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1 Inledning 

Statistik från migrationsverket (2015) visar att invandringen av människor med 
annat modersmål än svenska har ökat i Sverige. Dagens Sverige är ett mångkulturellt 
samhälle, med människor som talar språk ifrån världens alla hörn. Vikten av att 
människor som lever i det svenska samhället får möjlighet att lära sig svenska språket 
är stor, då språk är bron mellan människor. “Kan man uttrycka sig så kan man nå 
fram till andra människor. Men fråntas man den möjligheten så blir man ensam, 
väldigt ensam” (Ladberg, 2003, s. 34).  

Detta har påverkat Sveriges utbildningsväsen i olika avseenden, då både skollagen 
(Paragraf 8, Kapitel 1 - Utformningen av utbildningen) och diskrimineringslagen 
(2008:567) beskriver att alla barn har rätt att få lika utbildning oavsett etnisk 
tillhörighet. För att kunna tillgodose det kan en undra hur det ska bli möjligt med alla 
talade språk som finns i Sverige. Hur ska lärare och pedagoger möjliggöra detta för 
barn som har bristande svenska språkkunskaper? Betydelsen av detta är att 
pedagoger och lärare har goda metoder för att integrera barnen i verksamheten. Men 
vi anser även att det är viktigt att barnen i verksamheten integreras med de nya 
barnen. Att likväl som dessa barn ska integreras och visa förståelse för det svenska 
samhället och dess levnadssätt behöver vi visa förståelse för deras traditioner och 
levnadssätt. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) visar betydelsen av att 
barnen i verksamheten får möta varandras kulturer. 

Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen 
för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle. Medvetenhet om det egna kulturarvet och 
delaktighet i andras kultur ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i 
andras villkor och värderingar (Skolverket, 2010, sid. 6). 

Vi finner detta ämne intressant då vi erfarit att stor del av många barngrupper har 
barn med annat modersmål än svenska. Vi har känt en okunskap i hur vi ska förhålla 
oss och arbeta med mångfald, då vi anser att det inte belysts i särskilt stor 
utsträckning under utbildningen på förskollärarprogrammet. Förskolan lägger 
grunden för barns utveckling och lärande och därför är det viktigt att barn som går i 
förskolan får ta del av förskolan med lika möjligheter. Vi vill därför undersöka och 
synliggöra förskollärares metoder för att få barn med annat modersmål än svenska 
delaktiga i förskolans verksamhet. 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att genom intervjuer undersöka hur barn med annat 
modersmål än svenska och med bristande svenska språkkunskaper får möjlighet att 
känna sig delaktiga i förskolans verksamhet. Syftet är även att ta reda på hur 
förskollärarna arbetar med mångfald samt hur mångfald blir synliggjord i förskolans 
verksamhet. 

1.2 Forskningsfrågor 

 Vilka metoder framhåller förskollärare att de använder sig av för att få barn 
med bristande svenska språkkunskaper delaktiga i förskolans verksamhet? 

 Hur gestaltas och tillvaratas mångfald i förskolans dagliga verksamhet?  
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1.3 Uppsatsen disposition 

I kapitel två finns bakgrunden som innehåller information om invandringen i Sverige 
och centrala begrepp där vi beskriver viktiga begrepp för denna studie. Kapitel två 
innehåller också hur vi har genomfört litteratursökningen, samt tidigare forskning 
där vi har kategoriserat litteraturen. Bakgrunden innehåller även vårt teoretiska 
perspektiv. 

Under kapitel tre finns metodavsnittet där vi beskriver metodval, vår 
datainsamlingsmetod, forskningsetik, analysmetod, analysprocess och 
undersökningens tillförlitlighet. 

Kapitel fyra innehåller resultatet utav vår studie där vi har kategoriserat 
informanternas svar utifrån olika rubriker. 

I kapitel fem finns analysen där vi har kategoriserat analysresultatet i olika rubriker. 

Kapitel sex innehåller diskussion av analysresultatet gentemot syftet och de valda 
forskningsfrågorna. Det innehåller även slutsats, hur examensarbetet påverkar vår 
framtida yrkesroll, förslag på fortsatt forskning och utvärdering av metod. 

1.4 Centrala begrepp 

Här nedan kommer begrepp som vi anser är viktiga att beskriva för vår studie. Dessa 
begrepp använder vi genomgående i vår studie och de kommer här att beskrivas 
utifrån vald litteratur och egen tolkning. 
 

Aktivitet - I vår studie använder vi begreppet aktivitet som en beskrivning av 
förskollärares förbestämda aktiviteter, eller att förskollärare startar en aktivitet 
spontant utifrån barns intresse. 
 
Kultur – Lahdenperä (2011) skriver att kultur innefattar regler, rutiner och tankesätt 
som är givna för respektive kultur, vilket då gör att förskollärare i verksamheten 
behöver öppna sitt eget tankesätt och vara öppen för olikheter. 
 
Multimodala uttrycksformer – Häll (2013) innefattar både fysiska artefakter och 
kroppen som verktyg i begreppet multimodala uttrycksformer. Här benämns 
begreppen kroppsspråk och artefakter. Kroppsspråk menas med att kroppen utgör ett 
redskap för kommunikation och artefakter är de fysiska redskap som används för 
kommunikation. 
 
Mångkultur – Lahdenperä (2011) skriver att ett mångkulturellt förhållningssätt 
menas med att vara öppen för de olika kulturer som finns i verksamheten och på så 
sätt kunna ta in de olika kulturerna i verksamheten.  
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1.5 Litteratursökning 

Vi har sökt litteratur i databaserna Discovery, ERIC och Swepub för att finna relevanta 
artiklar och avhandlingar till vår studie. I databasen Discovery använde vi oss av sökorden 
“preschool” AND “multicultural” AND “methods” och peer reviewed. Med dessa sökord 
fick vi 133 träffar och valde en artikel som vi fann relevant. Andra sökord vi använde oss av 
var “preschool” AND “multilingual” och peer reviewed. Sökorden gav oss 256 träffar och vi 
valde två artiklar som vi fann relevanta till arbetet. I databasen ERIC använde vi oss av 
sökorden ”new language” AND ”preschool” samt peer reviewed och fick 528 träffar, vi 
valde en artikel som var relevant. I databasen Swepub använde vi oss av sökordet 
“Lahdenperä” AND “tidskrift” och fick åtta träffar, och valde en artikel som var relevant. 
Sökordet ”Lahdenperä” valdes då vi mottagit muntligt tips om att hon är aktuell inom vårt 
valda område. Ett annat sökord som vi använde oss av var ”förskola”, samt avgränsade 
sökningen med valet ”doktorsavhandlingar”. Vi fick 36 träffar och valde en relevant 
avhandling.  

Annan litteratur som använts i arbetet har hittats på Eskilstunas stadsbibliotek. 

1.6 Policydokument 

Läroplanen för förskolan 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) beskriver förskolan som en social och 
kulturell mötesplats som förbereder barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat 
samhälle. Barnen ska uppmuntras till att utveckla sin förmåga att förstå och leva sig 
in i andras villkor och värderingar genom att skapa en medvetenhet om det egna 
kulturarvet och delaktighet i andras kultur.  
 

Läroplanen säger att barn med annat modersmål än svenska ska få möjlighet att 
utveckla sitt språk på bästa sätt. “av skollagen framgår att förskolan ska medverka till 
att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska 
språket och sitt modersmål” (Skolverket, 2010, s. 7). 
 

I läroplanen för förskolan står det att ett tematiskt arbetssätt är en god strategi för att 
ta barns lärande framåt.  “Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli 
mångsidigt och sammanhängande” (Skolverket, 2010, s. 7).  
 

En viktig del i läroplanen är att använda sig av olika estetiska uttrycksformer för att 
på bästa sätt lära, samt att detta arbetssätt anses som lustfyllt för barnen. Läroplanen 
säger ”att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, 
sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal-och 
skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns 
utveckling och lärande” (Skolverket, 2010, s. 7). 
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Allmänna råd för förskolan 

Allmänna råd för förskolan (Skolverket, 2013) beskriver djupare de olika målen i 
läroplanen för förskolan. 

Allmänna råd för förskolan (ibid) tar upp barn med annat modersmål och trycker på 
att dessa barn både ska få sitt modersmål samt svenska språket.  Personal i 
förskolans verksamhet ska se båda språkens vikt och aktivt arbeta för att barnet ska 
få utveckla sina språk. ”Både modersmålet och det svenska språket utvecklas bäst i 
förskolans dagliga aktiviteter tillsammans med andra barn och vuxna. Det är viktigt 
att de vuxna i barnens omgivning, på olika sätt, uppmuntrar, stödjer och skapar 
möjligheter för barn med annat modersmål än svenska att använda både svenska och 
sitt modersmål” (Skolverket, 2013, s. 9). 

2 Bakgrund 

Enligt migrationsverkets (2015) studie från 2014 var 1,6 miljoner personer av 
Sveriges totala befolkning utomlandsfödda, detta motsvarar drygt 16 % av Sveriges 
befolkning. Björk-Willén, Gruber och Puskás (2013) skriver att var femte barn som är 
inskrivet i förskolan i Sverige har utländsk bakgrund, antingen är barnen födda i ett 
annat land eller har föräldrar födda utomlands. Författarna problematiserar det 
faktum att flerspråkighet och mångfald i förskolan har haft relativt litet fokus i 
forskning, trots att detta är ett faktum. 

2.1 Tidigare forskning 

Mångkultur/mångfald i verksamheten 

Stier, Tryggvason, Sandström och Sandberg (2012) har gjort en studie där tio 
förskollärare har fått beskriva hur de arbetar med mångkultur i sin verksamhet. 
Förskollärarna har i studien fått ge olika exempel på sina tillvägagångssätt för att 
främja mångkulturen i förskolans verksamhet, utifrån situationer som uppstått 
genom barns eller förskollärarnas initiativ. Författarna fann fyra olika 
tillvägagångssätt när det gäller förskollärarnas metoder för att arbeta med 
mångkulturen i verksamheten. Tillvägagångssätten är instrumental approach, co-
productive approach, facilitative proactive approach samt agitative proactive 
approach. 

Lahdenperä (2011) skriver att förskolan behöver ta vara på den mångfald som finns i 
verksamheten. Hon säger att fokus inte ska ligga på att barn och föräldrar inte kan 
det svenska språket, utan på att ta in mångfalden i verksamhetens arbete. 
Lahdenperä (2011) har funnit två viktiga områden där det krävs medvetenhet och 
ledarskap av förskollärarna för att gynna mångfald. Förskollärarna behöver ha en 
medvetenhet och kunskap om de olika kulturer som finns i verksamheten, för att 
kunna avgöra vilka åtgärder som behövs och hur de ska leda verksamheten vidare. 
Förskolläraren får samtidigt större krav i sin ledarroll där kompetens och färdigheter 
är viktigt för att leda verksamheten framåt i arbetet med mångfald. Lahdenperä 
(2011) beskriver komplexiteten i att ta in olika kulturer i verksamheten då förskolan 
har sin givna kultur i de regler, rutiner och tankesätt som speglar det svenska 
samhället. Författaren säger att som förskollärare behöver du reflektera över ditt eget 



 5 

förhållningssätt, öppna ditt synsätt och ta in att det finns andra sätt att tänka och se 
på fenomen. 

Pedagogens roll  

Lahdenperä (2011) skriver att förskollärare behöver ha kunskap om vad som sker i ett 
möte med olika kulturer då författaren beskriver att det kan finnas svårigheter i att ta 
sig an ett mångkulturellt förhållningssätt. Lahdenperä (2011) säger att förskolläraren 
behöver ha en medvetenhet och ett intresse för att arbetet med mångfald ska bli till. 

Kultti (2014) har gjort en studie om barn med flerspråkighet och deras möjligheter 
till språkutveckling i förskolan. Författaren belyser hur förskollärare tar tillvara på de 
språkliga vardagssituationer som uppstår i verksamheten gällande språk. Författaren 
har observerat måltidssituationer som hon anser är en pedagogisk situation att ta 
tillvara på. Författaren säger att det finns mycket att lära vid måltidssituationer och 
inte enbart "bordsskick" som måltidssituationen ofta är förknippad med. Författaren 
beskriver att språket kan utvecklas vid måltidssituationer. 
 

Kultti (2014) beskriver att rutinsituationer i förskolan kan stödja barn med flera 
språk genom att göra dem delaktiga i kommunikation, vilket kan utveckla deras 
språklärande. Författaren säger att barn utvecklar sitt verbala språk genom 
interaktion och deltagande i samtal, och kan i samtalen använda både material och 
fysiska verktyg för att kommunicera. Med material menas till exempel mjölkpaket 
och mat vid måltidssituationer, och fysiska verktyg handlar om att kommunicera via 
gester, uttryck och ord. Slutresultatet av Kulttis (2014) studie visar att förskollärarna 
tar tillvara på lärtillfällen och leder barnen i goda samtal i rutinsituationer, men att 
barns olika kulturer inte alltid får ta plats. Författaren beskriver exempel där barn 
själva tar initiativ till att samtala om kulturer på olika vis, men att förskollärarna 
håller kvar vid ämnet som startade samtalet. Författaren skriver att förskollärarna 
inte använder barns olika språk som en resurs eller visar barnen att olika kultur och 
språk är likvärdiga och uppmuntrar till att utforska varandras olikheter. 
 

Verktyg för kommunikation 

Häll (2013) belyser vikten av multimodala uttrycksformer för att kommunicera med 
barn som har annat modersmål än svenska. Författaren beskriver viktiga delar för att 
kunna kommunicera då språket inte finns, exempelvis kroppen som verktyg, 
artefakter och pedagogen som stöd. Barn använder kroppsspråk för att visa varandra 
att de vill leka när språket inte finns (Häll, 2013). De multimodala uttrycksformerna 
som beskrivs är både fysiska artefakter samt kroppen som verktyg, där ljud, gester 
och tecken innefattas. Författaren beskriver fysiska artefakter som en central resurs 
för att främja lek och samspel mellan barn. Med hjälp av fysiska artefakter kan 
barnen få en gemensam nämnare som kan locka till kommunikation och samspel 
trots att barnen har olika språkliga kompetenser i svenska språket (Häll, 2013). 
Författaren skriver att de fysiska artefakterna kan utmynna i fortsatt samspel, 
samtidigt som fysiska artefakter kan skapa konflikt och utanförskap. Konflikter och 
utanförskap kan uppstå om ett barn saknar kunskap kring artefakten. Häll (2013) 
beskriver vikten av en närvarande pedagog som stöd i barns samtal. 

Ehrlin (2012) skriver att språk och musik blir en del av varandra genom sång, rörelse 
och rytmik. Dessa aktiviteter görs på en enkel nivå för att sedan utmana vidare allt 
eftersom barnen får erfarenhet och lär sig. Författaren beskriver att barn lär språk 
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genom rytm och rörelse, att dessa blir ett verktyg för den språkliga utvecklingen då 
språkrytm är ett steg till att lära sig tala. Musiken gör det möjligt för alla barn att 
delta utan att känna krav på språklig förmåga. Sångtexterna kan användas som 
redskap för barnen för att lära sig ord, begrepp och utöka sitt ordförråd. En sång 
sjungs flera gånger vid olika tillfällen och då upprepas ord och meningar på ett 
naturligt sätt. För att ge en koppling till innehållet kan bilder och rörelser användas 
till sången. Ehrlin (2012) anser att barn som lär ett andra språk behöver kopplingar 
mellan innehåll och tidigare erfarenheter. Författaren skriver att sång och 
musikaktiviteter behöver utföras kontinuerligt för att barnen ska känna igen sig och 
därmed känna trygghet i övningen. 

Att delta i sång gör det möjligt för barn att uttala ord och upptäcka språkljud innan orden får sin 
mening och kan användas i det talade språket. Att sjunga blir ett sätt att upptäcka språket. Ord och 
uttal från sånger kan användas i egna meningar och utgör förebilder för det talade språket (Ehrlin, 
2012, s. 149).  

 

Utforma aktiviteter 

Puskás (2013) beskriver att när det finns stora skillnader i språkkunskaper i 
barngruppen medför detta en utmaning för förskollärarna att finna aktiviteter som 
utmanar alla barns individuella behov i språkutveckling. Puskás (2013) skriver att det 
är förskollärarens egna erfarenheter och strategier gällande flerspråkighet hos barnen 
som utformar verksamhetens aktiviteter, då läroplanen för förskolan (Skolverket, 
2010) inte ger några konkreta förslag på hur detta skall göras möjligt. Läroplanen 
(Skolverket, 2010) beskriver endast att barn med annat modersmål än svenska ska få 
möjlighet att utveckla både det svenska språket samt sitt eget modersmål.  

Puskás (2013) skriver att det behövs rika samtal mellan barn och förskollärare för att 
utmana barn i språk. Författaren beskriver att barn i samtal kan återge berättelser 
utifrån sina egna erfarenheter, vilket då bidrar till ett lärande i språket. Författaren 
säger att för att göra dessa rika samtal möjliga i verksamheten behöver förskollärarna 
vara medvetna om och fokusera på hur de samtalar med barnen. I detta görs liknelser 
till Vygotskijs syn på förhållandet mellan kognition och lärande, att vi genom 
språkande kan relatera och integrera med varandra, och få syn på de olika kulturella 
skillnader som finns. Författaren anser att detta medför ett meningsskapande genom 
att använda de resurser som finns tillgängliga för att samspråka.  

Puskás (2013) talar om dilemmat att införa barns olika språk i verksamheten då 
svenska är sett som verksamhetens språk, och då blir svårigheten att tillföra barns 
olika modersmål i aktiviteter ett dilemma som förskollärare behöver brottas med. 
Författaren beskriver en metod där förskollärare använder tecken som stöd, att visa 
tecken samtidigt som ordet sägs på svenska, och i vissa fall även säga ordet på barnets 
modersmål. Detta arbetssätt beskriver Puskás (2013) att förskollärare använder sig 
av för att visa barnen att andra språk än svenska är acceptabelt i verksamheten. 

Björk-Willén (2008) beskriver att med hjälp av fasta rutiner i planerade aktiviteter 
kan pedagoger utveckla barnens andra språk. Barnen lär sig snabbt rutiner och vet då 
vad som förväntas av dem i aktiviteten, vilket ger barnen bättre villkor att delta. 
Barnen får även möjlighet att lyssna och lära sig av kamraterna. Författaren visar på 
vikten av att planerade aktiviteter följer samma mönster, för att sedan ändra små 
delar utav aktiviteten. Att ändra små detaljer men samtidigt följa samma mönster ger 
barn med annat modersmål en möjlighet att utveckla sitt andra språk. 
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Björk-Willén (2008) anser att det är viktigt att förskollärare tänker på att allt är 
betydelsefullt när man beslutar något i en aktivitet. Författaren beskriver två 
exempel, det ena är en aktivitet där ett barn får en docka som på uppmaning av 
förskolläraren ska läggas i en orange bil. Vad förskollärare inte hade i åtanke var att 
det fanns en bil som var orange och en bil med flera färger där orange var en av 
färgerna. Barnet stannade upp en stund och funderade, förskolläraren antog då att 
barnet hade bristande språkkunskaper. Förskolläraren upprepade återigen att barnet 
skulle lägga dockan i den orangebilen. Hade förskolläraren varit uppmärksam hade 
hen kunnat vara extra tydlig med vilken orange bil barnet skulle lagt dockan i. Det 
andra exemplet som Björk-Willén (2008) talar om utspelade sig också i en samling, 
där barnen skulle översätta färger mellan svenska, engelska och spanska. En pojke 
skulle översätta blå till spanska, när två andra barn sa det rätta svaret. Pojken iakttog 
förskolläraren som inte gav någon respons till barnen som gett det rätta svaret. 
Pojken började då att översätta till både engelska och franska som inte var det 
efterfrågade. Förskolläraren antog då att pojken inte hade tillräckliga språkkunskaper 
i spanska, när det i själva verket handlade om att pojken trodde att det spanska ordet 
var fel när de andra två barnen inte fick respons på att det var rätt. Björk-Willén 
(2008) beskriver att barn ser och finner meningen med aktiviteterna som de deltar i, 
därför är det viktigt att förskollärare är tydliga när de både förklarar aktiviteten samt 
under aktivitetens gång för att undvika missförstånd. 

En metod som Björk-Willén (2008) beskriver att förskollärare använder sig av för att 
involvera barnen i en aktivitet är ”self-initiated, other-repair”, att förskollärare bjuder 
in till att låta någon annan säga det rätta svaret (Björk-Willén (2008). Exemplet är en 
samling där barnen ska lägga en docka i den låda med den färg som förskolläraren 
säger på spanska. En flicka går och lägger dockan i den blå lådan, sedan frågar 
förskolläraren om hon själv kan säga färgen på spanska. Men flickan går tyst och 
sätter sig på sin plats igen, då uttalar förskolläraren färgen fel. Då skakar flickan på 
huvudet och förskolläraren undrar vad som är fel. Både flickan och flertalet andra 
barn involveras för att säga det rätta uttalet.  

Möjligheter till lek 

Björk-Willén (2008) beskriver att lek hjälper barnen att utveckla sitt andra språk 
likväl som det utvecklar barns modersmål. Författaren skriver att leken innehåller 
handlingar med återkommande mönster, vilket gör det möjligt för barn att delta i 
leken trots bristande språkkunskaper. Att delta i lek ger barn möjlighet att utforska 
och utveckla ett mer nyanserat talspråk på sitt andra språk (Björk-Willén, 2008).  

Häll (2013) visar vikten av att vara en närvarande pedagog i lek, där barn med 
bristande svenska språkkunskaper befinner sig. Författaren menar att förskollärare 
fungerar som ett samspelsstöd för barnen i lek. När leken avstannar kan 
förskolläraren finnas som stöd för att få leken att fortgå, genom att hjälpa då det finns 
svårigheter att kommunicera mellan barnen. Författaren skriver att förskolläraren 
antar en roll som barnens "agent" då de agerar stöd för att få barn med bristande 
svenska språkkunskaper med i lek. Häll (2013) skriver att det är viktigt att 
förskolläraren är lyhörd och närvarande då barnet inte alltid visar tecken på att vilja 
ha hjälp att ta sig in i lek.  Häll (2013) skriver även att det är viktigt att förskollärare 
är med barnen och testar olika artefakter som barnen kanske inte har stött på förut. 
Barn som har bristande erfarenhet av en artefakt kan exkluderas ur leken då hen har 
svårt att kommunicera till de andra barnen att hen saknar kunskap om artefakten. 
Författaren anser att förskollärare kan hjälpa barn att lära sig om artefakter för att 
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undvika exkludering av den orsaken. Författaren visar exempel där det framkommer 
att pedagogens närvaro är det centrala för att få till samspel mellan barn. Pedagogen 
behöver visa att barns olika erfarenhet är en tillgång, samt att alla barn kan 
kommunicera, men på olika vis.  

Björk-Willén (2007) beskriver två metoder som barn använder för att få tillträde till 
eller behålla sin plats i leken i mångkulturella förskolor. Författaren beskriver 
“shadowing” och “crossing”, där det förstnämnda beskrivs som rörelser, ljud eller tal 
som barnen gör för att påvisa till kamraterna att de accepterar leken. ”Shadowing” 
beskrivs som ett slags härmande men inte i bemärkelsen att reta eller för att bli 
någon annan, utan barnen gör det självmant utan att själva reflektera över det. Det 
andra begreppet som författaren beskriver är ”crossing” och betyder att barn som inte 
kan ett språk som några barn talar i en lek ändå upprepar vad de sagt för att få 
tillträde. Som exempelvis att tre barn leker och två av barnen talar både svenska och 
engelska och den sista talar svenska. De två barnen som är tvåspråkiga pratar om 
något på engelska och då säger det svensktalande barnet samma sak eller ungefär 
samma sak och får då tillträde utan att kunna språket. 

2.2 Teoretiskt perspektiv 

Säljö (2005) skriver att i det sociokulturella perspektivet beskrivs språket som det 
mest kraftfulla kommunikationsmedlet och det viktigaste psykologiska redskapet för 
att kommunicera med sig själv och andra. Perspektivet innebär att barnet blir en del 
av sociokulturella erfarenheter genom det verbala språket, vilket påverkas av den 
kulturella omgivningen. Säljö (2005) skriver vidare att ”det är genom språket som 
människan blir delaktig i andras perspektiv och det är genom språket som 
sociokulturella erfarenheter förmedlas”(sid. 119). Författaren menar att människan 
genom interaktion skapar sociala erfarenheter som förmedlas via språket. Säljö 
(2005) skriver att språket är det som sammanlänkar människan och samhället 
samtidigt som språket bidrar till att skapa sociala erfarenheter. I det sociokulturella 
perspektivet har Vygotskij en teori om den närmaste utvecklingszonen som handlar 
om ett ständigt lärande och att barnet befinner sig i ett lärande där det behövs stöd i 
att ta sitt lärande framåt. Kunskapen beskrivs som nåbar och nära men barnet kan 
behöva stöd av en mer kompetent vuxen eller kamrat för att ta sig vidare i lärandet. 

3 Metod 

Den metod som valdes var en kvalitativ forskningsstrategi, då vi ville undersöka 
förskollärares tankar och åsikter. Bryman (2008) beskriver att en kvalitativ 
forskningsstrategi innebär att man lägger mer vikt på orden som sägs än på siffrorna 
som visas. Fokus i studien ligger på att ta reda på informanternas uppfattningar och 
erfarenheter av det valda forskningsområdet. Därför tänker vi att en kvalitativ 
forskningsstrategi är mest givande för att kunna få fram fler synvinklar kring det 
valda ämnet, samt för att få en djupare förståelse för hur informanterna tänker och 
agerar. 
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3.1 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetoden som valdes var semistrukturerade intervjuer. Bryman 
(2008) beskriver att semistrukturerade intervjuer genomförs med en intervjuguide 
där teman bestämts. De olika temata som bestäms är inte bundna till en viss ordning 
under intervjuerna, utan ordningen följs utifrån informantens svar. 
Insamlingsmetoden valdes för att få ett bättre flyt i intervjuerna, då vi inte var 
bundna till att gå från början till slut med intervjufrågorna. Vi fick istället möjlighet 
att välja nästa tema utifrån informantens svar för att kunna utveckla deras tankar och 
för att undvika att avstanna deras tankar kring ett tema som de börjat närma sig, men 
som i annat fall ställts i slutet. 

De olika teman vi valde till intervjuguiden (se bilaga 2) var lek, att leka över 
språkgränser, tankar och intressen, delaktighet, att hitta aktiviteter, och att få in 
kultur i verksamheten som utmanar alla. Lek valdes för att det genomsyrar förskolans 
verksamhet och därför var intressant att undersöka hur deras metoder ser ut för olika 
lek. Tankar, intressen och delaktighet var intressant då barnen ska få vara delaktiga 
och förskolans verksamhet ska utgå ifrån barns tankar och intressen. Intressant var 
även att undersöka hur förskollärare anpassar aktiviteter när det finns stora språkliga 
skillnader i barngruppen. Kulturtemat valdes då kulturen i barngruppen överlag kan 
se väldigt olika ut och att det då är av stor betydelse att få in de olika kulturerna i 
verksamheten. 

Vi besökte de valda förskolorna och tog där kontakt med både förskolechef och 
förskollärare. Missivbrev (se bilaga 1) lämnades ut och vi kunde svara på eventuella 
frågor och de hade möjlighet att bestämma tid direkt vid intresse eller avvakta. I 
många av fallen bokades intervjutid direkt och sedan intervjuade vi dem. Frågorna 
delades inte ut i förväg utan informanterna fick ta del av dem vid intervjutillfället. 
Intervjuerna gjordes enskilt och spelades därför in för att fånga allt, då vi ansåg att 
saker lätt kan missas om man endast antecknar och intervjuar ensam. Materialet 
transkriberades sedan av intervjuaren och skickades ut till informanten för 
godkännande av att de uppfattats rätt.  

3.2 Urval 

Undersökningen utfördes på två förskolor i en mellanstor stad i Sverige. Den ena 
förskolan är en större förskola med fem avdelningar och ligger lite utanför centrum. 
Den andra förskolan är en mindre förskola med en avdelning och är belägen i 
centrum. Undersökningsgruppen är förskollärare och den valdes för att vi tänker att 
förskollärare överlag har mer teoretisk bakgrund än övrig personal i förskolan.  

Bekvämlighetsurval användes vid val av förskollärare, då det är förskollärares egna 
metoder som är i fokus. Vi ansåg att det inte krävdes att förskolan hade ett visst antal 
barn med annat modersmål i barngruppen för att kunna delta i vår studie. Men att 
det fanns någon eller några barn med svenska som andra språk. 
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3.2.1 Presentation av deltagare 

 

Förskollärare 

 

Ålder på barngruppen 

Förskollärare 1 2-4år 

Förskollärare 2 1-5år 

Förskollärare 3 2-3år 

Förskollärare 4 1-5år 

Förskollärare 5 1-5år 

Förskollärare 6 1-5år 

Förskollärare 7 2-3år 

Förskollärare 8 1-2år  

Förskollärare 9 3-5år 

Förskollärare 10 1-2år 

 

3.3 Forskningsetik 

Undersökningen har utgått ifrån de fyra bärande forskningsetiska principerna 
(Vetenskapsrådet, 2011). De fyra principerna är informationskrav, samtyckeskrav, 
konfidentialitetskrav och nyttjandekrav.  

De fyra principerna uppfylldes då missivbrevet (se bilaga 1) som delades innehöll 
information om syftet med studien, villkor för deltagande, underskrift av ansvariga, 
information om var studien ska publiceras samt frivillighet att delta. Informanterna 
fick information om att de när som helst får avsluta sitt deltagande utan negativa 
konsekvenser. Informanterna fick även information om att deltagande i 
undersökningen innebar ljudupptagning som sedan raderas efter transkribering. 
Informanterna är anonyma då de kommer att nämnas som förskollärare 1, 
förskollärare 2 och så vidare. Vi valde att inte ta fiktiva namn då vikt inte läggs på 
kön. 

3.4 Analysmetod 

Vi valde att använda oss av ett analysverktyg framtaget av Stier, Tryggvason, 
Sandström och Sandberg (2012) för att analysera resultatet. Vi har tagit 
analysverktyget från en av författarnas artiklar. I författarnas artikel presenteras fyra 
tillvägagångssätt som förskollärare använder sig av för att få in mångfald i 
verksamheten. De fyra tillvägagångsätten visar hur förskollärares förhållningssätt och 
medvetenhet om mångkultur i verksamheten skiljer sig. Tillvägagångssätten går från 
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en bristande förståelse och rädsla inför hur mångkultur kan tillföras i verksamheten, 
till att vara drivande i frågan och arbeta dagligen med detta. Verktyget används för att 
få syn på förskollärares tillvägagångssätt för att få barn med annat modersmål 
delaktiga i verksamheten genom att synliggöra barns olika kulturer och samtala om 
dem. 
 

Tillvägagångssätt ett är ”Instrumental approach” och innebär att förskollärare 
uppvisar en osäkerhet och har ett okritiskt förhållningsätt kring de olika kulturerna 
som finns i verksamheten. Förskolläraren i fråga tar inte tillvara på de olika 
situationer eller lärtillfällen som kan uppstå, där barns olika kulturer kan starta ett 
samtal. Detta kan i sin tur medföra ett utanförskap för dessa barn med en annan 
kultur. I detta tillvägagångssätt används mer ytliga verktyg så som smaka, känna och 
höra, för att ta fasta på de olika kulturerna. 

”Co-productive approach” är tillvägagångssätt två, där handlar det om att 
förskollärare själva är bärare av kultur i olika avseenden och kan ha svårt att ta ett 
annat synsätt än sitt eget. Här kan missförstånd uppkomma gällande kulturella 
olikheter, då förskolläraren utgår ifrån sin egen förståelse för kulturen, utan att 
reflektera över andras synsätt. Tillvägagångssättet innebär att förskolläraren har en 
uppfattning av en viss kultur, men inte har i åtanke att andra kulturer finns och att 
det finns olikheter i tankesätt inom dessa.  

”Facilitative proactive approach” är tillvägagångssätt tre. Tillvägagångssättet 
innebär att förskolläraren följer barns initiativ för att utforska olika kulturer. 
Förskolläraren tar ett öppet och nyfiket förhållningssätt likt barnens, i barnens tankar 
och frågor om de olika kulturerna. I detta tillvägagångssätt kan samtal inledas där en 
förståelse för andras kulturer kan skapas tillsammans med barnen. Förskollärare 
visar i detta tillvägagångssätt att allas olika kulturer är en tillgång. 

Tillvägagångssätt fyra är ”Agitative proactive approach”. I detta tillvägagångssätt tar 
förskollärarna själva initiativ till att utforska och överskrida kulturella gränser 
tillsammans med barnen. Tanken och förhållningssättet handlar om att vi har mycket 
att hämta från olika kulturer. Barn har ett värde av att utforska olika kulturer och att 
förskollärarna visar vikten av och arbetar aktivt med att uppmuntra barnen att 
överskrida kulturella gränser. De har så kallade pedagogiska knep för att få barnen 
intresserade av varandras kulturer.  

Övrig litteratur har även applicerats på resultatet. 

3.5 Analysprocess 

Vi började processen med att transkribera våra inspelade intervjuer för att få fram ett 
översiktligt resultat över varje enskild informants svar på frågorna. Utifrån 
transkriberingarna kunde vi tydligt se fyra kategorier, kultur, delaktighet, lek och 
aktivitet då förskollärarna talade mycket om dessa begrepp. Vi valde då att 
kategorisera resultatet utifrån dessa fyra kategorier. Resultatet kategoriserades 
genom att vi använde oss av markeringspennor, en färg för varje kategori. Denna 
metod anser vi var positiv för vår studies framgång, då färgerna gjorde det lätt för oss 
att finna likheter och olikheter i förskollärarnas svar. 
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3.6 Tillförlitlighet 

Bryman (2008) beskriver fyra delkriterier för att en undersökning ska ha 
tillförlitlighet. Dessa fyra delkriterier är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 
en möjlighet att styrka och konfirmera.  
 

Tillförlitligheten styrks då ett missivbrev delades ut till förskollärarna där 
information om studiens innehåll, tillvägagångssätt och publicering fanns. 
Intervjuerna skedde på förskolorna i avskilda utrymmen, detta anser vi ökar 
tillförlitligheten då informanterna befann sig på en plats de kände sig vana med. 
Tillförlitligheten ökar även då rummen var avskilda och därför fanns inga 
störningsmoment, utan informanten kunde i lugn och ro svara på frågorna. Tanken 
var att om de befunnit sig barn eller personal i närheten, så hade det kunna påverkat 
informantens svar. Informanten hade då kunnat känna sig stressad eller upplevt 
obehag att säga vad den tycker/tänker med annan personal i närheten. 
Tillförlitligheten styrks även då informanterna inte fick ta del av frågorna före 
intervjun. Detta var ett medvetet val för att undvika att de kan prata med varandra då 
vi ville ha deras egna tankar och åsikter. 

Intervjuerna av informanterna skedde enskilt, detta för att få intervjun att kännas 
mer som ett samtal än en utfrågning. Tanken bakom valet att intervjua enskilt var att 
om vi varit två intervjuare hade det kunnat skapa en känsla av ”två mot en” hos 
informanten. Även om det är bra att vara två intervjuare för att inte missa någon 
information som man kan göra när man är ensam. Vi valde därför att spela in 
intervjuerna för att kunna få fram ett trovärdigt resultat. Att spela in möjliggjorde att 
vi båda kunde ta del av materialet och tolka tillsammans, för att undvika att 
informanterna misstolkas. Delar av intervjun skickades även för godkännande av 
informanten för att få bekräftelse att de tolkats rätt. Valet gjordes då informanterna 
skulle ges möjlighet att känna att de kunde lägga till eller ta bort något som de 
upplevde som feltolkat. 

4 Resultat 

Här kommer resultatet som är uppdelat i fyra kategorier, kultur, delaktighet, lek och 
aktivitet.  

4.1 Kultur 

Förskollärarna beskriver att arbetet med att få in barns olika kulturer i verksamheten 
kan vara komplex, då de inte alltid har en kunskap om vad som är specifikt i olika 
kulturer. Förskollärarna säger att det är viktigt att vara lyhörd för barnets tankar och 
visa på att de olika kulturerna är likvärdiga och viktiga. Förskollärarna använder de 
olika barnens ord från deras modersmål, för att få barnen med annat språk än 
svenska att känna att deras språk också är ett betydelsefullt språk i verksamheten. 
Förskollärare 1 säger att de byter ord med varandra, att de samtalar om vad olika 
saker heter på olika språk. De sjunger även på olika språk vid till exempel 
födelsedagar, vilket förskollärare 1 säger är en bra metod, att ta in barnens olika 
språk i små delar för att lära av varandra. Förskollärarna talar om att ta in barns 
kultur, via sång, dans och språk, men att inte utmärka detta som något ovanligt, utan 
föra samtal med barnen om att det finns olika språk. Förskollärare 2 säger att det är 
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viktigt att barnen också möter personal från olika kulturer så att de får en positiv bild 
av de olika kulturer som finns i förskolans verksamhet. Förskollärare 7 använder 
barnens olika språk i lärande, genom att uppmuntra i samtal och ta fasta på de olika 
språken genom att benämna olika saker på både svenska och barnets modersmål.  

Förskollärare 4 beskriver att det underlättar att ha en pedagog som talar samma 
modersmål som barnet har. Samt att de har ett samarbete med föräldrar, där de 
ställer frågor om vad barnet lyssnar på för musik hemma, vad de äter för mat, något 
som är speciellt för deras kultur. Detta för att barnens olika kulturer ska kunna 
synliggöras i verksamheten. Förskollärare 4 talar också om att barnen är nyfikna på 
varandras språk, och då är det viktigt att uppmärksamma detta och ta tillvara på 
tillfällen att samtala kring de olika kulturerna. Förskollärare 8 beskriver att man kan 
sätta upp en världskarta någonstans i verksamheten och sedan sätta upp kort på 
barnen. Hen säger att det är viktigt att barnen får godkänna att korten sätts upp samt 
att man sätter upp kort på det land eller länder som barnet kommer ifrån. 
Förskollärare 10 säger att man kan sätta upp välkomstskyltar på barnens språk och ta 
hjälp av föräldrarna för att stava rätt om man känner sig osäker. 

4.2 Delaktighet 

Samtliga tio förskollärare svarar att kroppsspråk är en metod de använder sig av för 
att få barn med bristande språkkunskaper i svenska att känna sig delaktiga i 
verksamheten.  
 
Av dessa tio lägger fyra av förskollärarna störst vikt på att förklara att kroppsspråk 
gynnar barns deltagande. Förskollärare 9 svarar på frågan att “det beror helt på, jag 
har ju haft barn som inte alls har kunnat prata svenska. Då är det viktigt med 
kroppsspråket för att skapa trygghet utan det verbala språket. Sedan kan man ta 
språket till den nivå som barnet befinner sig, om de kan lite svenska så kan man 
kommunicera lite mer men att man använder kroppsspråket och blicken. Det ger 
väldigt mycket”. Förskollärare 1 säger att “en viktig metod för dem som inte har 
språket är kroppsspråket. Att ta dem i handen, att visa, göra verksamheten så 
åskådlig som möjligt på olika vis. Visa med kroppen, benämna, peka ut, visa på 
kläderna”.  
 

Två av förskollärarna talar mest om att använda bilder som en metod. Förskollärare 8 
pratar om bilder som en metod för delaktighet “och att använda sig av konkret 
material som exempel flanosagor med bilder som alla barnen kan se. Eller att man 
har sångmaterial och sångpåsar, så att om vi sjunger om bamse så kan jag ta fram 
bamse. Och sjunger vi om bockarna bruse så har jag bockarna bruse”. Förskollärare 8 
beskriver även att det är viktigt att prata mycket hela tiden, i matsituationer och vid 
samlingar. Även förskollärare 9 säger att det är viktigt att prata mycket med enkla 
ord. Hen beskriver ett exempel med en pojke som började på förskolan, han kunde 
inte svenska eller engelska och modersmålet var det ingen annan på förskolan som 
kunde. Förskolläraren började då att säga enkla ord, gick de på promenad så pekade 
hen på bussen och sa “buss”. Efter ett tag så började pojken att härma ordet och sa 
buss, sedan sa han buss på sitt modersmål och försökte att lära förskolläraren att 
säga buss på sitt modersmål. 
 

Tre förskollärare betonar vikten av att ha personal med samma modersmål som en 
stark resurs för att få barn med annat modersmål delaktiga i verksamheten. 
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Förskollärare 6 säger att “förhoppningsvis har man tillgång till någon som har 
samma modersmål. Att de först kan landa i sitt modersmål, sen kan svenskan 
komma”. Förskollärare 2 säger “ sen har vi ju andra som har deras modersmål som 
kan hjälpa oss om de inte förstår, och man känner att de inte förstår, ja då tar vi hjälp 
av dem. Vi har en som jobbar på vår avdelning, och en på avdelningen bredvid som 
kan hjälpa med språket”. Förskollärare 3 säger att de “har kollegor med samma språk 
som barnet kan ta hjälp av, och vi kollegor kan ta hjälp av varandra”. 
 

Förskollärarna säger att det är viktigt att skapa goda relationer med barnen. Vissa av 
förskollärarna beskriver att de först måste skapa en relation med barnen. Att de 
känner trygghet, vilket då bidrar till att förskolläraren kan se via barns kroppsspråk 
och ansiktsuttryck vad de är intresserade av. Det är viktigt att hela tiden erbjuda olika 
aktiviteter och material samt vikten av föräldrasamverkan för att få fram barns 
tankar och intressen. Förskollärarna 1 säger att man kan se barns tankar och intresse 
i aktiviteter som görs i verksamheten. För att se detta behöver pedagogen vara lyhörd 
då det genom barns kroppsspråk kan ses vad de intresserar sig för. Förskollärarna 8 
beskriver att det i första hand är viktigt att tala med föräldrarna för att få fram vad 
barnet är intresserat av, att ta reda på så mycket som möjligt hos föräldrarna då de 
känner sina barn.  
 

Tre av förskollärare talar om att använda observation som en metod för att se vad 
barnen intresserar sig av. Förskollärare 7 och förskollärare 4 säger att man måste 
observera barnen, titta vilka rum som barnen leker i, vad de tar för initiativ till att 
göra och upptäcka. Genom att sedan titta på dokumentationen som gjorts så kan 
pedagogen upptäcka vad barnen är intresserade av för att sedan försöka få in det i 
aktiviteter. Förskollärare 5 säger att det kan vara svårt att få fram deras tankar och 
intressen. Men att man behöver vara extra lyhörd, observant och att använda 
observationer gör att de då kan få en tydlig bild av var barnets intresse ligger.  
Förskollärare 2 säger att det är viktigt att ha material synligt och i barns höjd. På så 
sätt kan barnet visa, peka och ta fram vad de vill använda sig av eller leka med. 
Förskollärare 9 tänker att en varierande verksamhet gör att barns intresse blir 
synligt, då “barn visar ju väldigt tydligt vad de gillar och inte”.  

4.3 Lek 

Förskollärarna beskriver att de på olika vis är närvarande i barns lek. Att de måste 
vara lyhörda och observanta då det finns brister i att verbalt kunna kommunicera för 
vissa barn med bristande svenska språkkunskaper. Likaså här är resurs av en 
personal med samma modersmål som barnen ett bra verktyg, för att på enklast sätt 
reda ut eventuella konflikter. Förskollärare 6 säger att det lätt blir konflikter när 
barnet ska ta lekkontakt, att barnet inte har språket kan medföra att barnen som har 
leken tror att denne förstör. Förskollärare 6 beskriver att “då är det ovärderligt att ha 
någon som hjälper dem med översättning av ord”. Förskollärare 4 säger att ”ordet 
delaktighet är viktigt”. I en situation har förskollärare 4 varit med om att barn 
exkluderat ett annat barn ur lek på grund av att barnet inte förstår svenska. 
Förskollärare 4 beskriver att denne var närvarande och hörde detta och kunde då gå 
in i situationen. Förskollärare 4 startade då samtal med barnen om händelsen för att 
försöka belysa att de finns olikheter hos barnen, men att de kan samspela på andra 
sätt även om de inte har samma språk. Förskollärare 4 var sedan med i leken för att 
få barnet som blev exkluderad inkluderad i leken. Förskollärare 8 säger att “om jag 
märker att det finns utanförskap, att barnet inte har hittat någon som den tyr sig till. 



 15 

Där måste jag som pedagog kliva in och vägleda barnet och det kan ju vara att det 
kanske är bättre att barnet får byta grupp, så att barnet hittar en kompis i en annan 
grupp. Eller att barnet behöver stöd, att jag som pedagog är med bredvid eller i 
närheten. Eller att jag är med i leken som stöd”. Förskollärare 5 beskriver att 
pedagogen får vara en förebild för barnen i att visa hur man leker en lek. Och i detta 
då benämna och sätta ord på saker med svenska språket. Förskollärare 1 beskriver att 
de arbetar utifrån ett gemensamt tema, för att kunna få alla barn delaktiga i lek. 
Samtidigt som det är viktigt att vara en närvarande pedagog, att man följer med och 
är med i leken för att stödja de barn som behöver. Förskollärare 1 beskriver att de lekt 
buss en längre tid, där det finns roller för alla barn, att delta utifrån sitt eget intresse 
och sina egna möjligheter.  
 

Samtliga förskollärare talar om att barnen leker över hela barngruppen, oberoende av 
vad de har för modersmål. Förskollärare 8 säger att det inte upplevs som ett hinder 
att barn med samma modersmål leker med varandra. Förskolläraren tänker att det är 
bra att barnen har någon att ty sig till med samma språk, att det kan fungera som en 
fördel för barnets modersmålsutveckling. Men att barnet samtidigt ska uppmuntras 
till att leka med barn med svenska som modersmål. Förskollärare 9 beskriver att det 
är viktigt att fånga barnets intresse, och då samla och integrera barn med samma 
intresse, för att få till ett samspel. Förskollärare 1 tycker att barnen leker över hela 
gruppen, ibland talar de sitt språk med en kompis, men inte ofta. Förskollärare 1 
säger att ”vissa av barnen med annat modersmål än svenska leker med alla, medan 
vissa dras till varandra med samma språk”. Att vissa barn dras till varandra är inte 
alltid en fråga om att barnen har samma modersmål som gör att de leker 
tillsammans. I denna fråga anser förskollärarna att det är viktigt att finnas som 
närvarande pedagog för att utmana barnen att leka över språkgränserna.  
 

4.4 Aktivitet 

De flesta av förskollärarna anser att det är svårt att finna aktiviteter som är anpassade 
efter alla barns behov. Förskollärare 2, 4 och 6 beskriver att de arbetar utifrån ett 
gemensamt tema, vilket gör att barnen då har samma utgångspunkt i de aktiviteter 
som kommer, och kan då delta utifrån sin egen förmåga och intresse. Förskollärare 1 
säger att de delat in grupper efter ålder, samt anpassat en del utifrån språkkunskaper 
samt efter barnens intresse. Förskollärare 4 och 6 talar om att de lånat böcker på 
barnets modersmål, för att öka barnets förståelse för sagan som de har som 
utgångspunkt i sitt arbete. Förskollärare 5 säger att de tagit fram tre olika aktiviteter, 
och att barnen där får valmöjlighet vad de vill göra, men har även valet att leka vid 
sidan av. Detta för att utgå från barnets intresse och att de kan delta utifrån sin egen 
förmåga. Förskollärare 8 talar om flanosagor och sångpåsar, och beskriver att genom 
dessa aktiviteter kan alla barn delta. Förskollärare 9 beskriver sin metod för att utföra 
en läsaktivitet. Hen beskriver att en flanosaga kan vara bättre anpassad än en bok, då 
barnen befinner sig på olika språknivåer. Förskolläraren beskriver att hen skulle välja 
en saga som är känd i flera kulturer för att ha en förförståelse eller tidigare 
erfarenhet. Förskollärare 10 säger att memory är en bra metod när det finns 
bristande svenska språkkunskaper, då det både är språkutvecklande och lätt att 
utföra. Det visar tydligt en katt, en hund det var inget par. En hund och en hund det 
är ett par. 
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5 Analys 

Här kommer en analys av det kategoriserade resultatet utifrån Stier, Tryggvasson, 
Sandström och Sandbergs (2012) modell (Se analysverktyg, s. 14). 

5.1 Kultur 

I tabellen nedan har vi placerat ut förskollärarna utifrån var de passar in i kategori 
kultur utifrån de fyra tillvägagångssätten i Stier, Tryggvasson, Sandström och 
Sandbergs (2012) modell. 

Tillvägagångssätt/Förskollärare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Instrumental approach           

2. Co-productive approach           

3. Facilitative proactive 
approach 

   

 X 

  

 X 

 

 X 

  

 X 

 

  

 

 X 

4. Agitative proactive approach  

 X 

 

 X 

  

X 

   

X 

  

X 

 

 

I tabellschemat ovanför ses fem av tio förskollärare tillhöra tillvägagångssätt fyra. 
Tillvägagångssättet beskrivs som att förskollärarna själva tar in barns olika kulturer 
på eget initiativ likväl som de utgår ifrån barnens tankar och funderingar kring 
kulturer, vilket vi har uppfattat att dessa fem förskollärare har gjort utifrån deras 
intervjusvar. Förskollärare 1, 2, 4, 7 och 9 talar om att de tar in barnens olika sång, 
dans och språk i verksamheten, startar samtal med fokus på barns olika språk då de 
vill ge en positiv bild av olika kulturer. Det är även viktigt att visa barnen att man har 
ett utbyte av varandras kulturer och att alla är värdefulla. En förskollärare benämner 
vikten av att samarbeta med föräldrar för att få en inblick i barnens kulturer. Därför 
så anser vi att förskollärare 1, 2, 4, 7 och 9 ska placeras på nivå fyra, då de tar egna 
initiativ för att ta in barns kulturer för att de anser att det är viktigt. I detta 
tillvägagångssätt skriver Stier, m.fl. (2012) att förskollärare har olika metoder för att 
få barn intresserade av varandras kulturer. Förskollärarna talar om att de använder 
aktiviteter som synliggör barns olika kulturer, genom exemplet med världskartan, 
samt att de startar samtal där de lyfter fram barns olika kulturer. 

De fyra övriga förskollärarna har vi placerat i tillvägagångssätt tre då vi uppfattat 
utifrån deras intervjusvar att de utforskar utifrån barnens initiativ. Tillvägagångssätt 
tre innebär att förskollärarna utgår ifrån barnens tankar och funderingar gällande 
kulturer, men de startar inget utifrån eget initiativ. Några av förskollärarna nämner 
att det är komplext då de känner att de saknar kunskap om olika kulturer. 
Tillvägagångssätt tre innebär även att förskollärare tillvaratar barnens tankar och 
funderingar för att starta ett samtal. Stier, m.fl. (2012) skriver att det är strävansvärt 
att nå tillvägagångssätt fyra då det är viktigt att förskollärarna gör kulturer till en 
naturlig del i verksamheten. Lahdenperä (2011) beskriver komplexiteten i att ta sig an 
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ett interkulturellt förhållningssätt i verksamheten. Författaren skriver att det behövs 
medvetenhet och intresse för att förändra sitt tillvägagångssätt. Förskollärarna i 
tillvägagångssätt tre talar även de om komplexiteten, vilket förskollärarna i Kulttis 
(2013) studie även visar på. Förskollärarna i Kulttis (2013) studie tillvaratog inte 
barns tankar och frågor som kan relatera till barns olika kulturer, utan undvek att 
samtala om det. 

I nivå ett och två beskriver Stier, m.fl. (2012) att förskollärare känner en osäkerhet 
kring de olika kulturer som finns i verksamheten, att förskollärarna inte tar tillvara 
på situationer som uppstår där barn uttrycker tankar och funderingar gällande de 
olika kulturerna. Utifrån förskollärarnas svar uppfattar vi inte att dessa 
tillvägagångssätt används, då samtliga förskollärare talar om vilka metoder de 
använder för att synliggöra de olika kulturerna. Förskollärarna utgår antingen ifrån 
barnens tankar och funderingar eller genom både barnens tankar och funderingar 
samt på eget initiativ. Vi tolkar utifrån förskollärarnas intervjusvar att de är 
medvetna om, och arbetar med olika metoder, för att tillvarata samt arbeta 
kontinuerligt med att ta in de olika kulturerna. Förskollärarna visar en medvetenhet 
och därför har ingen av dem placerats på nivå ett eller två. 

5.2 Delaktighet 

I tabellen nedan har vi placerat ut förskollärarna utifrån var de passar in i kategori 
delaktighet utifrån de fyra tillvägagångssätten i Stier, Tryggvasson, Sandström och 
Sandbergs (2012) modell. 

Tillvägagångssätt/Förskollärare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Instrumental approach           

2. Co-productive approach           

3. Facilitative proactive approach    

  

  

  

 

  

  

  

 

  

 

  

4. Agitative proactive approach  

 X 

 

 X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

I kategori delaktighet har vi valt att placera samtliga förskollärare under 
tillvägagångssätt fyra ”agitative proactive approach”. Samtliga förskollärare har 
placerats under tillvägagångssätt fyra då de uppvisar en stor medvetenhet och eget 
initiativ till att med olika metoder få barnen delaktiga i verksamheten. 

Exempelvis anser förskollärarna att det är viktigt att skapa goda relationer med 
barnen för att det i sin tur skapar trygghet oavsett om språket saknas helt eller delvis. 
Genom att skapa goda relationer får förskollärarna bättre möjlighet att kunna läsa av 
via kroppsspråk och ansiktsuttryck, vad barnet intresserar sig för och inte. 
Förskollärarna talar om kroppen som redskap för att få barn med bristande svenska 
språkkunskaper delaktiga i verksamheten. Några av förskollärarna lägger störst vikt 
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på kroppsspråket som metod, att visa och låta barnen använda kroppen och blicken. 
En av förskollärarna beskriver att kroppsspråk kan inge trygghet. Häll (2013) skriver 
att kommunikation via multimodala uttrycksformer där kroppsspråk är en del, är en 
central resurs och skapar samspel mellan barn och vuxna. Författaren säger att barn 
använder kroppen för att visa att de vill samspela. 

Förskollärarna anser även att det är viktigt att observera barnen, för att se var och 
med vem barnet leker med. Observationerna möjliggör att få fram barnens tankar 
och intressen i verksamheten. En annan metod som beskrivs är att använda sig av 
föräldrarna för att ta reda på vad barnen intresserar sig för, då föräldrar känner sina 
barn väl och därför kan ge en bra bild av barnets intressen. 

En metod som nämns är att använda bilder och konkret material, som Häll (2013) 
beskriver som fysiska artefakter. Att med hjälp av flanosagor och sångpåsar visa vad 
det är man berättar eller sjunger om, det tycker en förskollärare är viktigt. I likhet 
med Ehrlin (2012) som skriver att barn behöver ha en koppling mellan innehåll och 
tidigare erfarenheter. Om barn får något att relatera ord till så blir det enklare för 
dem att få en förståelse för vad ordet innebär. 

Att ha personal med samma modersmål som barnet anser några förskollärare är en 
bra resurs i verksamheten. Förskollärarna anser att det underlättar att få fram vad 
barnet tycker och tänker med personal som talar samma språk som barnet. 

Några förskollärare säger att det är viktigt att prata mycket med barnen, att använda 
enkla ord och benämna saker. Om förskollärare benämner ord ofta kan barnen sedan 
härma och säga likadant, barnet kan även få möjlighet att säga saken på sitt eget 
språk. Förskollärarna beskriver även vikten av samtal med barnen, vilket Puskás 
(2013) talar om. Författaren menar på att det behövs rika samtal mellan barn och 
förskollärare för att utmana barnen i sitt språk, vilket då gör att förskolläraren 
behöver ha metoder och en medvetenhet i hur ett samtal kan utformas för att berika 
barns språk. Puskás (2013) ger förslag på att använda samtal genom att låta barnen få 
berätta utifrån sina egna tidigare erfarenheter. 

Förskollärarna beskriver vikten av att ta tillvara på alla stunder i verksamheten, i 
likhet med Kultti (2013) som säger att det är viktigt att ta tillvara på 
måltidssituationerna i förskolan. Författaren har upplevt att måltidssituationen ofta 
är förknippad med bordsskick. Kultti (2013) anser att pedagogen har en viktig roll att 
se till att barnen inte bara får möjlighet att delta utan också att kunna bidra till 
samtal, att barnen får känna att de är en del av samtalet. Författaren anser att 
rutinsituationer kan stödja barn med flera språk genom att göra de delaktiga och på 
så sätt utveckla språklärandet. 
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5.3 Lek 

I tabellen nedan har vi placerat ut förskollärarna utifrån var de passar in i kategori lek 
utifrån de fyra tillvägagångssätten i Stier, Tryggvasson, Sandström och Sandbergs 
(2012) modell. 

Tillvägagångssätt/Förskollärare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Instrumental approach           

2. Co-productive approach           

3. Facilitative proactive approach   

 

 

 X 

  

  

 

 X 

  

X 

 

  

 

 X 

4. Agitative proactive approach  

X 

 

  

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

Förskollärare 1, 4, 5 och 9 har placerats på tillvägagångssätt fyra då de beskriver att 
de aktivt deltar i barnens lek och använder sig utav olika metoder för att få barnen att 
kunna leka trots kommunikationssvårigheter. Förskollärarna beskriver att det är 
viktig att vara närvarande i barngruppen för att få barn delaktiga i lek. Med 
närvarande menar förskollärarna att det krävs att dels finnas som stöd då barnen tar 
lekkontakt, samt att vara med i den pågående leken som stöd eller som en förebild. 
Häll (2013) skriver att förskolläraren kan hjälpa barnen att kommunicera för att få 
leken att fortgå. Författaren använder begreppet agent för att beskriva 
förskollärarens roll som blir att identifiera problem och stödja barnen att hålla leken 
vid liv. Utifrån detta talar en förskollärare om att vara en förebild för barnen och visa 
hur en lek kan utföras. Författaren anser även att pedagogens närvaro är en central 
del i verksamhetens arbete för att få till samspel mellan barn. Förskolläraren kan 
hjälpa barnen att kommunicera fram vad de vill med leken. I leken beskriver en 
förskollärare att det är viktigt att benämna ord och begrepp för barnen, då leken i sig 
kan utgöra ett lärande för språket. I detta säger Puskás (2013) att det är viktigt att 
använda tecken som stöd i verksamheten, att via dessa tecken utgöra en förståelse för 
de ord som sägs på både svenska och barns modersmål. Utifrån dessa olika exempel 
som förskollärarna beskriver anser vi att de kan kopplas tillvägagångssätt fyra. 

Förskollärare 3, 6, 8 och 10 har placerats på tillvägagångssätt tre då de beskriver att 
de är närvarande pedagoger men agerar när ett problem i en leksituation har uppstått 
och inte arbetar i förebyggande syfte. Förskollärare talar om att det kan skapas ett 
utanförskap i lek för barn med bristande svenska språkkunskaper. Förskolläraren 
betonar även här vikten av vara närvarande i barngruppen, samt vikten av att 
synliggöra och visa barnen att alla språk och kulturer som finns i verksamheten är 
värdefulla. Detta talar Lahdenperä (2011) om, att förskollärare behöver arbeta med 
att skapa en mångkulturell verksamhet, vilket betyder att flera olika kulturer ska bli 
en del av förskolans verksamhet. Författaren skriver att förskollärarens ledarroll blir 
viktig, att det behövs kompetens och färdigheter för att kunna utveckla verksamheten 
till en flerkulturell verksamhet. Enligt förskollärarnas svar uppfattar vi att de vill vara 
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närvarande pedagoger men inte har en lika aktiv roll, vilket oftast resulterar i att de 
griper in när något har uppstått. Lahdenperä (2011) säger att det kan vara 
komplicerat att skapa en verksamhet som tar tillvara på barns olika kulturer. 
Författaren skriver att förskolläraren ständigt behöver reflektera över sitt eget 
förhållningssätt i verksamheten, då det gäller att ta vara på den mångfald som finns i 
barngruppen. Att genom de rutiner och tankesätt som speglar den svenska förskolan 
kunna forma en verksamhet som tar tillvara på barns olika kulturer. 

Förskollärare 2 och 8 har vi inte funnit några tankar kring hur de arbetar med lek och 
har därför valt att inte placera de någonstans i tabellen. 

Samtliga förskollärare anser att barnen överlag leker över hela barngruppen 
oberoende av språk. En förskollärare säger att det är positivt att barnen har en 
kamrat med samma modersmål för att utveckla sitt språk, men att förskolläraren 
uppmuntrar barnen att leka med barn som har annat modersmål. Björk-Willén 
(2007) anser att lek hjälper barn att utveckla sitt modersmål likväl som leken 
utvecklar deras svenska språk. Leken utvecklar språket genom att det finns 
handlingar med återkommande mönster som gör att barnen kan delta utifrån tidigare 
erfarenheter. Barnen får en möjlighet att utforska språk i lek och kan därmed få en 
förståelse för ordens betydelse och utveckla sitt talspråk. 

5.4 Aktivitet 

I tabellen nedan har vi placerat ut förskollärarna utifrån var de passar in i kategori 
aktivitet utifrån de fyra tillvägagångssätten i Stier, Tryggvasson, Sandström och 
Sandbergs (2012) modell. 

Tillvägagångssätt/Förskollärare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Instrumental approach           

2. Co-productive approach X    X     X 

3. Facilitative proactive approach  

 

 

 

 

  

  

  

 

  

  

 

 

  

 

 

4. Agitative proactive approach  
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Förskollärare 2, 4, 6, 8 och 9 har vi placerat på tillvägagångssätt fyra då de har en 
tanke bakom aktiviteterna med olika metoder för att ge alla barn en möjlighet att 
kunna delta. En anledning till att de placerats på tillvägagångssätt fyra är denna 
beskrivning av en förskollärares tillvägagångssätt vid planering av en läsaktivitet. I 
läsaktiviteten valde förskolläraren att använda sig av en saga som finns i flera olika 
kulturer. Valet av bok gjordes för att alla barn skulle kunna ha en erfarenhet av sagan 
sedan tidigare för att barnen på detta sätt skulle kunna förstå delar av sagan utan att 
förstå svenska språket. Förskolläraren valde även att använda en flanosaga då hen 
ansåg att det gick att använda sig av kroppsspråket för att förtydliga sagan ännu mer 
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än vid läsning ur en bok. Puskás (2013) och Björk-Willén (2008) belyser att 
förskollärare behöver vara medvetna om hur de själva agerar i aktiviteter. Puskás 
(2013) beskriver att det kan kännas som en svårighet att få in barns olika språk i 
verksamheten men att det är nödvändigt för att barnen ska känna att deras språk är 
accepterat att använda i verksamheten. Björk-Willén (2008) skriver att förskollärare 
behöver öppna sitt sinne i aktiviteter och inte anta att saker är på ett visst sätt. 
Exempelvis att en instruktion kan uppfattas på flera olika sätt, vilket pedagogen 
behöver vara medveten om. Att pedagogen har i åtanke att instruktionen kan ha varit 
otydlig och att det kan vara anledningen till att ett barn inte gör som de blivit tillsagd.  

En annan anledning till att några av förskollärarna placerats på tillvägagångssätt fyra 
är för att de använder sig av ett tematiskt arbetssätt. Vilket läroplanen för förskolan 
(Skolverket, 2010) talar om, att ett tematiskt arbetssätt kan ge barnen ett mångsidigt 
och sammanhängande lärande. Förskollärarna beskriver att de använder ett 
tematiskt arbetssätt för att skapa en aktivitet där barnen får utmanas utifrån sin egen 
språknivå. Förskollärarna beskriver att denna metod ger barnen samma 
utgångspunkt i aktiviteter och de anser att det är gynnsamt att barnen får en 
gemensam referensram. Björk-Willén (2008) tycker att det är viktigt med planerade 
aktiviteter som följer samma mönster. Att aktiviteterna har en genomgående rutin 
som ständigt är densamma, men att förskolläraren kan förändra små delar för att 
utmana vidare. Genom att ändra små delar i aktiviteterna för varje gång anser 
författaren att barn med annat modersmål får möjlighet att utveckla sitt andra språk.  

Förskollärare 1, 5 och 10 har placerats på tillvägagångssätt två då vi fått 
uppfattningen att de inte har en bakomliggande tanke till deras aktiviteter utifrån 
svaren vi har fått. Vi har fått uppfattningen att de har planerade aktiviteter men inte 
med en tanke på att alla barn ska ges möjlighet att delta trots olika språk och kultur. 
Förskollärarna talar om att det är en svårighet att utforma en aktivitet som är 
anpassad för alla barn, då barnen ligger på olika nivåer i sin utveckling. Puskás 
(2013) skriver att barns olika utveckling i språk medför en utmaning för förskollärare 
att utforma aktiviteter, då barns individuella behov i språkutveckling varierar. Puskàs 
(2013) beskriver att läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) säger att barnen ska 
få möjlighet att utveckla sitt modersmål, vilket ställer krav på förskollärarna. Kraven 
blir att förskollärarna måste ha egna erfarenheter och strategier för att kunna 
utveckla aktiviteter som stödjer barns flerspråkighet, då läroplanen inte innehåller 
förslag på aktiviteter (Puskás, 2013). 

Förskollärare 2 och 7 har vi inte funnit några tankar kring hur de arbetar med 
aktiviteter och har därför valt att inte placera de någonstans i tabellen. 

5.5 Övrig analys 

En intressant reflektion är att förskollärare inte belyser musik som metod, utan säger 
att konkreta material som sångpåsar är bra för att förtydliga vad det är man sjunger 
om. Vi tolkar det som att förskolläraren anser att det är sångpåsarna i sig som är ett 
hjälpmedel för barnets språkutveckling och inte sången. Trots Ehrlins (2012) 
forskning som visar på att sång är ett redskap för barn att utveckla språk. Författaren 
beskriver att sjunga blir ett kravlöst sätt att upptäcka språk. Genom sång får barnen 
tillgång till ord som senare kan användas i talat språk. Denna metod tänker vi kan 
skapa delaktighet för barn med bristande svenska språkkunskaper, då de kan vara 
med på sina egna villkor och efter sin språkliga förmåga. Ehrlin (2012) skriver att 



 22 

denna metod bör utföras kontinuerligt för att ge barnen erfarenhet av metoden och 
då utveckla en trygghet inför den. Vi tänker att om förskollärarna använder sång och 
musik i verksamheten, så är de kanske inte medvetna om att sången i sig utgör ett 
lärtillfälle och en delaktighet i språk för barn med annat modersmål. Då vi tidigare 
problematiserat att läroplanen inte har några konkreta exempel, så kan det kanske 
vara så att sångstunden för förskollärare innebär ett annat lärande? Läroplanen för 
förskola säger 

“Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och 
musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal-och skriftspråk utgör 
både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande” 
(Skolverket, 2010, s. 7). 

6 Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur barn med annat modersmål än svenska, 
med bristande svenska språkkunskaper får möjlighet att känna sig delaktiga i 
förskolans verksamhet. Hur förskollärarna arbetar med mångfald samt hur 
mångfalden blir synliggjord i förskolans verksamhet. 

Forskning kring detta område är liten, den forskning vi har tagit del av har i mångt 
och mycket varit i likhet med det förskollärarna har svarat. Både förskollärarna och 
tidigare forskning beskriver komplexitet och svårigheter kring arbetet med 
mångkultur, dels att läroplanen för förskolan (skolverket, 2010) inte ger några 
konkreta exempel för hur arbetet ska kunna möjliggöras. Konkreta exempel saknas i 
läroplanen och förskollärarna får använda sig av sina egna erfarenheter och 
tankesätt, för att på bästa sätt skapa en verksamhet som gör barn med annat 
modersmål delaktiga i verksamheten. Vi har funnit att allmänna råd för förskolan 
(Skolverket, 2013) beskriver ett förhållningssätt för att utveckla barns olika språk. 
Skolverket (2013) skriver att förskollärare behöver uppmuntra, stödja och skapa 
möjligheter i dagliga aktiviteter för att barn ska känna trygghet i att använda svenska 
och sitt modersmål. 

Förskollärarna betonar vikten av att skapa en god relation med varje enskilt barn, 
samt att vara en närvarande pedagog i lek eller finnas som stöd. Att skapa goda 
relationer för att få barnen att känna sig trygga i verksamheten. Genom goda 
relationer kan förskollärare lära känna barns olika kroppsspråk och ansiktsuttryck, 
som kan medföra att de kan ta reda på barns intresse och tankar. Vi tror också att det 
är viktigt att vara närvarande och skapa goda relationer för att lära känna barnen och 
få kunskap om hur varje enskilt barn fungerar. Av erfarenhet så vet vi att alla barn 
inte alltid ber om hjälp när de har det svårt att finna en kamrat att leka med, känner 
man då barnet så vet man att det kan behövas hjälp och kan lätt hjälpa till.  

Att ha material i barns höjd är en metod som vi inte har uppfattat att förskollärarna 
använder sig av.  Vi tänker att en verksamhet med material synligt och i barns höjd 
kommunicerar fram att barnen får vara delaktiga, och ta egna initiativ till lek och 
aktivitet i verksamheten då barnen inte behöver fråga pedagoger om hjälp.  
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 Läroplanen för förskola säger: 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och 
musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal-och skriftspråk utgör 
både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande 
(Skolverket, 2010, s. 7). 

Vi tror att detta citat kan vara en anledning till att musiken i sig inte ligger i fokus hos 
förskollärarna. Att i förskolans verksamhet så blir fokus att använda estetik som en 
metod för att utveckla något annat, trots att det är väldigt utvecklande i sig. Dock ska 
vi inte betona att musik endast ska användas i sig för mycket, då det är positivt att 
använda estetik för att utveckla språket hos barn med bristande svenska 
språkkunskaper. Vi ser det intressant att fokus ligger på sångpåsarna som metod och 
inte sången i sig. Vi anser att det är fördelaktigt att använda sig av sångpåsar eller 
annat liknande material för att tydliggöra i exempelvis sånger, men fokus kan också 
behöva läggas på att använda sång och musik som metod för att få barn med 
bristande svenska språkkunskaper att känna sig delaktiga i verksamheten. Barnen 
blir dels delaktiga i verksamheten genom att få känna gemenskap och tillhörighet till 
gruppen när de kan delta på egna villkor i sång och musik. Barnen blir även delaktiga 
i verksamheten då pedagogerna kan uppmärksamma musik och sång från barnens 
olika kulturer och bakgrunder. 

I vår studie har vi fått fram förskollärares metoder för att få barn delaktiga i 
verksamheten. Vi tänker att det även är viktigt att se vad barnen använder sig av för 
metoder för att bli delaktiga i både lek och verksamheten i stort. Björk-Willén (2007) 
har sett att barn använder sig av två olika metoder för att ta sig in i lek med andra 
barn. Den första metoden handlar om att barnet som vill komma med i lek upprepar 
något annat barns rörelse, ord eller tal, för att skapa en gemenskap. Björk-Willén 
(2007) beskriver här att barnet gör detta omedvetet, som en metod för att få tillgång 
till leken. Den andra metoden handlar enbart om tal, att barnet använder sig av ett 
språk som den inte kan, för att bli med i leken. Till exempel genom att lyssna på vad 
barnen säger, och upprepa ord, även fast barnet inte har någon förståelse för vad 
ordet betyder. Vi tänker utifrån detta att det är viktigt som förskollärare att veta vilka 
metoder barnen använder sig av för att bli delaktiga i lek med andra. Dels för att bli 
medveten om vilka metoder som barn accepterar som en lekförfrågan, samt för att se 
om det går att tillföra andra metoder för att få barnen med i lek. 

I vår analys utifrån Stiers, m.fl. (2012) fyra olika tillvägagångssätt (se analysverktyg) 
har vi kommit fram till att förskollärarna framhåller att de har en medvetenhet kring 
hur de kan tillvarata verksamhetens olika kulturer. Vi tänker att det är strävansvärt 
att befinna sig på nivå fyra, i den mån det går. Samtidigt som vi är medvetna om att 
förskollärares arbetsroll innehåller fler delar än arbetet i barngruppen vilket kan 
medföra att det inte alltid går att tillvarata alla tillfällen som uppstår gällande kultur. 
Läroplanen för förskolan (skolverket, 2010) säger att förskolans verksamhet ska 
formas utifrån en kulturell mångfald samt visa att alla har samma värde oavsett 
bakgrund och kultur. För att skapa en kulturell mångfald behöver förskollärarna ta 
egna initiativ till samtal och aktiviteter kring kultur, för att kunna uppfylla målet. Vi 
tänker att förskollärare i detta fall har en strategi för att involvera olika kulturer i 
verksamhetens aktiviteter. Men att det kan finnas en osäkerhet och okunskap om 
olika kulturer, vilket kanske då resulterar i att dem inte tar egna initiativ till att 
tillföra och uppmärksamma de olika kulturerna. Vi tänker att det är viktigt att våga ta 
sig an de olika kulturerna, att utmana sin osäkerhet och ta hjälp av kollegor och 
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föräldrar för att få mer information. Vi tänker att kunskap kring de olika kulturerna 
kan bidra till en ökad säkerhet i att arbeta med mångkultur. 

6.1 Slutsats 

Vår första forskningsfråga handlar om att vi vill ta reda på “vilka metoder framhåller 
förskollärare att de använder sig av för att få barn med bristande svenska 
språkkunskaper delaktiga i förskolans verksamhet?”. Förskollärarna framhåller att de 
använder sig av kroppen som verktyg för att kunna kommunicera med barnen. 
Förskollärare använder begreppet kroppsspråk för att förklara detta redskap för 
kommunikation. Förskollärarna beskriver en komplexitet i att finna aktiviteter som 
skapar utmaningar för alla barn, oavsett språknivå. Även om de beskriver detta som 
en svårighet så har förskollärarna olika metoder att berätta om som de använt sig av, 
och som de tänker har varit positiva för att kunna utmana alla barn. De berättar om 
temaarbete som metod, att barnen med hjälp av denna metod kan bli delaktiga 
utifrån samma utgångspunkt i en aktivitet. I temaarbetet kan aktiviteter utformas 
utifrån olika läroämnen, men fortfarande hålla fast vid samma utgångspunkt, för att 
ge barnen en gemensam referensram. 

I vår andra forskningsfråga “hur gestaltas och tillvaratas mångfalden i förskolans 
dagliga verksamhet?” har vi sett utifrån vår studie att det är något som förskollärarna 
kan känna en svårighet kring, då de inte har kunskap om de olika kulturer, eller kan 
de språk, som finns i verksamheten. Det förskollärarna säger att de gör för att få in 
barns olika kultur i verksamheten är att använda ord på de olika språken, samt 
sjunga sånger vid högtider på olika språk. 

6.2 Utvärdering av metod 

Vi har funnit att vår forskningsmetod ur en kvalitativ ansats har varit gynnsam i vår 
studie, då det gett oss en detaljrik inblick i enskilda förskollärares metoder.  
 

Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer, som menas att vi hade en 
intervjuguide, men var inte tvungna att följa en given ordning i intervjufrågorna. 
Detta ledde till att om vi ansåg att svaret på en följande fråga redan besvarats eller 
berörts, kunde vi bekräfta det för informanten, och sedan fortsätta med en annan 
fråga eller hoppa till den berörda frågan. Vi upplevde denna metod som positiv då vi 
inte var bundna att ställa frågorna från a till ö, utan kunde följa förskollärarens svar. 
Vi använde oss av ljudupptagning under varje intervju. Det var fördelaktigt att spela 
in då vi dels kunde fokusera på själva samtalet under intervjun, samt kunde gå 
tillbaka och lyssna för att få fram citat eller klargöra något svar som vi undrar över. 
Att använda oss av transkribering har gjort att vi tydligt kunnat se vad varje 
informant svarat, samtidigt som vi kunnat ställa deras olika svar mot varandra 
genom att ha det utskrivet på papper, för att få en klar översikt.  
 

Vi tänker att det hade varit värdefullt om vi hade utökat med situationsfrågor där 
förskollärarna skulle få beskriva hur de skulle gå tillväga i situationen. Att utöka med 
situationsfrågor anser vi hade kunnat ge resultatet ett extra djup, då förskollärarna 
ger sin syn på samma valda situationer istället för egna exempel. Vi tänker att sådana 
frågor skulle gett oss ett mer jämförbart resultat, dock kan många av förskollärarnas 
egna metoder utebli när de måste tänka utifrån förvalda situationen 
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6.3 Betydelse för vår framtida yrkesroll 

Detta arbete har utökat vår medvetenhet och känsla för hur viktigt det är att arbeta 
med mångkultur i förskolans verksamhet. Vi har funnit många goda metoder som vi 
tänker kommer blir användbara för oss i vårt kommande yrkesliv, men även för redan 
yrkesverksamma förskollärare och annan personal i förskolans verksamhet. 
Samtidigt som vi har fått förståelse för att detta arbete kan vara komplext, och då 
känns det ännu viktigare att försöka ha en medvetenhet kring detta i vår yrkesroll. Då 
arbetet med att främja mångkultur i många avseenden är komplext, tänker vi på 
vikten av att ha varandra i arbetslaget som stöd och reflektionspartners. Vi tänker att 
arbetslaget kan stötta och ge varandra kunskap och idéer för att underlätta arbetet. 

Resultatet i den här studien visar på att det krävs fortbildning kring ämnet samt att 
förskollärarutbildningen behöver i större utsträckning belysa arbetet med mångfald. 

6.4 Fortsatt forskning 

Vi tänker att ett förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara att göra ett djupdyk i 
att ta reda på vad förskolorna exempelvis har för aktiviteter, samt observera, och föra 
samtal kring vad de skulle kunna utveckla för att få till en utmanande aktivitet för 
varje enskild individ.  

En annan intressant vinkling vore att intervjua förskolechefernas arbete för att främja 
mångkulturen i verksamheten. Det skulle vara intressant att ta reda på hur cheferna 
möjliggör det mångkulturella arbetet i förskolan för personalen. 

Ett annat forskningsförslag som vi tänker skulle vara intressant är att jämföra 
barnskötare och förskollärares tankar kring arbetet med mångfald. Det skulle vara 
spännande att se om deras tankar och metoder skiljer sig åt på grund av olika 
utbildning.  

  



 26 

Referensförteckning 

Björk-Willén, P. (2007). Participation in multilingual preschool play: Shadowing and 
crossing as interactional resources. Journal of pragmatics, 39 (2007), 2133-2158. 

Björk-Willén, P. (2008). Routine trouble: How preschool children participate in 
multilingual instruction. Oxford university press, 29/4: 555-557. 

Björk-Willén, P., Gruber, S. & Puskás, T. (2013). Nationell förskola med 
mångkulturellt uppdrag. Stockholm: Liber. 

Bryman, A. (2008). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. 

Ehrlin, A. (2012). Att lära av och med varandra: en etnografisk studie av musik i 
förskolan i en flerspråkig miljö. Doktorsavhandling, Örebro universitet, 
Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik. 

Hermerén, G. (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Häll, L. (2013). Kommunikativ mångfald i förskolebarns lek. I P. Björk-Willén, S. 
Gruber & T. Puskás (Red.), Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag (ss.71-
89). Stockholm: Liber. 

Kultti, A. (2014) Mealtimes in Swedish preschools: pedagogical opportunities for 
toddlers learning a new language. Early Years, 34:1, 18-31. 

Ladberg, G. (2003). Barn med flera språk: Tvåspråkighet och flerspråkighet i hem, 
förskola och skola. Stockholm: Liber. 

Lahdenperä, P. (2011). Från monokulturellt till interkulturellt. Chef & Ledarskap, 
http://www.lararnasnyheter.se/chef-ledarskap/2011/08/16/fran-monokulturellt-
interkulturellt Hämtad: 18/11-15 

Puskás, T. (2013). Språk och flerspråkighet i förskolan: Ideologiska dilemman och 
vardagspraktik. I P. Björk-Willén, S. Gruber & T. Puskás (Red.), Nationell förskola 
med mångkulturellt uppdrag (ss.45-69). Stockholm: Liber. 

Skolverket, (2013). Skolverkets allmänna råd med kommentarer: Förskola. 
Stockholm: Fritzes. 
 
Skolverket, (2010). Läroplan för förskola. Utbildningsdepartementet. 
 
Stier, J., Tryggvason, M-T., Sandström, M. & Sandberg, A. (2012) Diversity 
management in preschools using a critical incident approach. Intercultural 
Education, 23:4, 285-296. 

Säljö, R. (2005). L. S. Vygotskij - forskare, pedagog och visionär. I A. Forssell (Red.), 
Boken om pedagogerna (ss.108 -133). Stockholm: Liber.  

Digitala källor: 

http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner.html Hämtad: 23/11-15 

  

http://www.lararnasnyheter.se/chef-ledarskap/2011/08/16/fran-monokulturellt-interkulturellt
http://www.lararnasnyheter.se/chef-ledarskap/2011/08/16/fran-monokulturellt-interkulturellt
http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner.html


 27 

Bilaga 1 - Missivbrev 

Examensarbete 

Hej! Vi kommer att genomföra en undersökning som kommer att beröra vilka 
metoder förskollärare använder sig av för att få barn med annat modersmål delaktiga 
i verksamheten.  

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 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. 

Vid intresse så kommer du att bli intervjuad i ca 30 minuter, med ljudupptagning. 
Förskolan och du kommer att vara anonym i arbetet. Vi kommer att skicka ut 
transkriberingen av intervjun till dig så att du får möjlighet att godkänna texten och 
att vi har uppfattat dig rätt. VI kanske även har frågor där vi önskar att du utvecklar 
ditt svar.  

Ljudupptagningen kommer att raderas efter transkriberingen och transkriberingen 
kommer att raderas när arbetet är slutfört. Undersökningen kommer att presenteras i 
form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på 
databasen Diva. 

 

Tack för visat intresse! 

 

Vid frågor: 

 

Student: Caroline Ekberg 
Student: Ida Larsson 
Handledare: Staffan Stranne 

 

Ort/Datum                            Studenternas underskrift 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

 Vilka metoder använder du för att få barn med annat modersmål att känna sig 
delaktiga i verksamheten? Kan du ge några exempel? 

 Vilka metoder använder du för att få barn med annat modersmål med i lek? 

 Vilka tecken på lärande vid sidan av de traditionellt språkliga kan komma i 
fråga när det gäller barn med annat modersmål än svenska? 

 Hur kan man stimulera barn med bristande svenska språkkunskaper att 
uttrycka lärande på annat sätt än via språket? 

 Hur får du in barns olika kulturer och bakgrunder i verksamheten? 

 Hur kan du utmana barn med annat modersmål än svenska att leka med barn 
med svenska som modersmål? 

 Hur hittar du aktiviteter som utmanar alla individer och hur anpassar du dem? 


