutveckling omfattar att utveckla medvetenhet om eget för-
hållningssätt, i bemötande, i kommunikation, egna attityder till nya ut-
maningar och att våga se sig själv som öppen för att tolka dessa i ett 
kollegialt sammanhang (Fischbein, Wetso & Österberg, 2015; Timper-
ley, 2011). En öppen attityd hos förskolepersonal och forskare till sam-
verkan i forskningscirkeln kan leda till att förutsättningarna att klara 
utmaningar i vardagspraktiken ökar. För förskolepersonalen handlar det 
om att möta varandras erfarenheter, barns och föräldrars erfarenheter, 
och för forskarna att möta verksamma eller blivande förskollärare.  
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Projektet  
En öppen inbjudan gick ut till en kommuns övningsförskolor där syftet 
och fokusområden presenterades. Förskolepersonalen som blev intres-
serade kunde själva anmäla sig till att delta. Flera förskolechefer/för-
skolepersonal hörde snabbt av sig och fem förskolor ställde sig positiva 
till inbjudan. Vi såg oss föranledda att tacka nej till en förfrågan från 
personal på en förskola då vi inte klarade en större gruppdeltagare. Tio 
förskollärare som representerade fem förskolor samt fem områdesan-
svariga/förskolechefer deltog i forskningscirkel. Av de deltagande för-
skolorna låg tre i kommunens ytterområden och två centralorten. Forsk-
nings- och utvecklingsprojektet genomfördes i fyra projektfaser: 
 
1) Att tillsammans med ansvarig i kommunen och förskolepersonal pla-
nera och organisera utvecklingsprojektet (januari 2016). 
2) Genomföra tre forskningscirkel-tillfällen på teman som: likvärdig-
het, språk och kommunikation, flerspråkighet och interkulturell peda-
gogik (februari-maj våren 16). 
3) Sammanställa en rapport över resultat i samarbete med deltagande 
förskolor (september-november 2016). 
4) Plus ett fjärde tillfälle för återkoppling och framåtblickar för de fem 
deltagande förskolorna (november 2016). 

Arbetet i forskningscirkeln 
Som stöd för den gemensamma dialogen i forskningscirkeln valdes lit-
teratur ut, det gjordes av forskargruppen. Dessa var Skolverkets rapport 
Flera språk i förskolan: teori och praktik (2013) och Nationell förskola 
med mångkulturellt uppdrag (Björk-Willén, Gruber & Puskás, 2013) 
från vilken två texter som valdes för att de var relativt lättlästa och in-
nehållsrika och baserade på aktuell forskning. Strukturen för samverkan 
i cirkeln skulle vara enkel, det vill säga följa samma uppläggning vid 
varje tillfälle och intentionen var från oss forskare att träffarna skulle 
kännas trygga för alla. Ett begränsat antal deltagare som skulle träffas 
vid flera tillfällen för att på så sätt lära känna varandra.  
 
Träffarna omfattade fyra tillfällen om 1 1/2 timme vardera under 2016. 
Vid första träffen beskrev forskarna hur samverkansformen skulle 
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kunna se ut utifrån hur forskningscirklar kan läggas upp. Forskarna pre-
senterade sig själva och deltagare fick tillfälle att beskriva sig själv, sina 
erfarenheter och varför de ville medverka. För att öppna upp för samtal 
gjordes en inventering om vad förskolepersonalen vill de få ut av forsk-
ningscirkeln. Hur såg de på förslaget på upplägget och forskarnas val 
av litteratur? Forskarna beskrev ansökningsförfarandet för förskoleper-
sonalen, att för att få projektmedel var forskarna hänvisade till att skriva 
fram ett koncept där metod och genomförande tydliggörs. I den me-
ningen har arbetet föregåtts av en yttre styrde planering. Intentionen för 
projektet diskuteras och forskarna klargjorde att inom ramen för ge-
nomförandet fanns möjlighet att fritt samtala och forma innehållet. 
Forskarna beskrev forskningscirkeln som en metod för att mötas och 
kunna utbyta erfarenheter under kontrollerade former (Kemmis, Mc 
Taggart & Nixon, 2014). De fyra etiska principerna beskrevs (Veten-
skapsrådet, 2011). Alla som närvarade fick ta ställning till om de vill 
medverka.  En av forskarna ledde samtalet i gruppen och parallellt för-
des skriftliga anteckningar. Samtalen spelades in för att kunna lyssnas 
av senare och transkriberas. Innehållet skulle följas upp vid nästkom-
mande träff i forskningscirkel. Intention var att bjuda in till utbyte men 
också samproduktion, det vill säga alla medverkande skulle samla data 
(forskarna i cirkeln och förskolepersonalen från fältet) och samtal och 
tolkning av data skulle ske tillsammans. Till exempel samtalen i cirkeln 
och analys av förskolepersonalens egna observationer skulle lyftas fram 
i återkommande samtal.  
 
Vid varje träff närvarande två forskare och 8–15 deltagare varav minst 
en från respektive deltagande förskola. Dessutom deltog de fem områ-
descheferna/förskolecheferna vid något av de fyra tillfällena. Genom-
förandet skedde i en formativ process, data samlades av deltagarna och 
forskarna under tre månader. Den formativa processen innehöll flera 
olika moment och innehållsområden. Arbetsformen var cirkulär: att 
samla, presentera, analysera, nya frågor och ny datainsamling. Den bä-
rande ideologin i forskningscirkeln var att alla som deltog gavs möjlig-
het att bidra med erfarenheter om vardagsfenomen. Inför varje träff läs-
tes en gemensam text (se nedan). Deltagarna uppmanades att göra egna 
datainsamlingar med stöd av respektive arbetslag ute på förskolorna, på 
så vis skulle forskningsprojektet kunna engagera fler förskolepersonal, 
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projektet var också i viss mån anhängigt att arbetslaget ställde sig posi-
tiva till att klara arbetet på avdelningarna med eller utan vikarier. Ar-
betslagen bjöds genom sin representant i forskningscirkeln in till att stu-
dera först samspel, sedan lek och inkluderingsaktiviteter i olika miljöer 
och sedan se på vilka roller vuxna och barn tog i dagliga aktiviteter och 
moment. Till näst sista tillfället låg fokus på språk, demokrati och in-
kludering, samspel mellan barn och pedagoger och att möta föräldrar 
och barn i olika situationer i förskolan.  
 
Vid slutet av tredje träffen i forskningscirkeln presenterades av fors-
karna en analysmodell för forskningscirkeldeltagarna. Analysmodellen 
innehöll tre kolumner: normativt, kritiskt och nydanande, den var häm-
tad från forskaren Lahdenperä (muntlig kommunikation Mälardalens 
Högskola, Eskilstuna, maj 2016) som använt den för analys av skol-
forskning (ej förskoleverksamhet) projekt som behandlat mångfald, li-
kabehandling och mångkulturalitet.  
 
Vid ett fjärde tillfället (fyra månader senare) låg fokus i samtal på åter-
koppling och reflektion över arbetet i forskningscirkeln om hur det be-
skrevs i några texter av forskarna, var tolkningen tillförlitlig och trovär-
dig kände forskningsdeltagarna igen sig i beskrivningarna.  
 
Processen som helhet genomfördes enligt följande upplägg: 

Tillfälle 1. Tema – Utmaningar i samverkan.  

Inledning – vårt gemensamma uppdrag – indelning i grupper 

Vi samtalar om: Hur ser er förskolemiljö ut idag, vilka barn möter ni? Hur 
arbetar ni? Vilka behov ser ni finns i relation till att stimulera språk – och att 
skapa inkluderande lärandesituationer för barnen? Vad är lätt/svårt i ert arbete 
– vad behöver utvecklas? Hur ser ni på uppdraget att möta alla barns behov 
och bidra till ett demokratiskt utbyte? 

Inför dagen läs kap. 1–5 i Flera språk i förskolan: teori och praktik (Skolverket, 
2013), kompletterande läsning av Nationell förskola med mångkulturellt upp-
drag. 
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Uppdrag 1: till nästa tillfälle: Inventera den egna praktiken: vilka material an-
vänds, vilka metoder, miljöer skapas för utbyte och samspel? Hur fungerar 
kommunikation, lek och inkluderingsaktiviteter i olika miljöer? Vilken roll 
har/tar barnen, vilken roll har/tar ni? Vad fungerar - vad behöver utvecklas? 

Tillfälle 2. Tema – Miljön och samspel i förskolan 

Idag samtalar vi om vad forskningen visar på och vad du/ni har sett utifrån 
uppdrag 1. När du har sett närmare på praktiken, vilka frågor väcks – hur gå 
vidare i vardagsarbetet (se ovan uppdrag 1). 

Inför dagen läs kapitel 6–8 i Flera språk i förskolan: teori och praktik (Skol-
verket, 2013), kompletterande läsning av Nationell förskola med mångkultu-
rellt uppdrag 

Uppdrag 2: till nästa tillfälle: Dokumentera två episoder som du ser som in-
tressanta och som har någon koppling till uppdraget språk, demokrati och in-
kludering. Ta med dina beskrivningar till nästa tillfälle? Involvera gärna ditt 
arbetslag i arbetet. Det kan handla om samspel mellan pedagoger och föräldrar, 
barn – barn eller pedagoger och barn i olika situationer.   

Tillfälle 3. Tema – Utmaningar och uppdrag 

Med utgångspunkt i era exempel, från uppdrag 2. (se ovan) analyserar vi situ-
ationer och upplevelser från vardagen – vad ser ni som möjliga vägar framåt? 
Vad eller hur kan förutsättningar förändras? Vi tar stöd av forskning och be-
prövad erfarenhet.  

Inför dagen läs kapitel 9–11 i Flera språk i förskolan: teori och praktik (Skol-
verket, 2013), kompletterande läsning av och Nationell förskola med mångkul-
turellt uppdrag 

Tillfälle 4. Tema – Återkoppling och reflektion över resultat 
             

Med utgångspunkt i den kunskapskonstruktion som forskarna sett framträda i 
resultatet gavs återkoppling vid detta tillfälle. Vidare reflekterade forskarna 
tillsammans med cirkeldeltagarna om tillförlitlighet och trovärdighet i relation 
till genomförande av forskningscirkeln som metod samt det resultat som arbe-
tet genererat.  
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Arbetssättet i forskningscirkel omfattade ett gemensamt ansvar för att 
både förskolepersonal och forskare tillsammans skulle läsa in sig på ti-
digare forskning om fokusområdet och samtala om och undersöka eller 
avtäckte fokusområdet. Samverkan antogs kunna bidra till en slags pro-
fessionsutveckling och lärande både för praktikerna och forskarna. 
Forskarnas roll var att hålla i samtalen cirkeln på en mer övergripande 
nivå och att vara mycket lyhörda för deltagarnas personliga reflekt-
ioner. Alla gavs talutrymme och möjlighet att utveckla tankar och be-
skrivningar. Forskarnas egen erfarenhet av att ha arbeta i förskolan och 
mött barn och familjer med olika bakgrund underlättade proceduren.  
 
Det fanns en struktur för arbetsgången i cirkeln och samtidigt frihet att 
samtala om olika tankespår. Klimatet i cirkeln var tillåtande för att där-
igenom ge utrymme för att tänka högt och ibland också kanske revidera 
uppfattningar eller ställa frågor till det som togs upp. Forskarna förhöll 
sig i en slags dubbelroll, utifrån registrerande och inifrån upplevande. 
Det för att hålla i situationen och samtidigt vara öppen för det som togs 
upp och vem som ville ta vid i samtalet och inte styra för mycket. Del-
tagarna uppmuntras att söka, lyssna och dela med sig av upplevelser, 
vedermödor och glädjeämnen under samtalen. Allas upplevelser skulle 
vara inslag i samtalen (Kemmis, McTaggart & Nixon, 2014). En växel-
vis procedur användes där öppna resonemang över olika aspekter och 
inspel varvades med en mer styrd modell med att gå ringen runt använ-
des så att alla gavs tillfälle till att ge egna exempel, ställa frågor och 
beskriva erfarenheter i cirkeln. Det reflektiva arbetssättet i forsknings-
cirkel antog vi som forskare, skulle kunna bidra till att utveckla kunskap 
och beprövad erfarenhet på vetenskaplig grund. 

Erfarenheter och kunskapskonstruktion i 
forskningscirkeln 
Den erfarenhet och kunskapskonstruktion som framträder tydligast i re-
sultaten i forskningscirkeln kan presenteras i tre teman: forskningscir-
keln en metod för gemensam kunskapskonstruktion, språket som demo-
krati och inkluderingsarena och kritiska aspekter i förskolornas praktik. 
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Forskningscirkel en metod för gemensam kunskapskonstruktion 
Generellt upplevdes forskningscirkel ge möjligheter till talutrymme och 
reflektion, en plats där det fanns tid och utrymme att diskutera verksam-
heterna och de olika förutsättningar som förskollärarna mötte i varda-
gen ” ja det är väldigt berikande” enligt forskningscirkeldeltagarna. De 
upplevde att de kunde bjuda varandra på att hantera dilemman, ett ex-
empel tog upp problematiken att förstå vad ett barn har för språklig 
kompetens.  

Hon är tre år och är från Somalia och pratar inte någon svenska. Då visade sig 
att hon pratar inte något på sitt eget språk heller, utan det är bara rappakalja … 
alltså [...] då tog vi vår somaliska kollega då, så han fick vara med där ett par 
dagar. Han sa, nej, hon pratar inte, inte ens på sitt eget språk. [...]. När vet vi 
om barnet pratar alls egentligen?   

  
Det fanns utrymme att för förskollärarna förstå sitt eget handlande i re-
lation till andras erfarenhet med stöd av teoretisk kunskap.  

Vi har ju ett exempel, [flicka]. Det står i boken, det här med att barn som inte 
blir förstådda på sitt språk slutar att prata … alltså. De ger upp.  

 
Genom att läsa kurslitteraturen och att relatera teori mot de andra cirkel-
deltagarnas erfarenheter uppgavs förståelsen om olika kulturer, språk-
liga variationer öka hos deltagarna. Konkreta exempel analyserades. 
Det bidrog till vidare och djupare förståelser om kommunikation och 
samspel där både kritiska vändningar och goda exempel delades mellan 
deltagarna.  

Ja, vi fick ett syskonpar som började och de pratade arabiska hemma. Den stora 
tjejen, när hon kom och var här [på förskolan], det bara lyste om henne. Hon 
pratade jättemycket [...] arabiska och vi förstod inte någonting av vad hon sa, 
och till slut tröttnade hon på att hon inte blev förstådd, så hon blev helt tyst och 
man såg hur det bara … [...] slocknade. Ja, hon slocknade helt.  

Det var jättejobbigt för mig och min kollega. [...] Vad har vi gjort, vi kände oss 
helt otillräckliga. Nu har hon börjat prata mer och det är skönt att se att [talet] 
börjar komma tillbaka. När vi läste ur den här boken [litteraturen i cirkeln], då 
tänkte jag på henne. Det var verkligen ett nederlag för oss att se hur det bara 
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slocknade, sen hur det successivt är tillbaka igen där hon var när hon började 
[på förskolan]. Hon börjar göra sig förstådd [på svenska] och börjar förstå oss 
[...] det är kul att [hon] kommer tillbaka.   

  
Forskningscirkeln som metod gav deltagarna möjligheter att lära av 
varandra och utveckla kunskap i handling. Ett professionellt språkbruk 
började anammas av cirkeldeltagarna. ”vi har många dolda koder som 
vi antar att folk förstår och de gör de ju inte” enligt en förskollärare. 

Vi hade barn som blev arga på varandra [...] de spottade på varandra [...] vi 
hade tolk och hon fick förklara för föräldrarna [...] det är fult i Sverige [...] och 
alla föräldrarna ”va”, två dagar senare hade alla barn slutat spotta, så det var 
att de inte visste.  

  
Samtalen i cirkeln kunde fungera proaktivt.  

Ja det stod här [i litteraturen] att det kan ta två år innan ett barn kommer igång 
med att använda ett nytt språk verbalt.  

Jag kommer från en enhet där vi inte har några andra språk än svenska, [...] det 
är jätteintressant att höra, för [...] det skulle kunna komma [barn] då är vi 
ganska novisa hos oss, vi inte har behövt någonting. Så det här [cirkeln] är 
perfekt. [...] Vi har försökt att få barn att komma till oss, men ja, …  

 
Utbytet i cirkeln uppgavs rusta förskollärarna för att ta emot barn med 
annan språkbakgrund.  

Det är så roligt, för då när vi gick här i våras, då hade inte vi på min avdelning 
något barn som kunde flera språk. Men nu har vi fått det, så nu kan jag se det 
här, det man har lärt sig här, i arbetet mer. Och det du pratar om nu också, hur 
han kommunicerar med de andra och barnen finner andra vägar. 

 
Samtalen innehöll många reflektioner över hur etiska dilemman skulle 
hanteras när förutsättningar och utmaningar skiftade från dag till dag 
eller stund till stund. Det finns enligt förskollärarna barn som leker och 
är ”världens snällaste barn”.  
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Sedan när man gör andra saker och ingen förstår vad jag vill göra då, börjar 
man att slåss [...] det kan vara ganska tufft [...] det stod [i litteraturen] att det 
kan vända och man blir annorlunda/en del blir gruppens pajas bara för att 
”hallå. Se på mig” [...] att man [som pedagog] verkligen ska förstå att det har 
med språket att göra, så man inte tänker så här ” men gud vad han har blivit 
pajas” [...] att man verkligen förstår vad som ligger bakom, som det här med 
att man bråkar, det är ett sätt att säga hallå, se på mig.   

  
Uppenbart blev att de i de olika förskolegrupperna stod inför helt olika 
utmaningar som skulle hanteras. Det fanns arbetslag som förfogade 
över en lång erfarenhet av att möta föräldrar och barn med olika kultur 
och språkbakgrund och andra arbetslag som mött barn med funktions-
nedsättningar och behov av tydlig pedagogik och anpassning av miljön. 
Den tysta kunskapen lyftes i forskningscirkeln i samtalen och utgjorde 
källa till att resonera om olika företeelser och tolkningar av komplice-
rade situationer och tvetydigheter kunde redas ut. Förskollärarna klar-
gjorde ofta för varandra i samtalen att det var viktigt att sätta ord på 
handlingar och att synliggöra olika tolkningar av procedurer i hand-
lingar med stöd av gester, kroppsspråk och icke verbal kommunikation 
i mötet med alla barn.  

När vi läste texten att jobba med flerspråkiga barn och barn som har funktions-
nedsättning, det är egentligen [sådan pedagogik] sådant alla barn mår bra av. 
Det är inte annorlunda egentligen, [...] vi ska jobba med alla barn.  

Vara tydliga. [...] det svåra är att veta var de befinner sig i språkutvecklingen, 
de använder andra språk. [...] Där gör vi tvärtom vi använder mycket tecken 
om vi inte kan höra, för att förstärka, jag menar bara för att kan använda krop-
pen och det gör man säkert ändå, men just med små barn som inte har språket. 
[...] man vill vara tydlig extra tydlig, man vill vara tydlig.   

 
En ytterligare svårigheter som problematiserades av deltagarna i forsk-
ningscirkeln var att identifiera barns behov och svara upp mot dessa när 
barnen inte språkligt kunde beskriva hur de mår eller vad de behöver.  

Det som är svårt med barn med andra språk som de använder också hos oss, 
det är att veta var de befinner sig i sin språkutveckling egentligen. Det är svårt 
att … eller hur? 
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En positiv sak som har kommit upp är också det här att för personalen kan det 
vara svårt många gånger att se, när till exempel är det här med språket och 
avvikelser så? Det är svårt att veta det när barnet har ett annat språk. När ska 
man reagera om man inte kan språket? Och där har det ju varit positivt, vad jag 
förstår, att tolkarna har kunnat säga att ”nej, här är någonting som inte stäm-
mer, det här barnet borde kunna prata på ett annorlunda sätt än vad det gör”. 
Och då har man ju varit med, det är en tidig insats som har varit positiv. 

 
Något som också lyftes av deltagarna i forskningscirkeln var behovet 
och beredskapen och möjligheter för barn som behöver alternativ eller 
kompletterande kommunikation. Behoven kan se olika ut vid olika faser 
för barnets lärande och att det var värdefullt att som pedagog i arbets-
laget vara följsam och anpassa sitt ledarskap för gruppen utifrån detta. 
Alla barn kan tillgodogöra sig en tydligare pedagogik med stöd av till 
exempel bilder framhölls.  

Jag tänker på det där, nu pratar vi mycket om mångkulturalitet. Det handlar om 
det här med inkludering och erkännande och lika värde. Det har koppling till 
så många andra aspekter också. Det kan vara barn med funktionsnedsättningar 
som vi pratade om första tillfället ni träffades, barnen med hörselnedsättningar 
och det kan vara andra saker som göra att man måste vara mer på tårna, att 
tänka till hur man förhåller sig och bemöter och så vidare [… ] vi får inte 
glömma bort det. 

  
Det sociala samspelet kom i fokus för resonemanget i forskningscirkeln 
och de många olika exemplen gav förståelse för variation att upplevel-
ser i vardagen kunde gestalta sig helt olika för förskolegrupper, arbets-
lag och pedagoger. Deltagarnas exempel tog upp samspel mellan barn 
och vuxna och mellan barn och barn. Ett mångdimensionellt samspel 
skulle hanteras som hela tiden behövde förtydligas genom olika former 
av kommunikation för att leda barnen och gruppens samvaro framåt. 
”Vi har så otroligt många språk så blir det att vårt arbetssätt blir styrt av 
det. Vi måste förhålla oss så att alla blir inkluderade.” Men enligt peda-
gogen kan det ”bli det för mycket fokus på ett barn ”ja du är speciell” 
på något sätt. Vill det barnet det? Vissa tycker det är okey andra tycker 
faktiskt inte det. Så den här balansen är jätteviktig.” Forskningscirkel-
deltagarna uttryckte att genom samtalen i cirkeln blev rustade för att 
möta barn med annan kultur- och språkbakgrund och barn i behov av 
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kompletterande och tydliggörande pedagogik. Förskolepersonalen såg 
sin egen roll som viktig och att våga utvecklas som pedagog var nöd-
vändigt inför de många utmaningarna i förskolemiljön. Ett kollegialt 
utbyte genom att samtala i forskningscirkeln om hur hantera oklara si-
tuationer kunde enligt dem leda till att de bli tryggare i sina roller. Att 
våga anamma fler och olika språkliga uttryck och arbetssätt var nöd-
vändigt och att öppna för anpassning och inrättande av olika språkliga 
miljöer lyftes fram som något spännande och inte helt enkelt.   

Språket som demokrati och inkluderingsarena  
De förskollärare som hade arbetat i 40 år med mottagande av olika fa-
miljer med olika språk- och kulturbakgrunder, delade med glädje, en-
gagemang och inlevelse med sig av sina erfarenheter. Det som uppfat-
tades som en tillgång i verksamheten var att det fanns stor erfarenhet 
och ett stort kunskapskapital bland förskolepersonalen. Deltagarna för-
medlade dock upplevelser av att denna erfarenhet inte alla gånger riktigt 
tagits tillvara i olika sammanhang i kommunen och i förskolan. Den 
personliga erfarenheten har inte efterfrågats och den tysta kunskapen 
har förblivit tyst. I vår tolkning innebär detta att förskolepersonalens 
röster inte har blivit hörda och kunskapen har inte tagits tillvara.  
 
Frågor om hur språk, demokrati och inkludering realiseras kan utläsas i 
de exempel som de deltagande förskolepersonalen ger. Ett engagemang 
framgår genom deltagarnas beskrivningar och berättelser där de lyfter 
vikten av att ta enskilda barns perspektiv. I samband med detta exemp-
lifierades hur avgörande det var att mötet skedde i dialog med det en-
skilda barnet i en daglig praktik. De menade även att de som förskollä-
rare tar ansvar för att utrymmen för dialog och delaktighet skapas till-
sammans med barn och föräldrar i den dagliga samvaron. 

Jag tycker att vi måste ta vårt ansvar och inte lägga det på någon annan. Lätt 
att vi skyller ”ja, men det är barnet som är på det här sättet” eller ”familjerna 
är på det här viset” eller ”samhället är så här, och grupper”.  

Just det här att avdramatisera det att man har ett annat språk. Jag menar, man 
kan ha barn i behov av särskilt stöd, man kan ha många olika saker. Och ska 
vi börja tänka på var grej för sig? Du måste tänka på barnen. Det här barnet har 
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vi fått till oss. ”Jaha, vad kan vi göra för det barnet och vad kan vi erbjuda?”. 
Och det är klart att det underlättar då om vi har personal som har praktisk er-
farenhet av att ha jobbat med. Man behöver ju ha en del verktyg, ibland behö-
ver vi ha tolkar och ibland behöver vi ha dokument som är översatta, och vi 
blir ju bättre och bättre på det såklart.  

Engagemanget och inställningen har stor betydelse, vad det är för förhållnings-
sätt till de barn vi har runtikring oss. Hur tänker jag kring det? Tänker jag det 
som begränsningar och problem eller tänker jag det som möjligheter. 

 
Samverkan med föräldrar var enligt forskningscirkeldeltagarna en 
mycket viktig del i arbetet för att skapa en fungerande vardag för bar-
nen, som också resulterade i ökad tillit från föräldrarna. Tilliten visade 
sig i konkreta situationer till exempel genom att föräldrar bad om råd 
och stöd för att hantera vardagen och kommunikationen med olika in-
stanser i samhället. Lärarna upplevde att detta innebar att de fick ett 
utökat uppdrag i kontakten med barnens föräldrar.  
 
Det framkom också att även om samverkan med föräldrar sågs som me-
ningsfyllt och avgörande för att lyckas med uppdraget att inkludera 
dessa barn socialt och språkligt så uppstod ibland svårigheter.  

[…] det svåra tycker jag kan vara, det är kommunikationen med föräldrarna 
många gånger som brister när man känner att man inte når fram. 

[…] en av våra stora utmaningar, det här med föräldrarna… Hur får vi föräldrar 
intresserade? Hur gör vi föräldrar medvetna om att det är en fördel för oss om 
de är delaktiga i det här, men hur får vi dem att förstå vad vår läroplan egent-
ligen bygger på, hur den egentligen är uppbyggd? Så att det inte bara enbart är 
omsorgsbitar, att se till att man har torra kläder och får sova och får mat och 
alltihopa det där, utan det finns en möjlighet som vi behöver ta vara på från 
barnen är små, att lära. Och att de [barnen] också får syn på sitt eget lärande. 

 
Forskningscirkeldeltagarna menar också att det är svårt att kritiskt un-
dersöka hur kultur och ojämlikhet konstrueras i tal, på olika platser, rum 
och aktiviteter i förskolan. De gav i forskningscirkeln uttryck för att de 
hade svårt att se sitt eget handlande och att se de normer och kulturer 
som skapades i personalgruppen och i barngruppen.  
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Vi behöver bråka med våra egna normer lite grann, och bli lite normkritiskt 
tänkande. Ja, vad har vi egentligen för normer, och hur ser det ut? 

 
Ett flertal konkreta exempel lyftes även om hur barn lär, stödjer och 
stärker varandra. Detta menade de deltagande i cirkeln kunde tas tillvara 
mer i arbetet med demokrati, inkludering och barns språkliga lärande. 
Det som upplevdes problematiskt och till viss del svårt var att hitta ba-
lansen att svara upp mot det enskilda barnets behov och gruppens be-
hov. Hur får man till detta på ett bra sätt, när behoven skiftar från dag 
till dag, frågade de sig. Som problematiskt sågs också avsaknaden av 
resurser i form av modersmålsstödjare – till stöd för barn, föräldrar och 
arbetslag, vilket utgjorde ett dilemma då modersmålsstödjare saknades 
för många av de språk som representerades bland barn och föräldrar ute 
på förskolorna. Detta, menade forskningscirkeldeltagarna, skapade fru-
stration bland både förskolepersonal och föräldrar. Det finns en strävan 
att utveckla interkulturella metoder, men de upplever att de inte är rik-
tigt där ännu i förståelsen av vad det innebär i praktiken. 

Kritiska aspekter i förskolornas praktik 
Det som upplevdes som kritiska aspekter var arbetet med att möta den 
språkliga och kulturella mångfalden i det svenska samhället. Förskole-
personalen vill och kan mycket men känner att det finns mer att lära och 
utveckla och att fler personal med olika språk- och kulturkompetenser 
behövs i verksamheten. 

Men det är ju det, vi måste i framtiden ändå sträva efter att anställa personal 
med fler språk så att de finns naturligt i våra verksamheter. Kulturtolkar, det är 
jättebra, men det bygger på bidrag och det bygger på … och det är sånt där som 
bara rätt som det är kan försvinna också. Jag tror vi måste bygga våra verk-
samheter mer på att vi har. 

Det är mycket som blir projekt och sen bara avslutas. Det är så man … man 
känner mer för något mer permanent tycker jag. För jag menar det här är ingen-
ting som kommer att upphöra, att vi har mångkulturella förskolor och skolor. 

 
En diskussion som kom upp i forskningscirkeln var konstruktioner av 
vi och dem och hur detta skapas i vardagens språkkulturer. Ett exempel 
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på detta är när en av deltagande förskollärarna ändrade sin beskrivning 
av från barnens etniska bakgrund till att beskriva barnets språkliga bak-
grund, i en och samma mening.  

Vi använder oss inte utav den hemspråkspedagogen där då, utan vi har en egen 
finskspråkig personal på vår skola, som samlar de här finska barnen, eller bar-
nen med finskt språk ska jag säga… Min yngsta dotter läser till förskollärare 
[…] och hon läser med interkulturell inriktning och det här har vi börjat disku-
tera jättemycket, och jag har aldrig tänkt så förut. Men nu säger hon ”mamma 
du kan inte säga invandrarbarn, för det är inte den generationen som är invand-
rare utan de här barnen som du har nu, de är födda i Sverige”. Så det har fått 
mig att tänka om. Hur andra tänker, det vet jag inte. 

 
Flera exempel visade på att det skapas olika språkkulturer i förskolorna. 

Vi har många barn som inte ens pratar sitt språk med varandra. Vi har väldigt 
många somaliska barn, och de pratar inte somaliska sinsemellan heller. 

Ja, men jag tycker också det är intressant, det ni pratar om att barnen inte vill 
prata sitt språk på förskolan. För hos oss är det tvärtom. Där har vi så många 
barn, ja, men vi kanske har fem somaliska barn som pratar med varandra och 
leker, och barnen pratar somaliska, så kommer det någon annan med ett annat 
språk, och ska vara med och leka, och då pratar de fortfarande somaliska med 
varandra. Då förstår ju inte det här barnet det språket. Så vi har nästan tvärtom, 
att vi får ”nu när ni leker allihop så kanske ni får prata svenska med varandra 
för att alla ska förstå”. Och det är inte bara somaliska utan det är … vi har ett 
gäng tjejer som pratar turkiska med varandra, och sen är det en flicka som leker 
med dem, och hon kan inte turkiska, och då får vi säga ”nu får ni prata svenska 
med varandra för att alla ska förstå”. Så vi har nästan lite tvärtom det här att 
man … vi får ”nu får ni prata svenska”.  

Jag vet inte, jag tycker också det är väldigt intressant. Just mellan oss så där, 
det är […] för vi är ändå två förskolor som har högst andel utländska eller barn 
med flera språk, och att det kan vara så olika. 

 
En slutsats som drogs generellt var att om barn får sina röster hörda och 
om de kan påverka, ges möjligheter för att minska ojämlikhet och att 
öka jämlikheten i verksamheten.  
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För bemötande är jätteviktigt, hur du bemöter dem, med vilken … ja, på vilket 
sätt. Om du visar att du tror på dem när du pratar till dem. 

Att vi lyssnar när de pratar […] sedda.  

Ja, och att vi inte kör över dem och pekar med hela handen och sen att vi lyssnar 
på var och en. 

 
En viktig aspekt av detta som framhölls av forskningscirkeldeltagarna 
var att om klimatet i barngruppen var öppet och tillåtande utvecklade 
barnen strategier för att lära av varandra och anamma varandras språk-
liga uttryck. De olika språken lärs då in parallellt under samspel och lek 
och en slags mångkulturalitet utvecklas på flera nivåer mellan individer, 
i gruppen och gentemot vårdnadshavare samt i arbetslaget.   

Metaanalys en del av den demokratiska processen 
Den analysmodellen vi tidigare nämnt hämtad från Lahdenperä presen-
terades för forskningscirkeldeltagarna vid tredje träffen i form av en 
skiss på tavlan. Den innehöll tre kolumner. Den först angivna kolumnen 
normativ som innehöll formuleringar som kan relateras till uppdraget 
att i förskolan/skolan verka för demokrati, jämlikhet, socialrättvisa, er-
känna allas lika värde, inkludering och ömsesidighet och den andra ko-
lumnen kritisk innehöll begrepp som kan användas för att nå framgång 
i arbetet med det uppdraget nämligen att använda verktyg som, att pro-
blematisera, kontrastera, ifrågasätta makten och gängse konstruktioner 
samt kontextualisera sammanhang. I forskningscirkeln gavs deltagarna 
möjlighet att själva fylla på den tredje kolumnen med egna ord, formu-
lera beskrivningar av vad de ansåg att de själva resonerat om och belyst 
och nått kunskap om i forskningscirkeln. Rubriken på den tredje kolum-
nen var nydanade [didaktik]. Samtalet med forskningscirkeldeltagarna 
fördes nu med stöd av analysmodellen upp på en metanivå. De fick sätta 
ord på och reflektera över vad de ansåg tagits upp i cirkeln och själva 
formulera teoretiska och språkliga benämningar och uttryck som de an-
såg beskrev innehållet i samtalen i forskningscirkeln, den kunskap den 
genererat och vad resultat kommit att handla om. Här formulerades av 
forskningscirkeldeltagarna uttryck som: vi har fått ett normkritiskt tän-
kande, bråkat med normer, genom speglingar i samtalen – har vi fått 
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syn på nytt, och vi ska hålla i uppdraget – inte vara nöjda, tänka på 
bemötande – ingång – lyssna, tro på oss, ställa frågor som vad gör jag? 
Möten är viktigt och samsyn, information ser vi som viktigt för att skapa 
goda möten – berikande möten, vi behöver utmana våra drivkrafter och 
kulturmöten, arbeta med att stärka barns självkänsla, vi önskar själv-
ständiga barn – ska se ett livslångt lärande, utvärderingsverktyg behövs 
för samsyn. Den tredje kolumnen i analysmodellen innehåller ett pro-
gressivt tänkande där förskolepersonalen själva satte ord på kunskapen 
forskningscirkeln genererat.  

Diskussion 
Detta utvecklings- och forskningsprojekt har specifikt syftat till att ar-
beta med språket som demokrati och inkluderingsarena i förskolekon-
text. Fokus var att utveckla kunskap om språket som demokrati- och 
inkluderingsarena i förskolan. Projektet skapade framför allt tid för 
samtal om didaktiska frågor i relation till ett vidgat och mångdimens-
ionellt uppdrag.  Detta innebar att det som uppfattas som självklart, nor-
mer och handlingar ventilerades i relation till uppdrag, vardagspraxis 
och outtalade förväntningar och behov i arbetslagen. Samtalen skapade 
möjligheter för att ny kunskap och nya insikter och förståelser utveck-
lades bland de deltagande förskollärarna. Kunskap som i förlängningen 
kan leda till nya förhållningssätt, strategier och utveckling av verksam-
hetens organisation och innehåll, där barns rätt till att behandlas jämlikt 
beaktas och barns utveckling och lärande stöds av en kvalitativ försko-
lemiljö. Det finns ett behov att öva på att besöka varandras tankevärldar, 
det vill säga lyssna in och tolka andras intentioner i samtal (Arendt, 
1981) och det för att öka vår förståelse för vem vi möter och med dju-
pare förståelse just samspela med dem vi möter så att vi kan utmana 
dem och oss själva i våra föreställningsvärldar.  
 
Det resultat som framträdde med tydlighet i forskingcirklarna var: vik-
ten av att mötas och problematisera, att i kollegiala möten samprodu-
cera kunskap och nya förståelser, språket som demokrati och inklude-
ringsarena och de kritiska aspekter som gav sig tillkänna i förskollärar-
nas vardagsarbete. Överlag upplevdes forskningscirkeln som ett möj-
lighetsrum där det fanns tid till att erfarenheter och svårigheter kunde 
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diskuteras och problematiseras. Det är tydligt att forskningscirkeln ger 
möjlighet att belysa olika fenomen som man annars kanske inte ges 
möjlighet att studera (se Lahdenperä, 2014; Persson, 2009). Genom att 
studera de olika berättelserna, beskrivningarna och från de lästa tex-
terna kunde nya förståelser och kunskaper uppkomma. Några uppslag 
som sågs som bärkraftiga och kunde brukas i praktiken och andra som 
ännu inte var färdigformulerade eller brukbara. Den tysta kunskapen 
efterfrågades och lyftes fram. En av deltagarna uttryckte det ungefär så 
här, tänk det är ju fantastiskt allt vi gör och så mycket vi kan.  
 
Förutom att bidra till förskolorna och förskolepersonalens kompetens, 
kunskapande och utveckling synliggjordes verksamheternas innehåll 
och arbetssätt. Detta problematiserades och dilemman och utmaningar 
för att stärka barns språk- och kulturbakgrunder diskuterades vilket 
skapade möjligheter för fördjupad förståelse men även gav potential till 
proaktivt lärande i forskningscirkeln (jämför med Persson, 2015; Björk-
Willén, Gruber och Puskás, 2013). Samtalen gav möjlighet att utveckla 
medvetenhet om det egna förhållningssättet, bemötande och egna atti-
tyder till vardagens utmaningar och att våga vara öppen för att tolka 
dessa i ett kollegialt sammanhang (Fischbein, Wetso & Österberg, 
2015; Timperley, 2011). Vidare gavs möjlighet att kritiskt granska de 
handlingar och händelser som sker i den egna praktiken (se Kemmis, 
Mc Taggart & Nixon, 2014) och som förskolepersonalen såg behövde 
hanteras på ett annat sätt. Samtalet innehöll kritiska vändningar, där de 
annamade varandras erfarenheter och förslag på lösningar. 
 
Samtalen i forskningscirkeln gav utrymme för att lyfta hur förskolorna 
realiserar uppdraget att verka för likvärdighet och barns jämlikhet och 
social inkludering (jämför mot Fraser, 2003, 2009; Mellor, 2005). 
Skilda språkliga förutsättningar ses som en av de största didaktiska ut-
maningarna för förskolans personal enligt Björk-Willen (2013) vilket 
förskollärarna i vår forskningscirkel även gav uttryck för. Utmaning-
arna bidrog till att söka och finna nya vägar till samverkan (jämför Lun-
neblad, 2017). Förskolepersonalen upplevde att de tog ansvar för att 
skapa möjligheter till utrymme för dialog (Buber, 1990) och därmed 
öka möjligheterna för delaktighet för barn och föräldrar i förskolans 
verksamhet. Samtidigt som samverkan med föräldrar med annan språk- 
och kulturbakgrund ibland kunde upplevas som frustrerande av både 
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föräldrar såväl som av förskolepersonal och det för att man inte kunde 
fullt ut nå fram till varandra på grund av språkbarriären.  
 
De exempel som lyftes var olika, variationsrika och mångfacetterade 
vilket bidrog till att synliggöra den mångfald av utmaningar som förs-
kollärarna stod inför i det praktiska arbetet. De lyfte exempelvis att en 
tydligare pedagogik där den verbala kommunikationen kompletterades 
med bilder, tecken, gester, kroppsspråk och icke verbal kommunikation 
skapar förutsättningar för alla barns möjlighet till inkludering. Förskol-
lärarna såg det som en viktig uppgift att tolka känslouttryck och att 
lägga sig vinn om att läsa av de yngre barnens behov i kommunikation 
(jämför Damasio, 2002).  
 
En annan svårighet som lyftes var att kritiskt undersöka hur kultur och 
ojämlikhet konstrueras i tal, på olika platser, rum och aktiviteter i för-
skolan. Förskollärarna sade sig ha svårt att se sitt eget handlande och 
att se de normer och kulturer som skapades i personalgruppen när man 
själv var en del av det sammanhang man skulle vara kritiskt till. Sam-
talet i forskningscirkeln bidrog till att deltagarna utvecklade en medve-
tenhet om normkritiskt förhållningsätt till sin praktik. Detta är något 
som ses som förutsättning för att utveckla ett arbetssätt som beaktar 
mångfald, likvärdighet och jämlikhet (Björk-Willén, Gruber & Puskás, 
2013).  
 
Förskollärarna gav också flera exempel på hur barnen själva fungerade 
som tolkar åt varandra, lär, stödjer och stärker varandra och anammar 
varandras modersmål. Detta visar att klimatet i barngrupperna var öppet 
och tillåtande för barns språklighet och flerspråkighet (jämför Kultti, 
2012). 
 
I de deltagande förskolorna finns en strävan att utveckla interkulturella 
metoder, men de upplever att de inte är riktigt där ännu i förståelsen av 
vad det innebär i praktiken. Lahdenperä (2004) uttrycker att den inter-
kulturella kommunikationen handlar om och förutsätter erfarenheter av 
interkulturella kontakter och möten. Detta är något som de flesta delta-
gande förskollärarna i forskningscirkeln har erfarenhet av och övriga 
önskar att få.  
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Några övriga kritiska aspekter som framkom utifrån förskollärarnas 
vardagsarbete var behovet av fler personal med olika språk- och kultur-
kompetenser. Dessa skulle behöva finnas i verksamheten under längre 
perioder och inte som det upplevdes nu enbart när olika projektanställ-
ningar skapades i kommunen. Här lyfter deltagarna en viktig aspekt i 
relation till synen på den personal som anställs utifrån specifika språk 
och kulturkompetenser, och i vilka sammanhang deras kompetens ef-
terfrågas. I Grubers (2013) intervjustudie med förskolechefer förmedlas 
hur kompetens som i ett sammanhang ses som önskvärt i ett annat sam-
manhang kan betraktas som överflödigt (s. 131). Något som också för-
skolepedagogerna i forskningscirkeln lyfte var att resurser inte alltid 
används effektivt och att behoven förändras och skiftar från dag till dag. 
 
Den ökade medvetenheten bland deltagarna i forskningscirkeln om hur 
språket konstruerar vi och dem barriärer bidrog till att de nu efter delta-
gande i forskningscirkeln ansåg sig vara mer observanta på just detta 
fenomen i vardagen. De påtalade vikten av att själva ta ansvar för att 
aktivt medverka till att minska ojämlikhet och att öka likvärdighet i 
verksamheten på individ, grupp- förskole och kommunnivå och mellan 
hem och förskola. Att verka för samsyn och ett utbyte kan ses vara en 
kvalitetsfråga för hela verksamheten (Ainscow & Sandrill, 2010). 

Slutsats 
Social hållbarhet inkluderar att barn får sina röster hörda och att de kan 
påverka sin vardag. Detta är ett sätt att arbetar med barns jämlikhet i 
förhållande till förskolans värdegrund- och inkluderingsuppdrag.  
Betydelsen av förskolepersonalens kompetens om flerspråkighet och 
interkulturell pedagogik i förskolorna är avgörande om demokrati och 
inkluderingsuppdraget ska kunna realiseras. Det som framkom i forsk-
ningscirkeln var att det fanns kunskap hos enskilda förskollärare men 
att denna kunskap, att arbeta med barn och familjer med flera språk och 
kulturbakgrunder. Kunskap som skulle kunna bli mer kollegial och be-
prövad om förskolepersonal ges tillfälle att mötas och gemensamt re-
flektera över sin vardagspraktik. 
 
Vi avslutar kapitlet med en av förskollärarnas röster: 
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Jag tänker så här, jag har aldrig någon gång varit trött på mitt jobb. Jag kan 
tänka ibland, nu när jag … men nu ska jag snart pensionera bara att det ska bli 
så skönt att vara ledig, men jag har aldrig varit trött på mitt jobb. Och det tror 
jag beror mycket på att det här, det har varit en drivkraft. Jag tror att det är det 
som har gjort att jag har jobbat kvar på samma ställe, och även under tre, fyra 
år jobbat på en ren flyktingförskola, när Jugoslavien föll så fick jag möjligheten 
att göra det, för att det ger så otroligt mycket. Du har en respons ifrån föräldrar.  
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Flerspråkighet i förskolan, och samproduktion 
i skolmiljö - framåtblickar 

 
Anne Lillvist och Mia Heikkilä  
 
I den här antologin har tre projekt presenterat sina resultat och diskute-
rat dem utifrån förutsättningar för flerspråkighet i förskolan (inklusive 
förskoleklassen och årkurs ett) samt utifrån ett samproduktionsperspek-
tiv. Inledningsvis i antologin lyfte vi fram att samproduktion och fors-
kargrupptillhörighet var gemensamma faktorer för oss som forskare, 
och i den här avslutande delen ska vi diskutera frutsättningar för 
samproducerande projekt samt återge projektens viktigaste bidrag till 
forskningsfältet och de deltagande verksamheterna.  

Samproduktion som metod och princip 
Den samproducerande högskolan är den profilering som Mälardalens 
högskola enligt forsknings-och utbildningsstrategin (FUSEN, 2016) 
ska ha som vision 2017-2022. Mer exakt anges att:  
 

Målbilden är att 2022 vara det främsta lärosätet inom samproduktion med det 
omgivande samhället. Med samproduktion avser MDH att i utbildnings-eller 
forskningsprojekt, med utgångspunkt i ett ömsesidigt intresse, samverka 
långsiktigt med privat och offentlig sektor eller andra organisationer för att 
utveckla en gemensam kunskapsbas. Alla parter ansvarar för att åstadkomma 
resultat. Detta systematiseras för strategiskt valda parter för högskolans ut-
bildnings- och forskningsverksamhet. Samproduktionens värde och nytta ska 
vara väl synlig för den egna organisationen och det omgivande samhället”(s. 
7).  
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Utifrån ovanstående citat kommer vi nu att kritiskt diskutera resultaten 
och metoderna i de tre samproduktionsprojekt som har presenterats i 
denna antologi.  
 
Ett kriterium för samproduktion som anges i FUSEN är ömsesidigt in-
tresse. Samtliga tre projekt som presenterats i denna antologi har finan-
sierats av Mälardalens kompetenscentrum för lärande, MKL i form av 
samverkansprojekt med högskolan och det omgivande samhället. Vill-
kor för projekten var att de skulle utföras i samverkan med de övnings-
förskolor och övningsskolor som ingår i det så kallade övningsskole-
projektet, och där studenter inom lärarprogrammen genomför sin verk-
samhetsförlagda utbildning, VFU. Kopplat till övningsförskolorna 
finns ett branschråd med representanter både från högskola och mälar-
dalsregionens kommuner. Vid ett av branschrådets möten under 2015 
formulerades ett tema och ett önskemål att beforska det som utgick ifrån 
de behov som fanns inom verksamheterna. Detta handlade om flersprå-
kighet i förskolan och skolan. Således kan det tolkas som att fokus för 
projekten etablerades ur ett ömsesidigt intresse, det vill säga ett verk-
samhetsförankrat forskningsfokus och ett fokus som har tydlig koppling 
till lärarutbildningarnas innehåll.  
 
Trots att de projekt som finns presenterade i denna antologi, kring fler-
språkighet grundats i branschrådet, så vet vi att förskolor och skolor är 
olika, och har också därmed olika behov av kompetensutveckling kring 
flerspråkighet. De förskolor och övningsskolor som deltog i projekten 
medverkade inte själva i framtagandet av projektplan eller initial plane-
ring av projekten. Forskarna formulerande själva projektansökan och 
tog sedan kontakt med möjliga övningsförskolor/skolor för förfrågan 
om deltagande. Ett av projekten mötte svårigheter med att rekrytera del-
tagare och hade också problem med avhopp under projektets gång. Det 
ömsesidiga intresset fanns, men deltagarna hade svårt att lämna verk-
samheten för deltagande vid projektmöten. Här kan det sägas att det 
saknades en förankring från branschrådet till den praktiska verksam-
heten där tid ofta är en bristvara, eller i alla fall något som behöver pla-
neras i god tid och tillsammans med förskolechefer och rektorer. Här 
ser vi ett behov av att arbeta för en plattform som utgår mer ifrån gräs-
rotsnivå, och där projektidéer i större uträckning härrörs från direkta 
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frågeställningar från enskilda förskolor och skolor, där behov av kom-
petensutveckling finns.  
 
För att bedriva samproducerande projekt behöver projektidéer som 
dessa förankras på samtliga nivåer i förskolors och skolors organisation 
och strukturer som underlättar och möjliggör deltagande behöver infö-
ras.  Villkor för deltagande i samproducerande projekt mellan övnings-
förskolor/skolor behöver preciseras i avtal så att de lärare och barnskö-
tare som är intresserade av att dela i samverkansprojekt som ett led i 
egen kompensutveckling, får tillräckligt med stöd från sina chefer att 
göra det. Det möjliggör också mer långsiktiga projekt, som då kan bidra 
till utvecklingen av en gemensam kunskapsbas.  
 
Visionen för samproduktion enligt FUSEN anger även långsiktighet 
som ledord i samverkan. För de projekt som presenterats i denna anto-
logi var projekttiden 1 år, och ingen förlängning av dessa har skett uti-
från förnyande forskningsmedel från MKL. Däremot deltar en utav öv-
ningsförskolorna i ett nytt forskningsprojekt som en utav forskarna be-
driver. Kontakten mellan övningsförskolorna/skolorna som dessa sam-
verkansprojekt inneburit, har alltså till viss del genererat fortsatt 
samverkan.  
 
Ovanstående resonemang om underlättande strukturer för personal som 
från förskole- och skolverksamheter deltar i samproducerande projekt, 
kan även relteras till formuleringen i FUSEN som handlar om att samt-
liga parter ska ansvara för att åstadkomma resultat. Samproducerande 
projekt utförs tillsammans med forskare från högskola och parter från 
det omgivande samhället. I de projekt som presenteras här har bedri-
vandet av projekten tillsammans inneburit tillämpning av olika former 
av så kallade deltagarorienterade metoder. De deltagarorienterade me-
toderna som tillämpats i projekten var fokusgruppsamtal, forsknings-
cirkel och följeforsking utifrån en interaktiv fallstudiedesign med inter-
vjuer och observationer. Samtliga metoder karakteriseras av en design 
där deltagarna ses som medforskare som tillsammans med forskaren 
gemensamt når fram till forskningsresultaten i ömsesidig process (Call-
lerstig, 2014, Heikkilä, 2016, Svensson, Ellström, & Brulin, 2007).  
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Projektens bidrag till forskningsfältet och deras 
sammantagna nytta  
Projektens bidrag till forskningsfältet om flerspråkighet i förskolan 
(grundskolans tidigare år) kan sammanfattas utifrån respektive projekts 
huvudsakliga resultat: 
 
I kapitlet ”Förskollärares och lärares perspektiv på flerspråkiga barns 
språk-, skriv- och läsutveckling” beskriv lärarna fyra betydande förut-
sättningar för flerspråkiga barns språk-, läs- och skrivutveckling: läran-
demiljö, språkpraktiker, textpraktiker och lek-nära aktiviteter. Dessa 
identifierades av samtliga deltagare obereonde av om de arbetade i för-
skola, förskoleklass eller grundskolans årskurs ett. Resultaten visar 
dock avgörande skillnader i hur man arbetar didaktiskt med att främja 
dessa barns lärande och utveckling i de tre olika skolformerna. I försko-
lan framkommer att flerspråkighet ses som en del i vardagen och inte 
vid specifika tillfällen. I förskoleklass och årskurs ett uppmuntras fler-
språkighet i den ordinarie skoldagen men mer utifrån barns egna ini-
tiativ samt att det är det svenska språket som är normen och det språket 
som är i fokus i undervisningen. 

 
I kapitlet ”Flerspråkig identitetsutveckling som pedagogisk grund för 
en multietnisk förskola”, visar resultaten att förskolan har en flerspråkig 
pedagogisk grund som präglar verksamheten och som har en tydlig 
koppling till att se flerspråkigheten som identitetsbärande och identi-
tetsberikande utifrån tankar om kultur. Grunden till det flerspråkiga ar-
bete som görs på förskolan grundade sig främst på förskollärarnas per-
sonliga erfarenheter snarare än en professionell yrkeskompetens base-
rad på en vetenskaplig grund. Arbetet genomsyrades av en samstäm-
mighet om betydelsen av flerspråkighet och de utvecklingsområden 
som identifierades för verksamheten var kunna motivera den flersprå-
kiga grunden också utifrån en vetenskaplig bas.  
 
Kapitlet ”En fallstudie om föräldrasamverkan kring barns språkut-
veckling på en multietnisk förskoleavdelning”, visar resultaten att fler-
språkighet eller barns språkutveckling endast utgör ett innehåll i formell 
samverkan mellan hem och förskolan, såsom vid utvecklingssamtal. 
Föräldrasamverkans olika former kan antigen ses som upprätthållande 
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av gränsen mellan hem och förskola eller som gränsöverskridande. De 
olika formerna för föräldrasamverkan möjliggör också vårdnadshavares 
aktörskap i olika omfattning, och i samband med detta framträder för-
skolans roll som en integrationsplattform, och en väg in i det svenska 
samhället både för barn och vårdnadshavare, samt en plattform där fler-
språkigheten ses som bärare av identiteteten.  
 
I kapitlet ”Social hållbar utveckling – språket som demokrati och inklu-
deringsarena” visar resultaten att social hållbarhet inkluderar att barn 
får sina röster hörda och om de kan påverka. Detta är ett sätt att arbetar 
med barns jämlikhet i förhållande till förskolans värdegrund- och inklu-
deringsuppdrag. Betydelsen av förskolepersonalens kompetens om fler-
språkighet och interkulturell pedagogik i förskolorna är avgörande för 
om demokrati och inkluderingsuppdraget ska kunna realiseras. 
 
Samproduktionens värde och nytta ska vara väl synlig för den egna or-
ganisationen och det omgivande samhället (FUSEN s. 7). Vilket värde 
har då projekten genererat för högskolan? Det direkta bidraget som pro-
jekten genererat är att stärka forskningsbasen i lärarutbildningarna. Re-
sultaten är direkt relevanta för lärarutbildningarnas innehåll avseende 
flerspråkighet. Det är en kompetens som blivande förskollärare och lä-
rare behöver, men som det inte i tillräckligt hög grad speglas i lärarpro-
grammens innehåll. Projekten bidrar med konkreta exempel ur den var-
dag som förskollärare och lärare möter och dessa exempel kan med för-
del användas som diskussionsunderlag i undervisning. Utöver den 
stärkta forskningsbasen gällande flerspråkighet, har projekten även bi-
dragit till högskolans och akademins gemensamma erfarenhetsbas av 
att bedriva samproducerande projekt. Erfarenheterna från projekten har 
gett upphov till reflektioner över såväl innehållsmässiga, praktiska så-
väl som etiska aspekter avseende projekt av detta slag, vilket de olika 
kapitlen också belyser.  
 
För de deltagande verksamheterna kan vi från resultaten skönja flera 
vinster. Att få berätta, beskriva och sätta ord på den tysta kunskapen 
beskrevs av flera deltagare som ett sätt att synliggöra den egna prakti-
ken och bli medveten om det som faktiskt redan görs, men också det 
som kan förbättras. På detta sätt kan deltagandet ses som kompetensut-
veckling gällande flerspråkighet och förskolans undervisning baserat på 
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vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Samproduktionen kan så-
ledes ses om en kunskapsproduktion som i förlängningen kan leda till 
nya förhållningssätt och strategier för att vidareutveckla verksamhetens 
kvalitét med fokus på att ge alla barn en likvärdig utbildning. I två av 
projekten deltog personal från flera verksamheter, något som också bi-
drog till att dessa kunde jämföra sina erfarenheter av att möta barn med 
olika språk i förskolan, förskoleklassen eller grundskolans årskurs ett. 
Variationsrikedomen i deltagarnas berättelser och erfarenheter var en 
styrka för visa på just olika tillvägagångssätt att arbeta i verksamheten. 
Att deltagare med en språkligt homogen barngrupp fick ta del av berät-
telser från en multietnisk verksamhet kan ses som proaktiv kompetens-
höjning; en investering för framtida behov i föränderlig värld.  

Samproduktionens framtid  
Framtiden för samproduktionen ser tämligen ljus ut, men visionen i 
Forsknings- och utvecklingsplanen (FUSEN) för Mälardalens högskola 
att vara det ledande lärosätet för samproduktion år 2022 kräver en stort 
åtagande från högskolans samtliga organisatoriska nivåer liksom ett 
starkt regionalt stöd. Strukturer för att underlätta samverkansprojekt be-
höver utvecklas och upprätthållas. Diskussioner om etiska och juridiska 
aspekter relaterat till samproduktion behöver lyftas och riktlinjer kring 
dessa etableras. Denna antologi hoppas vi vara ett tillskott i diskuss-
ionen om framtiden för samproduktionsprojekt. Ett sätt att vidareut-
veckla samproducerande projekt är att bjuda in lärarstudenter till att 
medverka i dessa. Forskning (Allen, 2009; Sjølie, (2014) visar att stu-
denter ser teori och praktik som åtskilda och detta skulle kunna motver-
kas genom att de får insyn i hur vetenskaplig grund synliggörs och eta-
bleras i förskolans och skolans verksamhet.  
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