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Syftet med studien är att undersöka hur åtta förskollärare beskriver arbetet med 

att göra barn med annat modersmål som ännu inte utvecklat det svenska språket 

delaktiga i språkliga sammanhang. Forskning visar att flerspråkighet är en 

utmaning för förskollärare och att språkkunskaper kan vara en förutsättning för 

barns delaktighet. Studien har utgått ifrån ett sociokulturellt perspektiv. Vi har 

använt en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Förskollärarna 

arbetar med barn i åldrarna 3-5 år på sju olika förskolor i Sverige. Resultatet visar 

att barns varierande språkkunskaper både beaktas och osynliggörs i planering av 

aktiviteter. Förskollärarna använder olika metoder för att stötta barns 

kommunikativa uttryck, samt utvärderar barns delaktighet genom att läsa av 

kroppsspråk. Slutsatsen är att förskollärarna ser kommunikation som en grund 

för barns delaktighet och planerar, genomför och utvärderar aktiviteter med olika 

hänsyn till barn som ännu inte utvecklat det svenska språket. 
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1 Inledning  

Skolinspektionens (2017) granskning visar att var femte förskolebarn talar ett annat 

språk än svenska. Kultti (2012) belyser vikten av att undersöka vilka villkor förskolan 

ger barn med annat modersmål att utvecklas och tillägna sig språkliga kunskaper redan 

från tidig ålder. Både Skans (2011) och Kultti (2013) hävdar att flerspråkighet är en av 

utmaningarna för förskollärare och beskriver att för vissa barn är förskolan den första 

och kanske enda platsen där barnen möter det svenska språket. Detta ställer krav på 

förskollärare att kunna möta och arbeta med barns olika språkliga bakgrunder. Kultti 

(2013) belyser att barns möjlighet till delaktighet i språkliga sammanhang bör vara en 

prioriterad del i förskollärarnas arbete med flerspråkiga barn, då dialogen mellan barn 

och förskollärare är en förutsättning för barns reella möjlighet till delaktighet. Utifrån 

våra tidigare erfarenheter har vi uppfattat utvecklingsområden kring hur förskollärare 

arbetar för att göra barn med annat modersmål delaktiga när det finns en språkbarriär.  

      Enligt läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) ska varje barn utveckla sin 

förmåga att uttrycka tankar och åsikter för att kunna påverka sin situation, samt få 

delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. Barnen ska även ges möjlighet 

att utveckla sina förmågor i att kommunicera, förmedla upplevelser, erfarenheter och 

idéer med hjälp av ord, material, bild, estetik och andra uttrycksformer.  

      Vi reflekterar över att varje barn ska få liknande möjligheter i förskolan att 

utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar och ställer oss frågande kring hur 

målen angående delaktighet och kommunikation kan uppnås om barnen inte har 

utvecklat det svenska språket ännu. Vi tänker att språkliga hinder kan ställa krav på 

förskollärares kompetenser i att kommunicera med dessa barn samt att göra dem 

delaktiga i samma utsträckning som barn med svenska som modersmål. Kultti (2014) 

beskriver att förskolans verksamhet erbjuder barn gemensamma erfarenheter och 

ställer sig frågan om barns språkkunskaper i svenska, ålder samt initiativtagande är en 

förutsättning för deras deltagande i verksamheten. Skaremyr (2014) hävdar dock att 

det svenska språket är en liten del av barns kommunikativa uttryck vilket ställer krav 

på en större öppenhet för olika sätt att kommunicera. Hon anser att förskollärare är 

ytterst ansvariga för barns möjlighet till interaktion och delaktighet. För att se hur barn 

med annat modersmål som ännu inte utvecklat det svenska språket görs delaktiga vill 

vi ta del av förskollärarnas beskrivningar av arbetet med processen mellan tanke, 

praktik och slutligen utvärdering. Vi ser att kommunikation är en nyckel till delaktighet 

och kommer därför att undersöka hur förskollärare beskriver arbetet med att göra barn 

med annat modersmål än svenska delaktiga i språkliga sammanhang. 

 

 

 



 2 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att undersöka hur åtta förskollärare beskriver arbetet med att 

göra barn med annat modersmål som ännu inte utvecklat det svenska språket delaktiga 

i språkliga sammanhang. 

 Hur organiserar och planerar förskollärarna arbetet med att stärka delaktigheten 

för barn som ännu inte utvecklat det svenska språket?   

 Vilka metoder använder förskollärarna i arbetet med att stärka delaktigheten för 

barn som ännu inte utvecklat det svenska språket?  

 Hur utvärderar förskollärarna aktiviteter för att se att barn som ännu inte 

utvecklat det svenska språket är delaktiga? 

1.2 Begreppsdefinitioner 

Delaktighet- Skans (2011) beskriver begreppet delaktighet som att vara en del av 

gemenskapen och bli socialt accepterad i det språkliga sammanhanget. Han menar att 

språk är ett verktyg för tänkande och därför en central del för barns delaktighet i sociala 

situationer och i lärandet. Denna definition utgår vi ifrån när vi beskriver delaktighet, 

som är ett centralt begrepp i vår studie. 

 

Barn med annat modersmål- Kultti (2014) beskriver begreppet modersmål som 

det språk som barnet först lär sig tala hemma. I vår studie används uttrycket barn med 

annat modersmål för att beskriva barn som inte talar svenska som förstaspråk. Kultti 

(2014) belyser vikten av att inte betrakta barn med annat modersmål som en homogen 

grupp. När vi använder begreppet barn med annat modersmål så syftar vi till de barn 

som ännu inte utvecklat det svenska språket fullständigt. Självklart talar vissa barn 

flytande svenska trots att de har ett annat modersmål, men vi vill undersöka hur 

förskollärare arbetar för att de barn som ännu inte utvecklat det svenska språket blir 

delaktiga i förskolan. 

 

Språkliga sammanhang- Skaremyr (2014) beskriver språkliga sammanhang där 

barn och vuxna utifrån ett gemensamt syfte kommunicerar genom en kroppslig eller 

verbal handling. I förskolan ser vi hur barn och personal dagligen samspelar i språkliga 

sammanhang och kommer att använda det som ett centralt begrepp i vår studie.  

1.3 Uppsatsens disposition 

I avsnittet Bakgrund beskriver vi vår litteratursökning, sedan presenteras 

styrdokument, populärvetenskaplig litteratur, vetenskapliga artiklar och avhandlingar 

utifrån fyra olika teman. Slutligen presenteras vårt teoretiska perspektiv där vi redogör 

för det sociokulturella perspektivet som används som utgångspunkt för analys och 

diskussion av resultatet. 
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Avsnittet Metod består av sex delar där vi redogör för vårt metodval, samt presenterar 

vårt urval och genomförande. Därefter redogör vi för vår analysmetod samt hur vi 

beaktat de forskningsetiska principerna och slutligen diskuteras studiens kvalitet. 

 

I avsnittet Resultat presenterar vi datainsamlingen utifrån vår tematiska dataanalys. 

Vi har sammanställt resultatet utifrån fyra olika rubriker.  

 

I avsnittet Analys och diskussion analyserar och diskuterar vi resultatet under fyra 

rubriker med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv och med stöd av tidigare 

forskning, därefter följer en avslutande reflektion. Slutligen presenteras vår 

metoddiskussion, studiens slutsats, pedagogisk relevans och förslag till fortsatta 

studier. 

2 Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras vår litteratursökning, sedan presenteras 

populärvetenskaplig litteratur och tidigare forskning utifrån fyra olika teman: Syn på 

delaktighet och kommunikation, Planering av aktiviteter, Metoder som stöd, samt 

Utvärdering av delaktighet. All litteratur som framförs i bakgrunden är skriven av 

forskare. 

2.1 Litteratursökning 

Vi använde oss av databaserna Google Scholar och Eric för att hitta vetenskapliga 

artiklar och avhandlingar till vår studie. Vi använde oss av följande sökord för att hitta 

svensk litteratur: ”förskola”, ”modersmål”, ”språk”, ”flerspråkighet” och ”delaktighet”. 

Vidare använde vi följande sökord för att hitta litteratur på engelska: ”preschool”, 

”second language”, ”bilingual children” och ”linguistic activities”. Vi hittade ett tiotal 

artiklar och avhandlingar som verkade användbara och vi läste abstrakten för att sålla 

vilka som var relevanta för vårt syfte och frågeställningar. Vi hittade även ytterligare 

artiklar och avhandlingar genom att titta på de tidigare funna källornas referenslistor. 

Vi har sammanställt en bakgrund där vi presenterar både tidigare forskning i form av 

vetenskapliga artiklar och avhandlingar kombinerat med populärvetenskaplig 

litteratur som är skriven av forskare. Vi har även valt att använda oss av styrdokument 

i bakgrunden då dessa är grundläggande för förskollärares arbete. 

2.2 Syn på delaktighet och kommunikation  

Det finns, som tidigare nämnts i inledningen, ett samband mellan barns delaktighet 

och kommunikationsförmåga. Skans (2011) beskriver i sin licentiatavhandling hur en 

förskola medvetet arbetat med att stötta barn i deras språkutveckling och menar att 

barn blir delaktiga när de blir socialt accepterade i det språkliga sammanhanget. Han 

belyser språket som det symboliska verktyget för tänkandet och en central del för barns 

delaktighet i både sociala situationer och lärandet (Skans, 2011). Förskollärare behöver 
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ta barns kommunikation på allvar i syfte att skapa förutsättningar för barns delaktighet 

och därför krävs en förståelse för hur begreppet delaktighet kan definieras. 

      Johansson och Sandberg (2012) beskriver att delaktighet handlar om 

förskollärares förmåga att fånga barns världar genom att ta vara på deras erfarenheter 

och förmågor samt använda dessa i pedagogiska situationer. De menar att delaktighet 

innebär mer än att lyssna på barn och låta dem bestämma och anser att det även 

handlar om att tolka barns avsikter och handlande samt ha förtroende till att barn kan 

klara av saker med rätt stöd. Olika tolkningar av delaktighet kan dock påverka 

förskollärares förståelse av begreppet. Tryggvason, Sandström och Stier (2012) ser 

skillnader i hur förskollärare med olika lång yrkeserfarenhet beskriver delaktighet. De 

förskollärare som har längst yrkeserfarenhet ser ofta delaktighet som att lyssna på 

andra, ha respekt för andras åsikter och behov, samt rätten att få vara med i en grupp. 

De menar att förskollärare med kortare yrkeserfarenhet ofta definierar delaktighet som 

möjligheten att påverka. 

      Som tidigare nämnt är kommunikation en faktor för barns delaktighet i 

förskolan. Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) belyser att 

förskollärare måste ha insikt kring kommunikationens betydelse för barns deltagande 

samt utveckla medvetenhet kring sitt eget sätt att kommunicera med olika barn. 

Begreppet kommunikation kan vara mångtydigt och bestå av olika typer av uttryck. 

Både Ljunggren (2013) och Kultti (2012) hävdar i sina avhandlingar att både verbal 

och icke-verbal kommunikation är betydelsefulla faktorer för barns deltagande. De 

beskriver kommunikation som en interaktion bestående av verbalt språk och fysiska 

handlingar som gester, mimik och kroppsspråk. Kultti (2012) ser även kommunikation 

som att göra något gemensamt, att kunna dela erfarenheter och kunskaper. Justice, 

Petscher, Schatschneider och Mashburn (2011), som studerat förskolor i USA 

framhäver också vikten av göra något gemensamt och beskriver hur samspel mellan 

barn med varierande språkkunskaper kan främja språkutveckling och delaktighet. I 

deras studie framkom det att språksvaga barn utvecklar sitt språk i betydligt större 

omfattning i samspel med barn med goda språkkunskaper och de fick därmed större 

möjlighet till delaktighet i barngruppen. Motsatt effekt uppmärksammades då 

språksvaga barn samspelade med barn med mindre goda språkkunskaper.   

      Vidare lyfter Skans (2011) språk i relation till meningsskapande där han menar 

att vi använder olika sinnen och redskap för att kommunicera i olika situationer och 

dela gemenskap. Genom att stötta, uppmuntra och respektera barns varierande sätt att 

kommunicera anser Skans (2011) och Svensson (2012) att delaktighet kan skapas i 

förskolan. I Kulttis (2012) avhandling lyfts även där att barn kan bli delaktiga oavsett 

språkkunskaper och trots att svenska är det centrala språket i förskolan så menar hon 

att barnen inte behöver kommunicera verbalt för att vara delaktiga. I sin vetenskapliga 

artikel belyser Svensson (2012) vidare att de krav som ställs gällande aktivt deltagande 

i aktiviteter och i att uttrycka sig, inte ska skilja sig mellan barn med annat modersmål 

och svenska som modersmål utan att innehållet istället bör anpassas utifrån 

barngruppen.   
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2.3 Planering av aktiviteter 

Kultti (2014) menar att om förskolläraren ska kunna planera aktiviteter där barn med 

annat modersmål ges delaktighet i språkliga sammanhang så måste hen ha förståelse 

för begreppen barnperspektiv samt barns perspektiv. Hon beskriver barnperspektiv 

vilket är det som förskolläraren anser vara bra för barnet medan barns perspektiv är 

barns delaktighet och bidrag. Kultti (2014) menar dock att förskollärare ofta planerar 

aktiviteter utifrån vad de tror att barn har för erfarenheter och kunskaper i en mer 

allmän bild (barnperspektiv). Hon anser att denna form av planering inte främjar 

barns lärande och deltagande ifall barnet har andra kunskaper och erfarenheter än de 

som förskolläraren förväntat sig. Förskollärare bör därför ha kunskap hur barns 

deltagande villkoras samt på vilket sätt undervisningen planeras utifrån barngruppens 

behov för att främja delaktighet. Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i 

förskolan (Skolverket, 2017) pekar på förskollärares uppdrag då de har det 

övergripande ansvaret för sin undervisning samt bör ha förmågan att avgöra hur 

undervisningen bäst genomförs i förhållande till barngruppens behov. Förskolläraren 

bör planera, analysera och reflektera kring hur arbetssätt och förhållningssätt påverkar 

barns möjlighet till delaktighet, utveckling och lärande. 

      Förskolläraren behöver närvara i barns olika aktiviteter för att kunna erbjuda 

individuellt stöd och Kultti (2014) menar därför att förskolläraren bör planera och 

skapa förutsättningar för att kunna vara närvarande i barngruppen. Hon anser att en 

närvarande förskollärare kan stötta barn med annat modersmål så att denne får lika 

möjlighet till kommunikation och delaktighet i förhandling. Skans (2011) avhandling 

visar på att barngruppens storlek hänger samman med förskollärarens möjlighet att 

vara närvarande och lyhörd inför varje barns behov. Han fann i sin studie att 

storgruppsaktiviteter minskade möjligheten till kommunikation med det enskilda 

barnet samt att barnet fick mer språkligt stöd i mindre barngrupper.  

   Vidare problematiserar Tryggvason m.fl. (2012) huruvida förskollärare verkligen 

har kunskap om vikten kring sitt eget agerande samt en medvetenhet om vilka 

förutsättningar som ges i syfte att stötta alla barn oavsett språk och bakgrund. De 

beskriver att lärare överlag inte intresserar sig för barnens bakgrund och inte känner 

till barnets modersmål. Detta fenomen beskriver de som kulturblindhet vilket kan leda 

till att lärare inte erbjuder anpassad undervisning. De hävdar att det sociokulturella 

perspektivet på lärande faller om förskolläraren brister i sin förmåga att utgå från 

barns erfarenhetsvärld. 

Tryggvason m.fl. (2012) förklarar vidare att förskollärare kan söka gemensamma 

nämnare för alla barn i syfte att få struktur på verksamheten. Av den anledningen blir 

det svenska språket den enda kollektiva nämnaren för alla barn och olikheter mellan 

barn osynliggörs. Även Ljunggren (2013) beskriver i sin avhandling att förskolor ofta 

ser svenskan som det gemensamma kommunikationsspråket oavsett barnens 

modersmål vilket kan hindra barns möjlighet till delaktighet. Tryggvason m.fl. (2012) 

förklarar att det inte är förskollärarens mening att osynliggöra det enskilda barnet, 

men då förskollärare undviker att prata om olikheter och tillgodose varje barns behov 

så möter de barnen på ett liknande sätt.  



 6 

      Johansson och Sandberg (2012) ställer sig dock frågande till ifall förskollärare 

har rätt förutsättningar att planera och skapa villkor för barns delaktighet i förskolan. 

Faktorer i form av tidsbrist, personalbrist, rutiner som tar tid från barnen, samt brist 

på ekonomiska resurser kan hämma barns möjlighet till delaktighet. De menar också 

att barns delaktighet påverkas av förskollärarnas kunskap, styrdokument samt 

barngruppens storlek. Även Michael-Luna (2013) problematiserar förskollärarens 

arbete med flerspråkiga barn och förklarar i sin studie av förskolor i USA att 

förskollärarutbildningar och pedagogiska styrdokument inte verkar ägna mycket tid 

till att belysa rollen som flerspråkighet har för barns möjlighet till delaktighet, samt 

socioemotionella, språkliga och kognitiva utveckling. 

2.4 Metoder som stöd 

Svensson (2012) beskriver i sin vetenskapliga artikel att förskollärare bör använda 

böcker i olika genrer, språk samt bildspråk vilka bör utgöra grunden för längre samtal 

där bild och text kan sammankopplas till barnets tidigare erfarenheter och intressen. 

Dock lyfter Kultti (2014) att böcker på barnets modersmål sällan förekommer i 

förskolan trots att detta har stor betydelse för barnets känsla av tillhörighet och 

språkutveckling. Vidare beskriver Norling (2015) och Kultti (2012) i sina avhandlingar 

hur text och bild kan användas som metod i syfte att främja barns delaktighet och 

förståelse i språkliga sammanhang. Norling (2015) problematiserar dock användandet 

av bilder och lyfter att förskolläraren bör vara tydlig med syftet kring användandet av 

bilder då risken finns att bilden i sig tar över och inte motsvarar aktivitetens syfte. Hon 

beskriver, liksom Skans (2011) att förskollärare använder sig av stödtecken som metod 

vid kommunikation. Syftet med stödtecken i Norlings (2015) studie var enligt de 

deltagande förskollärarna att öka barnets känsla av delaktighet då flera barn hade 

språksvårigheter och annat modersmål.  

      I sin avhandling ger Kultti (2012) förslag på olika estetiska metoder som 

användes i en sångsamling vars syfte var att skapa förutsättningar för deltagande på 

flera sätt. Hon lyfte att aktiviteten medierades genom användandet av fysiska föremål 

och bilder, själva sjungandet av sången samt samtal kring texten. Sångsamlingen var 

en gemensam aktivitet och hon ansåg att den gav ett brett utrymme för anpassat 

deltagande. Även Ehrlin (2012) belyste estetik som en viktig metod i sin avhandling 

och beskriver hur barn med varierande språkkunskaper blir delaktiga genom olika 

musikaktiviteter och förklarar att barns delaktighet hänger samman med vilken form 

av material och kontaktskapande aktiviteter som erbjuds. 

      Vidare lyfts digitala verktyg som metod för barns delaktighet och Kultti (2014) 

menar att barns möjlighet att använda digitala verktyg oftast är liten, då förskollärare 

vill erbjuda andra metoder än de som barnet möter i hemmet. Här menar hon att 

förskollärare ofta utgår från vad de tror att barnet möter hemma och inte anpassar 

verksamheten utifrån barnets faktiska erfarenheter och behov. Det hör vidare till 

förskollärares uppdrag, enligt läroplan för förskolan (Skolverket, 2018) att erbjuda 

barn olika digitala verktyg i syfte att stimulera utveckling och lärande.  
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2.5 Utvärdering av delaktighet 

Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan (Skolverket, 2017) belyser att 

barn som inte utvecklat verbalt språk uttrycker känslor och åsikter genom miner och 

kroppsspråk. Därför bör förskollärare beakta dessa uttryck när hen utvärderar och 

analyserar sin undervisning så att samtliga barn blir delaktiga i verksamheten och får 

uttrycka sig på sitt vis. Tryggvason m.fl. (2012) beskriver exempelvis hur barns 

deltagande och sociala samspel kan komma till uttryck i en flerspråkig förskolemiljö 

och förklarar att barn använder gester, ögonkontakt, tonfall, fysiska artefakter och 

verbalt språk i syfte att frambringa delaktighet i lek och aktiviteter som förskolläraren 

planerat. Även Kultti (2014) belyser olika uttryck för deltagande och menar att barn 

som vistas i en miljö där kommunikation inte sker på deras modersmål får olika 

inställningar till hur de kommunicerar på andraspråket. Detta leder till olika former av 

deltagande som till exempel att tala, upprepa vad andra säger, ställa frågor, att vara 

tyst, lyssna och observera. 

   Kultti (2014) menar dock att deltagande inte alltid är observerbart och att 

deltagande som inte innehåller språkliga handlingar kan vara svårare för förskollärare 

att upptäcka. Andra menar dock att barns deltagande går att observera då till exempel 

Johansson och Sandberg (2012) hävdar att barns delaktighet främst kommer till 

uttryck i aktiviteter som lek, samling och estetik. De menar att dessa aktiviteter ofta 

utgår ifrån barns vilja och intressen, samt ger möjlighet för barn att göra sin röst hörd. 

Även Ehrlin (2012) belyser i sin avhandling att barns deltagande uttrycks och utvecklas 

via sociala och estetiska sammanhang och att detta både kan ske aktivt och passivt. 

Hon menar att barns deltagande synliggörs då barnet artikulerar, imiterar, identifierar 

sig med andra barn, samt utvecklar egna uttryck.   

2.6 Teoretiskt perspektiv 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för det sociokulturella perspektivet och dess 

centrala begrepp. Vi kommer även att presentera det sociokulturella perspektivets syn 

på kommunikation och den proximala utvecklingszonen som är de centrala 

utgångspunkterna för vår studie. Vi har valt att utgå ifrån detta perspektiv då 

kommunikation och samspel är bärande aktiviteter för barns delaktighet i förskolan. 

2.6.1 Sociokulturellt perspektiv 

I studien har vi utgått ifrån ett sociokulturellt perspektiv. Strandberg (2006) beskriver 

Lev Vygotskijs teorier om att barn är sociala redan från födseln och att de sociala 

kompetenserna utvecklas i samspel med andra. Han menar att utveckling och lärande 

sker både socialt, medierat och kontextuellt. Säljö (2014) lyfter grunderna i det 

sociokulturella perspektivet där människors handlingar samverkar i sociala praktiker. 

Han menar att människor agerar utifrån sina egna kunskaper och erfarenheter och vad 

som medvetet eller omedvetet uppfattas som att omvärlden kräver eller tillåter. Han 

belyser även mediering som ett centralt begrepp som beskrivs som en länk mellan 

mentala funktioner och externa artefakter, där människor behöver samspela med 
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kulturella verktyg för att befästa sina inre kunskaper och sin förståelse för omvärlden. 

Vidare beskrivs lärande som situerat vilket innebär att lärandet alltid utgår ifrån det 

sammanhanget som barnet befinner sig i, den sociala kontexten och kulturen kan alltså 

inte skiljas från lärandet. Säljö (2014) belyser att människor ständigt skapar mening i 

sociala interaktioner och med hjälp kulturella verktyg.  

 I vår studie har vi främst fokuserat på den sociokulturella teorins syn på samspel 

och utveckling genom kommunikation, samt den proximala utvecklingszonen. 

Strandberg (2006) lyfter att barns utveckling sker genom interaktion och samspel och 

att barn behöver få vara delaktiga i en grupp för att kunna utveckla sina kompetenser. 

Därför krävs kommunikation, som Säljö (2014) beskriver som ett verktyg vilket 

används av människor för att forma sig själva och andra. I det sociokulturella 

perspektivet betraktas kommunikation som interaktion mellan människor. Han menar 

även att tal och språk fungerar som verktyg för barns lärande, eftersom en extern 

erfarenhet omformas till en intern process med hjälp av språket. Vidare anses 

kommunikation och dialog som ingångar till den proximala utvecklingszonen som 

hjälper barnen att utvecklas vidare. Den proximala utvecklingszonen beskriver 

Strandberg (2006) som det utrymmet mellan det ett barn redan kan och det barnet 

kan lära med hjälp av en vuxen eller andra mer kunniga barn. Säljö (2014) lyfter att 

den proximala utvecklingszonen uppmärksammar relationerna mellan social kontext 

och individ i lärande och utveckling. Det sociokulturella perspektivet lyfter därmed att 

barn har vissa kunskaper inom ett visst område redan innan de lär sig att använda 

dessa på ett medvetet sätt. Han menar att imitation av andras handlingar används som 

redskap inom den proximala utvecklingszonen för att kunna delta i gemenskap och för 

att kunna nå mål. Imitationen gör att barnet vid ett senare tillfälle kan göra något 

individuellt som de tidigare gjort i samarbete med andra.  

3 Metod 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vår metod som består av sex delar: val av 

metod, urval, genomförande, analysmetod, forskningsetiska principer och slutligen 

studiens kvalitet. 

3.1 Val av metod 

Vi valde ett kvalitativt angreppssätt vilket Bryman (2018) menar riktar sig mot 

respondenternas erfarenheter, kunskaper och tankar. Vi valde en kvalitativ metod då 

vi ville ta del av förskollärarnas beskrivningar av sitt arbete utifrån vårt syfte och 

frågeställningar. Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer med stöd av en 

intervjuguide för att få struktur, men där vi också hade möjlighet att ställa följdfrågor 

för att fördjupa de svar som ansågs intressanta för studien. Intervjuerna spelades in 

med hjälp av våra telefoner eftersom vi ville ge respondenterna full uppmärksamhet 

och inte störa intervjuerna genom att anteckna. Vi transkriberade det insamlade 

materialet ordagrant och skrev sedan ut detta. Bryman (2018) anser att inspelning av 

intervjuer är fördelaktigt då det finns möjlighet att gå tillbaka i materialet flera gånger.  
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3.2 Urval 

Vi planerade urvalet utifrån ett målinriktat bekvämlighetsurval då vi använde oss av 

förskollärare i vår bekantskap som hade en utbildning som motsvarade kriterierna för 

urvalet. Av den anledningen valde vi medvetet förskollärare som vi vet arbetar på 

förskolor med hög andel barn med annat modersmål, samt har ett pedagogiskt ansvar 

för sin undervisning och varje barns möjlighet till delaktighet utifrån sin yrkesroll. 

Bryman (2018) beskriver att ett målinriktat urval innebär att välja respondenter som 

besitter relevanta kunskaper för de frågor som ska besvaras i studien. Han beskriver 

även bekvämlighetsurval vilket innebär att använda sig av personer som är nära 

tillgängliga för studien. Förskollärarna i vår studie arbetar på sju olika förskolor i 

samma kommun, varav två på samma förskola. Samtliga förskollärare arbetar med 

barn i åldrarna tre till fem år och presenteras i tabellen nedan. 

 

Tabell 1: Beskrivning av studiens deltagare 

 

  Längd på 
erfarenhet av 

förskolläraryrket 

Antal barn 
i 

barngrupp 

Antal barn 
med annat 
modersmål 

Antal 
procent barn 

med annat 
modersmål 

Förskollärare 
1 
  

2 år 23 3 13% 

Förskollärare 
2 

9 år 22 3 14% 

Förskollärare 
3 

6 år 21 4 19% 

Förskollärare 
4 

16 år 17 4 24% 

Förskollärare 
5 

12 år 21 6 29% 

Förskollärare 
6 

3 år 20 13 65% 

Förskollärare 
7 

13 år 20 13 65% 

Förskollärare 
8 

5 år 22 15 68% 
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3.3 Genomförande 

Innan studien genomfördes formulerade vi ett syfte med undersökningen samt tre 

frågeställningar som skulle besvara syftet. Därefter utformades bakgrundsfrågor och 

intervjufrågor. Intervjufrågorna formulerades med fokus på de områden som vi ansåg 

relevanta för vår problemformulering (se bilaga 2). Vi mailade sedan de förskollärare 

som vi önskade intervjua med en förfrågan om att delta i vår studie. I mailet bifogade 

vi vårt missivbrev där studiens syfte framkom samt information om hur vi förhåller oss 

till de forskningsetiska principerna (se bilaga 1). Vi använde oss av mailkontakt då det 

enkelt gick att skicka ut information samt underlättade för förskollärarna att kontakta 

oss med eventuella frågor. Samtliga förskollärare tackade ja till att delta och de fick 

välja dag, tid och plats för intervjuerna. Intervjuerna genomfördes på förskollärarnas 

arbetsplatser och de valde själva vart intervjuerna skulle utföras och alla förskollärare 

valde att sitta i avskilda rum. Vi genomförde intervjuerna tillsammans, en av oss ställde 

frågorna medan den andra ansvarade för att tekniken fungerade. Samtliga intervjuer 

tog cirka trettio minuter. Vi spelade in intervjuerna med godkännande av 

informanterna och det uppstod inga tekniska problem.  

Bryman (2018) beskriver att ljudupptagning har vissa fördelar då det går att 

analysera materialet genom att lyssna flera gånger. Dock menar han att ljudupptagning 

även kan påverka och hämma informanterna i sina svar. Vi upplevde dock att 

intervjuerna kändes lättsamma och flöt på. Efter att vi genomfört intervjuerna 

påbörjades transkribering av materialet vilket Bryman (2018) anser fördelaktigt då 

transkribering bevarar informanternas egna formuleringar, men där en nackdel kan 

vara att det är tidskrävande. Vi började transkriberingen med att lyssna igenom det 

inspelade materialet för att kontrollera att inspelningen blivit korrekt utförd. Sedan 

delade vi upp det inspelade materialet så att vi fick fyra intervjuer var att transkribera. 

Intervjuerna transkriberades ordagrant och lyssnades igenom flera gånger då vi ville 

säkerställa att vår transkribering överensstämde med respondenternas svar. Slutligen 

skrev vi ut det transkriberade materialet och läste igenom det tillsammans flera gånger 

för att skapa större förståelse för helheten.  

3.4 Analysmetod 

I studien har vi valt att använda en tematisk dataanalysmetod vilket Bryman (2018) 

menar är ett traditionellt angreppssätt inom kvalitativa studier. Han belyser att en 

tematisk analysmetod kan användas i syfte att leta efter likheter och skillnader i 

resultatet, men att själva processen kan ske på olika sätt. Vi valde att genomföra vår 

tematiska analys i flera steg. Första steget var att gå igenom intervjuerna ett flertal 

gånger inför transkriberingen och sammanställa dessa i ett dokument, där vi skrev 

respektive respondents svar utifrån varje intervjufråga. Dokumenten med 

transkriberingarna skrevs sedan ut så att vi kunde se intervjuerna framför oss. Sedan 

började arbetet med att analysera materialet med vårt syfte och frågeställningar i 

åtanke. Eftersom vi hade utformat intervjufrågorna med fokus på områden vi ansåg 

relevanta för att besvara syftet (se genomförande), såg vi samma områden återkomma 

i intervjusvaren. Flera av intervjufrågorna relaterade till varandra och då även 
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intervjusvaren, vilket gjorde att vi kunde avläsa de områden som vi haft i åtanke när vi 

skapade intervjufrågorna. De olika områdena innehöll flera olika beskrivningar och 

delar. Vi fann först fem teman, men valde att inte fokusera på ett som handlade om 

förskollärarnas syn på miljöns utformning då vi ansåg att detta inte behövdes för att 

besvara studiens syfte. Exempelvis när vi fann temat Planering av aktiviteter, så läste 

vi respondenternas svar utifrån intervjufrågorna som handlade om planering (se bilaga 

2). Vi skrev ut respondenternas svar på papper och läste enbart svaren angående 

planering ett flertal gånger för att få en samlad bild kring förskollärares beskrivningar. 

Vi sökte både likheter i svaren, svar som stack ut och även vissa delar som vi sökte efter 

utifrån bakgrunden som inte återfanns i svaren. Därefter skrev vi upp de olika 

beskrivningarna av planering som lyftes i ett worddokument för att få en helhetsbild 

av svaren. Då kunde vi se vad som nämnts ett flertal gånger och vilka svar som stack 

ut. Vi tittade sedan igenom resten av intervjufrågornas svar för att se om förskollärarna 

beskrivit planering någon annanstans. Vi valde även ut vissa citat för att illustrera 

innehållet i resultatet. Slutligen fann vi fyra teman som förskollärarna lyfte, som 

kommer att presenteras som rubriker i resultatdelen. Dessa teman är:  

 

1) Syn på delaktighet och kommunikation 

2) Planering av aktiviteter 

3) Metoder som stöd 

4) Utvärdering av delaktighet 

3.5 Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet (2017) beskriver de fyra forskningsetiska principerna 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att respondenterna ska informeras om studiens syfte, 

samt villkoren för deras deltagande i studien. Samtyckeskravet betyder att 

respondenterna ska godkänna sitt deltagande i studien och har rätt att själva 

bestämma över sin medverkan. Respondenterna ska även få information om att det är 

frivilligt att delta och att de har rätt att avbryta intervjun utan negativa påföljder. 

Konfidentialitetskravet innebär att respondenterna ska informeras om att det 

insamlade materialet samt deras personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt 

och förvaras på en säker plats där ingen obehörig kan ta del av det.  Nyttjandekravet 

innebär att respondenterna ska delges information om att materialet endast kommer 

att användas i studiesyfte och inte lånas ut eller användas i kommersiellt bruk, samt 

kommer att raderas efter att studien sammanställts (Vetenskapsrådet, 2017). Vi har 

beaktat de fyra forskningsetiska principerna genom att maila vårt missivbrev (se bilaga 

2) till respondenterna där studiens syfte och villkor för deltagandet presenterades med 

informationskravet i beaktande. Utifrån samtyckeskravet fick respondenterna 

godkänna sitt deltagande innan vi bokade in intervjuerna och respondenterna 

informerades vid intervjutillfällena att de när som helst fick avbryta intervjun. Vi 

beaktade konfidentialitetskravet genom att i missivbrevet lyfta att det insamlade 

materialet kommer att behandlas konfidentiellt eftersom inga obehöriga personer får 
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ta del av materialet då vi förvarar det säkert. Vi nämner inte heller respondenternas 

namn eller vilken förskola de arbetar på. Slutligen beaktade vi nyttjandekravet genom 

att informera respondenterna både i missivbrevet och på plats vid intervjuerna att det 

insamlade materialet endast kommer användas för att besvara studiens syfte och 

forskningsfrågor. Respondenterna informerades om att när studien är granskad och 

godkänd så kommer det insamlade materialet att raderas, samt att studien kommer att 

presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs 

ut på databasen Diva.   

3.6 Studiens kvalitet 

För att stärka studiens trovärdighet har vi tydligt beskrivit vårt genomförande och hur 

vi kommit fram till vårt resultat, vilket är något som Bryman (2018) lyfter som 

betydelsefullt för trovärdigheten. Vi valde att spela in intervjuerna och transkribera 

dessa för att ge en så pass nyanserad bild av intervjusvaren som möjligt och för att 

försöka komma nära respondenternas uppfattningar. Vi valde även att använda oss av 

citat för att synliggöra att resultatet är förankrat i intervjuerna. Bryman (2018) menar 

att en studies tillförlitlighet stärks om resultatet görs trovärdigt, vilket blir möjligt om 

resultatet stämmer överens med respondenternas realitet och svar. Vi stärkte även 

tillförlitligheten genom att vi båda deltog under intervjuerna och därmed kunde 

diskutera likheter och skillnader i våra uppfattningar av respondenternas svar. Vidare 

valde vi att inte skicka ut intervjufrågorna i förhand till respondenterna då vi ville att 

svaren skulle bli så nära förskollärarnas vardag som möjligt. Om frågorna skickas ut i 

förväg så menar Bryman (2018) att respondenten kan hinna förbereda sig och beskriva 

det utifrån en idealbild och inte utifrån vardagsnära praktik. Vi reflekterar över 

eventuella nackdelar med att respondenterna inte hade möjlighet att förbereda sig, då 

det kan ha medfört att de svarade det första som kom upp i tanken och inte svarade 

hur de egentligen arbetar (se metoddiskussion). Vidare är vi medvetna om att vår 

studie inte kan svara på hur alla förskollärare ser på sitt arbete och att resultatet 

förmodligen skulle sett annorlunda ut om vi intervjuat åtta andra förskollärare 

eftersom svaren är individuella utifrån respondenternas erfarenheter och 

uppfattningar. Vi har stärkt studiens pålitlighet genom att redogöra för valen vi gjort 

genom att beskriva metoden, vilket vår handledare tagit del av under arbetets gång. 

Studien har då setts från olika perspektiv vilket stärker pålitligheten. Bryman (2018) 

beskriver att pålitlighet kan stärkas när en tydlig beskrivning av de olika delarna och 

momenten i en studie presenteras, för att andra ska kunna granska studien och de 

beslut som tagits i processen. 

4 Resultat 

I detta avsnitt kommer resultatet att presenteras under de fyra teman som vår analys 

genererade. Dessa är: 1) syn på delaktighet och kommunikation, 2) planering av 

aktiviteter, 3) metoder som stöd och 4) utvärdering av delaktighet. 
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4.1 Syn på delaktighet och kommunikation 

I intervjuerna beskrivs begreppet delaktighet som en känsla inom barnet, att känna 

tillhörighet och uppleva att ens åsikter och idéer tas på allvar. Begreppet förklaras även 

av vissa förskollärare som stort och svårt att tyda. Barns delaktighet i praktiken 

framhävs som en rätt att få vara med i barngruppens gemenskap och att få delta i 

planerade och spontana aktiviteter i olika utsträckning. Fri lek synliggörs i intervjuerna 

som en spontan aktivitet där delaktighet innebär att barnet bjuds in i lek samt bjuder 

in andra barn att leka. I planerade aktiviteter betraktas demokrati och omröstning som 

faktorer som främjar delaktighet då barnen får göra sina röster hörda. Det 

framkommer att aktiviteter planeras med utgångspunkt i barnens intressen, önskemål 

och tidigare erfarenheter, men att barnen inte alltid vet att de är delaktiga i 

beslutsprocessen. Barn ses också vara delaktiga varje dag men i olika utsträckning, 

exempelvis beskriver en förskollärare att några barn får vara med och planera en 

aktivitet och deltar då i högre grad än de barn som inte är med och planerar. 

Förskollärare för vidare fram att barn kan känna tillhörighet i ett sammanhang utan 

att det syns utifrån. En förskollärare beskriver i intervjun: 

En del tycker jag handlar om barnets känsla av att dom känner sig delaktiga. Det kan handla om 
att vara med i en samling och barnet kanske inte gör så mycket aktivt men känner ändå att hon 
får vara med och är viktig i det vi gör här och nu. 

Det verbala språket betraktas som det mest betydelsefulla medlet för att göra sig 

förstådd och bli delaktiga i kommunikation med både personal och andra barn. Verbalt 

språk beskrivs som underlättande för delaktighet och som en grund för barnens 

fortsatta lärande och utveckling. Vidare lyfts svårigheter i att göra barn delaktiga när 

det finns en språkbarriär. Vikten av att barn med annat modersmål lär sig svenska lyfts 

som en faktor för att de ska bli delaktiga i samhället, men även stöttning i modersmålet 

framhävs som betydelsefullt för barnets identitetsskapande. I intervjun så 

framkommer det att samtliga förskollärare har en andel barn med annat modersmål i 

sina barngrupper (se urval), men anser sig ha liten erfarenhet av barn med annat 

modersmål. Förskollärarna delar upplevelsen av att barn lär sig svenska snabbt genom 

samspel med personal och andra barn. Vidare lyfts ickeverbalt språk då förskollärarna 

kan läsa av barnen utifrån kroppsspråk, gester, miner, tonläge, användning av föremål, 

stödtecken och bilder där barnet pekar eller visar för att förklara. Förskollärarna säger 

att de beaktar barns uttryck då de ser att barnen förmedlar känslor genom att 

exempelvis skratta, gråta eller visa att de är arga med hjälp av kroppen. Förskollärarna 

belyser att barn som ännu inte utvecklat det svenska språket ibland har lättare att 

kommunicera genom kroppsspråk, samt att förskollärarna ibland kan läsa av barnets 

tonläge och läten och då identifiera vad barnet känner. Vidare beskriver en 

förskollärare estetik som uttryckssätt i intervjun: 

Jag kan också se att barnen kan uttrycka sig genom estetik, att måla, rita, pyssla, sjunga, dansa 
och så oavsett deras verbala språk. 
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4.2 Planering av aktiviteter 

I intervjuerna beskriver förskollärarna hur de planerar aktiviteter så att barn med 

annat modersmål får lika möjlighet till delaktighet som övriga barn i barngruppen, 

samt vad de grundar sina handlingar och tankar i. De faktorer som förskollärarna 

nämner som grund i planeringen är barnens intressen och erfarenheter, att barn ska få 

känna att de lyckas, att få utvecklas i samspel med andra, delas in i mindre grupper, 

uppleva lärandet som lustfyllt och att lyfta olikheter. I intervjuerna framkommer det 

att förskollärarna bland annat planerar aktiviteter utifrån varje enskilt barns behov och 

erfarenhetsnivå i det svenska språket och inte med fokus på barn med annat 

modersmål som homogen grupp. En förskollärare beskriver planeringen: 

Man får alltid lägga planeringen på den nivå som barnen är på, det har egentligen ingenting att 
göra med deras språk. Jag tar ju inte med ett barn som inte kan verbal svenska på ett rimmemory, 
det är ju skittaskigt, jag kanske får rimma lite med dem så att de förstår den svenska 
språkmelodin. 

Att ta utgångspunkt i barnens erfarenheter och intressen låg som grund för 

planeringen. Det framkom även i intervjuerna att det var oklart om det genomfördes 

någon planering där hänsyn togs till barn med annat modersmål då exempelvis 

planeringen istället strukturerades utifrån tanken att aktiviteten skulle passa alla barn 

oberoende av ålder eller modersmål. 

 Vidare lyfts barngruppen som en del i förskollärarnas planering kring hur samspel 

kan främja delaktighet, till exempel nämner en förskollärare att barn kan lära andra 

barn hur språket fungerar i ett språkligt och socialt sammanhang. Förskollärarna 

beskriver bland annat att planering av aktiviteter kan göras med syfte att dela in barnen 

i mindre grupper, både utifrån att barn med mer kunskap kan stötta ett barn med 

mindre kunskap i språket, men även att barn som är på samma språkliga nivå får 

möjlighet att samspela med varandra. Att dela in barnen i mindre grupper ses också 

som ett sätt att underlätta möjligheten för barn att ta till sig innehållet och ger 

förskollärarna mer utrymme att stötta enskilda barn. Förskollärarna beskriver bland 

annat att barns olika modersmål ibland appliceras i planeringen av aktiviteter. En 

förskollärare förklarar till exempel hur temaarbete kan användas för att synliggöra 

olikheter och att barns delaktighet kan stärkas genom att deras språk lyfts som något 

givande för barngruppen. 

   Vidare beskriver förskollärarna att deras tankar och handlingar utgår ifrån 

erfarenhet, utbildning, sociokulturell teori, kollegialt lärande samt mänsklighet. Det 

framkom i intervjuerna att samtliga förskollärare saknar någon form av 

vidareutbildning inom språkutveckling. Yrkeserfarenhet beskrivs ha gett 

förskollärarna kunskaper i hur de bör arbeta genom att prova sig fram och se vad som 

fungerar bra. Enbart en förskollärare lyfter att hen grundar sina antaganden utifrån 

kunskaper från förskollärarutbildningen. Den sociokulturella teorin och syn på lärande 

genom samspel beskrivs av vissa förskollärare som en grundteori. Vidare lyfts det 

kollegiala lärandet där förskollärarna lärt sig av att utbyta erfarenheter med kollegor. 

En förskollärare beskriver mänsklighet som grunden i sitt agerande gällande barn med 

annat modersmål och säger i intervjun: 
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Jag har aldrig stött på någon person som drar monarkins historia till någon som kom från 
Afghanistan igår, det gör man inte och så gör man inte med ett barn som inte kan språket.  

4.3 Metoder som stöd 

Förskollärarna lyfte olika metoder som används för att stärka barn med annat 

modersmåls delaktighet som exempelvis bildstöd, dramatisering, digitala verktyg, 

stödtecken, förstärkning av begrepp, samt meningsskapande aktiviteter. Det 

framkommer även i intervjuerna att vissa förskollärare inte använder sig av metoder. 

Bildstöd beskrivs som ett medel som stärker barns delaktighet då bilder kan förtydliga 

innehåll. En förskollärare beskriver hur hen läste sagan om Bockarna Bruse och 

samtidigt använde bilder på bockarna och gjorde rörelser med kroppen, för att skapa 

ett meningsfullt sammanhang mellan ord och handling. I intervjuerna beskrivs 

dramatisering som en metod som kan skapa språklig förståelse och att använda dockor 

och redskap underlättar kopplingen mellan ord och aktivitet. Resultatet visar att 

digitala verktyg i form av Ipad och Polyglutt används i syfte att stärka barns 

delaktighet, exempelvis ser en förskollärare att programmet Polyglutt som innehåller 

böcker på olika språk, kan stärka barns delaktighet vid högläsning. Stödtecken ses 

också som en metod för att förtydliga begrepp vid exempelvis matsituationen genom 

att teckna orden “mjölk” eller “vatten”. Förskollärare ger vidare exempel på hur 

upprepning av ord skapar möjlighet för barnen att imitera och träna på samma ord 

flera gånger. En förskollärare förklarar att hen använder fysiska artefakter för att 

förtydliga barns bild av begreppet och ger exempel där hen nämner ordet mjölk 

samtidigt som hen visar upp mjölkpaketet. Ibland lär sig förskollärarna ord på barnens 

modersmål och kan använda det för att förtydliga det svenska ordet. Det framkom även 

att meningsskapande lärandetillfällen var viktigare än att använda specifika metoder 

och en förskollärare beskriver i intervjun: 

För att lära och befästa kunskap så måste det vara meningsfullt för dig, det går inte annars. Man 
kan nöta in saker så det blir automatiserat men det sitter inte på samma sätt som meningsfull 
inlärning. Därför kan jag inte säga någon speciell metod, utan att barnet ska tycka att det är kul 
och ha roligt tillsammans med sina kompisar när vi gör något. 

I förskollärarnas utsagor framkom även att det inte användes någon specifik metod i 

syfte att stärka barns deltagande i språkliga sammanhang. En förskollärare förklarar: 

Jag kan inte benämna någon specifik metod, det kanske är dumt att jag inte använder bildstöd 
men man skyller på stress och tidsbrist och så, jag försöker istället visa att såhär kan man göra 
om man målar eller bygger något. Jag pratar med barnen då bilder kan vara abstrakt och barnen 
kan tolka en bild på ett hus olika. 

4.4 Utvärdering av delaktighet 

Förskollärarna beskriver hur de utvärderar aktiviteter för att se att barn med annat 

modersmål är delaktiga. En förskollärare säger i intervjun: 

Oj vad klurigt, jag tänker att jag kan se det om barnen tycker att det är roligt, alltså det dom gör. 
Om dom är intresserade och om dom vill vara med. Så det kan jag se om jag observerar om alla 
får vara med, vem som bestämmer och vem som inte får vara med. Sen är jag nog mer med de 



 16 

barn som kanske inte har så bra språk, för att verkligen se till att dom blir delaktiga. Men jag 
tänker mest att jag ser det om barnen är glada och om dom tycker att det är roligt och spännande. 

Vidare lyfts faktorer som aktivt deltagande, initiativ, kroppsspråk, miner och 

förskollärarnas närvaro som tecken på delaktighet. Ingen av förskollärarna lyfte att de 

kommunicerar verbalt med barnen för att utvärdera deras egen upplevelse av 

delaktighet. Ett lustfyllt deltagande i lek tillsammans med andra barn beskrivs av 

förskollärarna som ett sätt att se att barnet deltar i gemenskapen. Barnets 

initiativförmåga att bjuda in barn och vuxna till samspel och även att barnen blir 

inbjudna av andra framhävs även som en faktor som synliggör delaktighet. 

Förskollärarna beskriver att de i planerade aktiviteter kan se hur väl barnet är delaktigt 

genom kroppsspråket. En förskollärare beskriver till exempel en samling där 

barngruppen skulle sjunga sången “huvud, axlar, knä och tå”. De barn som kunde 

texten sjöng med och gjorde rörelserna. Ett barn som inte kunde texten gjorde enbart 

rörelserna och förskolläraren beskrev att hen kunde se på barnets rörelser, 

kroppsspråk och miner att barnet var delaktig och var glad och skrattade. Resultatet 

visar vidare att barns delaktighet hänger samman med i vilken omfattning 

förskolläraren själv är delaktig i den planerade aktiviteten. En förskollärare säger i 

intervjun: 

Jag tänker att i en planerad aktivitet så är det jag som vuxen som är den styrande och då är det 
min uppgift att se till att de blir delaktiga i den aktivitet som jag gör, och på vilket sätt jag kan se 
det är ju om dom andra barnen ger alla barn utrymme, och att barnet med annat modersmål vill 
ha kontakt med de andra barnen, men jag tänker att det alltid hänger på den vuxna, att ge tid och 
stötta.    

5 Analys och diskussion 

I detta avsnitt analyserar och diskuterar vi resultatet med stöd av tidigare forskning 

och utifrån det sociokulturella perspektivet. Det kommer att göras under fyra rubriker. 

Vi kommer även ge en avslutande reflektion och slutligen diskuterar vi vårt metodval, 

presenterar vår slutsats, pedagogisk relevans samt ger förslag till fortsatta studier. 

5.1 Syn på delaktighet och kommunikation 

I resultatet framkommer det att förskollärarna ger olika beskrivningar kring begreppen 

delaktighet och kommunikation. Delaktighet beskrivs bland annat som att få tillhöra 

en grupp, att barnet samspelar med andra i lek, att få delta i planerade och spontana 

aktiviteter utifrån sina förutsättningar, samt att åsikter och tankar respekteras och tas 

till vara på. Johansson och Sandberg (2012) har en liknande syn på begreppet 

delaktighet och förklarar att det handlar om att fånga barns världar genom att ta vara 

på deras erfarenheter och förmågor samt använda dessa i pedagogiska situationer. 

Även Skans (2011) beskriver en liknande syn på delaktighet och lyfter att barn blir 

delaktiga när de blir socialt accepterade i det språkliga sammanhanget.  

    I resultatet beskrivs delaktighet som ett stort och svårt begrepp att tyda samt att 

barnen är delaktiga utan att själva veta om det. Utifrån denna beskrivning, så 

reflekterar vi kring huruvida förmågan finns att skapa förutsättningar för delaktighet 
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då begreppet upplevs sakna innebörd. Det blir även motsägelsefullt då förskollärarna 

beskriver begreppet delaktighet som att barnet är delaktigt men att barnet inte själv är 

medveten om det. Frågan är om det går att säga att ett barn är delaktigt ifall barnet inte 

själv är medveten om detta? Kan denna syn på delaktighet ses som ett uttryck för att 

förskollärare utgår ifrån sin egen verklighet, och inte utifrån hur barnet själv upplever 

det? Kultti (2014) beskriver att förskollärare ofta utgår från vad de tror att barnet 

behöver och känner och menar att detta synsätt inte främjar barns lärande och 

deltagande ifall barnets upplevelser inte stämmer överens med de som förskolläraren 

förväntat sig. Dock beskriver Johansson och Sandberg (2012) att delaktighet bland 

annat innebär att tolka barns avsikter och handlande, vilket skulle kunna förklara 

förskollärarnas tolkning av att barn upplever sig vara delaktiga i olika omfattning. 

Förskollärarna beskriver även begreppet delaktighet som en känsla inom barnet. Kultti 

(2014) ger en liknande beskrivning och menar att delaktighet inte alltid är observerbart 

och att deltagande som inte innehåller språkliga handlingar kan vara svårare för 

förskollärare att upptäcka. Vi tänker att en eventuell förklaring till förskollärarnas syn 

på delaktighet som en känsla inom barnet, kan höra samman med svårigheten att 

observera delaktighet. Vidare menar Svensson (2012) att de krav som ställs gällande 

aktivt deltagande i aktiviteter och i att uttrycka sig, inte ska skilja sig mellan barn med 

annat modersmål och svenska som modersmål utan att innehållet istället bör anpassas 

utifrån barngruppen så att alla barn blir delaktiga.   

  Vidare beskriver förskollärarna begreppet kommunikation som det mest 

betydelsefulla medlet för att bli delaktig och kunna göra sig förstådd. Här ser vi likheter 

i förskollärarnas beskrivning av kommunikation och Skans (2011) som belyser språket 

som det symboliska verktyget för tänkandet och en central del för barns delaktighet i 

sociala situationer. Vi ser att dessa beskrivningar stämmer överens med det 

sociokulturella perspektivet som beskriver kommunikation som interaktion mellan 

människor och som ett verktyg vilket används av människor för att forma sig själva och 

andra (Säljö, 2014). I resultatet beskrivs även svårigheter med att skapa 

förutsättningar för delaktighet ifall barnet saknar det svenska språket. Förskollärarna 

lyfter även att barnet behöver det svenska språket för att kunna bli delaktiga i 

samhället. Skans (2011) och Svensson (2012) ser bortom det svenska språket som 

bärande för delaktighet, och lyfter att förskollärare istället bör stötta, uppmuntra och 

respektera barns varierande sätt att kommunicera. Vi ser risker med att se det svenska 

språket som bärande för kommunikation och delaktighet, då det kan inskränka på 

förskollärarens möjlighet att se barns andra kommunikativa uttryckssätt. Kultti (2012) 

lyfter att barn kan bli delaktiga oavsett språkkunskaper och trots att svenskan är det 

centrala språket i förskolan så behöver barnen inte kommunicera verbalt för att vara 

delaktiga. Här ser vi likheter med förskolans läroplan (Skolverket, 2018) som beskriver 

att varje barn ska ges möjlighet att utveckla sina förmågor i att kommunicera, förmedla 

upplevelser, erfarenheter och idéer med hjälp av ord, material, bild, estetisk och andra 

uttrycksformer. I likhet med förskolans läroplan så framkom det även i resultatet att 

begreppen delaktighet och kommunikation kopplades samman med estetisk 

verksamhet där barnet oberoende av språkkunskaper kan uttrycka sig genom sång, 

målning, skapande, drama och dans. Resultatet går i samklang med Skaremyrs (2014) 
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syn på delaktighet och kommunikation då hon hävdar att det svenska språket är en 

liten del av barns kommunikativa uttryck vilket ställer krav på en större öppenhet för 

olika sätt att kommunicera. Även Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) lyfter 

vikten kring barns möjlighet till kommunikation och delaktighet och beskriver att varje 

barn utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter för att kunna påverka sin 

situation. 

Doverborg m.fl. (2013) belyser att förskollärare måste ha insikt kring 

kommunikationens betydelse för barns deltagande samt utveckla medvetenhet kring 

sitt eget sätt att kommunicera med olika barn. Vi ser utifrån resultatet att begreppet 

kommunikation kan vara mångtydigt då det framkommer att kommunikation även 

beskrivs som kroppsspråk, gester, tonfall, ljud samt känslouttryck i form av gråt, ilska 

och skratt. I likhet med resultatet så beskriver både Ljunggren (2013) och Kultti (2012) 

att kommunikation kan bestå av flera olika uttrycksformer och hävdar att både verbal 

och icke-verbal kommunikation är betydelsefulla faktorer för barns deltagande. De 

beskriver kommunikation som en interaktion bestående av verbalt språk och fysiska 

handlingar som gester, mimik och kroppsspråk. I resultatet beskriver även 

förskollärarna kommunikation och delaktighet som aktiviteter där barn med annat 

modersmål får möjlighet att samspela med andra barn i syfte att utveckla det svenska 

språket. Kultti (2012) och Skans (2011) ger en liknande beskrivning av begreppet 

kommunikation och lyfter det som att göra något gemensamt, att kunna dela 

erfarenheter och kunskaper. Även Justice m.fl. (2011) framhäver vikten av göra något 

gemensamt i deras studie av förskolor i USA. De beskriver hur samspel mellan barn 

med varierande språkkunskaper kan främja språkutveckling och delaktighet. I deras 

studie framkom det att språksvaga barn utvecklade sitt språk i betydligt större 

omfattning i samspel med barn med goda språkkunskaper och därmed fick större 

möjlighet till delaktighet i barngruppen. Här reflekterar vi både kring vikten av att ha 

barn med god svenska i barngrupper med barn som ännu inte har utvecklat det svenska 

språket, men även vilka möjligheter barn får till delaktighet och kommunikation i 

barngrupper där majoriteten inte har utvecklat det svenska språket fullständigt? Här 

ser vi förskollärarens roll som värdefull för barns möjlighet till språkutveckling och 

delaktighet då hen kan agera som förebild. Vi ser likheter i förskollärarnas 

beskrivningar av samlärande som värdefullt för barns delaktighet och kommunikation 

och det sociokulturella perspektivet där kommunikation och dialog är ingångar till den 

proximala utvecklingszonen.  

5.2 Planering av aktiviteter 

Resultatet visar hur förskollärarna planerar aktiviteter så att barn med annat 

modersmål ska få lika möjlighet till delaktighet som övriga barn under aktiviteter. Att 

utgå ifrån barns erfarenheter och intressen beskrevs som grundläggande för 

förskollärarnas planering men det framkom inte hur de gick tillväga. Vi reflekterar 

kring om förskollärarna själva urskiljer vad barnens intressen och erfarenheter är, om 

de försöker ta barnens perspektiv, eller om barnen får möjlighet att vara med och 

förmedla sitt perspektiv i planeringen. Kultti (2014) beskriver barnperspektiv som det 
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som förskolläraren anser vara bra för barnet medan barns perspektiv är barns 

delaktighet och bidrag. Hon menar att förskollärare ofta planerar utifrån deras 

allmänna bild av barns erfarenheter och kunskaper, vilket hon hävdar inte främjar 

deltagande om barnet har andra utgångspunkter än de som förskolläraren förväntat 

sig. Frågan är om förskollärarnas beskrivningar av hur de planerar grundar sig i ett 

barnperspektiv och att förskollärarna möjligtvis skulle behöva använda barns 

perspektiv för att barnen ska få reell delaktighet. 

      Resultatet visade även att det var oklart om deltagarna tog hänsyn till barn som 

ännu inte utvecklat det svenska språket vid planering av aktiviteter. I ett exempel 

beskrev en av deltagarna hur planeringen istället strukturerades så att den skulle passa 

alla barn oberoende av språkkunskaper. Frågan är om osynliggörandet av olikheter 

som exempelvis barns varierande språkkunskaper som grund för planering bidrar till 

att aktiviteterna inte utgår ifrån barnens erfarenheter. Här blir det motsägelsefullt ifall 

förskolläraren ser barnen som en homogen grupp och vi ifrågasätter huruvida en 

aktivitet kan anpassas så att den passar alla barn, utan att barns individuella 

erfarenheter och behov beaktas. En förklaring till detta kan vara att förskolläraren 

försöker hitta gemensamma nämnare i barngruppen för planeringen, som Tryggvason 

m.fl. (2012) menar görs i hopp om att få struktur på verksamheten. De beskriver, 

liksom Ljunggren (2012) att det svenska språket ofta ses som en gemensam nämnare 

för alla barn vilket gör att barnets modersmål bortses från och olikheter osynliggörs. 

Om inte barnens språkliga eller kulturella bakgrund lyfts i verksamheten så ser vi att 

barns reella möjlighet till delaktighet kan försvagas. I resultatet framkommer även att 

samtliga barngrupper består av en viss andel barn med annat modersmål men att 

förskollärarna överlag anser sig ha få erfarenheter av att arbeta med barn med annat 

modersmål. Här menar vi att det blir paradoxalt då förskollärarna beskriver sig sakna 

erfarenhet av barn som de träffar dagligen i verksamheten. Dock menar Tryggvason 

m.fl. (2012) att förskollärare inte osynliggör enskilda barns olikheter och behov med 

avsikt. De hävdar istället att lärare överlag inte intresserar sig för barns bakgrund och 

ofta inte har kännedom om barnets modersmål. De beskriver detta som kulturblindhet 

vilket kan leda till att undervisningen inte blir individanpassad och hävdar att det 

sociokulturella perspektivet på lärande faller om förskolläraren brister i sin förmåga 

att utgå från barns erfarenhetsvärld. Vi relaterar det till Säljös (2014) beskrivning av 

att människor agerar utifrån sina kunskaper och erfarenheter och att lärandet är 

situerat, vilket innebär att lärandet alltid utgår ifrån den sociala kontexten och 

kulturen som barnet befinner sig i. Vi ser därför att det är av vikt att förskollärare 

beaktar barns erfarenhetsvärld och den sociala kontexten när de planerar sin 

undervisning. 

   I resultatet framkommer dock att en förskollärare applicerar barns bakgrund och 

modersmål i planeringen, ett exempel var att synliggöra olikheter som ett temaarbete 

där språket lyftes som givande för barngruppen. En förskollärare pekade vidare på att 

planeringen alltid måste utgå ifrån enskilda barns förutsättningar oavsett vilket 

modersmål barnet har. Resultatet visade även att barngruppen sågs som en resurs i 

planeringen för att främja delaktighet och samspel för barn som ännu inte utvecklat 

det svenska språket. Utifrån detta ser vi att förskollärarna i huvudsak har tillämpat ett 
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sociokulturellt perspektiv i sin planering gällande samspel, exempelvis menar 

Strandberg (2006) att barns utveckling och lärande sker genom interaktion och 

samspel och att barn behöver vara delaktiga i en grupp för att utveckla sina 

kompetenser. I resultatet framkommer att förskollärarna bland annat tar 

utgångspunkt i teorin. Det kommer till uttryck att indelning av barn i mindre grupper 

beaktas i förskollärarnas planering. Detta motiveras utifrån att barnen ska få större 

utrymme att samspela med varandra och ta in innehållet i aktiviteten, men även för att 

förskollärarna ska få mer utrymme att stötta enskilda barn. Arbetet i mindre grupper 

ser också Kultti (2014) som betydande, då hennes studie visar att förskolläraren bör 

planera och skapa förutsättningar för att vara närvarande i barns kommunikation. Hon 

menar att en närvarande förskollärare kan stötta barn med annat modersmål så att de 

får lika möjlighet till kommunikation och delaktighet som övriga barn. Deltagarnas 

beskrivningar om att dela in barnen i mindre grupper relaterar vi vidare till Skans 

(2011) studier som visar att förskollärare kan kommunicera mer med enskilda barn 

och ge mer språkligt stöd i mindre grupper. 

    Resultatet visar vidare att förskollärare främst baserar sina tankar och 

handlingar i planering utifrån yrkeserfarenhet och kollegialt lärande. En förskollärare 

grundar sina antaganden i kunskaper från förskollärarutbildningen. Frågan är varför 

förskollärarna beskriver att deras kunskaper utgår ifrån erfarenhet och kollegialt 

lärande i större utsträckning än deras förskollärarutbildning. Kan det vara så att 

förskollärarutbildningar inte fokuserar tillräckligt mycket på arbetet med barn med 

annat modersmål? Då vi snart genomfört hela förskollärarutbildningen så kan vi själva 

se att det inte lagts tillräckligt stort fokus i vår utbildning på hur vi kan arbeta med att 

stärka barn med annat modersmåls delaktighet och även deras utveckling och lärande 

när det finns en språkbarriär. Kan förskollärarnas beskrivningar av erfarenhet och 

kollegialt lärande som utgångspunkt bero på en brist på kompetensutveckling, då även 

resultatet visar att samtliga förskollärare saknar vidareutbildning inom 

språkutveckling.  

   Vidare visar resultatet att en förskollärare grundar sina antaganden angående 

planering och beaktande av barn med annat modersmål i medmänsklighet, då hon 

menar att det kommer naturligt att anpassa det språkliga bemötandet utifrån barnet. 

Trots den goda tanken att utgå från medmänsklighet, menar vi att förskollärare både 

behöver teoretisk och praktisk kunskap för att utveckla sitt förhållningssätt och kunna 

stärka barn med annat modersmåls reella delaktighet. Johansson och Sandberg (2012) 

ställer sig frågande till om förskollärare har rätt förutsättningar att planera och skapa 

villkor för delaktighet. Vi ser att tillgång till anpassad kompetensutveckling utifrån 

förskolans individuella behov är en förutsättning för att förskollärare ska kunna få 

verktyg i syfte att planera för barns delaktighet i språkliga sammanhang.  

5.3 Metoder som stöd 

I resultatet lyfts olika metoder som används för att stärka barn med annat modersmåls 

delaktighet. Bildstöd var den metod som främst lyftes under intervjuerna och beskrevs 

stärka barns delaktighet då bilderna kan förtydliga innehåll i aktiviteter. Norling 
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(2015) och Kultti (2012) beskriver hur text och bild kan användas i syfte att främja 

barns delaktighet och förståelse i språkliga sammanhang. I resultatet lyfts dock inte 

användning av text och vi reflekterar över om det kan bero på att förskollärarna tänker 

att barnen ännu inte utvecklat läskunskaper eller att text blir för abstrakt jämfört med 

bilder. Norling (2015) problematiserar dock bildstöd och lyfter att förskolläraren bör 

vara tydlig med syftet kring användandet av bilder då risken finns att bilden tar över 

och inte motsvarar aktivitetens syfte. Detta beskrivs även i resultatet då en 

förskollärare beskriver att bilder inte används eftersom de kan vara för abstrakta och 

tolkas på olika vis. Vi vill därför peka på vikten av att förskollärare introducerar 

bilderna för barnen när dessa används i ett specifikt syfte. Vi kopplar användning av 

bilder med den sociokulturella teorins syn på mediering, som Säljö (2014) belyser där 

människor samspelar med kulturella verktyg för att befästa kunskaper och förstå sin 

omvärld. Vi ser att bilder kan användas som ett verktyg för barn att skapa förståelse 

för aktiviteten som dessa används i, samt förmedla begreppens betydelse om 

förskolläraren utgår ifrån barnens erfarenheter.  

   I resultatet framhävs metoder som främst beskrivs användas för att förtydliga 

innehåll och begrepp, vilket anses stärka delaktigheten för barn som ännu inte 

utvecklat det svenska språket. Stödtecken beskrivs användas vid exempelvis 

matsituationer för att teckna ord som ”mjölk” eller ”vatten”. Detta stärks i relation till 

både Norling (2015) och Skans (2011) studier som lyfter att förskollärare använder 

stödtecken som metod vid kommunikation med syfte att öka barns känsla av 

delaktighet. En ytterligare metod i resultatet var att upprepa ord och benämna föremål 

för att barnen ska kunna imitera och då lära sig orden. Vi kopplar det till Säljös (2014) 

beskrivning av den proximala utvecklingszonen där imitation används för att delta i 

gemenskap och för att senare kunna göra något individuellt som tidigare gjorts i 

samarbete med andra. Vi ser att upprepning och förtydligande som metod kan bidra 

till att barnet grundlägger förståelse för ord och ges fler sätt att ta in ordet, både genom 

hörsel och syn då de får se föremålet som benämns, exempelvis ordet mjölk när 

förskolläraren visar mjölkpaketet. Därför tror vi att metoden kan stärka delaktighet då 

förskolläraren medvetet använder varierande medel i sin kommunikation för att skapa 

förståelse hos alla barn. 

   Resultatet visar också hur förskollärare dramatiserar med hjälp av kroppen, 

dockor och andra redskap som en metod som skapar förståelse och därmed 

delaktighet. Ett exempel var där en förskollärare förstärker innehållet i sagan om 

Bockarna Bruse genom att använda bilder och göra rörelser med kroppen. Här ser vi 

likheter med både Ehrlins (2012) och Kulttis (2012) studier där estetik lyfts som metod 

för att främja delaktighet, då sådana aktiviteter kan erbjuda olika typer av deltagande 

för barn med varierande språkkunskaper. Vi ställer oss dock frågande till varför drama 

var den enda estetiska uttrycksformen som nämndes som metod som användes i 

resultatet. Exempelvis belyser Kultti (2012) sångsamlingen som en gemensam aktivitet 

som ger ett brett utrymme för anpassat deltagande. Frågan är om förskollärarna inte 

ser sångsamling och musik som ett medel för delaktighet, utan istället ser just 

sjungandet som dessa aktiviteters mål och syfte. Det skulle även kunna vara så att 
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förskollärarna ser estetik som ett uttryckssätt och inte som en metod som medvetet 

används för att stärka barns delaktighet och att det därför saknades i resultatet. 

   Vidare lyfts digitala verktyg som en metod som få av förskollärarna använder. I 

den reviderade Läroplan för förskolan (Skolverket, 2018) står det att förskolläraren ska 

erbjuda barn olika digitala verktyg i syfte att stimulera utveckling och lärande. Dock 

lyfter Kultti (2014) att barns möjlighet att använda digitala verktyg oftast är liten 

eftersom förskollärare utgår från vad de tror barnet möter hemma och inte anpassar 

verksamheten utifrån barnets faktiska erfarenheter och behov. Vi reflekterar kring i 

vilken utsträckning barnen har möjlighet att använda digitala verktyg då detta inte 

framkom utifrån intervjusvaren och om dessa enbart används i aktiviteter styrda av 

förskolläraren. Det kan finnas risker med att förskolläraren eventuellt antar att 

samtliga barn använder digitala verktyg hemma och därför vill minska utrymmet för 

det i förskolan, både med tanke på det nya läroplansmålet, samt att det inte går att 

generalisera då användning av exempelvis Ipad både kan vara en ekonomisk och etisk 

fråga i barnets hemmiljö. 

   Fortsättningsvis beskrivs Polyglutt som en app som innehåller böcker på olika 

språk vilket beskrivs stärka delaktighet i högläsning. Vi ser att metodens syfte att stärka 

delaktighet är god då texten kan bli tydligare när den läses på barnets modersmål, men 

vi saknar insyn i hur förskollärarna beskriver hur Polyglutt används och om läsningen 

på modersmålet exempelvis sker när barnet är ensamt eller i barngruppen. Till 

exempel beskriver Svensson (2012) att förskollärare bör använda böcker i olika genrer, 

språk och bildspråk som grund för längre samtal där bild och text kan kopplas till 

barnets tidigare erfarenheter och intressen. Vi reflekterar vidare över om det sker 

samtal med barnet kring böckerna och hur detta sker om barnet inte har utvecklat det 

svenska språket fullständigt. Dock lyfter Kultti (2014) att böcker på barnets modersmål 

sällan förekommer i förskolan trots att detta har stor betydelse för barnets känsla av 

tillhörighet och språkutveckling. Utifrån det ser vi positivt på att det faktiskt finns 

tillgång till böcker på olika språk och att språken uppmärksammas i verksamheten. I 

resultatet framkom även att förskollärarna ibland lär sig ord på barnens modersmål 

och använder det för att förtydliga det svenska ordet. Här ser vi att barns känsla av 

delaktighet kan stärkas då förskollärarna visar intresse för deras modersmål och 

använder det som ett verktyg för barnets utveckling i svenska. 

   I resultatet nämns även avsaknaden av metoder, där förskollärarna menade att 

de inte använde specifika metoder för att stärka delaktighet. En anledning beskrevs 

vara att förskollärarens fokus istället låg på att lärandet skulle vara meningsfullt och 

lustfyllt för barnet. En annan förklaring var att tidspress och stress kunde vara faktorer 

som gjorde att metoder inte används. Frågan är om påverkansfaktorer kan hämma 

förskollärarnas arbete med att stärka barn med annat modersmåls delaktighet, 

eftersom förskollärare har ett stort ansvar och olika uppgifter att utföra i 

verksamheten. Vi tror därför att prioriteringar görs utifrån förskolors individuella 

ramfaktorer, då olika förskollärare har olika mycket tid och resurser i sitt arbete. Även 

Johansson och Sandberg (2012) ställer sig frågande till om förskollärare har rätt 

förutsättningar att skapa villkor för barns delaktighet i förskolan. De menar att faktorer 

som tidsbrist, personalbrist, rutiner som tar tid från barnen, samt brist på ekonomiska 
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resurser kan hämma barns möjlighet till delaktighet. Vi ser därför att förskolor med 

hög andel barn med annat modersmål bör se över sitt arbetssätt och prova vilka 

metoder som fungerar i arbetet för att stärka dessa barns delaktighet. 

5.4 Utvärdering av delaktighet 

Resultatet beskriver att förskollärare främst tittar på barnens kroppsspråk och miner 

för att se om de ser glada ut och verkar ha roligt och då är delaktiga i aktiviteter. Ett 

exempel som lyfts är när ett barn som inte kan sångtexten vid en samling istället gjorde 

de tillhörande rörelserna, skrattade och såg glad ut och att förskolläraren då bedömde 

att barnet var delaktigt. I likhet med resultatet så menar både Tryggvason m.fl. (2012) 

och Kultti (2014) att barns deltagande kan yttra sig genom kroppsspråk som till 

exempel gester och ögonkontakt. Dock lyfter Kultti (2014) att barn som vistas i en miljö 

där kommunikationen inte sker på barnets modersmål får olika inställningar till hur 

de kommunicerar, vilket leder till deltagande i olika former som att upprepa vad andra 

säger, ställa frågor, vara tyst, lyssna, observera och även att välja att inte delta. Utifrån 

det ställer vi oss frågande kring hur förskollärarna kan utvärdera barns delaktighet 

utifrån kroppsspråk och miner, när delaktighet även kan innebära att barnet sitter tyst 

och lyssnar samt observerar? Vi reflekterar över att barn inte möjligtvis behöver se 

glada ut och göra precis samma saker som resten av barngruppen för att känna sig 

delaktiga i aktiviteten. Vi ser det även som motsägelsefullt att förskollärarna tidigare 

beskriver delaktighet som en känsla inom barnet, men sedan lyfter att de utvärderar 

delaktighet genom att observera barnet. 

   Utifrån det ställer vi oss frågande till om det går att observera barns individuella 

känsla av delaktighet. Kultti (2014) hävdar att deltagande inte alltid är observerbart 

och att deltagande som saknar språkliga handlingar kan vara svåra att upptäcka. Dock 

menar både Johansson och Sandberg (2012) och Ehrlin (2012) att barns delaktighet 

uttrycker sig i sociala och estetiska sammanhang där barn får möjlighet att uttrycka sig 

på olika sätt och göra sin röst hörd. Frågan är om förskollärarnas svårigheter i att 

definiera begreppet delaktighet kan vara en anledning till att de inte beskriver 

varierande former av deltagande i resultatet. Vidare reflekterar vi över att 

förskollärarna utgår ifrån sitt perspektiv när de utvärderar barns delaktighet, då ingen 

nämner att de för en dialog med barn kring deras upplevelser av en aktivitet eller 

använder någon form av barnenkät för utvärdering. En tanke är att förskollärarna 

undviker en sådan dialog då de tänker att det kan uppstå hinder i verbal 

kommunikation med barn som ännu inte utvecklat det svenska språket. Exempelvis 

menar Kultti (2013) att dialogen mellan barn och förskollärare är en förutsättning för 

barns reella möjlighet till delaktighet. Vidare ser vi att förskollärarna bör anpassa sitt 

eget språk i dialog med dessa barn genom att exempelvis tänka över vilka begrepp och 

formuleringar som används för att förtydliga, då både Tryggvason m.fl. (2012) och 

Kultti (2014) lyfter tal och verbalt språk som en form av deltagande. Vi ser att även 

barn med annat modersmål med få kunskaper i svenska bör få möjlighet att uttrycka 

sig verbalt och föra dialog. 
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   Vidare framkommer det i resultatet att förskollärarna ser hur barn samspelar och 

leker med andra barn, samt tar initiativ till att bjuda in andra och själv bjuds in i 

gemenskap som tecken på delaktighet. Vi relaterar detta till den sociokulturella teorins 

syn på lärande och utveckling genom samspel, där Strandberg (2006) menar att barn 

behöver få vara delaktiga i en grupp för att utveckla sina kompetenser. Vi ser att barn 

med annat modersmål kan utveckla sina språkkunskaper i samspel med både barn och 

vuxna, vilket kan leda till att barns delaktighet stärks då de kan göra sig förstådda samt 

förstå med hjälp av verbalt språk. 

   Resultatet visar vidare att förskollärare själva anser sig behöva vara delaktiga i 

planerade aktiviteter för att kunna utvärdera barns delaktighet. En beskrivning är att 

förskolläraren alltid är styrande och att det därför är dennes uppgift att se till att barn 

med annat modersmål blir delaktiga, ges utrymme och stöttas i aktiviteter. Vi 

reflekterar dock kring bristen på beskrivningar av ett systematiskt utvärderingsarbete 

där förskollärarna beskriver hur de analyserar aktiviteter för att se hur dessa främjar 

delaktighet. Det är en av uppgifterna som en förskollärare faktiskt har, exempelvis 

lyfter Skolverkets allmänna råd (Skolverket, 2017) att förskolläraren bör beakta 

verbala samt ickeverbala uttryck i utvärdering och analys av sin undervisning för att se 

till att samtliga barn blir delaktiga i verksamheten. Har förskollärare för mycket ansvar 

och uppgifter som gör att fokus inte alltid kan ligga på varje barns individuella behov? 

Vi tänker att detta kan bero på prioriteringar och ramfaktorer som exempelvis 

tidsbrist, stress, stora barngrupper eller personalbrist.  

5.5 Avslutande reflektion 

Vi reflekterar över hur svårigheter i att definiera och utvärdera barns delaktighet kan 

påverka barns reella delaktighet. Eftersom förskolan för vissa barn är den första och 

enda platsen där de möter det svenska språket, tror vi att det behövs extra stöttning för 

att barnen ska få känna sig som en del av gemenskapen och få utveckla sina språkliga 

kompetenser. Kultti (2012) belyser vikten av att undersöka vilka villkor förskolan ger 

barn med annat modersmål att utvecklas och tillägna sig språkliga kunskaper redan 

från tidig ålder. Vi ser att en eventuell brist på stöttning utifrån förskollärarens 

kunskap, förhållningssätt eller yttre faktorer kan leda till att barn som ännu inte 

utvecklat det svenska språket kanske får mindre förutsättningar i att utveckla språk 

och känna sig som en del av gruppen. Detta skulle kunna ge konsekvenser för barnets 

identitetsskapande och självkänsla i framtiden. Även Michael-Luna (2013) förklarar i 

sin studie av förskolor i USA att förskollärarutbildningar och pedagogiska 

styrdokument inte verkar ägna mycket tid till att belysa rollen som flerspråkighet har 

för barns möjlighet till delaktighet, samt socioemotionella, språkliga och kognitiva 

utveckling. Vi ser att förskolechefer och förskolepersonal kan dra nytta av utbildning 

då dessa kan öka deras medvetenhet kring hur de kan arbeta för att stärka barn med 

annat modersmåls delaktighet, främst på de förskolor som faktiskt har en hög andel 

barn med annat modersmål. 
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5.6 Metoddiskussion 

För att undersöka syftet med studien använde vi oss av en kvalitativ forskningsmetod 

med semistrukturerade intervjuer utifrån vår intervjuguide (se bilaga 2). Fördelen med 

metoden var att vi kunde ställa följdfrågor för att utveckla svaren i intervjuerna. Enligt 

Bryman (2018) är fördelen med semistrukturerade intervjuer att intervjuerna kan 

ställa nya frågor för att följa upp respondenternas svar. När vi sammanställde 

resultatet märkte vi att vi kanske hade behövt ställt fler eller andra former av 

följdfrågor för att få djupare förklaringar i ett fåtal svar. Dock hade vi tillräckligt med 

insamlat material för att sammanställa resultatet. Vi gjorde ett målinriktat 

bekvämlighetsurval där vi intervjuade förskollärare i vår bekantskapskrets, vilket hade 

kunna påverkat utförandet om båda parter känner varandra väl och blir för bekväma 

under intervjuerna. Vi upplevde dock att samtliga intervjuer skedde på ett 

professionellt sätt där syftet var att samla material till studien. Vidare valde vi att inte 

skicka intervjuguiden till respondenterna innan intervjuerna ägde rum. Fördelen var 

att vi ville ta del av respondenternas ärliga svar på frågorna, eftersom vi tänkte att de 

skulle ha tid att komma på vad de “borde” svara om de fick förbereda sig. I efterhand 

reflekterar vi över om bristen på förberedelse istället gjorde att respondenterna 

svarade det första spontana som kom upp i tanken och inte hur de faktiskt arbetar i 

praktiken. Bryman (2018) lyfter fördelen med att ge intervjufrågorna innan intervjun 

då respondenterna kan förbereda sig vilket kan ge mer utförliga svar. Oavsett om 

respondenterna hade fått förbereda sig så kan vi ändå inte veta om svaren är helt 

uppriktiga, huvudsaken var att ta del av förskollärarnas beskrivningar då det var vårt 

syfte med studien.   

5.7 Slutsats 

Utifrån vår studie så drar vi slutsatsen att förskollärarna ser kommunikation som en 

grund för barns möjlighet till delaktighet, trots detta så visar resultatet att det tas olika 

hänsyn till barn som ännu inte utvecklat det svenska språket vid planering av 

aktiviteter. Det framkommer i urvalet att samtliga förskollärare har en andel barn med 

annat modersmål i sina barngrupper, men beskriver i intervjun att de har relativt liten 

erfarenhet av arbete med barn med annat modersmål. Här drar vi slutsatsen att det till 

viss del kan råda kulturblindhet, eftersom barngrupperna har barn med annat 

modersmål men förskollärarna anser sig ha liten erfarenhet av det. Det framkommer 

även att förskollärarna använder kommunikativa metoder i olika utsträckning på ett 

medvetet sätt i syfte att förtydliga innehåll i planerade aktiviteter. Resultatet visar även 

svårigheter i att tolka och utvärdera barns delaktighet. Vi drar slutsatsen att det kan 

bero på avsaknad av samtal där barnen själva får berätta hur de upplever sig vara 

delaktiga, samt att det inte framkommer huruvida förskollärarna utvärderar sina 

planerade aktiviteter i efterhand tillsammans med sitt arbetslag. Utifrån det drar vi 

slutsatsen att förskollärarna överlag planerar aktiviteter utifrån barngruppens behov 

som helhet och mer sällan planerar aktiviteter utifrån det enskilda barnets behov av 

stöd och möjlighet till delaktighet i språkliga sammanhang. 
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5.8 Pedagogisk relevans och förslag till fortsatta studier 

Vi ser att vår studie har pedagogisk relevans då en hög andel barn i dagens förskolor 

har annat modersmål och ännu inte har utvecklat det svenska språket, vilket ställer 

krav på förskollärares arbete med att stärka barnens delaktighet och språkutveckling. 

Studien skulle kunna öka förskollärares medvetenhet angående sambandet mellan 

barns kommunikativa uttryck och möjlighet till delaktighet. Denna medvetenhet kan 

bidra till att förskollärarnas förhållningssätt utvecklas och att deras sätt att planera, 

utvärdera och använda metoder utgår ifrån barnens individuella behov och 

förutsättningar vilket kan stärka barnens reella delaktighet. Medvetenheten skulle 

även kunna leda till en utökad dialog bland förskolepersonal angående barn som ännu 

inte utvecklat det svenska språket och hur arbetet på förskolan bör organiseras för att 

skapa bästa möjliga förutsättningar för barnen. 

     Vårt förslag till fortsatta studier är att vidare undersöka hur förskollärare 

främjar barn med annat modersmåls delaktighet och kommunikativa uttryck i 

praktiken. Detta skulle kunna ske genom observation av förskollärares agerande i 

exempelvis samlingar eller andra pedagogiska aktiviteter. Observationer skulle kanske 

kunna förmedla information om hur förskolläraren tar tillvara på sin planering och 

beskrivningar om barns delaktighet och kommunikation i aktiviteter. Vi ser även stora 

vinster i att intervjua barn med annat modersmål då det vore intressant att få ta del av 

deras beskrivningar kring delaktighet samt hur dessa kan komma till uttryck i 

verksamheten. Lämplig metod skulle kunna vara semistrukturerade barnintervjuer. 

Det vore även intressant att ta reda hur olika rektorer ser på barn med annat 

modersmål och deras möjlighet till delaktighet och kommunikation samt om de har 

det i beaktande när de väljer vidareutbildningar och kompetensutvecklingstillfällen för 

sin personal.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Missivbrev 

Hej! 

 

Vi är två studenter som heter Emma Taipale och Daniella Reichert och läser sista 

terminen på förskollärarprogrammet på Mälardalens högskola i Västerås. Vi har 

påbörjat vårt examensarbete och ska genomföra en studie i syfte att undersöka hur 

olika förskollärare beskriver sitt arbete med att göra barn med annat modersmål som 

ännu inte utvecklat det svenska språket delaktiga i språkliga sammanhang. Vi ser att 

denna studie är betydelsefull då läroplan för förskolan lyfter vikten av varje barns 

delaktighet och inflytande i verksamheten samt förskollärarens ansvar att beakta barns 

varierande språkkunskaper. 

 

Vi har tagit del av tidigare forskning och litteratur kring vårt valda ämne och vill nu 

fördjupa innehållet i vår studie med stöd av er verksamma förskollärares kunskaper, 

erfarenheter och tankar. Studien har en kvalitativ ansats och intervjun är 

semistrukturerad i sin utformning. Intervjun innefattar tio frågor och beräknas ta cirka 

30 minuter. 

 

Vi kommer beakta Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska aspekter vilket innebär 

att du delges syftet med studien i detta brev. Ditt deltagande i undersökningen är helt 

frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare 

motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. Vi kommer att behandla det 

insamlade materialet konfidentiellt vilket betyder att det inte kommer framgå vilka 

som deltagit i studien. Materialet kommer att förvaras på en säker plats där ingen 

obehörig kan ta del utav det. När studien är granskad och godkänd så kommer det 

insamlade materialet att raderas. Studien kommer att presenteras i form av en uppsats 

vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva.  

 

Ditt deltagande skulle betyda mycket för oss och därför hoppas vi att du vill delta i 

studien och dela med dig av dina tankar under en intervju. 

  

Om du har några frågor eller funderingar angående studien så är du välkommen att 

kontakta oss. 

  

Med vänlig hälsning 

  

 

Daniella Reichert 070-9220776  drt16001@student.mdh.se  

Emma Taipale 076-2019853 ete15002@student.mdh.se  

  

Handledare Tuula Vuorinen tuula.vuorinen@mdh.se 

mailto:drt16001@student.mdh.se
mailto:ete15002@student.mdh.se
mailto:tuula.vuorinen@mdh.se
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Bilaga 2 – Intervjuguide  

Bakgrundsfrågor 

 Hur gammal är du? 

 Hur länge har du arbetat som verksam förskollärare? 

 Hur gamla är barnen på din avdelning? 

 Hur stor är barngruppen? 

 Hur ser ditt arbetslag ut? Ex utbildning, flerspråkighet 

 Hur många barn med annat modersmål finns på din avdelning? 

 Har du någon vidareutbildning inom språkutveckling? Om ja, upplever du att 

utbildningen har påverkat ditt arbetssätt? Om nej, önskar du fortbildning 

inom området? 

Intervjufrågor 

 Hur tänker du kring språkets betydelse för det individuella barnet i förskolan? 

 Vad har du för erfarenheter av att arbeta med barn med annat modersmål? 

 Vad innebär “barn med annat modersmål” för dig? 

 Hur tänker du kring begreppet delaktighet? 

 Hur resonerar du när du planerar aktiviteter så att barn med annat modersmål 

får möjlighet till delaktighet?   

 Vad grundar du dina tankar och resonemang i?   

 Använder du några metoder som stöd i ditt arbete med barn med annat 

modersmål? 

 Hur ser du på miljöns utformning i förhållande till barns språkutveckling? 

 Vilka andra kommunikativa uttryck än det verbala språket kan du se?  

 På vilket sätt kan du se att barn med annat modersmål blir delaktiga i planerade 

aktiviteter? 

 Ser du några möjligheter eller svårigheter i arbetet med att främja delaktighet 

för barn med annat modersmål? 

 

 

 

 


