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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om förskollärares uppfattningar om 

möjligheterna att arbeta med integrering av barn med svenska som andraspråk i 

verksamheten. Den metod som har använts är kvalitativa intervjuer, både enskilda- och 

par-intervjuer. Resultatet visar på att språket har en stor betydelse i integreringen av barn 

med svenska som andraspråk och många aktiviteter behöver struktureras annorlunda och 

anpassas för att skapa samhörighet. Arbetet ser även annorlunda ut beroende på antalet 

barn med svenska som andraspråk i gruppen. Förskollärarna anser sig ha bristande 

resurser i arbetet och det är en svårighet att få de barn som inte vill tala det svenska 

språket att bli integrerade i verksamheten. En av slutsatserna som kan dras i studien är att 

språket har stor betydelse för barn med svenska som andraspråks integrering i förskolan. 

Förskollärarna anser sig behöva mer resurser i arbetet än vad som finns idag med barn 

med svenska som andraspråk. Trots de svårigheter förskollärarna möter är de positivt 

inställda och ser fler möjligheter än svårigheter. 
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Inledning  

De senaste åren har Sverige fått en allt större population som har olika etniska bakgrunder. 

Uppemot ett av fyra barn i förskolan har ett annat modersmål 1än svenska (Björk-Willén 

& Cekaite, 2017). Detta har gjort att det har lagts ett större krav på förskolan kring hur de 

kan arbeta med att stötta barn i deras flerspråkighet och lära dem det svenska språket. 

Enligt språklagen (2009:600) är svenskan samhällets gemensamma språk som ska kunna 

användas inom alla samhällsområden och alla bosatta i Sverige ska ha tillgång till det. 

 

I arbetet med barn som är flerspråkiga är det enligt Sandvik och Spurkland (2015) viktigt 

att ge dem möjlighet att utveckla sitt modersmål. En av många anledningar är att 

modersmålet kan gynna utvecklingen av andraspråket. Vi har upplevt att det finns brister i 

tillgång till material och dess kvalité särskilt när det kommer till hur arbetet med barns 

modersmål ska gå till. Vi har även upplevt att det är brister i kommunikationsmaterial om 

förskolans uppdrag och om hur de dagliga rutinerna ser ut på förskolan till vårdnadshavare 

och barn. Förskolans läroplan innehåller strävansmål utan konkreta förslag i hur arbetet 

ska gå till. Detta innebär att varje förskola tolkar läroplanen olika och får själva arbeta 

fram stödmaterial i mötet med barn och vårdnadshavare. Detta går i linje med Puskás 

(2018) resonemang om att arbetet utifrån samma språklagar och regler kan tolkas olika 

utifrån de förutsättningar som finns lokalt. Detta gör att det språkliga förhållningssättet i 

förskolorna kan variera beroende på hur läroplanen tolkas (Puskás, 2018).  

 

Den 1: a juli 2019 träder en reviderad läroplan för förskolan in, men vi har sett att 

implementeringen av den nya läroplanen redan har börjat ute på förskolorna. Det har 

gjorts förändringar i vissa strävansmål och även tillkommit nya. En av dessa förändringar 

är att förskolan ska ge barnen förutsättningarna till att få utveckla sitt modersmål och 

utveckla det svenska språket (Skolverket, 2018). Tidigare stod det att förskolan ska sträva 

efter det (Skolverket, 2016). 

 

I radioprogrammet Vetandets värld på Sveriges Radio (2018:05:07) förs ett resonemang 

om att i vissa delar av landet har en del förskolor blivit segregerade. Detta har lett till att 

barnen i dessa förskolor inte får samma möjligheter att utveckla det svenska språket. Polly 

Björk-Willén och Tünde Puskas som intervjuas i radioprogrammet menar att detta 

kommer skapa svårigheter för barnen att senare komma in i samhället. Deras bristande 

språkkunskaper inom svenska språket kommer leda till svårigheter längre fram i skolan. 

Barnen ska känna att de har en plats både i skolan och i samhället (Sveriges Radio, 2018). 

  
Sverige är idag ett mångkulturellt land dit människor kommer med olika bakgrunder och 

erfarenheter. Trots att vi idag möter många med olika erfarenheter betyder det inte att vi 

alltid vet hur vi ska möta dessa skillnader på ett gynnsamt sätt (Wångersjö, 2017). Vi 

själva har upplevt att det finns bristande kompetens i hur barn med svenska som 

andraspråk kan inkluderas i aktiviteter och de vardagliga rutinerna på förskolan. Dessa 

barn hamnar ofta för sig själva och bjuds inte in att delta med de andra barnen. Förskolan 

ska ge alla barn rätten till att känna sig trygg i gruppen och skapa tillitsfulla relationer 

menar Skolverket (2018). Barnets åsikter ska respekteras och att barnet ska få möjlighet 

att uttrycka sina åsikter i frågor som rör barnet själv samt rätt till social trygghet står det i 

Barnkonventionen (UNICEF, 1989) som 1 januari 2020 kommer bli svensk lag (Drackner, 

Ödquist, 2018). Därför är det viktigt att barnen blir integrerade i förskolan, lär sig det 

svenska språket och får känna att de blir sedda och lyssnade på både av pedagoger och 

                                                             

1 Vi kommer använda ordet modersmål genomgående i arbetet för att beskriva personer med ett eller flera språk som 

moders- och fadersmål. 
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barngrupp. Det är viktigt att barnen får känna att de är en del av en gemensamhet, får 

möjlighet att utvecklas och en trygg ingång till skolvärlden och även att barnen blir 

uppmuntrade i att fortsätta att utveckla sitt modersmål. Vi finner detta område intressant 

och vill därför undersöka detta vidare med denna studie.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om förskollärares uppfattningar om 

möjligheterna att arbeta med integrering av barn med svenska som andraspråk 2i 

verksamheten.  

 

Syftet kommer att undersökas med hjälp av följande frågeställningar: 

• Hur beskriver förskollärarna i studien sitt arbetssätt för att integrera barn med 

svenska som andraspråk i verksamheten? 

• Vilka resurser upplever förskollärarna att de har och vilken relevans har det i deras 

arbete med att integrera barn med svenska som andraspråk i verksamheten? 

• Vilka hinder upplever förskollärarna finns när det gäller arbetet med att integrera 

barn med svenska som andraspråk i verksamheten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             

2 Med barn med svenska som andraspråk syftar vi även på de barn som kan ha svenska som tredje, fjärde språk och så 

vidare. 
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Bakgrund 

Detta avsnitt kommer inleda med en kort inblick i förskolans styrdokument gällande 

modersmål och vidare beskrivs olika språkmiljöer och kulturella språkskillnader. Därefter 

beskrivs begreppen tvåspråkighet, translanguaging, kodväxling och språkblandning och 

dess betydelse för barn som är tvåspråkiga. Detta avsnitt kommer även att beskriva arbetet 

med modersmålet och vilken betydelse den har för utvecklingen av barnets andraspråk 

samt samverkan med vårdnadshavare och vilka förhållningssätt pedagoger i verksamheten 

ska uppmärksamma. Avslutningsvis presenteras lekens betydelse för barnens integrering i 

förskolan. 

Styrdokument 

Den 1 juli 2019 börjar en ny reviderad läroplan att gälla. Förutom olika tillägg som har 

skett har även en del omformuleringar gjorts som till exempel från “Förskolan ska sträva 

efter att varje barn utvecklar” (Skolverket, 2016) till “Förskolan ska ge varje barn 

förutsättningar att utveckla” (Skolverket, 2018). Implementering av den nya läroplanen 

har på vissa håll redan börjat och ett av de nya strävansmålen är att förskolan ska ge 

barnen förutsättningarna att utveckla sitt modersmål och att utveckla det svenska språket. 

Det står även att samspelet mellan barnen är viktigt för barnets lärande och utveckling i 

förskolan. I förskolans läroplan beskrivs att undervisningen ska baseras på att barnen ska 

lära sig av varandra, tillsammans i samspelet med andra barn och med vuxna. Därför ska 

arbetslaget vara uppmärksamma på alla barns möjlighet till samspel med barngruppen, 

enskilda barn och vuxna (Skolverket, 2018).    

Arbetssätt i kulturella språkskillnader och barn i nya språkmiljöer  

Gibbons (2016) tar upp hur språket kan ses i allt vi gör genom olika kontexter. Vi tar 

mycket för givet i olika sammanhang, som i hur vi hälsar på varandra, hur man deltar i 

skolarbetet och hur man beställer på restaurang. “Även om språk används för samma 

syften i olika kulturer, skiljer sig själva utförandet från kultur till kultur” (Gibbons, 

2016:21). Kultti och Pramling (2017) menar att det är svårt att rakt av översätta någonting 

från ett språk till ett annat eftersom alla språk har sina egna distinkta sätt att beskriva 

världen och grammatiken är uppbyggd på olika vis. Författarna menar att även bildliga 

aspekter, som exempelvis idiom, varierar mellan språken. Kultti och Pramling (2017) 

lägger vikt vid att man ska lära sig de olika bildliga uttrycken som finns i ett språk och att 

kunskapen att kunna använda dem på ett relevant sätt är en viktig del i att lära sig språket 

för att bli en del av den språkliga gemenskapen. Kultti (2014) tar upp att alla människor 

har upplevt olika språkmiljöer och att det kan kännas lättare att tala om ämnen som man 

har god kunskap i och att vissa personer kan kännas lättare att kommunicera med än 

andra. Författaren fortsätter med att vår andraspråkskommunikation kan hanteras på olika 

sätt och att vår inställning har betydelse för vår delaktighet. Det kan leda till olika sätt av 

deltagande som att lyssna, ställa frågor, observera, upprepa det andra säger, att tala och att 

tystna. Kultti menar att detta även stämmer överens med hur barnen upplever 

kommunikationen av ett nytt språk. 

 

Förutsättningarna för språkutveckling hos barn kan se olika ut beroende på vilka 

erfarenheter barnen har med sig när de börjar på förskolan. Det beror även på hur 

personalen i förskolan bemöter barnens olika förutsättningar i verksamheten, samt synen 

förskollärare har på flerspråkighet (Norling & Sandberg, 2017). Skolverket (2013) menar 

att personalen på förskolan spelar en stor roll i vilka språkliga normer som medvetet och 

omedvetet kan kommuniceras till barnen. Genom att synliggöra och uppmärksamma de 

språk som barnen i gruppen behärskar, kan man uppmuntra barnet att använda sig av sina 

olika språk i förskolans domän. För att kunna göra detta krävs det dock att personalen har 
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kunskap om barnens olika modersmål (Skolverket, 2013). Enligt Sandvik och Spurkland 

(2015) lär sig barn något nytt när de möter nya miljöer utanför hemmet. Författarna menar 

att för många barn sker mötet med ett nytt språk för första gången i förskolan eller skolan. 

Successivt tvåspråkiga kallas barnen när deras familjs språk hemma är ett minoritetsspråk 

och där ett annat majoritetsspråk talas i förskolan. Vidare menar författarna att begreppet 

även används när barnet har börjat utveckla sitt modersmål innan det börjar lära sig det 

nya språket. Barnen har då vetskapen om att de inte kan kommunicera på sitt modersmål 

för att göra sig förstådda. Enligt Sandvik och Spurkland (2015) sitter språk och identitet 

intimt samman. Precis som enspråkiga barns identitet är knutet till modersmålet är 

flerspråkiga barns identitet knutna till två eller flera språk och bygger på barnets 

erfarenheter. Detta gör att barnet ibland kan ha svårt att veta vilken identitet det ska 

använda och det är bra att barnet blir bekräftat på båda (Sandvik & Spurkland, 2015). 

Skolverket (2013) menar även att barn ofta anpassar sig till det språk som är normen i de 

olika domäner de befinner sig i då barnets modersmål kan kännas som avvikande. Barnen 

både påverkar och påverkas av de olika språkdomäner de befinner sig i. 

 

Berglund (2008) refererad i Skolverket (2013) har i sina studier sett att det krävs både 

mod och beslutsamhet som vårdnadshavare att våga tala sitt modersmål i en språklig miljö 

där det språket är en minoritet. Enligt Skolverket (2013) kan det bli en utmaning för de 

barn som talar ett annat språk än svenska hemma att överföra de nya orden barnet lär sig i 

förskolan till hemspråket. Innan vårdnadshavarna har börjat känna till rutinerna och 

traditioner som finns på förskolan kan det inte bara bli en språklig utmaning utan även en 

kulturell. För att kunna förstå innebörden av vissa ord behövs både förståelsen om vad det 

är samt hur ordet används inom förskolan. Modersmålspedagoger kan hjälpa till att 

överbrygga den språkliga klyftan men där modersmålspedagoger inte finns får personalen 

på förskolan försöka förklara begrepp som finns inom förskolan för att ge 

vårdnadshavarna en uppfattning om vad förskolan innebär (Skolverket, 2013).  

 

Det är viktigt att ge de barn som ska utveckla det svenska språket möjlighet att vara 

delaktiga i kommunikativa aktiviteter och samtal för att det är grundläggande för deras 

språklärande (Cekaite & Björk-Willén, 2017). Genom att ge barnet möjligheten att få 

tänka efter på sitt svar eller prata med en kompis kan göra att barnet gynnas i sin 

språkutveckling (Gibbons, 2016). På så sätt får barnet repetera det den vill uttrycka och 

ges möjligheten att få formulera det i lugn och ro. Cekaite och Björk- Willen (2017) 

menar att förskolan blir en viktig plats för de barn som har ett annat modersmål än 

svenska för att de ska kunna utveckla sina kunskaper i sitt andraspråk. Förskolan erbjuder 

olika sociala sammanhang för detta, som pedagogiska lärarledda aktiviteter samtal i 

måltider, sångstunder och läsvilan som har stor potential för barns språkliga deltagande 

(Cekaite & Björk-Willén, 2017). Puskás (2018:145) skriver att “Eftersom 

majoritetsspråket är en nyckel till samhällelig integration blir därför en av förskolans 

främsta uppgifter att lära barnen svenska”. 

 

Gibbons (2016) beskriver hur läraren genom att ställa en öppen fråga där det inte finns ett 

givet rätt svar, ger barnet möjlighet att svara på sina egna villkor. Genom att uppmuntra 

och ställa frågor för att be barnet utveckla sig eller förklara får barnet möjlighet att fundera 

på hur de ska formulera sig. Det är också viktigt att vänta med att återberätta det barnet 

har sagt till slutet av samtalet när barnet fått möjligheten att uttrycka sig ordentligt själv. I 

arbetet med barn med svenska som andraspråk är det viktigt att även finns tillgång till 

resurser och material på de olika språk de kan. Samma information kan ges på en mängd 

av olika sätt och anpassas efter deras kompetensnivå på undervisningsspråket (Börestam 

& Huss, 2001; Gibbons, 2016). Detta är något som gynnar och ökar språkförståelsen för 

alla barn, men är nödvändigt för de som lär sig sitt andraspråk (Gibbons, 2016). För att 
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stödja barnets språk- och kunskapsutveckling krävs det att val av innehåll och 

arbetsformer skapar meningsfulla sammanhang. Barn lär sig inte språk på isolerade former 

utan det behöver användas och produceras av barnet genom meningsfullt innehåll i olika 

sammanhang (Skolinspektionen, 2010). 

Tvåspråkighet 

Vad är tvåspråkighet? Det handlar, enligt Börestam och Huss (2001) om vilket perspektiv 

och i vilket sammanhang man ser det från. Definitionen tvåspråkig har använts av olika 

forskare genom tiden och innebörden har även förändrats. Från att man ska kunna språken 

flytande och prata som en inhemsk, till att det är någon som kan två språk eller fler. 

Begreppet har även använts för att beskriva någon som använder två-eller flerspråkiga 

sorter i sitt dagliga liv (Håkansson, 2003). Det har även setts från perspektivet att man är 

tvåspråkig om man haft två språk sedan födseln samt att det är något man kan bli senare i 

livet (Börestam & Huss, 2001). Enligt Nationalencyklopedin är tvåspråkighet och 

flerspråkighet i princip samma fenomen och kan gälla både individ och samhälle. Båda 

uttrycken kan användas för att täcka hela fenomenet. Enligt nationalencyklopedins 

formulering betyder begreppet tvåspråkigt att man kan använda sig av eller behärska två 

språk (Nationalencyklopedin, 2019). 

Kodväxling och språkblandning 

Kodväxling är när en person använder sina två språk samtidigt, att personen kan byta 

språk under ett yttrande (Håkansson, 2003; Musk & Wedin, 2010). Detta är vanligt i 

tvåspråkiga miljöer och används på olika sätt (Sandvik & Spurkland, 2015). Detta begrepp 

har en positiv laddning och anses visa på stark språklig kompetens och ingår i talarens 

pragmatiska förmåga (Håkansson, 2003; Musk & Wedin, 2010). Dock har vissa haft 

föreställningen om kodväxling som något negativt, att det skulle tyda på ofullständig 

behärskning av språken medan en del forskning visar på motsatsen (Musk & Wedin, 

2010). Enligt Håkansson (2003) använder sig barn mer av kodkväxling ju bättre de blir på 

sina språk och det vanligaste mönstret är att barn som vuxna växlar in ett ord av det andra 

språket. Håkansson (2003) och Musk och Wedin (2010) menar att kodväxlingen är en 

viktig del i flerspråkiga individers liv och kan skapa en samhörighetskänsla och användas 

i deras identitetshandlingar. Enligt Sandvik och Spurkland (2015) är detta är vanligt i 

tvåspråkiga miljöer och används på olika sätt.  

 

Språkblandning är vanligt bland tvåspråkiga barn när de börjar uttrycka sig för att ta 

kontakt, barnen använder sig då ofta av element från båda språken. Detta gör de genom att 

visa vad de vill ha och sätta ord på omvärlden. Sandvik och Spurkland (2015) tar upp en 

studie i språkblandning gjord av Elizabeth Lanza (1991). Denna studie handlar om 

språkblandning mellan engelska och norska och resultatet visar på att språkblandning kan 

se ut på olika sätt. Det kan visa sig i hur barnen böjer orden, sätter ihop ljud från båda 

språken i samma ord, sätter samman ord från båda språken och använder ord från båda 

språket i ett yttrande. Studier har visat hur barn från tidig ålder kan skilja på språken men 

att de lånar ord från båda språken i sin kommunikation. Sandvik och Spurkland (2015) 

beskriver även hur Lanzas (1991) studie har visat hur barnen är medvetna och kan skilja 

på de olika språken. Studien visade att barnen visste vilken av föräldrarna de kunde 

språkblanda med och vilken förälder de skulle prata på ett av språken med. 

Translanguaging 

Verbet translanguaging (García & Wei, 2014) kan översättas till svenska som 

korsspråkande (Vuorenpää, 2016) och användas när flera språk används i aktiviteter för att 

främja barns språklärande och delaktighet (Kultti & Pramling, 2017). Enligt Baker (2011) 
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refererad i García och Wei (2014) har begreppet ursprungligen använts i pedagogisk 

praktik där elever har ombetts att växla mellan språk beroende på om det handlar om att 

läsa eller lyssna, till exempel läsa något på ett språk och skriva på ett annat. Kultti och 

Pramling (2017) menar att korsspråkande bidrar till en kreativ och flexibel användning av 

flera språk för att motivera språk samt att det har bidragit till att uppmärksamma och 

erkänna flerspråkighet och flerspråkiga aktiviteter som riktiga och legitima. Författarna 

menar även att förskolans sociala lärandemiljö öppnas upp för deltagarnas mångfald i 

deras kunskaper, erfarenheter och språkmedvetenhet. 

Modersmål 

Förskolepersonal och vårdnadshavare kan ibland känna en oro när de märker hur 

tvåspråkiga barn kan sakna ord på båda eller på något av språken (Sandvik & Spurkland, 

2015). Författarna anser att man borde se barnets tvåspråkiga utveckling som en helhet 

och att det är vad barnen har lärt sig i båda språken som räknas. Det är viktigt för 

flerspråkiga barn att få fortsätta utveckla sitt modersmål. Detta för att det är en viktig länk 

i kommunikationen med familj och släkt och det ger barnen en möjlighet att kommunicera 

på en nivå som motsvarar deras kognitiva utveckling och ålder (Sandvik & Spurkland, 

2015). Utveckling av modersmålet kan även ha betydelse för utveckling av andraspråket. 

Detta kan bero på att många av de delar man lär sig via modersmålet är överförbara i 

andraspråket, som exempelvis hur man berättar och förklarar och hur man kan delta i ett 

samtal och förstå ord och begrepp (Sandvik & Spurkland, 2015; Skolverket, 2016). 

Genom att få använda sitt förstaspråk tillsammans med sitt andraspråk stöttas den 

språkliga processen (García & Wei, 2014). Istället för att begränsas i att enbart använda 

sitt andraspråk kan motivationen och självkänslan öka i att få ta hjälp av sitt förstaspråk, 

att inte se dem som två separata utan att de tillsammans kan bilda en helhet (García & 

Wei, 2014; Sandvik & Spurkland, 2015; Wångersjö, 2017). Språken integreras med 

varandra särskilt när det kommer till den akademiska och kognitiva språkkompetensen 

och kan därför inte ses som oberoende av varandra menar Börestam och Huss (2001). 

Vidare menar författarna att genom att utveckla det ena språket stödjer även det utveckling 

av det andra språket och på så sätt gynnas båda språken. 

  

För barn som lär sig ett nytt språk i förskolan har modersmålslärare och tvåspråkiga 

förskollärare stor betydelse. De kan finnas som hjälp för barnen under den period de inte 

kan kommunicera på majoritetsspråket och man kan då ta hänsyn till de färdigheter som 

barnet har på sitt modersmål i lärandet av andraspråket, samt hjälpa i utvecklingen av 

modersmålet (Sandvik & Spurkland, 2015). Wångersjö (2017) beskriver en situation där 

en tvåspråkig förskollärare hade lärt barn och personal några fraser på det nyanlända 

barnets modersmål och på så sätt kunde barnen tillsammans ropa “mamma kommer” på 

barnets modersmål när hens mamma anlände. Modersmålet är väldigt viktigt för barnets 

trygghet samt barnets identitet som tvåspråkig och då det inte alltid finns tillgång till 

tvåspråkiga lärare är samarbetet med hemmet ännu viktigare (Sandvik & Spurkland, 2015; 

Wångersjö, 2017). 

Samverkan med vårdnadshavare  

Tamburen är en av de platser där den största dagliga kontakten mellan vårdnadshavare och 

pedagoger sker och är en viktig plats för utbyte av information mellan sagda parter menar 

Björk-Willén (2013). Det är inte lätt att lämna över vården av ett litet barn och det är av 

betydelse att det känns tryggt vid överlämning både för barn och vuxna. Den dagliga 

kontakten är den relation som skapas vid hämtning och lämningstillfällen enligt 

författaren. Denna relation är inget som lätt sker utan det krävs engagemang och intresse 

från båda parter. I tamburen möts olika språk, erfarenheter, referensramar, preferenser och 
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olika syn på barn och uppfostran. Mestadels sker dessa möten utan nämnvärd dramatik då 

mycket av det bygger på välkända rutiner. Författaren menar vidare att det är inbyggd 

asymmetri i samtalet mellan lekmän (vårdnadshavare) och experter (pedagoger), eftersom 

experten har ett maktövertag. Detta övertag kan ses extra tydligt i samtal mellan en 

svenskspråkig pedagog och en vårdnadshavare som har en annan språklig bakgrund, då 

pedagogen representerar majoritetsspråket (Björk-Willén, 2013). 

Warström och Wedin (2018) refererar till Warströms (2017) studie som visar att det fanns 

brister i interaktionen i mötet med nyanlända vårdnadshavare i tamburen. Studien visade 

att många av vårdnadshavarna sökte kontakt med pedagogerna på förskolan men att 

pedagogerna sällan uppmärksammade deras försök. Samtidigt belyste pedagogerna i 

intervjuer svårigheterna de såg i mötet med vårdnadshavarna, deras bristande kunskaper 

om vad en förskola är och hur det var svårt att kommunicera på grund av deras bristande 

kunskap i det svenska språket. Författarna tolkar studien på så sätt att pedagogerna har 

låga förväntningar på vårdnadshavarna och därmed inte ser dem som en möjlig resurs, 

vilket ett bra samarbete med vårdnadshavarna kan innebära. Författarna tolkar det även 

som att det tyder på att pedagogerna har en omedvetenhet i hur förskolans värderingar och 

normer kan fungera utestängande emot nyanlända vårdnadshavare och det inte handlar om 

avsaknad av intresse från vårdnadshavarens sida (Warström & Wedin, 2018). Utifrån en 

genomförd granskning från Skolinspektionen (2010) menar de att ett nära samarbete med 

föräldrar är en framgångsfaktor i arbetet med flerspråkiga barn. Dock har många 

förskollärare känt att det har varit svårt att kunna förmedla de positiva effekter som 

förskolan har på barnets lärande och utveckling till de föräldrar som ser förskolan som ett 

ställe där barnen enbart får lära sig svenska och får umgås med jämnåriga barn. Det är 

viktigt att föräldrarna får en förståelse för verksamheten så de kan stödja, förstärka och 

samtala om det barnet är med om i förskolan och på så sätt knyta samman de olika 

sammanhangen barnet vistas i (Skolinspektionen, 2010). 

Björk-Willén (2013) har gjort videoobservationer i sin studie i tamburen som har visat hur 

det dagliga vardagssamtalet och småprat är en verbal konst. Författaren refererar till 

Adelswärd (2009) som menar att småpratandet är en viktig funktion i kontaktskapandet. 

Materialet från studien visade att vårdnadshavare som hade svenska som förstaspråk eller 

en fungerande svenska till större del fick information om den pedagogiska verksamheten, 

än de vårdnadshavare som hade bristande kunskap i det svenska språket. Förutom att detta 

visar på att det även finns maktobalans i tambursamtal belyser det också att denna obalans 

kan bli en säkerhetsrisk för barnet. Viktig information kan då missförstås eller inte 

uppfattas, som till exempel allergier (Björk-Willén, 2013).  

Inskolning  

Skolverket (2013) lyfter upp en fokusgruppsintervju där en förskollärare berättar om 

svårigheterna hon fann kring inskolningen. Svårigheter som när barn och vårdnadshavare 

inte har ett gemensamt språk med pedagogerna och inte har några tidigare erfarenheter av 

verksamheten. På så sätt har inskolningen två uppgifter: att skapa en trygg ingång för 

barnet in i verksamheten och samtidigt försöka förklara verksamheten för 

vårdnadshavarna utan att ha det gemensamma språket att kommunicera med. Det är även 

viktigt att få information från vårdnadshavarna om barnens språkliga kompetens på 

modersmålet. Gäller det ett yngre barn kan det handla om huruvida barnet har börjat 

uttrycka sig verbalt och gäller det ett äldre barn handlar det om vilket språk de talar till 

vardags. Det är även viktigt att informera vårdnadshavarna om vilka språkliga resurser 

som finns att tillgå (Skolverket, 2013). Wångersjö (2017) skriver att ifall det inte finns ett 

gemensamt språk mellan förskolan och familjen att göra sig förstådd på under 

inskolningssamtalet, kan det kan det vara bra att använda sig av tolk, modersmålslärare 
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eller en flerspråkig personal om möjligheten finns. Författaren skriver att något att tänka 

på vid inskolning med en familj som inte har det svenska språket är att informationen som 

vanligtvis ges ut inte går fram på samma sätt med en familj som inte har det svenska 

språket. Skolverket (2013) skriver att det är viktigt att komma ihåg att lyssna in på vilka 

förväntningar vårdnadshavarna har på förskolan. 

Lek, språk och kamratskap 

I förskolans verksamhet finns det omfattande möjligheter till språkutveckling. På grund av 

olika forskningsstudier som gjorts är man nu medveten om att leken bidrar till en god 

grund för barns språklärande. Leken bygger på barns språkande där de använder sig av 

sina tidigare erfarenheter för att bygga upp leken och för att ge den innehåll. Barnen har 

möjlighet att i verksamheten leka tillsammans, ta del av varandras erfarenheter och skapa 

nya erfarenheter genom leken (Björk-Willén, 2018; Kultti, 2014). Barns lek går ofta ut på 

förhandlingar och argument om vad och hur leken ska gå till och vem som ska få vara med 

i den (Evaldsson, 2017). 

Leken- en språklig process för deltagande 

Evaldsson (2017) skriver i sin studie att en utmaning som kan uppstå i den fria leken är 

hur de barn som är intresserade av att delta ska få tillträde till att komma in i andras redan 

pågående lek. Författaren menar att det kan vara en komplicerad språklig process att ta sig 

in och bli en del av andra barns lekar. Barn som inte har verktygen till att kommunicera 

för att ta sig in i leken hamnar därför lätt utanför. Cekaite (2018) skriver i sin studie att 

barn som har ett annat modersmål än svenska och är i sitt tidiga andraspråkslärande har 

varken stor språklig erfarenhet eller kunskap att använda sig av när de ska kommunicera. 

Förutom barnens verbala språk blir användandet av deras kroppsspråk och av föremål som 

exempelvis leksaker väldigt viktiga för dem för att kunna delta i aktiviteter. Författaren 

hänvisar till Skaremyrs (2014) studie där det visas att barn som är språkliga nybörjare i 

förskolan får ett begränsat deltagande i leken på grund av bristande språkkunskaper. 

Norling och Sandberg (2017) beskriver i sin studie att verksamma förskollärare anser att 

det är i den vardagliga leken som barn lär sig att kommunicera, både på svenska och på 

andra språk. Författarna menar att som pedagog blir det därför viktigt att låta leken ske på 

barnens egna villkor. Detta kan ske genom att ge tid, vara lyhörd och uppmuntra barnen 

till att de ska leka på språket som de känner sig bekväma i. Björk-Willén (2018) menar 

dock att det är flera studier som visar på att barn med svenska som andraspråk först blir 

insläppta i andras lek när de har lärt sig grunderna i majoritetsspråket, som i detta fall är 

svenska. Författaren skriver att det inte räcker med att barnet har en språklig kompetens, 

utan det krävs även att barnet har en förmåga att tolka andra signaler som exempelvis 

rörelser och gester. Det blir därför viktigt att pedagoger i verksamheten tar på sig ansvaret 

att stödja barns deltagande i leken. Genom att vara en närvarande pedagog kan man 

undvika att ge barnet hela ansvaret för sitt eget språklärande och lekdeltagande. 

Hur barnen kan ta sig in i leken  

Evaldsson (2017) skriver i sin studie att i dagens förskola vistas barn med olika 

bakgrunder, både kulturella och språkliga. I verksamheten umgås och leker barn dagligen 

och i leken kan det finnas kulturella och språkliga gränser. Det ställs därför enligt 

författaren krav på förskolan att söka kunskap för att förstå hur barn samspelar och styr 

upp aktiviteter i deras sociala och kulturella sammanhang. Cekaite och Björk-Willén 

(2017) skriver i sin studie att olika typer av lekar kräver olika språkkompetenser. Lekar 

som är fysiska, som exempelvis fotboll, kräver mindre verbalt deltagande från barnen. 
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Den typen av lek kan ge barn som har begränsningar i majoritetsspråket möjlighet till att 

delta. Det kan vara till hjälp när barnen ska skapa nya sociala relationer och för att lära 

känna nya kamrater samt för att sedan kunna ta sig in i olika lekar (Cekaite & Björk-

Willén, 2017; Häll, 2013). Cekaite och Björk-Willén skriver även att rollekar är bra för 

barns språkutveckling, för att barnen använder återkommande språk i leken, men för att 

kunna delta krävs en språklig kompetens sedan tidigare. 

Att vara en närvarande pedagog 

Björk-Willén (2018) skriver i sin studie att det är viktigt att vara närvarande och stöttande 

i den språkliga utvecklingen hos barn med svenska som andraspråk. Genom att göra 

återkommande observationer i barngrupper under leksituationer menar författaren att det 

kan hjälpa till att få kunskap om barns olika förutsättningar i leksituationer. Detta leder till 

att det kan hjälpa pedagoger att hitta strategier på hur man kan stötta barnen i det 

språkliga, för att sedan hjälpa dem in i leken. Författaren beskriver ett annat sätt att stödja 

språklärandet hos barn är styrda aktiviteter, som har fokus på språkbruk som exempelvis 

bokläsning, berättande och sånger. Genom dessa får barnen nya erfarenheter med ord och 

uttryck som de senare kan använda sig av i leken. 

Svenska är i de flesta förskolor det språk som majoriteten pratar, men i vissa förskolor 

förekommer det att barnen använder flera olika språk under dagen i verksamheten, språk 

som personalen själva inte har kompetens i (Skolverket, 2013). Björk-Willén (2018) 

menar att de barn som har samma modersmål ofta drar sig till varandra i leken. Skolverket 

(2013) menar även att ifall det är många barn som pratar samma språk i verksamheten, 

förutom det svenska språket, finns det en större chans att dessa barn utvecklar en relation 

och leker på båda sina språk. Ett dilemma som kan uppstå i verksamheter när barn blir 

uppmuntrade att prata på sitt modersmål är att det kan resultera i att andra barn som inte 

kan modersmålet utesluts ur leken. Barnen med annat modersmål kan även gå miste om 

språktillfällen på majoritetsspråket. Det behöver inte betyda att barn inte utvecklar sin 

kompetens i sin svenska om det ges möjlighet till det vid andra tillfällen.   

Högläsningens dilemman  

Högläsning kan ha en stor effekt för att utveckla barnens textförståelse, ordförråd och 

förmågan att uttrycka sig. För att det ska vara utvecklande krävs det dock att man pratar 

om texten och inte bara läser rakt av (Skolverket, 2013). Ett dilemma som kan uppstå för 

pedagogerna på förskolan är att kunna välja en bok som nätt och jämnt är ovanför barnens 

språkutvecklingsnivå för att skapa en lyckad lässtund (Puskás, 2013). Förutom att barnen 

har rätt till åldersadekvat läsning behöver böckerna även vara anpassade efter barns 

andraspråksutveckling. Det kan uppstå dilemman om barnen i gruppen har kommit olika 

långt. Andra dilemman som finns är pedagogernas strävan efter att ge barnen ett 

välfungerande språk som förbereder dem inför fortsatt utbildning, samt vikten av att 

personalen utvecklar kunskap om hur barnen som utvecklar svenska som andraspråk kan 

känna sig delaktiga i högläsningen (Puskás, 2013). 
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Teoretisk utgångspunkt 

Den teoretiska utgångspunkten för arbetet är den sociokulturella teorin som utgår från 

Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande. 

Samspel, språk och lek 

Vygotskij menar att det är genom samspel med andra som vi lär oss för att sedan kunna 

göra samma saker själv. Exempelvis kan barnet tillägna sig språk tillsammans med andra 

som sina föräldrar eller vänner för att sedan kunna bruka språket på egen hand (Askland & 

Sataøen, 2014). Vygotskij ser det som att barnet alltid befinner sig i en större social miljö 

och att det är genom en vuxen eller en mer erfaren jämnårig som barnet kan utvecklas och 

lära sig nya kunskaper, färdigheter och språk. Det är genom leken som barnet bearbetar 

sina upplevelser och gör imitationer av det barnet ser i sin omgivning och på så vis lär sig 

om relationer samt utvecklar sina instinkter som behövs för framtida förehavanden 

(Vygotskij, 1997). Vygotskij menar även att genom att bygga lärandet på barnens intresse 

ger det bättre förutsättningar för lärande och ökar deras motivation till lärande. Pedagogen 

ska finnas där som stöd och bidra till vidareutveckling. 
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Metod 

I detta avsnitt redovisas studiens valda undersökningsmetod och urval. Därefter hur 

genomförandet gick till, bearbetning och analys, metoddiskussion och avslutningsvis de 

etiska ställningstagandena. 

Val av metod 

I studien har en kvalitativ undersökningsmetod använts för insamling av data. Vi valde 

intervjuer som undersökningsmetod för att vi var intresserade av förskollärares 

erfarenheter och tankar kring integrering av barn med svenska som andraspråk i förskolan 

på ett djupare plan. Intervju är fördelaktigt på så sätt att det kan göras en noggrann analys 

av det informanten har berättat (Bryman, 2008). Vår intervjuguide (se bilaga 1) innehåller 

huvudfrågor med följdfrågor för att få mer utvecklade svar vid behov.  

Vi valde att spela in intervjuerna för att som i enlighet med Brymans (2008) resonemang 

kunna göra en mer noggrann analys av intervjuerna samt för att öka reliabiliteten, vilket 

Kihlström (2007) lyfter fram som en fördel. Det gav stöd till vårt minne och vi kunde sen 

gå tillbaka och lyssna på informanternas svar. Vi bestämde att båda två skulle medverka 

på varje intervju som vi hade möjlighet till, för då kunde en av oss ställa frågor medan den 

andra observerade och hade möjlighet att ställa kompletterande frågor. Ryen (2011) 

skriver att det kan upplevas svårt att uppträda som en intresserad lyssnare och samtidigt ta 

läsbara anteckningar om tankar som kan uppstå. Därför kändes valet att spela in 

intervjuerna och att vi båda skulle medverka på så många intervjuer som möjligt som en 

bra idé för att inte missa viktig information som sades. Genom att intervjuerna är 

inspelade kan vi även bemöta eventuella anklagelser om att intervjuerna skulle vara 

vinklade på något sätt efter intervjuarens värderingar eller fördomar (Bryman, 2008). 

Urval  

Vår ambition var att intervjua två förskollärare från skilda avdelningar på varje förskola. 

Avsikten med detta var att se om förskolan har samma tankar och arbetssätt kring 

integreringen av barn med svenska som andraspråk. Vi har upplevt att det ibland finns en 

viss svårighet att dela med sig av sina arbetssätt mellan avdelningar. När vi kontaktade 

förskolorna var det inte alla som hade möjlighet att avvara två förskollärare. Det var även 

ett svagt intresse för att delta från vissa förskolor. Utifrån de förutsättningar som fanns 

gjorde vi valet att intervjua en förskollärare på de förskolor som inte hade möjlighet att 

avvara två, för att vi hade svårigheter att finna informanter. Endast på två av sju förskolor 

fanns möjlighet att intervjua två förskollärare, och dessa intervjuer genomfördes i par. 

Vi tillämpade ett kriteriebaserat urval utifrån vissa kriterier som vi hade, exempelvis att 

det skulle finnas något barn med svenska som andraspråk på förskolan (Christoffersen & 

Johannessen, 2015). Vi valde att intervjua förskollärare på grund av att de har det yttersta 

ansvaret i arbetslaget att implementera styrdokumenten då de har en akademisk utbildning 

att grunda sitt arbete på. En av informanterna och några av förskolecheferna som vi vände 

oss till var vi bekanta med sedan tidigare vilket enligt Bryman (2008) innebär att vi i dessa 

fall använde oss av ett bekvämlighetsurval. Vi valde även att fokusera på avdelningar med 

åldersindelning mellan tre år och uppåt, alternativt åldersblandade avdelningar då det 

talade språket har ett större fokus i samspel med andra desto äldre barnen blir. Under en av 

par-intervjuerna arbetade en av förskollärarna på en avdelning med barn som var ett till 

två år. 
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Genomförande 

Vi började med att kontakta förskolechefer via telefon, men då vi fann det svårt att få tag 

på många av dem, valde vi att ta kontakt via mejl och bifogade missivbrev (se bilaga 2). 

Responsen var varierande och till vissa förskolor behövde vi återkoppla flera gånger innan 

ett beslut om deltagande togs. Vi valde även att söka oss till en annan kommun i sökandet 

efter informanter. I denna kommun var responsen övervägande mer positiv och 

återkoppling skedde mer effektivt. 

Vårt beslut att kontakta förskolechefer grundade sig i att förenkla urvalsprocessen för att 

vi ville intervjua två förskollärare från samma förskola. På några av förskolorna 

rekommenderade förskolechefen vilken avdelning vi kunde kontakta och på några 

förmedlade förskolecheferna vilken förskollärare som kunde ställa upp. Något vi senare 

insåg var att genom att kontakta förskolechefen kunde hen själv ta ett beslut utan att fråga 

förskollärarna om de hade möjlighet att ställa upp. Det tog längre tid än tänkt med att få 

tag i informanter men när det väl släppte blev det en intensiv period med många intervjuer 

efter varandra. Detta resulterade i att vi behövde göra tre intervjuer separat då de skedde 

på samma dag i olika kommuner. I de intervjuer vi båda medverkade på bestämde vi oss 

för att båda skulle spela in, för att vi skulle få möjlighet till att fokusera på vad 

informanterna sagt och för att ha en reserv ifall ena inspelningen skulle bli obrukbar. Om 

en informant hade uttryckt att hen var besvärad av att samtalet spelades in hade vi tagit 

hänsyn till det och inte använt någon teknisk inspelningsutrustning (Ryen, 2011). 

 

Vår intervjuguide (se bilaga 1) är uppbyggd i fem block med olika huvudrubriker med 

underliggande frågor samt följdfrågor vid behov. Vi började intervjuerna med 

bakgrundsfrågor för att få förståelse för informantens bakgrund som kan influera svaren. 

Bryman (2018) beskriver att det är viktigt att ställa bakgrundsfrågor för att kunna sätta in 

informantens svar i ett sammanhang. De resterande blocken bestod av hur förskollärarna 

arbetar för att integrera barn som har svenska som andraspråk. Hur förskollärarna upplever 

att de arbetar med barngruppen som helhet. Föräldrasamverkan med föräldrar som inte har 

svenska som modersmål och vilket stöd och material som finns, saknas och önskas i 

verksamheten.  

 

Under intervjuerna valde vi att om möjligt hålla till i avskilda rum från verksamheten för 

att undvika att bli påverkade av den pågående verksamheten. Enligt Bryman (2018) är det 

viktigt att sitta ostört så informanten inte behöver oroa sig att någon annan hör.  En av 

intervjuerna skedde i ett grupprum på universitetet. Under en av intervjuerna fanns inte 

möjligheten att sitta ostört och vi satt i ett omklädningsrum nära intill förskolans 

gemensamma tambur. Personal gick in och ut ur rummet och förskollärarna som deltog i 

intervjun upplevdes stressade när detta skedde. Förutom detta tillfälle var vi förhållandevis 

ostörda men det förekom att personal kom in under några av intervjuerna. Detta påverkade 

inte oss eller informanterna nämnvärt.  

Bearbetning och analys 

Det blev ett glapp mellan genomförandet av vår första intervju och de resterande, vilket 

gjorde att vi hade tid till att transkribera den första intervjun tillsammans i olika 

omgångar. Resten av intervjuerna skedde nära inpå varandra och för att veta vad som sagts 

under de intervjuer som vi inte hade möjlighet att delta på hade vi en tanke om att vi 

skulle transkribera varandras intervjuer. På grund av tekniska problem valde vi att 

transkribera dem vi själva hade tillgång till och vi delade upp de intervjuer som vi 

genomförde tillsammans. De intervjuer vi inte deltagit i har vi läst igenom de 
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transkriberingar som den andre har gjort. Vi har även tillsammans diskuterat de intervjuer 

vi har gjort och pratat om likheter och skillnader i informanternas svar.   

Vår intervjuguide är uppbyggd i fem kategorier och varje kategori har vi under 

transkriberingen färgkodat. Vilket hjälpte oss att hitta, kategorisera och jämföra mellan de 

olika intervjuerna som gjorts för att kunna ta ut teman och citat. Kvale och Brinkmann 

(2009a) skriver att kodning är att man sätter samman nyckelord till ett texturval som 

senare ska hjälpa en att identifiera det som informanterna har sagt. Kvale och Brinkmann 

(2009a) förklarar utifrån Gibbs (2007) att kategorisering är en begreppsbildning som är 

mer systematisk om vad som sagts och det ger förutsättningar för kvantifiering, men att 

termerna kodning och kategorisering används ofta omväxlande med varandra. Vårt 

resultat har vi bearbetat och analyserat i flera omgångar och sammanfattat eftersom, vilket 

ökar validiteten på resultatet (Kvale & Brinkmann, 2009b).  

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) har fastställt fyra allmänna huvudkrav som individskydd 

(Björkdahl-Ordell, 2007). Enligt författaren ska de fyra kraven beaktas av varje 

forskningsprojekt som genomför sina studier. Dessa krav vänder sig även till 

lärarstudenter och lärare som ska genomföra undersökningar i förskola eller skolans 

verksamhet för att skydda individer som ställer upp. Vi har därför beaktat huvudkraven 

under vår insamling av data. 

Informationskravet innefattar att informanterna som deltog i undersökningen skulle ha 

förståelse för vad syftet med arbetet var. (Björkdahl-Ordell, 2007). Därför informerade vi 

samtliga i studien om vad syftet med att vårt arbete var, både skriftligt genom vårt 

missivbrev (se bilaga 2.) samt under intervjutillfällena. 

 

Samtyckeskravet är det andra huvudkravet och innebär att de personer som deltar i studien 

har rätten att bestämma över sitt eget deltagande. Därför var vi noga med att informera de 

som deltog att de själva hade möjligheter att avbryta närsomhelst under intervjuns gång 

och välja att avböja att svara på frågor som ställdes (Björkdahl-Ordell, 2007). 

 

Konfidentialitetskravet förklaras enligt Björkdahl-Ordell (2007) som att alla personliga 

uppgifter i en undersökning ska förvaras på ett sätt där ingen obehörig kan ta del av dem 

och ska inte gå att utläsas från den färdiga uppsatsen. Därför vi inte skrivit ner 

informanternas personliga uppgifter och vi kommer från vår sida hålla den information 

som vi samlat in konfidentiellt. 

 

Nyttjandekravet innebär att information om enskilda personer enbart får användas till 

forskningsändamål (Björkdahl-Ordell, 2007). Därför har vi raderat insamlat data efter vi 

bearbetade det. 

Metoddiskussion  

Intervju som kvalitativ undersökningsmetod kändes passande till vårt syfte och 

frågeställningar. Kihlström (2007) skriver att val av metod ska bestämmas utifrån vad som 

ska studeras och vi upplevde att en kvalitativ undersökningsmetod skulle hjälpa oss att 

besvara syftet på bästa sätt. Våra intervjufrågor (se bilaga 1) utgick från de områden vi 

ansåg vara relevanta för ämnet. Oavsett metod finns det alltid en risk att informanterna 

svarar det de tror är önskvärt. Vi lämnade inte ut vår intervjuguide i förväg, dock fick de 

veta huvudrubrikerna. Vår uppfattning är att de svarade trovärdigt då de uttryckte både 

hinder och möjligheter i sina svar. Under intervjuernas gång beroende på informant 

upplevde vi det lättare att ställa följdfrågor och få dem att utveckla sina svar allt eftersom 
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vi blev mer bekväma i rollen som intervjuare. Vi kunde se skillnad från vår första intervju 

till vår sista. I majoriteten av intervjuerna deltog vi båda och enligt Kilström (2007) ökar 

reliabiliteten när det är två personer som intervjuar. Enligt Kilström (2007) ökar 

reliabiliteten även när man spelar in då man mer ordagrant kan ta del av informanternas 

svar. När vi båda inte deltagit kan de enskilda intervjuerna möjligtvis skiljas från varandra, 

när vi är två olika personer som fungerar på olika sätt trots att vi följt samma 

intervjuunderlag. Efter att vi gick igenom varandras transkriberingar var skillnaderna som 

vi såg minimala. Vi är medvetna om att det kan påverka resultatet och de 

störningsmoment som uppstod under en intervju. 

 

Det tog lång tid att få respons och återkoppling från förskolechefer och förskollärare på 

vår förfrågan om möjlighet till att ställa upp i en intervju. Vi började fundera på om det 

var på grund av att vår förfrågan handlade om att två förskollärare från olika avdelningar 

gärna skulle delta. Vi valde istället att uttrycka att det även gick bra att intervjua en 

förskollärare på varje förskola. Det var några få som hade möjlighet att delta enskilt, men 

vi behövde fortfarande samla ihop mer data. Därför valde vi att vända oss till en annan 

kommun, där en av oss har kontakter. Vi valde därmed aktivt att vända oss till 

förskolechefer som var bekanta sedan tidigare, genom tidigare vikariat, som gav tips på 

förskollärare som arbetar med språk eller har ett intresse för det. 

 

Vi upplevde ett helt annat mottagande av förskollärare som var villiga att ställa upp i den 

andra kommunen som vi vände oss till. Det var fortfarande svårt att få med två 

förskollärare från samma förskola, men förskollärarna var snabba med återkoppling och 

många av dem vi vände oss till tackade ja till att delta. Det kan ha varit på grund av att vi 

vände oss till personer som var intresserade och säkra i sin roll i arbetet i med språk i 

verksamheten, eller för att vi fick hjälp av förskolechefer som visste vilka vi var. Det kan 

även ha påverkat att det inte är många studenter som gör studier i den kommunen. 

 

En gemensam nämnare vi såg hos förskollärarna som ställt upp var att det är förskolor 

som arbetar med och har fokus på språk, personligt språkintresse och har ett större antal 

barn med olika etniciteter. De andra som vi vänt oss till tackade nej, valde att inte 

återkoppla, eller antydde att de inte hade några erfarenheter som de ansåg var till någon 

hjälp. Det skulle varit intressant att få en större spridning i hur erfarna förskollärarna är i 

arbetet med språk och intressant att ta reda på hur förskolor som inte har stora erfarenheter 

av andra etniciteter arbetar med olika kulturer och språk. På grund av den tidsram som vi 

har haft valde vi att nöja oss med personer som har erfarenhet och intresse i arbetet med 

barn med svenska som andraspråk i förskolan. Valet att inte fortsätta söka efter 

förskollärare utan liknande erfarenheter kan också ha påverkat resultatet och validiteten. 

 

Vid två tillfällen deltog två informanter under samma intervju, för att de inte hade 

möjlighet att bli intervjuade separat. Till en början kände vi oss tveksamma till ifall deras 

svar skulle bli annorlunda på grund av att en kollega från en annan avdelning var med. 

Efter genomförandet av intervjun kände vi att det var en givande intervju eftersom 

informanterna kunde finna stöd i varandra och hjälpa varandra i formuleringar och till att 

utveckla sina tankar. 
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Resultat 

Följande avsnitt inleds med en presentation av informanterna. Därefter följer resultatdelen 

som kommer gå in på förskollärarnas arbetssätt för att integrera barn med svenska som 

andraspråk, samverkan med vårdnadshavare samt förskollärarnas tankar kring modersmål 

och vilka resurser och material de anser sig ha och önskar. 

 
Under studien gjordes sju intervjuer där nio förskollärare deltog. I två av intervjuerna 

deltog två förskollärare samtidigt. Studien är gjord i två olika kommuner i en mellanstor 

stad och i en mindre stad. Alla förskollärare i resultatet har fingerade namn. Citaten är 

korrigerade från talspråk till skriftspråk för att underlätta läsningen utan att ändra på 

innehållet i citaten. 

  

Nedan kommer en kort presentation av samtliga förskollärare. Vi beskriver storleken på 

förskolorna och utgår från att en liten förskola har två avdelningar, en mellanstor förskola 

har tre till fyra avdelningar och en stor förskola har fem avdelningar och uppåt. På de 

förskolor där de har mer än 30 barn på avdelningen är det hopslagna avdelningar som 

använder samma ytor men arbetar mycket i mindre grupper. 
  

Namn: Utbildning: Antal 
barn: 

Ålder på 

barngruppen: 
Förskola: Antal 

pedagoger: 

Molly* Grundskollärare 
Förskollärare 

20 barn 1–5 år Stor 4 

Ingrid* Grundskollärare 

Förskollärare 

20 barn 1–5 år Stor 5 

Gustav Förskollärare 21 barn 3–4 år Stor 3 

Anna Förskollärare 21 barn 5–6 år Mellanstor 4 

Marianne Förskollärare 22 barn 2–6 år Mellanstor 4 

Klara Förskollärare 38 barn 5–6 år Mellanstor 6 

Sofia Förskollärare 

Integrationspedagog 

43 barn 3–6 år Mellanstor 7 

Camilla* Förskollärare 14 barn 1–2 år Liten 3 

Fanny* Förskollärare 21 barn 3–5 år Liten 3 

* Molly och Ingrid samt Camilla och Fanny intervjuades tillsammans.  
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Arbetssätt  

Generellt ser inte arbetet med barn med svenska som andraspråk annorlunda ut från den 

dagliga verksamheten. Majoriteten av förskollärarna beskriver att rutiner är en viktig del 

för att skapa förståelse och igenkänning. Molly och Ingrid berättar att de arbetar i mindre 

grupper med barnen varje dag för att skapa en trygghet i sin egen grupp och en trygghet i 

den dagliga rutinen. Fanny och Camilla beskriver att en rutin de har är sångsamling, som 

både skapar trygghet och det stärker även barnens ordförståelse. Camilla säger att: 
  

Sångsamlingen kan barnen känna igen, som form och bli trygg i den formen, 
även om de inte kan alla ord, [...] det är mycket upprepning och man får tänka 

på att upprepa, flera gånger och inte blanda allt för mycket. (Camilla). 

  

Majoriteten av förskollärarna understryker vikten av att hålla samlingar enkla i sitt 

utförande, att tydligt visa och upprepa det man gör samt vara medveten om hur man 

uttrycker sig och att använda sig av ett rikligt språk. Gustav beskriver arbetet med barnen 

som inte har börjat lära sig svenska än: 
  

Med de barnen blir det ju att man pratar på enklare sätt, man visar, man 

upprepar, man har särskilda fraser. Vi har tagit dem ur gruppen under vissa 

situationer, som tex samling, där vi kanske prioriterar att läsa en enklare bok 
och liksom upprepar och visar och pekar, det är för att de ska snappa upp 

svenskan. (Gustav). 

  

De flesta anser att utformningen av miljön är något de arbetar med i verksamheten. Anna 

beskriver att de arbetar för att miljön i verksamhet ska vara tydlig för att barnen ska veta 

var man gör vad. Anna menar även att det är viktigt att prata mycket och vara beskrivande 

i det man vill att barnen ska göra för att dem ska få tillgång till ett större ordförråd. 

  

Förskollärarna tar upp olika resurser som de använder till exempel rekvisita vid sång och 

läsning. Som om de pratar om en ko så har de även en ko att visa upp antingen som 

bildstöd3 eller en leksak. På förskolorna i den mindre kommunen använder de sig av 

betalappen Ugglo4 och Klara berättar även att de använder Widigt5. Andra resurser och 

arbetsmetoder förskollärarna tar upp är användningen av pictogram, QR-koder som kan 

leda till en bok eller sång, sagolik sagolek, boksamtal, filma aktiviteter och titta på filmen 

tillsammans barnen eller dokumentera och ögonblicksforska6.  

Högläsning eller boksamtal 

Det alla förskollärare har gemensamt är att de beskriver vikten av att inte bara läsa högt 

utan att ha boksamtal. Gustav berättar om böcker på barnens modersmål som han fått en 

rekommendation om, där möjligheten finns att spela upp texten som står. 
  

Visst de kan sitta och lyssna och kanske förstå, men jag kan på ett intet sätt 
interagera med dem. Som när vi läser böcker på svenska för barnen, det blir så 

mycket mer lärorikt och meningsfullt om vi kan stanna upp och prata om 

innehållet och texten. Om jag bara läser, då kan dem lika gärna sitta och se en 

film. (Gustav). 

                                                             

3 Bildstöd – underlätta kommunikation och förtydliga informationsmaterial som till exempel förskolans dagsprogram 
4 Betalapp med ljudbilderböcker, https://www.ugglo.se/ugglo-forskola  
5 Abonnemang, med olika digitala bildstödsfunktioner https://widgitonline.com/  
6 Ögonblicksforska – att man går in i sin verksamhet och studerar på djupet en viss del av verksamheten genom att 

fotografera, filma och tar upp ljud intag för att sedan analysera olika situationer, för att se vad som behövs förbättras och 
förändras verksamheten. https://pedagog.malmo.se/2017/09/19/ogonblicksforskning-och-relationell-pedagogik-e-boken-
slapps/  

https://www.ugglo.se/ugglo-forskola
https://widgitonline.com/
https://pedagog.malmo.se/2017/09/19/ogonblicksforskning-och-relationell-pedagogik-e-boken-slapps/
https://pedagog.malmo.se/2017/09/19/ogonblicksforskning-och-relationell-pedagogik-e-boken-slapps/
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Gustav berättar om hur läsning blir lärorik genom att ställa frågor om vad som händer, hur 

karaktärer i boken känner sig, eller diskutera betydelsen av ord som dyker upp under 

läsningen med barnen. Han berättar även att aspekten av att inte kunna bedöma innehållet 

utifrån olika perspektiv. Till exempel ett genusperspektiv eller om innehållet av böcker är 

olämpliga när man själv inte förstår det som står. Molly uttrycker sig liknande och lägger 

till att det bör finnas böcker som är en motsvarighet till det svenska språket för att kunna 

skapa ett mer levande material. En komplikation som Molly tar upp är att finna en balans i 

läsningen med de äldre barnen när de inte lärt sig det svenska språket än och hur hennes 

arbetslag tidigare diskuterade detta dilemma. 
  

Vilket blir svårt för att då måste du gå ner i småbarnsböcker, vilket gör att den 

språkliga läsutmaningen inte blir tillräckligt intressant, [...] en femåring tycker 
inte att det är jätteroligt att titta i en pekbok, det ger inte dem mycket. Men att 

läsa en bok med text som är jättespännande när du inte förstår. Ah det var svårt. 

(Molly). 
  

Molly beskriver vidare att i många böcker finns ord som inte används dagligen, vilket kan 

göra det svårt att förstå handlingen även när du börjat lära dig svenska. Till exempel ordet 

stuga ”Åh i stugan så kom, och om du då inte vet vad en stuga är, blir det jättesvårt att 

förstå den boken.”. Tillslut fann de en bok där barnen tyckte bilderna var roliga och 

fångade deras intresse, genom det började de finna sin väg i arbetet kring läsningen. Anna 

beskriver läsningen på likande sätt att fokus ligger på vad som händer på bilderna och inte 

texten.  

 

Fanny berättar att om hon märker att ett barn med svenska som andraspråk inte riktigt 

hänger med under läsningen tar hon sedan det barnet åt sidan och läser boken själv för det 

barnet. Speciellt om det är en bok de har tänkt arbeta med, då lägger de extra tid med det 

barnet så barnet sedan kan hänga med när de arbetar med boken.  

Lek och kamratskap 

På de flesta förskolorna i studien är barnen vana vid att det finns många olika språk och de 

flesta barn reagerar inte nämnvärt när ett nytt språk kommer. På Annas förskola och på 

Mollys och Ingrids förskola har de ett fokus på språk och för de barnen är det vanligt med 

många språk. De är överens om att när någon pratar ett annat språk är det inget främmande 

för dessa barn. De ser personen och inte språket och barnen tycker att det är roligt med 

språk. Anna berättar att barnen brukar prata om vilka olika språk de talar och att man då 

kan haka på och berätta vilka språk man själv kan för att visa på att vi alla är olika. Barnen 

kan även ibland prata om “Titta, jamen du ser ut så och du ser ut sådär” och vidare sa 

Anna att det är viktigt att vara en närvarande pedagog för att kunna fånga upp det. Hon 

lägger vikt vid att granska sig själv och vara uppmärksam på hur man själv bemöter detta. 

Anna säger att: 
  

Det är ju upp till oss att inte lägga värderingar i det, för de konstaterar ju bara att 

det är skillnad, de har ju inte våra hemska fördomar. Så det gäller ju att lägga 

bort det själv, se att de bara ser skillnaden på och likadant att vi pratar olika det 
är ju också en skillnad. (Anna). 

  

Gustav berättar att enligt honom är barnen i hans grupp väldigt duktiga på att försöka 

kommunicera med de barn som lär sig svenska, de tar barnen i handen och säger ”kom!” 

pekar, tittar och visar. Barnen har sedan tidig ålder erfarenheter av många olika språk och 

pedagogerna på förskolan uppmuntrar genom att visa alternativa sätt att kommunicera på. 

På Sofias förskola har de satt upp tecken med bildstöd, i till exempel hallen för att 
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tydliggöra både med tal och med bild om vad som ska tas på och i vilken ordning. Hon 

berättar hur detta även kan hjälpa barnen i sin kommunikation mellan varandra. 

  

Samtliga förskollärare tar upp vikten av att vara en närvarande och medveten pedagog. 

Sofia uttrycker att man ska arbeta för att det blir bra gruppkonstellationer där alla kan 

känna sig delaktiga. Hon menar att i leken finns det många olika lekkoder som inte alltid 

är tydliga och att det kan märkas då man inte har ett gemensamt språk. Hon berättar om 

när barnen skulle leka utflykt och de packade ihop sakerna de skulle ta med och sedan 

gick iväg. Ett av barnen förstod inte riktigt vad leken gick ut på. Sofia berättar: 
  

Det barnet stod kvar och blev ledsen för att hon tyckte att de lämnade mig, de 

vill inte vara med mig, men hon hann inte förstå att dem skulle iväg på utflykt, 

det var ju egentligen bara att följa med. (Sofia). 
  

De andra barnen hade förståelsen om att det bara var att följa med och i dessa situationer 

är det viktigt att vara närvarande som pedagog för att kunna ge stöttning och hjälpa tills de 

kommer igång och lär sig koderna. En tydlig miljö kan underlätta för barnens förståelse 

om vad som kan ske var, menar Sofia. Fanny beskriver också att man kan behöva hjälpa 

dem in i leken, samt förklara för de andra att det barnet kanske inte alltid hänger med i vad 

som sker och att man kan behöva ta det barnet i handen och visa. Fanny säger: “Att man 

förklarar för barnen att de måste vara tydlig för att få med de barnen.” 

  

På Annas förskola är barnen med svenska som modersmål en minoritet och hon trycker på 

vikten av att ha flera svenska barn i gruppen då de är viktiga för de andra barnens lärande 

av det svenska språket. På Annas förskola kallas de barnen med svenska som modersmål 

och de barn med svenska som andraspråk som lärt sig svenskan bra ”språkbärare”. Hon 

säger att dessa barn egentligen är viktigare i lärandet av språket än vad pedagogerna är 

eftersom barnen leker tillsammans. 

Bildstöd och TAKK7 

Arbetet med svenskan och modersmålet ser lite olika ut på förskolorna. Det som 

genomsyrar samtliga verksamheter är bildstöd och TAKK. I vilken utsträckning och hur 

mycket varierar från förskola till förskola. Klara berättar hur hon använder det dagligen i 

sitt arbete, både med de äldre och de yngre barnen. Hon berättar om hur ett barn med 

svenska som modersmål uttryckt sig i ett samtal om att ett annat barn i gruppen talar flera 

språk “Äh vi har ju faktiskt två. Jaha vadå för språk? Jamen vi har ju TAKK,”. Klara 

uttrycker hur kul det är att barnen börjar se TAKK som ett språk. Anna berättar att hon 

använder TAKK mer när barnen är yngre och att det minskar ju äldre barnen blir. 

Marianne beskriver sitt arbete med TAKK 

  
Vi gör som vi gör med alla barn som börjar på en avdelning, vi är närvarande 

och nära barnet. Vi följer dem och man får använda mycket kroppsspråk, har de 
inte språket så måste de få visa vad de vill och vi förstärker alltid med TAKK. 

Det gör vi till alla barn, så att man visar hur man går till toaletten, man visar 

tecknet att kissa eller bajsa. Vid maten använder vi mycket TAKK och vid 
påklädning när vi ska gå ut. (Marianne). 

  

Framförallt arbetar förskollärarna med TAKK och bildstöd under inskolning och de yngre 

åldrarna. Det används för att förstärka de dagliga rutinerna och för att underlätta 

kommunikationen med pedagogerna och andra barn. På Molly och Ingrids förskola 

                                                             

7 TAKK – tecken som alternativ och kompletterande kommunikation  
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använder de TAKK med de yngre barnen för att förstärka språket, de berättar att 

personalen på skolan även har börjat arbeta med det mer och mer. Molly säger: 

  
Det ska vara genomsyrande från förskolan och hela vägen upp till skolan till 

nian och samma system ska användas, att man använder samma bilder. Det är 

något vi testar nu. (Molly). 

 

Samtliga förskollärare belyser vikten av att använda kroppsspråket både i samverkan med 

barnen och med vårdnadshavare. 

Inskolning 

Samtliga förskollärare känner att den största svårigheten med inskolningen av barn med 

svenska som andraspråk är samarbetet med vårdnadshavarna. Anna uttrycker det som att: 

“Det är viktigare att skola in föräldrarna, att de får se vad det är vi gör”. Dels för att de har 

en annan kulturell bakgrund och andra erfarenheter både av förskolan, barnuppfostran och 

dels den språkliga delen. Anna menar vidare att: 

  
Vilka förväntningar de har, de ser det väl mer som att jag lämnar mitt barn, att 

de ser det kanske mer som barnpassning än en skola [...]. Eller tvärtom, att de 

vill att vi ska lära dem att läsa och skriva, att det är viktigt att vi lär dem sådana 
saker. Vi är väl någonstans där mitt i mellan. (Anna). 

  

Förskollärarna beskriver inskolningen som att de behöver vara mer tydliga om hur arbetet 

ser ut, förklara ord, begrepp och beskriva sådant som för en själv kan verka självklart, som 

exempelvis den dagliga rutinen. Sofia förklarar hur det kan se ut “Att man gärna tydligt 

får skriva ner att första dagen händer det här, andra dagen händer det här “. Marianne 

beskriver hur inskolningen kan gå till där hon arbetar. 

 
Föräldrarna får vara med ganska mycket från början, barnen får äta och till och 

med sova med sina föräldrar. Föräldrarna får se vad det är vi gör, hur det ser ut 

på förskolan och vad som händer. (Marianne). 

  

Majoriteten av förskollärarna berättar att vid tillfälle har de fått ta in tolk, antingen en tolk 

som har kunnat komma och vara på plats, men mestadels har telefontolk använts. Sofia tar 

upp att man bör vara medveten om att tolken och vårdnadshavarna inte alltid förstår 

varandra “det finns så oerhört mycket dialekter och är det så att de inte förstår varandra 

bör man avbryta tolksamtalet och boka om ett nytt, en annan tid”. Samtliga av 

förskollärarna upplever att det inte gjorts några större skillnader vid inskolning med 

barnen med svenska som andraspråk, utan att det sker utifrån individen. Några av 

förskollärarna trycker på vikten av anknytning, då man inte har ett gemensamt språk. I 

frågan om det finns svårigheter vid dagsrutiner när man inte har ett gemensamt språk tog 

Klara upp att det mesta handlar om kulturella skillnader, att man har det på ett annat sätt 

hemma och att det kan bli en krock.   

  
Barn är ju väldigt, om man säger flexibla, oavsett var du kommer ifrån. Det är 

ganska fantastiskt det där, jag brukar tänka på det, att de kommer hit och vet 
inte ens vad en förskola är i princip, helt nytt och så har du inte språket. [...] det 

jag tror är extra viktigt att tänka på vid inskolningen är anknytningen. (Klara). 

Modersmål och samverkan med vårdnadshavare 

Arbetet med barns modersmål sker på de flesta förskolor i samarbete med 

vårdnadshavarna. En del av förskollärarna uttrycker att även om vårdnadshavarna kan ses 

som en resurs ska detta ansvar inte behöva läggas på dem. Förskollärarna beskriver att 
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vissa av vårdnadshavarna visar stort engagemang till att dela med sig av sitt språk medan 

andra hellre vill att förskolan ska fokusera på det svenska språket. Gustav berättar hur det 

kan se ut på hans förskola: 
  

Man kan betrakta föräldrarna som en resurs, och det är väldigt olika huruvida de 

är villiga att göra det. Till exempel har vi några som är jätteegengarade och vill 

att sina barn ska behålla sina modersmål och sagt jag kan läsa in en saga på 
diktafon, eller på Ipaden på vårt språk. (Gustav). 

  

Molly berättar hur en del föräldrar är väldigt måna om att barnen ska lära sig bra svenska 

och att de även försöker prata svenska i hemmet. Pedagogerna på Molly och Ingrids 

förskola är tydliga med att de ska prata sitt modersmål hemma. Molly säger: “Vi kan lära 

era barn svenska, för det är ju det vi vill, vi vill uppmuntra föräldrarna att fortsätta prata 

sitt modersmål”. Gustav har mött föräldrar som har ställt frågor kring vilket språk de 

borde tala hemma och att de uppmuntrar vårdnadshavare att tala modersmålet hemma för 

att barnet förhoppningsvis ska få behålla språket. Samtidigt har han mött vårdnadshavare 

som känt sig frustrerade över förskolans brister i arbetet med modersmålet “Vi har haft 

diskussioner med frustrerade föräldrar som menar på det här, som pekar på läroplanen, 

som säger ja men ni är skyldig”. Pedagogerna brukar bemöta det med att vårdnadshavarna 

gärna får berätta vad de tycker att förskolan ska göra. Men Gustav tror inte att de resurser 

som finns spelar någon roll i många fall. De får snarare arbeta för att få barnen att betrakta 

sitt första språk som en tillgång, något roligt och spännande som kompisarna och de vuxna 

är nyfikna på. Gustav uttrycker det även såhär: “För att ett barn ska till sig av ett språk så 

krävs det att de har konstant input, de behöver se en anledning att prata det här språket”. 

  

De flesta förskollärare är överens om att utveckla barnens modersmål inte går när man 

själv inte kan språket. Samtliga berättar att man kan uppmärksamma det och be barnen 

berätta vad olika saker heter på deras språk, förstärka miljön och försöka använda det i 

den dagliga verksamheten. Förskollärarna menar att utveckla det vidare än barnets egna 

kunskaper är ytterst svårt, Marianne uttrycker sig såhär: “Jag kan inte hjälpa dem att 

utveckla sitt eget språk mer än att uppmuntra dem att vara nyfiken”. Klara berättar vikten 

av att man kan uppmärksamma barnens modersmål som en kompetens och upplysa vilken 

rikedom det är att kunna ett annat språk.  

 

Några av förskollärarna berättar att de barn som har samma modersmål i barngruppen ofta 

drar sig till varandra och väljer att prata sitt modersmål med varandra istället för att 

använda sig av svenskan. Molly och Ingrid upplever det som en utmaning att uppmuntra 

barnen till att vilja prata på svenska 

 
Vi har två barn som kommunicerar mycket med varandra, bara med varandra, 

på deras modersmål. Det är en utmaning och en oro från oss och ifrån 

föräldrarna. Hur vi ska göra för att få det att lossna. (Molly). 

 

Anna berättar hur hon förhåller sig till de barn som kan tala samma språk: ”När vi sitter 

vid matbordet är det två som kan kurdiska, vilket vi andra inte kan. Jag brukar då säga att 

vi använder svenskan så att alla förstår.” Hon berättar att om de barnen leker på egen hand 

är det okej att använda sitt språk. Det beror på vilket situation det är i och när det passar, 

för hon vill uppmuntra barnen att prata båda språken. 

 

Klara beskriver även hur den forskning hon har läst har visat på att när man ska lära sig 

något nytt ska man helst ha tillgång till det nya via det språk man bemästrar först. Att man 

får en annan förståelse och kunskap om man får det på sitt modersmål än om man får det 
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på sitt andraspråk och att detta är något man måste ha i åtanke. Klara säger: “För att lära 

dig någonting så ska du helst ha det på det språk som du befäster först.” Hon berättar hur 

det skulle underlätta att ha modersmålspedagoger för både barnens och vårdnadshavarnas 

skull. 

  
Det ska vara någonting alla barn ska ha rätt till, vi ska ju utveckla deras språk 

då tycker jag att då ska det finnas möjlighet för dem att ha det. Jag tycker det är, 

nästan en rättighet. (Klara). 

  

Många av förskollärarna berättar hur de gärna skulle vilja ha en större språklig kompetens 

i arbetslaget men att det inte finns tillgång till sådana pedagoger. De tillfällen språket sågs 

som ett hinder var det mest fokus på hur pedagogerna ska kunna beskriva verksamheten 

utan ett gemensamt språk eller ta upp viktig information. Sofia anser att det kan vara bra 

att använda sig av en tolk vid samtal med viktig eller svår information även om 

vårdnadshavarna förstår bra svenska för att understryka vikten av informationen samt att 

den verkligen går fram. Hon har även använt mycket bildstöd i kommunikationen med 

vårdnadshavarna. 
  

Stödmaterial 
Några av förskollärarna upplever att det inte finns färdiga stödmaterial att använda sig av i 

arbetet med barn som har annat modersmål än svenska och i kommunikation med barns 

familjer. Många av förskollärarna uttrycker att vara påhittig är en del av yrket och det får 

man vara för att hitta fungerande arbetssätt. Gustav berättar att de inte arbetar utifrån 

något specifikt material varje gång ett nytt barn med ett annat språk än svenska börjar, 

utan att det varierar från gång till gång.  

 
Inget särskilt stöd, inget som är designerat för varje gång, det så olika från fall 

till fall. Vi är kreativa och använder oss av stödmaterialet vi kan komma på, till 

exempel har vi haft barn på förskolan som pratar farsi och vi har haft personal 
på förskolan som pratar farsi och det är ju nyttigt att använda sig av sådana 

resurser. (Gustav). 

 

Klara upplever att de inte fått något material att använda och menar att de får söka mycket 

själv, “men jag använder mig mycket av Skolverket, de har ganska mycket material om 

språk”. 

 

Sofia som är integrationspedagog berättar att hon just nu jobbar med ett dokument 

som pedagoger kan ta hjälp av i arbetet med nyanlända i den kommunen som hon arbetar 

i. Sofia förklarar mer om dokumentet och berättar att det kommer att finnas både länkar 

till material och böcker på andra språk för förskolor att ta hjälp av. Sofia berättar att något 

som hon önskar är ett språkbibliotek, där man kan låna fysiska material på de språk som 

finns på förskolan. 

 
Rent fysiska material på andra språk finns det ju inte, då är det ju någonting 
som man ska tillverka eller trolla med knäna för att försöka få ihop någonting 

[...] om man kunde få låna material, för att man ska slippa det här att söka, söka, 

söka för oftast är det ju det som tar tid också. (Sofia). 

 

Anna har en annan upplevelse och berättar att de har material som de kan använda sig av. 

Hon förklarar att de har haft tillgång till specialpedagoger som har varit intresserade och 

hjälpsamma med att plocka fram material. Förskolan hade tidigare en förskollärare som 

var utbildad specialpedagog och som hade ett stort intresse för språk och som hjälpte till 

med att arbeta fram material som de fortfarande arbetar med. Anna: 
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Så det är jättebra och hon som är anställd på området nu är också 

jätteintresserad av det här. Så det går att kontakta och få bra stöttning. Sen har 

många av oss som arbetar här stor erfarenhet. (Anna). 

 

På förskolorna i den mindre kommunen använder de sig av betalappen Ugglo som har 

ljudsatta böcker på över 40 språk. Ugglo är en resurs som de just nu har på prov och 

hoppas att de ska få ha kvar. Widgit online, en betalfunktion som bland annat kan skapa 

symboldokument och bildkort är en resurs som Klara tycker om och har fått prova på men 

inte längre har kvar.  

 

Molly berättar att på deras förskola har de haft ett samarbete med modersmålslärare från 

sagotältet. Det var något de var tvungna att ansöka till. De kom till förskolan och läste 

böcker för barnen på olika språk.  

Styrdokument 

Ett av de nya strävansmålen i den reviderade läroplanen går ut på att förskolan ska ge 

förutsättningar för barn med annat modersmål än svenska, att utveckla det språket samt 

det svenska språket. Majoriteten av förskollärarna som deltar i studien upplever att 

strävansmålet inte är möjligt. Anna menar att “Nä det kan vi inte, det är omöjligt, då måste 

du ju ha folk som kan deras språk.” För att kunna utveckla någons språk behöver man 

kunna tala språket. Anna berättar även att det blir ännu svårare när de har plockat bort 

modersmålslärarna i förskolan. Ingrid uttrycker sig liknande och menar att “de drar ner på 

hemspråk och allting om modersmål, samtidigt ställer de högre krav på förskolan”. Några 

av förskollärarna belyser även vikten av att lära sig svenska för fortsatta studier inom det 

svenska skolsystemet.  

 

Molly menar att det kan vara bra för barnen att se andra vuxna som inte är ens föräldrar 

prata deras språk och att de barnen får känna sig speciella. Hon uttrycker att det är tråkigt 

att de inte får tillgång till det längre. Gustav menar att: 

 

Jag tror den sorgliga sanningen är att oavsett vilket material du har tillgång till, 
har jag sett att det inte räcker. Det är ganska olyckligt formulerat som det står i 

läroplanen, att förskolan är skyldig att hjälpa barn att utveckla sitt modersmål 

[...] jag skulle vilja att det formulerades att vi ska höja deras självförtroende 
kring det, få dem att betrakta det som en resurs, uppmuntra att prata det och lära 

till andra. (Gustav). 

 

Han fortsätter med att belysa att det är svårt att lära ut ett språk han själv inte kan, speciellt 

när det är ett barn i barngruppen som talar det språket medan de andra barnen talar något 

annat. Gustav berättar att han är övertygad om att det som skrivs i läroplanen inte är 

möjligt. 

 

Jag betraktar det som en politisk grej, mer än någonting annat, det vill säga, det 

måste vara såhär så vi skriver så. Det är olyckligt för att det är min övertygelse 
om att det de skriver inte är möjligt med de resurser som finns idag. Det kanske 

inte skulle vara möjligt ifall vi hade tillgång till mer resurser. (Gustav). 
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Bättre förutsättningar  

För att skapa bättre förutsättningar i arbetet med barn med annat modersmål än svenska, är 

många av förskollärarna överens om att det skulle underlätta om barngrupperna var 

mindre. Klara uttrycker: “Jag tror egentligen inte så mycket på mer pedagoger utan mindre 

barngrupper. Och så självklart önska mer förskollärare”. Anna uttrycker sig liknande 

“färre barn i grupperna, välutbildade pedagoger, bara förskollärare, som har fokus på 

arbetet. Men framförallt färre barn”.  

 

Klara berättar om hennes personliga åsikt som är att barnet ska ha rätt till att ha möjlighet 

att få arbeta med sitt modersmål varje dag. Hon menar vidare att de nu inte arbetar med 

det varje dag, men att det hade underlättat arbetet för dem, för barnen och för föräldrarna 

ifall de hade haft tillgång till modersmålspedagoger. Marianne uttrycker sig liknande och 

anser att det inte finns samma förutsättningar i norr som det finns i södra Sverige ”där de 

inte har modersmålspedagoger, har de tillgång till ett större bibliotek än vad vi har här”. 

 

Molly och Marianne uttrycker att de hade önskat att de själva hade mer kompetens, att de 

kunde mer språk, men att det är omöjligt när det finns så många olika språk. Anna menar 

att mer material och språkpåsar skulle underlätta arbetet. 
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Analys 

I följande avsnitt kommer en analys av resultatet kopplat till studiens forskningsfrågor och 

bakgrund. Inledningsvis går analysen in på hur barnen kan komma in i verksamheten för 

att gå vidare in på de möjligheter och svårigheter som kan finnas i arbetet kring 

flerspråkighet. Sedan kommer högläsningens roll för språklig integrering, närvarande 

pedagogers betydelse, inskolning och avslutningsvis material och resurser.  

Att komma in i verksamheten 

Förskollärarna la vikt vid hur rutinerna kan skapa en trygghet hos barnen när de börjar på 

förskolan och hur det även kan hjälpa med att få en bild av hur en dag på förskolan ser ut. 

Detta är för att underlätta barnens introduktion in i verksamheten. Förskollärarna beskrev 

att få god anknytning till barnen är av särskild vikt när man inte har ett gemensamt språk 

att kommunicera på. Förskollärarna uttryckte att arbetet med att lära barnen svenska för att 

få dem till en del av gemenskapen handlar om att upprepa och göra samma sak flera 

gånger för att det kan hjälpa dem med ordförståelsen. Pedagogiska lärarledda aktiviteter 

har stor potential för barns språkliga deltagande, sådana aktiviteter är till exempel 

sångstunder och måltider konstaterar även Cekaite och Björk-Willén (2017). Samtliga 

förskollärare tryckte på att det är i lek och samspel med andra som barnen utvecklar sitt 

språk, vilket är i enlighet med Cekaite och Björk-Willéns (2017) forskning. Vygotskij 

(refererad i Askland & Sataøen, 2014) menar att det är grundläggande för barns 

språklärande att de får vara delaktiga i kommunikativa aktiviteter och samtal. 

Flerspråkighetens möjligheter och svårigheter 

I vårt resultat framkom det att vissa vårdnadshavare känner sig osäkra på vilket språk de 

bör tala hemma samt om de olika språken i barnens liv kan vara förvirrande för dem. Detta 

är något som Sandvik och Spurkland (2015) beskriver, och de påpekar att det finns en oro 

hos både personal och vårdnadshavare när barnen blandar sina språk. Det som framkom i 

våra intervjuer var att det finns en trygghet och en positiv attityd hos förskollärarna kring 

barnens flerspråkighet. I samtal med vårdnadshavarna uppmuntrade förskollärarna dem att 

prata sitt modersmål med barnen. Det förskollärarna dock fann som en svårighet var då 

barnen med ett annat modersmål än svenska grupperade sig och valde att inte integrera sig 

med de andra barnen. Förutom att detta påverkar deras samspel med pedagoger och andra 

barn, påverkar även detta deras utveckling av det svenska språket och senare integration 

vidare i skolsystemet. Björk-Willén (2018) och Skolverket (2013) bekräftar att i leken är 

det vanligt att barn med samma modersmål drar sig till varandra och att de utvecklar en 

relation och leker på sina respektive språk. På de förskolor där det fanns ett större antal 

barn med ett annat modersmål än svenska kunde det ibland ses som en svårighet att få 

dem att prata svenska och detta är ett dilemma som uppmärksammats av Skolverket 

(2013). 

Högläsning, boksamtal och den språkliga integreringen av barnen med svenska som 
andraspråk 

Samtliga förskollärare belyste högläsningens betydelse i lärandet av det svenska språket 

för barn med svenska som andraspråk, vilket bekräftas av Björk-Willéns (2018) studie. 

Förskollärarna uttryckte att en svårighet som kan uppstå är att få dem att känna sig 

delaktiga och att göra läsningen till en intressant och givande aktivitet. Många av 

förskollärarna uttryckte att det finns en utmaning i att hitta rätt böcker till de äldre barnen. 

Det gäller att kunna stimulera barnens språkliga utveckling samtidigt som barnen ska 

tycka att det är kul att lyssna på boken, detta konstaterar även Puskás (2013) i sin studie. 

Vygotskij (1997) betonar även vikten av att utgå från barnens intresse för att skapa bättre 
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förutsättningar för lärande. Förskollärarna uttryckte betydelsen av att inte bara läsa boken 

rakt av utan att prata om texten och bilderna och att ha boksamtal, vilket stämmer överens 

med vad Skolverket (2013) kommit fram till.  

Närvarande pedagogers betydelse för barnens väg in i leken 

Majoriteten av förskollärarna ansåg att deras barngrupper är vana vid att möta olika språk 

i förskolans vardag. Barnen reagerar inte nämnvärt på det utan pratar med intresse om att 

kompisarna och de själva kan olika språk. Förskollärarna berättar hur barnen tar varandra i 

hand och visar och pekar för att förklara olika saker. Detta är i enlighet med Vygotskijs 

teori (refererad i, Askland & Sataøen, 2014), att det är via samspel med en mer erfaren 

kamrat barnen lär sig nya saker. Det kan uppstå missförstånd i leken, eftersom det finns 

olika lekkoder som kan ta ett tag att lära sig när man inte förstår dialogen som sker i 

samspel med leken. Detta går i linje med resultat i Björk-Willéns (2018) studie. Många av 

förskollärarna har sett hur barnen fått delta i leken men ofta får en roll som kräver en 

mindre språklig kompetens. Barnet kan känna sig utanför eller lämnad då barnet inte alltid 

hänger med i de olika vägar leken tar. Samtliga förskollärare är överens om att man bör 

vara en närvarande pedagog. Det gäller att vara där barnen är för att fånga upp dessa 

missförstånd och stötta barnen när det sker. Det är viktigt som förskollärare att ta ansvar 

för att stödja barns deltagande i leken och undvika att ge barnet hela det ansvaret (jfr 

Björk-Willén, 2018). Förskollärarna beskriver även vikten av bra gruppkonstellationer där 

alla kan känna sig delaktiga. Det är i leken och i samspel med andra som barnen lär sig 

språk och att kommunicera. Detta är något samtliga förskollärare är överens om och är i 

enlighet med Vygotskijs teori (refererad i Askland & Sataøen, 2014) och resultat i Norling 

och Sandbergs (2017) studie.  

Inskolning 

När det kom till inskolning för barn med svenska som andraspråk la förskollärarna störst 

fokus på mötet med vårdnadshavarna. Generellt såg inskolningen likadan ut som för ett 

barn med svenska som modersmål. De skillnader som togs upp kring inskolningen var 

framförallt de kulturella skillnaderna. Vårdnadshavarnas erfarenheter och förväntningar på 

vad en förskola är varierade, allt från barnpassning till att mer likna grundskolan. Detta 

gör att inskolningen ser annorlunda ut (jfr Skolverket, 2013). Warström och Wedin (2018) 

refererar till Warströms (2017) studie som skiljer sig från vår studie för att deras 

informanter uttryckte mestadels svårigheter i kommunikationen med vårdnadshavare. De 

förskollärare vi intervjuade beskrev däremot att det kunde vara svårt men att så länge båda 

är öppna för kommunikation brukar det alltid gå bra och lösa sig till slut. Den största 

problematiken som förskollärarna tog upp var svårigheter att kunna förmedla om barnet 

blivit sjuk, och detta är något som även var fallet i Björk-Willéns (2013) studie.   

Modersmålet och vårdnadshavare samverkan 

Majoriteten av förskollärarna uttryckte att arbetet med barnens modersmål sker mycket i 

samverkan med vårdnadshavarna och att de ser dem som en resurs. Detta skiljer sig från 

resultat i Warströms studie (2017) (refererad i Warström & Wedin, 2018) där 

förskollärarna inte såg vårdnadshavarna som en möjlig resurs. I vår studie framkom det att 

en del av vårdnadshavarna visar stort engagemang och bidrar med att översätta sånger, ord 

och att läsa in texter på diktafon eller Ipad. Det finns även de vårdnadshavare som vill att 

fokus ska ligga på svenskan och väljer av olika anledningar att inte bidra till material på 

modersmålet till förskolan. Ett nära samarbete med vårdnadshavarna är en viktig 

beståndsdel i arbetet med flerspråkiga barn konstaterar även Skolinspektionen (2010). 

Flera av förskollärarna hade berättat för vårdnadshavarna att de vill att de ska prata 
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modersmålet hemma med barnen för att barnen ska fortsätta att utveckla det. En av 

förskollärarna beskrev att ett bra modersmål med många ord och rikt språk gynnar 

lärandet av barnets andraspråk. Mycket av det barnet lär sig inom modersmålet är 

överförbart till utvecklingen av barnets andraspråk. Utvecklas det ena språket stödjer det 

även utveckling av det andra språket och på så sätt gynnas båda språken bekräftar 

Börestam och Huss (2001) och Sandvik och Spurkland (2015). Modersmålet kan vara 

viktigt i samspel med familj och släkt, och det ger även barnen en chans att få uttrycka sig 

på en nivå som motsvarar deras kognitiva utveckling och ålder (Sandvik & Spurkland, 

2015).  

Material och Resurser 

Samtliga förskollärare önskar att de hade tillgång till utbildad personal som kan prata 

barnens modersmål i den dagliga verksamheten. Många av dem berättar att det förut fanns 

modersmålslärare. Förskollärarna uttryckte att det är något de saknar då modersmålslärare 

kunde vara ett stöd i hur de kan utveckla barnets modersmål och bidra i pedagogiska 

diskussioner, något som är i linje med Sandvik och Spurklands (2015) studie. En del av 

förskollärarna kände att även om vårdnadshavarna är en resurs ska detta ansvar inte 

behöva läggas på dem. Modersmålslärare och tvåspråkiga förskollärare har stor betydelse 

för de barn som lär sig ett nytt språk i förskolan bekräftar Sandvik och Spurkland (2015). 

En av förskollärarna berättar även hur gynnande det kan vara för hela barngruppen när 

modersmålsläraren tar med fler av barnen i modersmålsaktiviteterna. Detta stöds av 

Skolinspektionen (2010) som menar att barn inte lär sig språk i isolerade former. Sandvik 

och Spurkland (2015) bekräftar att modersmålslärare kan finnas som hjälp för barnen 

under den period de inte kan kommunicera på majoritetsspråket. De kan tillse de 

färdigheter som barnet har på sitt modersmål i lärandet av andraspråket, samt hjälpa i 

utvecklingen av modersmålet. Majoriteten av förskollärarna är tydliga med att de själva 

inte kan utveckla barnens modersmål och behöver mer stöd för kunna följa läroplanens 

nya mål.   
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Diskussion  

I detta avsnitt presenteras först slutsatser om det som framkommit i studien utifrån resultat 

och analys. Därefter följer diskussion och vidare forskning som utgår från våra 

forskningsfrågor, inledning och bakgrund samt de tankar som uppstått under studiens 

gång.  

Slutsatser 

Studien har gett oss ökad kunskap om hur barnen kan integreras i förskolans verksamhet 

och hur arbetet kan se ut. Förskollärarna beskriver att generellt ser arbetet likadant ut som 

det gör med alla barn. Många aktiviteter kan dock behöva struktureras annorlunda för att 

det ska vara givande och utvecklande för barnen. En av slutsatserna i denna studie är att 

språket har stor betydelse för barn med svenska som andraspråks integrering i förskolan. 

De resurser som förskollärarna anser sig ha i arbetet med barn med svenska som 

andraspråk är ytterst få. Förskollärarna önskar att de hade möjlighet att ha mindre 

barngrupper och mer välutbildad personal för att kunna vara en närvarande pedagog och 

ge barnen det stöd de behöver. Förskollärarna önskar även att de hade tillgång till 

flerspråkig personal och modersmålslärare. Hinder förskollärarna upplever handlar 

mestadels om kommunikation med vårdnadshavarna och hur de kan få de barn som själva 

väljer att enbart prata sitt modersmål att bli integrerade i gruppen. Det handlar om hur de 

kan arbeta för att finna vägar så att alla barn kan vara delaktiga i aktiviteterna, känna att de 

förstår och får känna samhörighet. Sammanfattningsvis såg förskollärarna mer möjligheter 

än hinder i arbetet med barn med svenska som andraspråk. 

Modersmålets betydelse för integrering och andraspråksutvecklingen   

De delar vi fann väldigt intressanta i vårt arbete var betydelsen av modersmålet för 

barnens utveckling av sitt andraspråk (se Börestam & Huss, 2001; Sandvik & Spurkland, 

2015; Skolverket, 2016). Oavsett hur långt barnet har kommit i sina 

modersmålspråkkunskaper när hen börjar förskolan är utveckling av modersmålet viktigt 

för barnets språkutveckling. Förskolans läroplan (Skolverket, 2018) som nu även lägger 

vikt vid att barnen ska få förutsättningar att utveckla sitt modersmål gör att det blir högre 

krav på förskolans verksamhet i arbetet med barnens modersmål. Det väcker många 

funderingar hos oss om hur detta ska gå till. Samtliga förskollärare kände att de står inför 

ett mycket svårt uppdrag att utveckla barnens modersmål med de resurser de har nu. Idag 

har barnen inte rätt till modersmålspedagoger förrän de börjar grundskolan och det är 

något som vi har börjat ifrågasätta efter de nya målen i läroplanen. Vi håller med Sandvik 

och Spurkland (2015) som skriver att det är viktigt att ha tillgång till 

modersmålspedagoger eller tvåspråkig personal när barn lär sig sitt andraspråk. Det säger 

sig självt att det är ytterst svårt för personalen i förskolan att utveckla ett språk de själva 

inte kan. Det är som att lära ut matematik när man själv inte kan räkna. Självklart kan 

förskolan stötta barnen, visa på värdet med barnets modersmål och få barnen att se sina 

språk som en kompetens och något de ska vara stolta och värna över. Barnen ska få känna 

trygghet och självsäkerhet kring sitt modersmål. Det är även viktigt för att barnet ska se 

sig själv som en kompetent individ. 

 

Språket är ett av de viktigaste verktygen i vår kommunikation inom förskolan och våra 

privata liv. För att ge dessa barn den bästa möjligheten till att bli integrerade och en del av 

förskolan och samhället bör barnen få stöttning att utveckla både sitt modersmål och det 

svenska språket. En av de stora frågor vi måste ställa oss är hur förskolan ska ge barn med 

svenska som andraspråk förutsättningarna för att få utveckla sitt modersmål i förskolan. 

Vygotskij (refererad i, Askland & Sataøen, 2014) visar på hur samspelet med andra är 

viktigt för barns lärande och om de inte får möjligheten att samspela med andra på sitt 
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modersmål undrar vi hur det kan komma att påverka deras språkliga utveckling. Speciellt 

eftersom en av förskollärarna tydligt uttryckte en stor oro att barnen kommer tappa sina 

modersmål då han har sett det hända. 

Språkbärare i barngruppen 

Leken är en stor del av förskolans vardag och för att bli inkluderad kan det krävas en viss 

språklig kompetens i majoritetsspråket och förståelse för lekens uppbyggnad (Björk-

Willén, 2018). Enligt Vygotskij (refererad i, Askland & Sataøen, 2014) är det via mer 

erfarna jämnåriga och vuxna som barnet lär sig och utvecklas. Förskollärarna uttryckte att 

det är viktigt att vara en närvarande pedagog för att kunna stötta barnen i de missförstånd 

som kan uppstå och hjälpa barnet in i leken och gemenskapen. Leken är en viktig del för 

att bli en del av gemenskapen på förskolan men även för att lära sig lekkoder och det 

svenska språket. En av förskollärarna uttryckte hur viktiga barnen som har svenska som 

modersmål är för utvecklingen av det svenska språket för barnen med ett annat 

modersmål. Hon såg dessa barn som ”språkbärare” då barn lär sig bäst i samspel med 

varandra. I Sveriges Radios program ”Vetandets Värld” tar de upp problematiken där barn 

med svenska som modersmål blir en minoritet och hur de påverkar barnen med svenska 

som andraspråks lärande av det svenska språket. 

 

Frågor som väcktes hos oss när det kommer till detta är om kommunerna borde ha ett 

ansvar att se till att det blir blandade barngrupper på förskolorna. Detta för att alla barn ska 

få möjlighet att möta det svenska språket och att barn med svenska som modersmål ska få 

möta barn med andra språk och kulturer. Barn behöver få känna att deras båda språkliga 

identiteter har ett värde och samtliga förskollärare belyser vikten av att arbeta för att 

barnen ska känna att deras tvåspråkighet är en kompetens. För att kunna vara en 

närvarande pedagog och ge barnen det stöd de behöver uttryckte samtliga förskollärare att 

de önskar att barngrupperna var mindre än vad de är idag och de vill också få tillgång till 

mer utbildad personal. Vi ställer oss undrande om det finns möjlighet till detta inom en 

snar framtid. Barnen är vår framtid och de borde få de bästa möjliga förhållandena i sin 

vardag på förskolan. Om förskollärarna känner att deras arbetsförhållanden inte är 

ultimata med stora barngrupper är det rimligt att anta att barnen blir negativt påverkade av 

att de inte får det stöd och närhet de har behov av. 

Hur kan arbetet se ut? 

I våra efterforskningar kring vad litteratur och forskning säger kring detta ämne fann vi 

inte särskilt mycket om hur man konkret kan arbeta för att integrera barn med svenska 

som andraspråk i svenska förskolor. Vår uppfattning är att det finns mer forskning kring 

detta i andra länder. Det som genomsyrar allt är språket och det kan ses som självklart att 

språket har ett stort fokus då mycket av vårt lärande sker genom språket. Sverige har en 

lång historia av invandring men det är först nu det har börjat läggas ett större fokus på hur 

arbetet ska gå till. Både litteratur och förskolans läroplan ger mer riktlinjer än konkreta 

förslag, vilket gör att kvaliteten skiljer sig från förskola till förskola. Detta bekräftas även 

av Skolinspektionens granskning (2010). Att det inte finns några förslag på hur arbetet kan 

se ut kan vara förklarligt då alla individer är unika och att det inte går att ha en fast mall 

för alla. Dock anser vi att det är gynnande att få idéer och tips om hur arbetet kan se ut och 

ske. Genom att få förslag och se hur andra arbetar kan det inspirera de som inte har lika 

stor erfarenhet och göra att alla barn får en mer likvärdig vistelse på förskolan. 

Dokumentet som informanten Sofia gör i sin kommun anser vi vara ett steg i rätt riktning 

mot en mer likvärdig förskola. Det är ett underlag som alla kan ta del av och finna stöd i, i 

arbetet med barn med svenska som andraspråk. Några av de förskolor vi kontaktade, som 

tackade nej, har barn med svenska som andraspråk. Vissa av dessa tackade nej på grund av 
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att de ansåg sig inte kunna bidra till vår studie. Vi menar att detta visar på att det finns en 

obalans i arbetet ute på förskolorna. Självklart kan deras nekande till att delta i studien 

även handla om tidsbrist eller andra förutsättningar som gjorde det svårt att delta. Vi anser 

dock att det är nödvändigt att få förskolorna att börja reflektera kring sitt arbete med barns 

tvåspråkighet och hur de arbetar med att uppmärksamma barns olika kulturer i förskolan.  

Avslutande reflektion  

Denna studie har varit givande för oss och vi båda känner ett intresse av att gå vidare och 

undersöka mer om de olika aspekter som finns gällande barn med svenska som andraspråk 

i förskolan. Det finns många olika aspekter att titta på och det är ett stort ämne vilket har 

gjort att vi har svävat in på olika banor i vår efterforskning och fått jobba med att 

identifiera vad som är huvudämnet för studien och därefter fokusera på det. Vi hade en del 

svårigheter med att finna informanter och vår uppfattning är att det kan vara ett känsligt 

ämne. Det kan bero på att många förskolor inte reflekterat över att oavsett hur många barn 

med svenska som andraspråk som finns på förskolan ska förskolan arbeta med att visa på 

mångfald och värdet i ett mångkulturellt samhälle. Det kan också vara så att de inte har 

förutsättningarna eller kunskaperna om hur det arbetet kan se ut och genomföras i 

praktiken. Vi är medvetna om att vårt resultat hade kunnat se annorlunda ut ifall vi fått 

större spridning i erfarenheter och tankar kring arbetet med barn med svenska som 

andraspråk, men på grund av tidsramen vi haft fick vi anpassa oss efter det.  

Vidare forskning 

Det skulle vara värdefullt att gå vidare med att undersöka hur arbetet med mångfald och 

mångkultur ser ut på de förskolor och i de barngrupper där det inte finns barn med något 

annat modersmål än svenska.  

 

Det skulle även vara intressant att undersöka hur arbetet ser ut på förskolor för de barn 

som har två eller fler modersmål och där ett av modersmålen är svenska. När barnen har 

rätt att utveckla alla sina modersmål. 

 

Ett annat område som skulle vara intressant att undersöka är hur vårdnadshavarna med 

svenska som andraspråk ser på bemötandet och informationen de får när barnen börjar på 

förskolan. Hur mycket de får veta om arbetet som sker, vilka rutiner som finns, vilka 

kläder som behövs och ifall de får denna information på sitt modersmål. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

1.     Bakgrund 

a) Berätta kort om arbetslaget - antal pedagoger, utbildning och yrke 

b) Berätta kort om dig själv - antal år på denna förskola, antal år inom förskola 

överhuvudtaget 

c) Berätta kort om barngruppen - antal barn, ålder, olika kulturer/etniciteter  

  
2.      Hur arbetar ni för att integrera barn med svenska som 

andraspråk? 

a) Hur brukar ni introducera barnen för verksamheten/barngruppen? 

o    Finns det speciella aktiviteter ni brukar fokusera på? 

o    Mer gruppaktiviteter eller enskilda 

o    Stödmaterial? 

o    Vilka sorts aktiviteter har du märkt har varit lättare för barnet, där det 

finns mer tydligt svar eller där det är mer fritt? 

• Givna svar 

• Hypoteser  

o    Värdet att låta barnen ställa hypoteser för att utveckla språket. 

 

b) Har ni stött på svårigheter och i såna fall vilka? 

o    Problematik vid dagsrutiner, i omsorgssituationer som t.ex. blöjbyte 

  

c) Förekommer det att ni i arbetslaget diskuterar hur ni kan arbeta för att bäst gynna de 

barn som behöver lära sig svenska? 

o    Finns det gemensamma rutiner eller regler kring det arbetet? 

o    I så fall kan du ge exempel? 

  

d) Har ni möjligheter att arbeta med barnets modersmål? 

o    Och i sådana fall hur? 

  

3.     Barngruppen 

a) Vilka möjligheter har du sett för sammanhållningen i gruppen? 

o    Hur ser du på språkutveckling under den fria leken? 

b) Hur brukar barngruppen bemöta barn när de inte talar sammas språk? 

o    Har du sett skillnader beroende barngrupp? 

c) Ser arbetet med språkförståelsen annorlunda ut beroende på antalet barn med svenska 

som andraspråk? 

o    Vilka svårigheter kan finnas och hur bemöter ni dem? 

Har ni möjlighet att arbeta med barnets modersmål dagligen? 

• I såna fall på vilka sätt? 

 

 



 

 

 

4.     Föräldrasamverkan 

a) Berätta om dina erfarenheter av att samverka med föräldrar/vårdnadshavare” 

o    Strategier 

o    Svårigheter? 

b) Gör ni några skillnader på inskolningen? 

c) Brukar ni använda något material som stöd i kommunikation med vårdnadshavare 

som har svenska som andraspråk? 

o    Bildstöd 

o    Tolk, brukar det finnas att tillgå 

o    Översatta dokument 

  

5.     Vilka material och kompetens önskar pedagogen att 

verksamheten ska ha tillgång till i arbetet med barn med svenska 

som andraspråk? 

a) Anser du att det är lätt att finna material som kan stötta dig i ditt arbete? 

o    Var fann du detta material? 

o    I läroplanen står det att förskolan ska ge förutsättningarna för barn med 

annat modersmål än svenska att utveckla det språket, känner du att ni 

tillgång till de medel som behövs för att kunna ge barnen den 

förutsättningen? 

b) Känner du att det finns stöd att få från förskolans huvudman? 

c) I en drömvärld vad för sorts material önskar du att det fanns för alla att få tag på? 

  

Beskriv gärna 

Ge exempel 

Vilka tankar och strategier ligger bakom detta arbete? 

Det där lät jätteintressant, hur tänker du kring det? 

  
 

 



 

 

 

Bilaga 2 

Missivbrev 

Hej! 

  
Vi är två studenter vid Umeå Universitet som går vår sjunde och sista terminen på 

förskollärarlinjen och vi är i full gång med att skriva vårt examensarbete. Syftet med detta arbete 

är att vi vill öka kunskapen om hur förskollärare beskriver hinder och möjligheter i arbetet med att 

integrera barn med svenska som andraspråk i förskolans verksamhet. 

 

Vi har börjat fördjupa oss i forskning och litteratur kring det aktuella ämnet, men har också för 

avsikt att ta hjälp av verksamma förskollärare genom intervjuer. Därmed vill vi intervjua dig, som 

har kunskap, utbildning och erfarenheter som är värdefulla för vårt arbete. Intervjun kommer att 
bestå av X olika frågor kring ämnet. Intervjun tar mellan 30-60 minuter och vi hoppas att du har 

möjlighet att delta. 

  
Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Detta 

innebär att deltagandet är frivilligt och om du så skulle vilja så kan du när som avbryta intervjun 

och därmed ditt deltagande, samt att avstå att svara på frågor. Ditt deltagande kommer att 
behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i detta arbete. 

  

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta någon av oss för mer 

information. 
  

 
 
 

Tack på förhand! 

  
Med Vänliga Hälsningar 

Lina Ström lina.xxx@gmail.com 

Petra Kaatari petra.xxx@gmail.com 
Förskollärarprogrammet Umeå Universitet. 

Kurs: Examensarbete för förskollärarexamen, kurskod 6PE255  

 

 

 


