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 Abstrakt 
Syftet  med  denna  studie  var  att  beskriva  åtta  pedagogers  uppfattningar  om  
flerspråkiga  barns  inkludering/  exkludering  in  i  barngrupp.  Studien  är  kvalitativ  och  
genomfördes  med  semistrukturerade  intervjuer  på  två  förskolor  i  olika  kommuner.  
Utifrån  den  tidigare  forskningen  (referenser),  som  främst  fokuserar  på  barns  
språkutveckling,  eller  barn  i  behov  av  stöd  gjorde  att  vi  valde  att  fokusera  på  språkets  
betydelse  för  inkludering/exkludering.  Största  fokus  la  vi  på  hur  flerspråkiga  barn  kan  
inkluderas  i  barngruppen,  då  det  kan  finnas  fler  aspekter  än  enbart  det  verbala  språket  
som  utgör  inkludering/exkludering.  Resultatet  av  denna  studie  styrker  att  det  verbala  
språket  har  en  stor  betydelse  för  inkludering/exkludering,  men  vi  fann  även  andra  
aspekter  som  klart  är  bidragande  aspekter  utöver  det  verbala  språket.  De  aspekterna  
var  när  kommunikationen  brister,  den  tysta  perioden,  pedagogernas  roll  och  
utformningen  av  verksamheten.  
  
Nyckelord:  Inkludering,  Exkludering,  Flerspråkiga  barn,  Förskola,  språk,  Invandrar  
barn,  Pedagogers  roll  
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 1. Inledning  
I  dagens  Svenska  samhälle  lever  vi  i  en  mångfald,  17  %  av  den  Svenska  
befolkningen  är  födda  utanför  Sveriges  gränser.  Detta  utgör  att  Sverige  är  ett  land  
som  är  rikt  på  språk  och  kulturer  (Lunneblad  &  Beach,  2011).  Deras  forskning  
fokuserar  mestadels  på  mångfald,  men  även  på  barn  med  speciella  behov.  
Däremot  framkommer  det  inte  mycket  om  flerspråkighets  betydelse  för  
inkludering  och  exkludering  i  förskolan.  Detta  vill  vi  studera  då  vi  anser  att  det  
finns  en  kunskapslucka  som  vi  vill  börja  fylla  igen.  Genom  att  skapa  en  förståelse  
av  pedagogers  uppfattningar  kring  flerspråkighets  betydelse  för  inkludering  och  
exkludering  i  barngruppen.      
  
Tidigare  forsknings  centrala  syfte  har  varit  att  skapa  ett  samhälle  som  baseras  på  
trygga  miljöer  och  ett  samhälle  där  alla  ses  som  lika  värda,  det  vill  säga  ett  
samhälle  som  grundar  sig  på  inkludering.  Både  Brantefors  (2015)  och  Lunneblad  
et  al.(2011)  beskriver  sin  forskning  som  ett  sätt  att  hjälpa  samhället  och  förskolan  
att  förstå  betydelsen  med  jämställdhet  och  integrationen  av  barn  i  
förskolan.    Efter  granskningar  utav  deras  artiklar  framkom  det  några  viktiga  
aspekter  när  det  gäller  inkludering.  Dessa  var  språket,  barnuppfostran,  kulturen  
och  medvetenheten  kring  mångfalden.  Båda  menar  att  om  pedagoger  är  
medvetna  om  dessa  begrepp  och  vågar  tänka  utanför  de  “normala”  ramarna,  ger  
det  barnen  bättre  förutsättningar  till  att  barnen  inkluderas.  Wedin  (2011)  menar  
att  föreställningen  om  att  språk  enbart  innefattar  ord  och  grammatik,  är  väldigt  
vanligt,  men  att  språk  är  mycket  större  än  så.  För  att  nämna  något,  menar  hon  att  
människan  har  ett  väldigt  utvecklat  signal  system.  Med  det  synsättet  har  man  ett  
vidgat  språkbegrepp  som  betyder  att  all  form  av  kommunikation  är  på  något  vis  
ett  språk.    
  
Enligt  Skolverket  (2011)  har  vart  femte  förskolebarn  ett  annat  modersmål  än  
svenska,  vilket  utgör  språklig  mångfald  som  pedagogerna  måste  ta  tillvara.  
Tidigare  forskning,  bland  annat  Wedin  (2011),  visar  att  språklig  mångfald  kan  
skapa  språkliga  barriärer  mellan  barnen.  Vilket  i  sin  tur  kan  leda  till  exkludering  
ifrån  gruppen.  Hon  menar  att  hon  ser  en  tydlig  skillnad  på  barn  med  det  svenska  
språket  och  barn  med  svenska  som  andra  språk.  De  barn  som  inte  har  språket  får  
jobba  mycket  mer  med  att  få  kontakt  för  att  kunna  skapa  relationer  med  andra  
barn  i  gruppen,  men  oftast  kommer  inte  dessa  barn  in  i  gruppen.  Medan  barn  
som  har  språket  inte  behöver  kämpa  lika  mycket  med  detta.  Detta  är  något  som  
blir  allt  vanligare  i  den  svenska  förskolan  och  är  ett  centralt  ämne  för  pedagoger  
ute  på  förskolorna.    
  
Förskolans  organisation  är  under  en  ständigförändring  i  och  med  den  rådande  
flyktingpolitiken  (Lunneblad  och  Beach,  2011).  Detta  är  något  som  vi  själva  har  
lagt  märke  till  när  vi  har  jobbat  i  verksamheterna  och  under  vår  
verksamhetsförlagda  utbildning.  Konstellationerna  ändras  ständigt  då  barn  byter  
avdelning  efter  ålder,  men  på  senare  år  har  detta  blivit  mer  frekvent  i  och  med  
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den  flyktingpolitik  som  råder  som  gör  att  detta  händer  oftare  och  mitt  i  
terminerna.  Vilket  blir  en  utmaning  då  förskolorna  ska  bygga  sin  verksamhet  
efter  den  barngrupp  de  har  och  ändras  med  den  och  lägga  upp  planeringen  efter  
barnen  som  är  där.  
  
Utifrån  de  tidigare  aspekter  som  framkommit  i  den  tidigare  forskningen,  väljer  vi  
i  huvudsak  att  fokusera  på  hur  man  kan  inkludera  flerspråkiga  barn  in  i  
barngruppen.  Vi  valde  detta  ämne  eftersom  det  är  ett  aktuellt  ämne  idag,  som  det  
tidigare  inte  forskats  mycket  kring.  Vi  vill  därför  försöka  fylla  detta  hål  då  vi  
anser  att  detta  är  en  viktig  kunskap  som  behövs  i  och  med  förändringarna  som  
sker  i  världen  som  också  påverkar  förskolan.  
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 2. Bakgrund 
Brantefors  (2015)  beskriver  en  tydlig  bild  kring  hur  man  ser  på  mångfald  i  
Sverige  idag,  speciellt  när  det  kommer  till  språkliga  och  kulturella  skillnader.  
Under  de  senaste  tio  åren  har  synsättet  mot  nyanlända  kritiserats  och  ändrats  på.  
Detta  har  skapat  en  märkning  som  antyder  att  vi  pratar  kring  ”vi”  och  ”dem”  
istället  för  att  se  oss  som  jämbördiga.  För  att  få  ett  stopp  på  hur  vi  människor  
argumenterar  och  talar  om  ting  menar  Murray  (2012)  att  ökad  förståelse  kring  
mångfald  kan  göra  att  vi  kommer  från  dessa  begrepp.  Hon  menar  även  att  vi  inte  
får  tappa  respekt  för  mångfald,  utan  att  vi  också  måste  kunna  erkänna  olikheter  
utan  att  se  det  som  något  dålig.  För  att  främja  detta  har  skolväsendet  rent  
generellt  fått  en  tydligare  roll  för  att  främja  medvetenheten  och  värdet  av  
mångfald  på  förskolan  och  skolan,  för  att  alla  ska  bli  integrerade.  Då  barnens  
tidiga  åldrar  sätter  grunden  för  hur  deras  framtid  kommer  se  ut  och  vilken  
förståelse  de  kommer  att  ha  för  omgivningen,  är  det  viktigt  att  belysa  en  positiv  
bild  av  mångfald.  Genom  att  ge  barnen  grunden  till  att  bli  medvetna  och  trygga  i  
begreppet  mångfald  kan  deras  bild  förändras  mot  den  positiva  sidan  av  
mångfalden.  Brantefors  (a.a.)  menar  dock  att  Sverige  kommit  långt  i  
utvecklingen,  och  har  i  stor  utsträckning  ändrat  lagen  om  den  svenska  
utbildningen.  Detta  har  skapa  en  utbildning  för  jämställdhet  och  allas  lika  värde  
och  rätt.  
  
Murray  (2012)  menar  att  i  dagens  samhälle  är  barnen  så  unga  som  tre  år  
medvetna  om  begreppet  ras  och  kan  visa  negativa  attityder  gentemot  människor  
med  annan  kulturell  bakgrund.  Barn  är  även  medvetna  om  att  vi  är  olika,  har  
olika  hudfärger,  hårfärger  och  ögonfärger.  Således  har  barn  också  många  
kunskaper  kring  olikheter  när  det  gäller  kön,  språk  och  fysiska  hinder.  Hon  
menar  att  detta  är  det  talade  språkets  effekter,  hur  vi  pratar  om  saker  och  ting  
som  skapar  dessa  skillnader  vilket  kan  leda  till  hur  barnen  söker  makt  i  olika  
sammanhang.  Man  kan  säga  att  samhället  blir  skiktat  och  får  en  negativ  effekt  på  
barnens  identitetsskapande.  Därför  är  det  viktigt  att  organisationen  på  förskolan  
utformar  verksamheten  utifrån  alla  barns  lika  värde,  där  man  är  medveten  om  
mångfald  för  att  ge  alla  barn  chans  till  att  bli  inkluderad  (Murray  a.a.).  
  
2.1  Inkludering  och  exkludering    
Hilt  (2015)  menar  att  tidigare  har  inkludering  kopplats  samman  med  
“integration”,  men  integration  är  en  ömsesidig  relation  mellan  invandrarfamiljer  
och  värdlandets  myndighet.  Hon  menar  att  vi  alltså  måste  skilja  på  dessa  
begrepp.  Med  tanke  på  förståelsen  av  ett  förändrat  samhälle  menar  Hilt  att  vi  
måste  förstå  inkludering  och  exkludering  med  en  ny  förståelse  innebörd.  I  hennes  
artikel  finns  det  en  aktuell  förklaring  till  skillnaden  mellan  inkludering  och  
exkludering.  Hon  menar  att  dessa  beror  på  hur  samhället  i  sig  gör  en  skillnad  och  
vilken  norm  som  finns  i  samhället.  Vidare  förklarar  hon  att  det  som  är  skillnad  i  
en  del  av  världen  kan  ses  som  en  likhet  (norm)  i  ett  annat,  man  inkluderas  eller  
exkluderas  alltså  beroende  på  vilken  norm  som  existerar  just  på  den  aktuella  
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platsen  (Hilt,  2015).  Tossebro  (2004)  menar  att  ofta  kopplar  man  inkludering  och  
exkludering  med  varandra  vilket  är  fel  då  dessa  begrepp  är  motsatsen  till  
varandra.  Men  dessa  begrepp  går  ändå  inte  skilja  på  då  de  kompletterar  
varandra.  Han  menar  vidare  att  inkludering  står  för  något  som  grundar  sig  i  ett  
demokratiskt  samhälles  synsätt  där  alla  människor  har  lika  värde.  I  förskolan  står  
inkludering  för  en  motiverad  målsättning  som  utgör  grunden  till  att  man  ska  bli  
inkluderas  in  i  gruppen.  Man  kan  även  säga  att  alla  i  omgivningen  är  en  del  av  
inkludering  för  att  det  ska  bli  en  helhet.  Då  grunden  är  på  ett  demokratisk  plan  
måste  flera  delar  kunna  bilda  en  helhet  som  blir  inkludering  och  grunderna  kan  
baseras  på  synsättet  allas  lika  värde  och  accepterande  av  att  vi  alla  är  lika  men  
ändå  olika  i  sig.  Vidare  beskriver  Tossebro  (a.a.)  i  sin  forskning  att  det  centrala  
med  inkludering  och  integrering  är  att  ha  ett  accepterande  synsätt.  Oftast  blir  det  
ett  stort  fokus  kring  varför  någon  exkluderats  och  inte  hur  man  jobbar  emot  att  
alla  ska  inkluderas.  Han  vill  att  fokus  ska  ligga  på  hur  man  kan  inkluderas  in  i  
förskolan  och  hur  man  kan  hjälpa  de  barn  som  har  blivit  exkluderade  ifrån  
gruppen.  Han  menar  vidare  att  den  förskolan  som  ska  vara  för  alla  utifrån  alla  
individers  enskilda  behov  existerar  inte  om  inte  alla  barn  är  inkluderade  i  
förskolan  (Tossebro,  2004).    
  
Tossebro  (2004)  beskriver  inkludering  som  ett  sätt  för  dem  med  makt,  det  vill  
säga  pedagoger,  att  förändra  verksamhetens  syn  på  allas  lika  värde.  Genom  att  
koppla  samman  allas  likavärde  och  integrering  kan  det  skapa  en  ny  bild  kring  
den  likgiltiga  synen  som  finns  att  sträva  efter.  Under  många  år  har  just  
inkludering  på  många  vis  blivit  missvisande  och  fått  en  otydlig  bild,  på  grund  av  
hur  vi  pratar  om  det.  Begreppet  inkludering  har  under  längre  tid  använts  till  
något  som  anses  som  olikheter.  Detta  har  skapat  vissa  barriärer  när  folk  pratar  
om  just  inkludering.  Den  vårdslösa  användingen  utav  begreppet  inkludering  har  
skapat  allvarliga  konsekvenser  och  skapar  även  problem  i  praktiken  då  det  oftast  
bildas  allianser  mellan  olika  ställnings  taganden  om  begreppet.  Han  menar  
vidare  att  det  är  verksamhetens  avsvar  att  få  bort  dessa  skillnader  i  språket  om  
inkludering.  Då  det  är  verksamheten  och  förskolans  organisation  som  sätter  
grunden  till  barnens  förutsättningar  till  inkludering.  (Tossebro,  2004).  
  
2.2  Organisationen  
Då  organisationen  är  en  central  aspekt  när  det  gäller  hur  barnen  inkluderas  på  
förskolan,  krävs  ett  system  för  att  utveckla  verksamheten.  Till  exempel  krävs  det  
att  verksamheten  fördelar  barnen  i  mindre  grupper,  med  hjälp  av  olika  kriterier.  
Dessa  kriterier  kan  exempelvis  baseras  på  ålder,  kulturell  bakgrund  eller  sociala  
förhållanden  (Beijer,  2008).  Wrethander  Bliding  (2007)  menar  att  på  så  sätt  blir  
barnens  olikheter  och  likheter  utgångspunkten  för  hur  pedagogerna  organiserar  
sin  verksamhet.  Men  deras  värderingar  och  kunskaper  sätter  sin  prägel  i  
barngruppen  som  barnen  ofta  gör  om  till  sina  egna.  Varje  dag  jobbar  barnen  med  
att  skapa  olika  relationer  mellan  sig,  vilket  inte  alltid  är  lätt  på  en  förskola.  Det  är  
ofta  stora  barngrupper  som  gör  det  svårt  för  vissa  barn  att  ta  plats  och  visa  på  att  
de  vill  skapa  en  relation  med  ett  annat  barn.  I  relationsarbete  sker  det  hela  tiden  
nya  relationer,  barn  inkluderar  eller  exkluderar  andra  barn.  Det  finns  många  
olika  sätt  där  barn  kan  ses  som  exkluderade  från  gruppen  på  grund  av  
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exotifiering1  av  mångfald.  Ett  exempel  är  om  det  verbala  språket  brister,  då  kan  
det  behövas  speciellt  mycket  träning  för  att  behärska  det.  Det  kan  leda  till  att  
andra  barn  ser  det  som  annorlunda  för  gruppen,  vilket  gör  att  flerspråkiga  barn  
får  det  svårare  att  skapa  sig  goda  kamratrelationer  (Wrethander  Bliding  2007).  
Grüningen,  Kochenderfer,  Perren,  och  Alssaker  (2012)  belyser  även  detta  i  deras  
undersökning  som  visade  att  flerspråkiga  barn  löper  en  mycket  större  risk  att  inte  
bli  accepterade  av  sina  jämnåriga  kamrater,  det  mesta  tydde  på  de  språkliga  
problemen.  Att  barnen  inte  kunde  kommunicera  med  varandra  gjorde  att  de  
flerspråkiga  barnen  valdes  bort  i  gemenskapen,  vilket  också  gjorde  att  de  
flerspråkiga  barnen  fick  det  svårare  i  sociala  sammanhang.    Vidare  menar  
Grüningen  et  al.  (2012)  att  en  annan  bidragande  aspekt  till  att  de  flerspråkiga  
barnen  blir  exkluderad  är  att  de  tenderar  att  vara  mer  tillbakadragna  och  visa  
mer  aggressivt  utspel.  En  bidragande  aspekt  till  detta  visade  sig  vara  att  barnen  
hade  olika  modersmål  och  enligt  Wedin  (2010)  måste  barnen  ha  grunden  i  sitt  
eget  modersmål  för  att  kunna  lära  sig  det  nya  språket.    
  
Enligt  Beijer  (2008)  har  barn  rätt  att  få  fortsätta  lära  sig  sitt  modersmål  när  de  har  
blivit  placerad  i  grundskolan  upp  till  gymnasiet,  det  vill  säga  att  de  kan  välja  
modersmåls  undervisning.  Kommunen  har  också  en  skyldighet  att  erbjuda  
barnen  detta,  men  detta  gäller  alltså  inte  än  i  förskolan  som  lag,  även  om  avsikten  
är  att  även  barn  i  förskoleklass  har  rätt  till  den  undervisningen  så  finns  den  inte  
reglerad  i  förordningstexten  än.  
  

Under  1900-‐‑  talet  minskade  förskolans  stöd  till  de  flerspråkiga  
barnen  kraftigt,  och  vid  skolverkets  kartläggning  2002  framkom  
att  endast  omkring  50  kommuner  (av  ca  280)  erbjöd  
modersmålsstöd  i  förskolan.  Enligt  Skolverkets  statistik  för  
2002/03  hade  50  300  av  de  ett  annat  modersmål  än  svenska.  Av  
dessa  fick  13  procent  modersmålsstöd.  Detta  var  en  markant  
minskning  från  1900  talet  då  andelen  barn  i  denna  åldersgrupp  
som  fick  modersmålsstöd  var  57  procent.  
(Beijer,  2008,  s.57)  

  
Sammanfattnings  vis  behöver  barn  vuxna  förebilder  i  förskolan  som  kan  hjälpa  
dem  i  sin  roll  att  bli  samhällsmedborgare.  Vårt  samhälle  idag  är  präglat  av  en  
mångfald,  och  i  detta  fall  en  språkligmångfald.  För  att  denna  språkligamångfald  
ska  utvecklas  behövs  det  pedagoger  som  främjar  barnens  modersmål,  för  att  
skapa  grunden  till  flerspråkighet.  Pedagogernas  roll  har  alltid  varit  och  är  viktig  
för  att  lära  barnen  att  se  allas  lika  värde  oberoende  av  vilket  modersmål  de  har.  
  
2.3  Pedagogernas  roll  i  ständig  förändring  
Riddersporre  och  Persson  (2012)  beskriver  en  stor  utveckling  av  skolväsendet  
under  1970  talet  då  finansieringen  av  förskolan  utökades,  detta  ledde  till  att  fler  
och  fler  sökte  sig  till  förskolans  värld.  Alla  barn  oberoende  av  bakgrunds-‐‑
förhållanden  och  levnadsvillkor  kunde  söka  sig  till  förskolan,  “en  förskola  som  når  

                                                
1 Exotifiering  –  Stereotypa  bilder  av  hur  personer  från  olika  områden  beter  sig/ser  ut  och  varför  detta  gör  dem  
lite  mer  intressanta,  spännande,  exotiska.  Detta  kan  drabba  alla  och  kan  ses  på  ett  positivt  eller  negativt  sätt.  I  
denna  bemärkelse  på  ett  positivt  sätt. 
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så  gott  som  alla  barn,  som  är  tillgänglig,  likvärdig  och  med  personal  som  har  hög  
utbildningsnivå”  (Riddersporre  &  Persson  2012,  s30).  Förskolan  blev  en  plats  för  
lärande  och  kunskaper  inte  bara  kring  de  didaktiska  ämnesområdena  utav  även  
för  demokrati,  allas  lika  värde  och  respekt  för  sina  medmänniskor.  Det  var  de  
högutbildade  pedagogerna  som  skulle  fostra  barnen  till  detta  och  blev  då  barnens  
förebilder  när  det  kom  till  utveckling  och  lärande.  Man  kan  säga  att  det  var  och  
är  fortfarande  pedagogerna  som  är  medhjälpare  till  att  barnen  skapar  sig  en  
identitet,  och  än  idag  är  pedagogernas  huvudsakliga  uppgift  att  ta  en  
meningsbärande  roll  för  barnen  i  förskolan  tillsammans  med  föräldrarna.  
  
Pedagogernas  synsätt  på  barn  har  en  stor  inverkan  på  hur  de  utvecklas  i  
förskolan.  Att  man  förr  såg  barnen  som  ett  oskrivet  blad,  där  de  vuxna  skulle  
förse  dem  med  den  nödvändiga  informationen  som  ansågs  var  rätt,  gjorde  att  
barnet  i  sig  blev  hämmat  (Riddersporre  &  Persson,  2012).  Vilket  även  Askland  
och  Sataoen  (2011)  som  refererar  till  Vygotskij  som  menar  att  man  ser  samspelet  
mellan  barn  och  vuxna,  som  den  på  drivande  faktorn  till  barns  utveckling.  Det  är  
pedagogernas  eller  de  vuxnas  handlingar  och  göranden  som  barnen  härmar  och  
tar  efter  för  att  skapa  kunskaper.  Det  vill  säga  att  det  är  de  vuxna  som  sätter  
grunden  till  barnens  lärande  och  utveckling.  Riddersporre  och  Persson  (2012)  
menar  att  man  idag  ser  på  barn  som  egna  individer  med  personliga  mål,  
intressen  och  utveckling  och  det  är  pedagogernas  roll  att  se  till  varje  enskilt  barn.  
Lokken,  Haugen  och  Röthle  (2010)  menar  att  det  är  barnen  som  är  på  förskolan  
som  ska  stå  i  fokus,  det  är  de  som  ska  utvecklas  och  erövra  kunskap.  Om  ett  barn  
får  ett  svar  på  en  fråga  utan  att  själv  försöka  lista  ut  det,  utvecklas  inte  barnets  
egna  kreativa  tanke  process.  Vilket  också  kan  leda  till  ytligt  lärande  och  som  
också  påverkar  barnets  språk.  När  de  ska  planera  och  genomföra  sin  verksamhet  
ska  alla  barnens  behov  bli  tillgodosedda  för  att  barnen  ska  kunna  utvecklas,  
Riddersporre  och  Persson  (2012).  
  
2.4  Vad  räknas  som  språk  och  vad  är  flerspråkighet?  
Språk  kan  vara  allt  från  det  talande  språket  till  dans,  musik,  kroppsspråket,  etc.  
Oavsett vilket, är språk en social egenskap och kunskap som vi alla mer eller mindre är 
bärare av (Wedin,  2011). 
  
Det  blir  allt  vanligare  att  människor  pratar  två  eller  fler  språk,  men  det  betyder  
alltså  inte  att  dessa  människor  kan  flera  språk  flytande,  utan  det  är  i  sociala  
sammanhang  tillsammans  med  andra  människor  som  de  kan  utveckla  språk,  
(Kleyn,  Lòpez  och  Makar,  2015;  Bligh  och  Drury,  2015).  Kleyn  et  al.  (2015)  
beskriver  fortsättningsvis  med  att  språk  är  så  mycket  mer  än  bara  grammatik  och  
struktur,  om  chans  ges  till  att  utveckla  språkkunskaper  vill  säga.  Barn  som  blir  
hindrade  att  prata  sitt  modersmål  i  skolsammanhang,  separeras  för  det  första  
från  resten  av  barngruppen,  blir  stämplade  som  annorlunda,  och  blir  hindrade  i  
sin  utveckling.  Eftersom  de  inte  har  samma  språkkunskaper  som  andra  barn  i  
omgivningen.    På  vissa  ställen  i  världen  får  dessa  barn  med  att  annat  språk  än  
majoriteten  inte  prata  sitt  modersmål,  utan  blir  hindrade  av  lärare/  ledning  i  tron  
att  barnen  kommer  att  utveckla  landets  språk  snabbare  (Kleyn  et  al.  2015).  
Egentligen  behöver  dessa  barn  få  hjälp  med  språket  för  att  bli  inkluderade  i  
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gruppen  (Wedin,  2011).  Pedagogernas  roll  som  stöd  till  de  flerspråkiga  barnen  
blir  alltså  desto  viktigare.  
  
  I  Dolores  Calero,  Parra,  Lopez  -‐‑  Rubio,  Carles,  Mata,  Vives,  Navarro  och  
Marquez  (2013)  forskning  fokuserar  de  på  att  se  skillnader  på  176  stycken  
spansktalande  barns  språk  som  betydelse  för  hur  de  klarade  av  den  akademiska  
utvecklingen.  Forskningen  gick  ut  på  en  rad  olika  tester  för  att  undersöka  
skillnader  i  utvecklingen  hos  barn,  beroende  på  om  de  var  flerspråkiga  eller  hade  
spanska  som  modersmål.    Det  som  framkom  av  forskningen  var  att  
invandrarbarn  underpresterar  akademiskt  sett  jämfört  med  infödda  barn.  Detta  
kunde  påvisas  av  andra  länder  som  USA,  Nederländerna  och  England  där  det  
visade  att  invandrarbarn  hade  ett  inlärningsunderskott  och  då  uppnådde  sämre  
skolprestation.  Språket  var  en  bidragande  faktor  till  att  resultatet  blev  sämre,  då  
barnen  inte  i  tidig  ålder  kommit  i  kontakt  med  språket  och  på  så  sätt  inte  kunde  
göra  sig  förstådd.  Även  Wedin  (2011)  menar  att  det  är  av  stor  vikt  att  barnen  i  
tidig  ålder  kommer  i  kontakt  med  det  nya  språket  för  att  inte  bli  exkluderade  från  
de  andra  barnen  i  gruppen.  Det  visar  sig  att  barnen  med  sämre  språk  kunskaper  
blev  exkluderade  och  utstötta  ifrån  gruppen,  medan  barn  med  bättre  
språkkunskaper  kunde  ha  större  chans  att  bli  inkluderade  in  i  gruppen.  Även  
Gibbons  (2002)  beskriver  hur  svårt  det  är  för  barn  med  annat  modersmål  att  ställa  
om  sig  och  lära  sig  ett  nytt  språk.  Hon  beskriver  hur  man  måste  börja  om  från  
början  och  börja  i  det  stadiet  där  man  använder  enkla  och  konkreta  ord  som  titta,  
lampa  och  så  vidare,  då  de  sätter  grunden  för  att  bygga  på  ett  språk.  Detta  är  
ingen  lätt  process  utan  en  process  som  tar  lång  tid  och  som  kan  särskilja  ett  barn  
ifrån  gruppen.  
  
Myndigheten  för  skolutveckling  (2011)  beskriver  att  i  150  länder  finns  det  500-‐‑600  
olika  talande  språk.  Detta  gör  att  man  kan  se  språket  som  ett  sätt  att  vara  en  
tillgång  för  den  språkliga  mångfald  som  finns.  Gibbons  (2002)  menar  att  då  
språket  är  samspel  mellan  olika  parter  anses  det  som  något  socialt  och  
nödvändigt  för  den  sociala  människan.  Vidare  menar  hon  att  språket  finns  med  i  
nästan  allt  vi  gör  och  är  en  central  kontext  till  hur  vi  samspelar  och  samarbetar  
mellan  varandra.  Språket  blir  då  viktigt  för  alla  människor.  Barn  som  inte  har  
något  språk  att  göra  sig  förstådda  med  kan  komma  i  skymundan  i  en  barngrupp  
där  majoriteten  av  barnen  pratar  samma  språk,  de  blir  alltså  exkluderade  ifrån  
resten  av  gruppen.  Det  är  därför  viktigt  att  dessa  barn  får  den  hjälp  de  behöver  
med  språket  för  att  bli  inkluderade  (Wedin,  2011).  Hon  beskriver  vidare  i  sin  
forskning  fyra  olika  pelare  som  stöd  för  barnet  i  inkluderade.  Det  första  är  att  
hjälpa  dem  med  modersmålet,  det  andra  är  en  socialkulturellt  stödjande  miljö,  
den  tredje  är  undervisning  i  svenska  som  andraspråk  och  den  fjärde  är  språkligt  
anpassade  aktiviteter.  Alla  dessa  stöttepelare  måste  finnas  för  att  barnen  ska  bli  
flerspråkiga  och  få  chansen  till  sociala  egenskaper.  
  
Ända  från  födseln  strävar  människor  efter  att  kommunicera  med  varandra  på  
olika  sätt,  oavsett  vart  i  världen  de  kommer  ifrån.  Språket  utvecklas  redan  från  
födsel,  då  man  som  vuxen  pratar  med  barnet.  Men  små  barn  bryr  sig  inte  så  
mycket  om  vad  som  sägs,  utan  lyssnar  på  hur  som  sägs  och  kopplar  det  samman  
med  ansiktsuttryck,  tonfall  och  gester,  kroppsspråket.  När  de  vuxna  börjar  
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benämna  ord  som  finns  i  vardagen,  som  ta  på  blöjan,  ta  av  byxorna,  utvecklar  
man  barnens  förståelse  för  språket  och  hur  man  artikulerar  orden.  Detta  blir  en  
svårighet  för  barn  med  annat  modersmål  än  värdelandets  då  de  inte  fått  höra  det  
från  födseln  (Askland  &  Sataoen,  2011).  Lokken  et  al.(2010)  beskriver  i  sin  
tidigare  forskning  att  barn  som  försöker  skapa  kontakt  och  kommunikation  när  
de  inte  har  språket,  ökar  de  deras  chanser  till  att  kunna  skapa  ett  bra  språk  
senare.  Medan  barn  som  inte  visar  nått  intresse  för  att  kommunicera  eller  delta  
har  svårare  att  få  ett  bra  fungerande  språk.  Även  om  barnet  sitter  med  och  är  
intresserad  utav  språket  så  blir  det  svårare  för  dem  att  komma  in  i  barngruppen  
om  de  inte  visar  intresse  för  att  skapa  en  interaktion  med  någon  annan.  
  
2.5  Vilket  stöd  är  flerspråkiga  barn  i  behov  av?  
Om  vi  tittat  på  hur  det  har  sett  ut  i  världen  i  stort,  har  till  exempel  Nord  Amerika  
ända  från  1800-‐‑talet,  ansett  att  flerspråkighet  var  ett  hot  mot  den  amerikanska  
identiteten,  och  betraktades  av  människor  med  makt  som  farligt.  Man  jobbade  
effektivt  med  att  motarbeta  detta.  Än  idag  finns  detta  synsätt  kvar  i  Nord  
Amerikas  språkpolitik,  att  engelska  är  det  språk  som  ska  domineras  och  talas,  
alla  i  samhället  ska  vara  lika  och  alla  ska  tala  samma  språk  (Kleyn  et  al.  2015).  
Men  i  och  med  att  världen  ser  annorlunda  ut  och  människor  reser  och  förflyttar  
sig  enklare  mellan  länder,  innebär  det  också  att  flerspråkighet  är  något  som  blir  
allt  vanligare  och  som  länder  runt  om  i  världen  måste  anpassa  sin  språkpolitik  
efter,  (Gort  &  Sembiante,  2014;  Kleyns  et  al.  2015).    
  
Att  intresset  för  flerspråkighet  har  givits  en  betydligt  positivare  klang  kan  man  se  
då  beslutsfattare,  de  som  är  i  verksamheterna  och  forskare  vill  veta  hur  man  kan  
hjälpa  dessa  individer  att  förhandla  och  producera  meningsfulla  och  begripliga  
sammanhang,  (Gort  et  al.  2014).  Kleyns  et  al.  (2015)  menar  att  pedagogernas  roll  
blir  i  denna  process  varierande  från  land  till  land  och  vilken  språkpolitik  som  
landet  har.  Även  om  utvecklingen  och  intresset  för  flerspråkighet  är  stort,  innebär  
det  inte  att  alla  beslutsfattare  stödjer  flerspråkiga  människor  i  deras  utbildning.  I  
USA  finns  fortfarande  regler  som  sätter  gränser  för  användandet  av  andra  språk  
än  engelska  i  grundskolan,  vilket  lever  kvar  från  1800-‐‑talet  och  detta  märks  av  i  
förskolorna.  Vidare  menar  Gorts  et  al.(2014)  i  deras  studie,  som  också  gjordes  i  
USA,  att  varje  barngrupp  hade  tillgång  till  två  lärare.  En  pratade  spanska  och  en  
pratade  engelska.  Lärarna  hade  egentligen  restriktioner  att  inte  blanda  språken  i  
undervisningen,  utan  skulle  dela  upp  undervisningen  så  varje  lärare  hade  en  
vecka  var  med  sitt  språk.  Däremot  såg  verkligheten  annorlunda  ut  och  
pedagogerna  valde  att  blanda  språken  med  barnen  då  de  upplevde  att  barnen  
utvecklades  mer  utav  det.  Analysen  av  det  insamlade  materialet  visade  att  
lärarna  normaliserade  translanguing,  det  vill  säga  att  lärarna  tillät  barnen  att  
“växla”  språk  för  att  uppnå  kommunikativa  mål.  Genom  att  lärarna  antog  en  
flexibel  flerspråkighet  och  pedagogik  uppmuntrade  de  barnen  till  att  använda  sitt  
hela  kunnande  i  de  olika  språken.  Vilket  visade  sig  underlätta  för  barnen  och  
utvecklade  deras  språkliga  identiteter.  Man  vill  hjälpa  dessa  barn  att  balansera  de  
olika  språken  då  det  är  de  olika  språken  som  barnen  använder  sig  av  för  att  
kunna  kommunicera  i  olika  sammanhang,  och  personerna  med  flerspråkighet  har  
en  tendens  att  blanda  språken  för  att  kunna  förhandla  i  olika  situationer,  (Kleyns  
et  al.2015).  I  och  med  att  flerspråkighet  är  väldigt  förekommande,  märks  detta  
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också  av  i  skolorganisationer  runt  om  i  världen,  vilket  också  har  gjort  att  man  
inom  pedagogiken  måste  främja  flerspråkighet  genom  enspråkiga  metoder,  (Gort  
et  al.2014).    
  
Man  kan  fråga  sig  vad  som  händer  med  barn  som  är  flerspråkiga  om  de  inte  får  
det  stöd  och  hjälp  som  de  behöver  för  sin  utveckling.  Det  är  vida  känt  att  barn  
som  utvecklar  flerspråkighet  tenderar  att  anta  en  “tyst  period”  när  de  kommer  till  
en  miljö  med  ett  främmande  språk,  (Blight  &  Drury,  2015).  De  menar  att  många  
gånger  är  det  de  vuxna  i  verksamheterna  som  är  för  snabba  med  att  bedöma  
dessa  barn.  Antaganden  om  att  barnen  är  sent  utvecklade  i  språket  gör  att  barnen  
får  en  diagnos  eller  en  dom  och  ofta  snabbt  kommer  till  en  talpedagog  som  ska  
hjälpa  dem  att  “rätta  till”  problemet.  Vuxna  är  för  snabb  med  att  vilja  “fixa”  
något  som  de  anser  är  problematiskt.  De  stannar  inte  upp  och  funderar  på  vad  
det  egentligen  är  som  dessa  barn  tar  till  sig  och  lär  sig  när  de  antar  en  “tyst  
period”.  Studier,  bland  annat  undersökta  av  Blight  och  Drury  (2015)  har  visat  att 
barn  som  väljer  att  anta  ett  passivt  deltagande  (tyst  period)  gör  detta  för  att  
betrakta  den  nya  omgivningen  och  försöka  skapa  en  värld  som  de  kan  förstå.  Hur  
länge  barnen  väljer  denna  period  kan  variera  och  beror  oftast  på  vilket  synsätt  de  
vuxna  i  institutionerna  har.  De  undersöker  förskolor  i  England  där  hela  
undervisningen  görs  på  engelska,  det  är  väldigt  ovanligt  att  man  tar  hjälp  från  
vuxna  som  pratar  barnens  modersmål.  Det  är  väldigt  förvånande  av  två  orsaker,  
då  det  i  centrala  London  är  så  många  som  50  procent  av  barnen  i  grundskolorna  
som  har  annat  språk  än  engelska  som  sitt  modersmål.  Enligt  läroplanen  i  England  
ska  lärarna  se  till  dessa  barn  med  engelska  som  andra  språk  och  stödja  och  
engagera  dem  i  undervisningen  (Bligh  &  Drury,  2015).  
  
Men  att  anta  ett  passivt  deltagande  har  tolkats  från  flera  olika  studier  att  det  är  en  
period  där  barn  lär  sig  ofantligt  mycket,  trots  att  de  alltså  är  tyst  (Bligh  &  Drury,  
2015).  De  menar  att  ett  passivt  deltagande  ger  barnen  en  möjlighet  att  observera  
vilken  kultur  det  är  som  råder,  hur  språket  används  och  därefter  bestämma  hur  
mycket  de  vill  delta  i  den  nya  kulturen.  De  brukar  ofta  gå  från  perifert  till  fullt  
deltagande  men  det  sker  på  deras  villkor.  Många  av  de  barn  som  håller  på  att  
utveckla  flerspråkighet  väljer  att  använda  sig  av  en  “tyst  period”  oftast  för  att  de  
kommer  till  en  plats  där  ingen  av  de  andra  deltagarna  förstår  deras  modersmål.  I  
deras  samlade  forskningsresultat  följde  forskarna  tre  barn  som  alla  gick  på  olika  
förskolor,  men  som  alla  antog  ett  passivt  deltagande.  Två  av  barnen  hamnade  på  
förskolor  där  all  undervisning  och  talat  språk  skedde  på  engelska.  Det  ena  barnet  
hade  dock  en  vuxen  som  talade  barnets  modersmål  och  som  kunde  stödja  och  
hjälpa  barnet  in  i  den  nya  miljön.  Det  visade  sig  att  det  barnet  hade  lättare  att  
öppna  sig  och  kliva  ur  sitt  passiva  deltagande  än  de  två  som  var  helt  utlämnad  
att  förstå  sin  omgivning  på  egen  hand  (Blight  &  Drury,  2015)  
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3. Syfte och metod 
Syftet  med  vår  studie  är  att  beskriva  åtta  pedagogers  uppfattningar  till  
flerspråkiga  barns  inkludering  och  exkludering  i  barngruppen.    
  
Vi  har  valt  att  göra  en  kvalitativ  forskning  som  Bryman  (2011)  beskriver  som  en  
kunskapsteoretisk  ståndpunkt.  Det  vill  säga  att  förståelsen  ligger  främst  i  hur  
deltagarna  i  en  viss  miljö  tolkar  denna  verklighet  (Bryman,  2011,  s.  250).  
Fortsättningsvis  menar  Bryman  (2011)  att  intervju  är  den  mest  använda  
forskningen  för  att  kunna  genomföra  en  kvalitativ  forskning,  vi  valde  semi-‐‑  eller  
halvstrukturerad  intervjuform.  Dessa  omfattar  flera  frågor  som  intervjuaren  (vi)  
går  igenom  samtidigt  som  det  finns  utrymme  för  att  ställa  följdfrågor  till  
informanten.  På  detta  sätt  kan  informanten  styras  in  i  det  valda  området  på  ett  
lättare  sätt.  Den  liknar  mer  ett  vanligt  samtal  där  informanternas  svar  är  viktigare  
än  det  “rätta”  svaret.  Vi  hade  med  oss  några  tydliga  grundfrågor  som  omsluter  
det  aktuella  området  för  att  ge  både  oss  och  informanterna  trygghet  och  struktur.  
Chansen  till  att  vara  flexibel  är  en  stor  fördel  när  vi  vill  veta  mer  djupgående  hur  
deltagarna  (våra  informanter)  uppfattar/tolkar  sin  verklighet  och  med  fokus  på  
det  verbala  språk  som  en  betydelse  bärande  för  integrering/segregering  
  
Det  finns  flera  olika  sätt  att  intervjua.  Oftast  intervjuas  en  person  åt  gången,  men  
det  finns  flera  sätt  att  gå  tillväga,  som  grupp-‐‑  intervjuer,  där  man  intervjuar  flera  
samtidigt.  Intervjuerna  går  ut  på  att  det  ska  ske  ett  samtal  mellan  intervjuaren  
och  den  som  intervjuas.    I  vårt  fall  valde  vi  att  genomföra  enskilda  intervjuer  för  
att  våra  informanter  inte  skulle  påverkas  av  varandra,  då  vi  var  ute  efter  deras  
egna  erfarenheter.  
  
3.1  Urval  
Vi  valde  i  denna  studie  att  intervjua  sammanlagt  åtta  pedagoger.  De  är  alla  
verksamma  i  förskolan  men  med  olika  lång  erfarenhet,  som  varierade  mellan  2  -‐‑  
30  år.  Pedagogerna  är  för  oss  sedan  tidigare  bekanta,  vilket  gjorde  det  lättare  för  
oss  att  få  kontakt  med  dem  och  att  de  ville  ställde  upp  på  en  intervju.    
  
Som  Ahrne  och  Svensson  (2011)  beskriver,  räcker  det  sällan  med  att  bara  
intervjua  en  till  två  personer  för  att  få  det  urval  som  man  vill  ha.  För  att  en  bra  
data  insamling  ska  uppstå  krävs  det  att  fler  personer  intervjuas.  Sex  till  åtta  
personer  rekommenderas  för  att  det  ska  uppstå  ett  relevant  material  för  
studieobjektet.  Det  är  på  grund  utav  detta  vi  valt  att  intervjua  åtta  personer.    Vi  
valde  även  att  göra  vår  undersökning  på  två  förskolor  i  två  olika  kommuner.  Det  
blev  då  mest  naturligt  att  intervjua  fyra  personer  på  vartdera  stället.  Ena  
kommunen  ligger  i  ett  stads  område  i  norra  Sverige  och  den  andra  kommunen  
ligger  i  en  mindre  ort  i  mellersta  Sverige.  Vi  valde  att  genomföra  intervjuerna  i  
dessa  kommuner  då  vi  bor  på  olika  platser  och  blev  då  det  naturliga  valet  för  oss.  
Men  även  för  att  bredda  vår  studie  för  att  få  en  bredare  data  då  pedagogerna  
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besitter  olika  erfarenheter  beroende  på  vilken  kommun  de  arbetar  i  och  vilken  
arbetslivserfarenhet  de  besitter.  
  
3.2  Intervjuer    
Efter  bekräftelsen  att  de  ville  ställa  upp  skickade  vi  iväg  ett  missiv  (Bil.  1)  via  
mail.  De  fick  då  information  om  vilket  område  intervjun  skulle  komma  att  handla  
om  och  att  vi  ville  åt  deras  uppfattning  kring  detta  ämne.  Platsen  för  intervjuerna  
skedde  per  automatik  i  enskilda  lokaler  på  förskolorna,  där  vi  och  pedagogerna  
kunde  prata  ostört.  
  
3.3  Genomförande  
Då  vi  redan  är  bekanta  med  pedagogerna  som  vi  planerat  att  göra  intervjuerna  
med  tog  vi  personlig  kontakt  med  dem.  Vi  åkte  till  de  aktuella  förskolorna  och  
berättade  om  vårt  forskningsarbete  som  handlar  om  integrering  och  segregering  
på  grund  av  språket.  Vi  frågade  om  de  ville  delta  i  vår  studie  för  att  delge  oss  
sina  erfarenheter  och  tankar  kring  ämnet.  Vid  intervjutillfället  återberättade  vi  
vad  forskningsarbetet  handlar  om,  eftersom  Bryman  (2011)  menar  att  det  är  
viktigt  att  berätta  det  när  intervjun  bokas  och  när  den  ska  genomföras.  När  vi  
färdigställde  våra  frågor  till  intervjuerna  skickade  vi  inte  ut  det  till  pedagogerna,  
då  vi  ville  ha  så  spontana  svar  som  möjligt.  När  pedagogerna  bekräftade  att  de  
ville  ställa  upp  skickade  vi  iväg  ett  missiv  via  mail  där  de  fick  ta  del  av  hur  
intervjun  ska  genomföras,  och  hur  lång  tid  det  skulle  ta.  Även  information  om  
inspelning  av  intervjuerna  framgick  i  missivet  och  att  de  fick  själva  bestämma  om  
de  ville  att  det  skulle  spelas  in.    
  
Målet  var  att  spela  in  alla  intervjuer  vilket  Bryman  (2011)  beskriver  som  ett  
verktyg  för  att  fånga  pedagogernas  riktiga  ord,  vilket  är  viktigt  i  en  studie.    Detta  
skulle  hjälpa  oss  att  bättre  analysera  svaren  och  ge  ett  mer  korrekt  resultat.  
Däremot  ville  två  av  våra  åtta  pedagoger  inte  bli  inspelade  men  ville  ändå  delta  i  
studien.  Det  gick  förvånansvärt  bra  ändå,  då  pedagogen  läste  av  intervjuaren  och  
tog  pauser  emellan  åt,  så  att  alla  ord  skulle  kunna  komma  med  i  alla  fall.  
  
Intervjuerna  tog  45-‐‑60  minuter  att  genomföra.  Vi  poängterade  innan  intervjuerna  
att  deras  deltagande  var  frivilligt  och  att  de  kunde  avbryta  sitt  deltagande  om  de  
ville.  Då  detta  är  en  del  av  vetenskapsrådets  (2002)  forskningsetiska  principer.  
  
3.4  Databearbetning    
Efter  intervjuerna  transkriberade  vi  den  datainsamlingen  vi  fått  in.  Det  vill  säga  
att  vi  skrev  ner  våra  pedagogers  skildring  ord  för  ord  förutom  vårt  egna  hum-‐‑
mande.  Detta  är  något  som  är  behövligt  att  göra  för  att  få  läsaren  intresserad.  Om  
man  inte  tar  bort  dessa  så  blir  texten  svårläst  och  då  ointressant.  Vi  valde  även  att  
transkribera  när  intervjuerna  fortfarande  var  färska  då  Ahrne  och  Svensson  
(2011)  ser  det  som  en  fördel,  då  man  har  intervjuerna  “färska”  i  minnet.  Detta  
gjorde  det  även  lättare  för  oss  att  se  vad  som  var  det  centrala,  för  att  sedan  kunna  
dela  in  vår  analys  i  olika  kategorier.  Transkriberingen  valde  vi  att  göra  
individuellt  och  var  och  en  hade  då  ansvar  för  att  skriftligt  få  ner  intervjuerna  i  
sin  helhet.  Vi  bearbetade  och  analyserade  sedan  intervjuerna  tillsammans  genom  
att  vi  läste  igenom  våra  texter.  Vi  sökte  efter  mönster  i  intervjusvaren  och  vilka  
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faktorer  som  respektive  grupp  lyfte  fram  (Ahrne  &  Svensson,  2011).    
  
Alla  medverkande  pedagoger  har  fått  fiktiva  namn  och  vissa  av  pedagogerna  
väljer  att  nämna  vilken  kommun  de  jobbar  i  vilket  vi  även  har  valt  att  ge  ett  
fiktivt  namn.  Detta  gäller  även  namnet  på  förskolorna,  som  vi  i  resultatet  
kommer  att  benämna  som  Solens  förskola  och  Regnbågens  förskola.  
  
3.5  Etik  
När  en  studie  ska  genomföras  är  det  viktigt  att  tänka  på  etiken.  Med  vårt  missiv  
(Bil.  1)  delgav  vi  att  pedagogerna  skulle  få  fiktiva  namn,  vilket  är  en  rättighet  för  
alla  som  deltar  i  olika  studier.  Då  några  av  pedagogerna  valde  att  benämna  deras  
kommun  i  resultatet  har  vi  valt  att  även  ge  kommunen  en  ny  benämning  i  
studien,  för  att  det  skulle  bli  så  anonymt  som  möjligt.  Vilket  vi  tagit  i  beaktning  
efter  att  ha  läst  Bryman  (2011)  och  Vetenskapsrådet  (2002)  som  påtalar  att  
intervjuaren  ska  lyfta  etiken  i  en  studie  innan  intervjuens  start.  Vi  berättade  även  
att  förskolorna  inte  skulle  nämnas  i  vårt  arbete  så  att  ingen  skulle  kunna  veta  
vilka  som  varit  med  i  vår  studie.  Vi  valde  att  göra  detta  för  att  de  skulle  känna  sig  
trygga  med  att  det  inte  var  någon  slags  bedömning  av  deras  förskolor  som  skulle  
göras.  Vi  frågade  samtidigt  om  det  gick  bra  att  spela  in  intervjun  då  det  kan  vara  
bra  för  oss  att  lyssna  igenom  det  flera  gånger  för  att  förstå  dem  rätt.  Bryman  
(2011)  menar  att  det  är  ett  bra  tillvägagångs  sätt  för  att  få  pedagogernas  egna  ord  
och  inte  missa  något.  Vi  talade  samtidigt  om  för  pedagogerna  att  inspelningarna  
kommer  att  raderas  när  studien  är  färdig.  
  
3.6  Metoddiskussion  
Då  vårt  syfte  var  att  undersöka  pedagogers  uppfattningar  kring  det  verbala  
språket  betydelse  för  flerspråkiga  barns  inkludering/exkludering  i  barngruppen,  
blev  det  självklart  för  oss  att  välja  intervjuer.  Vid  flera  tillfällen  funderade  vi  på  
att  komplettera  intervjuerna  med  observationer  av  flerspråkiga  barn  och  hur  
pedagogerna  förhåller  sig  till  dem.  Men  detta  ansåg  vi  inte  var  relevant  utifrån  
vårt  syfte.  Då  vi  ville  åt  pedagogernas  uppfattningar  vilket  inte  går  att  observera  
sig  till.  Vi  valde  även  bort  enkäter  då  vi  kände  att  det  inte  fanns  tid  att  vänta  och  
se  vilka  vi  kunde  få  svar  av.    
  
Vi  valde  då  att  genomföra  semi-‐‑strukturerade  intervjuer,  som  blev  den  mest  
självklara  metoden  att  använda.  I  våra  intervjuer  använde  vi  oss  utav  samma  
grundfrågor  från  vår  frågeguide.  Men  det  fanns  utrymme  för  följdfrågor,  vilka  
blev  olika  på  grund  av  hur  pedagogerna  uppfattade  grundfrågorna.  
Grundfrågorna  var  bestämda  då  vi  ville  styra  in  de  på  vårt  valda  ämnesområde,  
men  chansen  till  följdfrågor  fanns  eftersom  pedagogerna  uppfattade  
grundfrågorna  på  olika  vis.  Vilket  även  Bryman  (2011)  menar  är  en  fördel  med  
semi-‐‑  strukturerad  intervju  form.  
  
Pedagogernas  olika  jobb  erfarenheter  varierade  mellan  2-‐‑30  år,  detta  gav  oss  en  
bredare  data  insamling  på  grund  av  att  de  med  olika  erfarenheter  och  har  olika  
uppfattningar.  Om  antalet  pedagoger  hade  varit  fler  och  mer  utspritt  i  olika  delar  
av  landet  hade  resultatet  blivit  mer  generellt.  Vilket  det  inte  blir  med  enbart  åtta  
pedagogers  uppfattningar.    
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 4. Resultat och analys 
På  Solens  förskola  jobbar  Rut,  Berit,  Greta  och  Ronja.  Förskolan  består  av  tre  av  
delningar,  en  med  ett  till  tre  åringar  en  med  tre  till  fyra  åringar  och  en  med  fyra  
till  fem  åringar.  Sammanlagt  har  de  34  barn,  av  de  är  16  flerspråkiga,  delat  på  8  
vuxna.  På  Regnbågens  förskola  jobbar  Elsa,  Sara,  Petra  och  Moa,  som  alla  är  
utbildade  förskollärare.  Regnbågens  förskola  har  två  avdelningar,  en  småbarns  
avdelning  och  en  storbarns  avdelning.  Sammanlagt  har  de  36  barn,  av  de  är  13  
barn  flerspråkig,  delat  på  6  pedagoger.      
  
4.1  Organisation  
Förskolan  som  organisation  är  under  en  ständig  förändring  i  och  med  den  
rådande  flyktingpolitiken.  Barn  som  börjar  och  slutar  är  en  process  som  många  
gånger  sker  väldigt  snabbt  vilket  gör  att  verksamheten  är  i  ständig  förändring.  
När  konstellationerna  i  barngrupperna  ändras,  ändras  även  verksamheten  med  
den,  så  är  det  även  i  vanliga  fall  i  början  på  höstterminen  då  några  barn  från  en  
avdelning  byter  till  nästa  och  nya  kommer  in.  Som  vuxen  i  verksamheten  måste  
man  då  tänka  nytt  och  lägga  upp  planeringen  efter  barnen  som  är  där.  Men  med  
den  flyktingpolitik  som  är,  kan  detta  hända  lite  nu  och  då.  Det  som  framkommer  
väldigt  tydligt  är  att  pedagogerna  i  studien  känner  av  denna  förändring.  De  har  
känt  att  även  om  de  hela  tiden  måste  tänka  i  nya  banor  gällande  vilken  
barngrupp  de  har,  så  är  detta  något  som  har  blivit  oftare  och  mer  intensivare,  då  
det  kommer  barn  som  helt  saknar  det  svenska  språket,  eller  som  kan  det  väldigt  
lite.  De  försöker  i  den  mån  det  går  att  ha  planerade  aktiviteter.  
  

De  får  hänga  med  på  det  man  gör  [...]    Man  förändrar  
verksamheten,  men  samtidigt  måste  den  fortgå  eller  vad  jag  ska  
säga  [...]  men  det  här  nya  barnet  som  inte  förstår  någonting  
liksom,  jag  menar  vi  ska  äta,  vi  går  ut.        

  
Pedagogerna  menade  att  verksamheten  skulle  fortgå  i  den  mån  det  gick,  
vilket  också  betydde  att  de  sällan,  eller  aldrig,  särskilde  barn  med  
svenska  som  andra  språk  från  resten  av  barngruppen,  utan  att  det  
kunde  vara  mer  åldersbaserat  som  är  anledningen  att  barnen  gör  olika  
aktiviteter.  Däremot  för  att  alla  barnen  ska  få  ut  något  av  exempelvis  
läsvilan,  har  många  av  dem  valt  att  läsa  lättare  böcker  med  mycket  
bilder.  Att  se  en  bild  och  höra  ordet  menar  de  kan  hjälpa  barnen  att  
förstå  sammanhanget  på  ett  annat  sätt,  eftersom  man  får  se  bilderna  
enskilt  och  kan  på  så  vis  isolera  ordet  med  bilden.  Men  märker  man  att  
det  inte  fungerar  så  kan  man  dela  upp  de  just  för  stunden.  
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Ja,  man  kan  ju  inte  sitta  och  läsa  en  bok  på  svenska  heller,  det  
förstår  de  inte,  å  då  blir  det  tråkigt,  när  man  inte  förstår.  Så  det  är  
en  del  [...]  flarno  sagor  funkar  bra  och  sen  mycket  sång  och  
musik,  de  gillar  musik.  Men  just  å  ha  en  bild,  då  förstår  de  ju  lite,  
kanske  mer  sammanhanget  som  en  saga  med  bild  eller  en  flarno  
saga,  för  då  har  de  ögon  med  sig  och  kan  titta,  men  att  läsa  bok  
blir  för  tråkigt  och  de  förstår  ingenting…  och  då  flyter  de  iväg  till  
något  annat  rum,  eller  bråkar  med  någon,  så  det  går  inte.  Så  där  
har  man  ju  fått  ändra.  

  
De  tycker  att  det  är  självklart  att  de  måste  tänka  nytt  och  fundera  mycket  kring  
vad  som  kan  tänkas  funka  för  den  aktuella  barngruppen,  inte  vara  rädd  för  att  
prova  nya  vägar  utan  prova  och  se  vart  det  leder.  Kanske  det  är  en  
återvändsgränd,  men  då  vet  man  det,  då  har  man  i  alla  fall  provat.  Pedagogerna  
måste  läsa  av  barnen,  alla  barn,  för  att  vardagen  ska  bli  så  bra  som  möjligt  för  alla  
inblandade.  Det  kan  innebära  att  planeringen  har  varit  att  de  sitter  i  
samlingsringen  och  räknar,  leker  en  lek  etc.  inte  går  att  genomföra  för  barnen  inte  
har  det  lugnet  eller  den  språkliga  förståelsen  till  att  göra  det.  De  känner  att  de  
måste  börja  om  från  början  med  flerspråkiga  barn,  backa  tillbaka  till  småbarns-‐‑  
pedagogik,  oavsett  åldern  på  barnen.  Men  de  poängterar  också  att  det  är  okej  att  
gå  tillbaks  till  det,  det  är  en  nödvändighet  för  att  kunna  komma  framåt.    
  

Nu  blev  det  så  här  idag,  ja  men  okej  då,  då  gör  vi  ett  annat  försök  
nästa  gång  (Skratt)  för  det  blir  ju  så  ibland  [...]  och  så  får  man  
lära  sig  att  man  går  ner  på  den  nivån  även  om  man  tänker,  men  
gud  han  är  ju  faktiskt  4  år,  men  att  man  sänker  sig  då,  så  man  
inte  har  den  där  ambitionen  att,  vi  ska  göra  det,  utan  nu  är  vi  
här,  då  får  man  vara  där  en  stund  då  och  sen  att  man  går  vidare.  
Men  just  nu  så  är  det  här  mer,  småbarns.    

  
Men  det  gäller  också  att  de  vuxna  hittar  aktiviteter  som  barnen  kan  välja  mellan,  
som  då  barnen  får  välja  fritt  om  de  vill  delta  eller  inte,  oftast  brukar  det  vara  ett  
bra  sätt  att  börja  på.  

  
Oftast  så  väljer  vi  ut  olika  saker  vi  ska  göra  under  dag  [...]  igår  gjorde  vi  
playdooh  och  hade  ett  bord  med  pärlor,  halsband  eller  armband,  såna  
saker,  och  då  berättade  vi  för  barnen  att  nu  är  det  playdooh  vid  det  här  
bordet  och  sen  har  vi  tänkt  göra  pärlor  vid  det  andra  bordet.  Då  fick  de  
själva  gå  emellan  och  välja  vad  de  kände  för.  Så  att  det  blir  nog  mest  att  
man  erbjuder  det  som  finns,  och  oftast  så  tycker  alla  att  det  är  roligt  att  få  
prova  på  allting  också.  Sedan  försöker  man  att  man  gå  efter  barnens  
intressen,  så  att  man  har  olika  saker  att  erbjuda.    
  

Man  kan  tolka  detta  citat  som  att  dagen  blir  väldigt  styrd,  men  det  framkom  även  
att  deras  val  till  att  planera  på  detta  vis  grundade  sig  i  att  de  upplevde  att  de  
flerspråkiga  barnen  är  oroliga  och  har  svårt  att  finna  ro  till  att  leka  inte  kan  
bestämma  aktivitet  själv  när  allt  är  så  nytt  för  dem.  
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4.2  Språk  
Språket  är  ett  väldigt  stort  ämne  som  har  olika  betydelser  för  varje  individ.  Under  
intervjuerna  ställde  vi  frågan:  vad  är  språk  för  dig?  Alla  pedagogerna  tycker  att  
språk  är  något  stort  som  har  många  olika  grenar  och  oavsett  formen  på  språket,  
som  dans,  sång,  musik  med  mera.  
  

Ja,  det  är  väldigt  stort.  I  och  med  att  jag  har  jobbat  både  med  små  
barn  och  stora  barn,  får  man  ett  väldigt  stort  perspektiv  på  vad  
språk  är.  För  det  är  så  väldigt  mycket  i  hur  språket  börjar,  för  det  
börjar  redan  i  magen,  barn  hör  melodin,  språkmelodin  redan  då.  
Och  sen  bygger  man  det  utifrån  kontakt  och  ögonkontakten  med  
barnen.  Och  lyssnar,  de  lyssnar  om  man  ger  tillbaks  någonting.  
  
Språket  är  ett  väldigt  stort  ämne,  men  jag  skulle  säga  att  språket  
är  något  som  är  grunden  till  all  kommunikation,  det  spelar  ingen  
roll  om  man  har  det  verbala  språket  eller  om  man  använder  sig  
av  olika  täcken  eller  joller.  Bara  man  kan  kommunicera  med  
varandra  så  är  det  ett  språk  för  min  del.  Många  utav  de  mindre  
barnen  har  inte  något  språk  men  de  kan  ändå  göra  sig  förstådda  
emellan  varandra.  (Petra).  

  
Något  som  pedagogerna  på  regnbågens  förskola  pratade  mycket  kring,  var  hur  
man  stämplar  det  verbala  språket.  Oftast  stämplar  man  språket  som  antingen  
hög-‐‑  eller  låg  status  språk.  Detta  sker  omedvetet  och  skapar  olika  förutsättningar  
för  hur  man  jobbar  med  språk  på  förskolan.  Engelska  t.ex.  är  klassat  som  hög  
status  språk,  medan  somaliska  eller  albanska  kan  betraktas  som  lågstatus  språk  
då  det  är  färre  som  talar  det  och  inte  är  bekant  för  oss.  Elsa  beskriver  detta  genom  
att  återberätta  vad  hon  och  hennes  kollega  diskuterat  kring  dessa  begrepp.  
  

Vi  pratar  mycket  om  hög  status  språk  och  lågstatus  språk,  
engelska  är  hög  status  språk  som  vi  tycker  om  medan  
albanska  som  man  inte  ens  vet  hur  det  låter  kanske  är  ett  
lågstatus-‐‑språk  och  då  kanske  föräldrarna  inte  vill  att  deras  
son  ska  tala  det.  Så  för  dem  är  det  ett  låg  status  språk.  Norska  
är  mer  hög  status  språk  också  och  somaliska  ett  lågstatus-‐‑
språk.  [...]  Nu  när  somaliska  läraren  kommer  så  tycker  barnet  
att  det  är  pinsamt  lite  grann  och  vill  inte  säga  något  på  
somaliska  och  så  tänker  jag  att  kanske  hon  vet  att  det  här  är  
något  som  jag  skäms  för  och  något  jag  inte  ska  ta  upp  att  jag  
pratar  somaliska  och  då  är  hon  ganska  tyst  på  svenska  också.  
Så  det  blir  väldigt  tyst.  Det  är  ju  tråkigt  när  de  inte  är  stolta  
över  sitt  språk.    
  

Oftast  är  barnen  mycket  intresserade  av  det  engelska  språket  och  klassar  det  som  
något  som  alla  kan  och  då  blir  det  ett  hög  status  språk.  Barnen  blir  då  nöjda  och  
vill  visa  att  de  kan  när  de  har  lärt  sig  ett  ord  på  engelska.  Därför  blir  det  en  
självklarhet  att  ta  in  engelska  på  förskolan  då  barnen  intresserar  sig  för  det,  
medan  de  andra  språken  kommer  lite  i  bakgrunden  då  barnen  intresserat  sig  för  
ett  språk.    
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Vi  har  haft  en  hel  del  engelska  på  samlingarna  för  det  är  
någonting  barnen  är  intresserade  utav.  De  sitter  och  tittar  på  
saker  på  YouTube,  på  så  sätt  lär  det  sig  saker.  Det  lär  sig  
tillexempel  att  saker  heter  såhär  cow  cow  ja  man  det  betyder  
ko  tillexempel.  Detta  intresse  finns  bland  våra  svensktalande  
barn  och  de  flerspråkiga  barnen,  så  det  finns  ett  väldigt  
intresse  för  engelskan  
  

4.3  Flerspråkighet  
Flerspråkighet  är  ett  centralt  ämne  i  det  svenska  samhället  idag.  Det  kommer  fler  
och  fler  som  har  annat  språk  än  svenska.  Eftersom  det  blir  vanligare  behöver  
förskolepersonal  mer  kunskap  kring  hur  man  jobbar,  hjälper  och  stöttar  barnen  i  
inkludering.  Det  som  framkommit  under  bearbetningen  utav  intervjuerna  är  att  
barn  som  är  flerspråkiga  sätts  in  i  olika  kategorier.  Oftast  upplever  vuxna  att  de  
flerspråkiga  barnen  som  mer  kunniga  i  det  svenska  språket  än  vad  de  egentligen  
är.  Det  kan  se  ut  som  att  barnen  förstår  innebörden  av  vissa  ord  och  meningar.  
Oftast  när  man  pratar  med  barnen  så  framkommer  det  att  hemspråket  ligger  i  
fokus  för  barnen  och  sätter  grunden  till  att  lära  sig  det  svenska  språket.  Om  
barnen  inte  har  grunden  så  brister  kunskaperna  och  det  blir  svårare  och  lära  sig  
ett  nytt  språk.    
  

Vi  har  ett  barn  som  inte  vet  att  det  här  heter  spaghetti  eller  
makaroner,  något  som  hon  borde  veta.  Detta  tyckte  vi  är  något  
som  anses  som  självklart  för  hon  har  ju  varit  på  förskolan  i  flera  
år.  Så  barnen  kan  nog  mindre  än  vad  vi  tror  ibland  och  vi  märker  
inte  riktigt  hur  lite  de  egentligen  kan.    Detta  blir  ett  stort  hinder  
för  dem  när  de  ska  börja  skolan,  då  de  har  ett  mindre  utvecklat  
språk.  De  kanske  har  ett  svagt  utvecklat  språk  hemma  också.  [...]  
Vi  har  fått  lära  oss  att  barnen  behöver  sitt  hemspråk  också  för  att  
kunna  lära  sig  det  på  svenska,  men  jag  märker  att  barn  kanske  
inte  kan  de  ord  som  man  kan  hemma.  Som  på  svenska  kanske  de  
inte  kan  tandborste  och  tandkräm.    Detta  märkte  jag  på  ett  barn  
som  jag  hade  förut.  Då  detta  är  ett  hemma  ord  alltså  ett  ord  som  
de  använder  hemma.  
  

Men  det  är  inte  enbart  de  flerspråkiga  barnen  som  ska  utvecklas  i  sina  språk,  
även  de  barn  som  är  infödda  ska  också  få  utvecklas  språkligt  med  nya  
utmaningar.  Här  blev  det  ett  dilemma  och  pedagogerna  kände  att  många  gånger  
blev  de  infödda  åsidosatta  på  grund  av  att  de  flerspråkiga  barnen  tog  mer  tid  
från  de  vuxna.  
  

Man  känner  också  att  det  blir  lite  så  här…  ja  men  man  dras  
mellan  samtidigt  vill  man  hjälpa  de  att  förstå  samtidigt  så  har  
man  de  har  andra  vanliga  barnen  höll  jag  på  att  säga,  men  de  
vill  man  också  utveckla  och  hjälpa  dem  att  höja  sin  nivå..  Så  
det  kan  man  nog,  den  slitningen  på  något  vis  ibland.    
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4.4  Modersmål  
Modersmålet  är  något  centralt  i  den  pedagogiska  verksamheten  när  man  jobbar  
med  flerspråkiga  barn.  Grunden  till  flerspråkighet  sker  genom  modersmålet.  
Men  verkligheten  ser  ut  som  så  att  alla  förskolor  inte  har  möjligheten  att  jobba  
med  barnens  modersmål,  trots  att  pedagoger  ska  jobba  med  detta.  Regnbågens  
förskola  menade  att  man  i  deras  kommun  brister  i  modersmåls  frågan  och  detta  
leder  till  att  det  blir  ett  dilemma  för  barnens  språkliga  utveckling.    
  

Vi  har  väldigt  svag  styrning  av  modersmålet  i  vår  kommun  då  
de  inte  har  kontinuerlig  kontakt  med  oss.  Förr  kom  det  ut  en  
som  förmedlade  dessa  modersmåls  lärare  och  gav  broschyrer.  
De  poängterade  också  att  man  under  modersmålet  ska  göra  
vardagliga  sysslor  som  sköta  omvårdnaden  på  barnen  fast  på  
deras  språk.  Man  kanske  sitter  med  och  äter  och  pratar  på  
deras  språk,  för  att  fylla  den  delen  [...]  Men  ofta  kommer  de  hit  
och  så  säger  de  jag  vill  inte  vara  ute  jag  vill  sitta  inne  med  det  
här  barnet.  Det  kan  man  säga  blir  en  typ  av  segregering  då  man  
tar  barnen  ut  ur  gruppen  och  skapar  en  skillnad  ifrån  de  andra  
barnen.  
  

Det  är  viktigt  att  jobba  kontinuerligt  med  barnens  modersmål,  för  att  främja  
barnens  språkutveckling.  Men  det  är  en  sak  att  det  står  att  verksamheten  ska  
jobba  med  modersmål  och  en  annan  att  få  möjlighet  till  att  jobba  med  det.  På  
solens  förskola  hade  de  möjligheten  till  det  och  såg  fördelen  med  att  ha  två  
stycken  i  sin  personalstyrka  som  kunde  många  av  de  tvåspråkiga  barnens  
modersmål.  

  
Jätte  bra  att  vi  har  personal  här  som  förstår  många  av  språken  
vi  har  här  också  som  kan  hjälpa  till  och  översätta,  eller  förklara  
för  dem  om  det  är  någonting  som  inte  riktigt  funkar  i  
kommunikationen.  

  
Detta  hjälper  även  till  att  få  barnen  att  känna  sig  trygga  i  verksamheten,  speciellt  
när  de  precis  börjat  i  förskolan,  att  någon  förstår  dem,  kan  lyssna  på  barnen  på  
ett  helt  annat  sätt  än  en  vuxen,  som  inte  alls  förstår  vad  barnet  säger  eller  vill.    
  
4.5  Inkludering  och  exkludering  
Inkludering  och  exkludering,  två  ord  som  går  hand  i  hand,  vilket  även  
bekräftades  under  intervjuerna  av  pedagogerna.    I  verksamheten  jobbar  
pedagogerna  ständigt  med  att  alla  barn,  oavsett  härkomst,  ska  bli  inkluderade  i  
barngruppen.  Vi  upptäckte  en  viss  skillnad  på  hur  pedagogerna  såg  på  
inkludering  och  exkludering,  med  fokus  på  språk.  Vissa  menade  att  det  ska  
krävas  mycket  för  att  kunna  säga  när  ett  barn  är  exkluderad.    
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Oftast  så  är  de  flerspråkiga  barnen  tysta  och  detta  leder  i  sin  
tur  att  de  blir  överkörda.  Eller  så  är  det  någon  som  är  väldigt  
stark  i  sig  och  använder  knytnävar  och  på  så  sätt  utmärker  sig  
extra.  Och  där  kan  det  vara  att  språket  är  en  brist  som  gör  
dem  frustrerade,  och  på  så  sätt  tar  till  slag  och  sparkar.  De  
tysta  barnen  som  bara  piper,  där  kan  språket  bli  en  brist  då  de  
inte  kan  hävda  sig  så  lätt.  

  
Inte  alla  pedagoger  tyckte  att  det  var  fler  faktorer  kring  exkludering,  utan  såg  
språket  som  största  bidragande  faktorn.  Barnen  förstår  inte  varandra  i  det  
verbala  språket,  vilket  är  avgörande  för  vilken  lek  det  är  som  leks  mellan  barnen.  
I  vissa  lekar  behövs  inte  ens  det  verbala  språket  utan  man  kan  kommunicera  med  
hjälp  av  kroppsspråket.    

  
Det  viktigaste  är  språket,  den  är  viktig,  eller  jätte  viktig  men  
samtidigt  så  ser  man  vissa  barn  som  inte  behöver  språket  
heller.  Det  är  ganska  fascinerande  i  bland  att  se,  nej  men  hur  i  
hela  friden  gick  det  där  till,  för  vissa  lär  sig  ändå  på  något  vis.    

  
Inkludering  handlar  också  om  att  synliggöra  att  alla  människor  är  olika,  men  att  
det  är  bra.  Det  spelar  ingen  roll  om  du  är  grön,  gul,  svart  eller  vit,  vi  har  alla  ett  
hjärta  och  en  tanke.  Att  man  lyfter  olikheter  och  visar  intresse  för  att  vi  är  olika,  
är  något  många  av  pedagogerna  lyfter.  Det  kan  handla  om  att  vi  vuxna  lär  oss  
några  vanliga  ord  på  deras  språk,  eller  att  man  har  en  bild  på  en  bil  och  då  
skriver  det  på  de  språken  som  finns  i  barngruppen  och  att  alla  lär  vi  oss  av  och  
från  varandra,  lyfta  de  starka  sidorna  hos  alla  barn  och  vuxna.    

  
Sen  försöker  man  väl  lära  sig  några  ord  på  de  här  språken,  för  
det  upplever  man  att  det  underlättar  om  man  kan  mjölk  eller  
vatten  eller  bil,  några  av  de  här  vanliga  orden…  sen  upplever  
jag  också  att  barnen  blir  glada  eller  tycker  att  det  är  roligt  att  
man  även  visar  intresse  för  deras  språk.    

  
Inkludering  på  grund  av  språket  beror  på  vilken  ålder  barnen  är  i.  På  en  
småbarns  avdelning  blir  det  inte  lika  tydligt  om  barnen  inte  har  språket,  då  ingen  
av  barnen  har  det  talade  språket..  En  av  pedagogerna  jobbar  på  en  småbarns  
avdelning  och  ser  språket  som  grundfaktorn  till  inkludering.  Där  blir  
kommunikationen  mellan  barnen  mer  på  en  kroppslig  nivå  med  gester  eller  
joller.  

  
Klart  språket  har  en  stor  del  i  hur  de  kommer  in  i  
barngruppen  men  det  är  ju  mycket  mer  som  spelar  in  i  hur  
barnen  kommer  in  i  gruppen.  Jag  skulle  säga  att  det  är  
pedagogernas  ansvar  att  se  till  att  alla  barn  har  en  chans  att  
komma  in  i  gruppen.  Men  jag  tror  att  många  har  svårt  att  se  
vad  språket  har  för  betydelse  för  integrering.  Om  inte  barnen  
har  språket  så  blir  det  så  klart  svårare  för  barnen  att  kunna  
kommunicera  mellan  varandra,  men  detta  tror  jag  syns  mer  
när  de  andra  barnen  har  språket,  då  är  det  inte  lika  tydligt  på  
en  småbarns  avdelningen,  här  har  inte  så  många  barn  språket,  
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så  att  det  skulle  kunna  bli  stora  skillnader,  men  det  är  här  vi  
ska  upptäcka  språket  och  skapa  förutsättningar  till  att  det  inte  
ska  bli  stora  skillnader  på  barnen  senare.    

  
En  annan  bidragande  faktor  till  att  man  blir  exkluderad  ifrån  barngruppen  är  
exotifiering  utav  främmande  språk.  En  av  pedagogerna  nämner  hur  viktigt  det  är  
att  inte  exotifiera  barnen  och  deras  språk,  utan  lägga  det  på  en  lyftande  nivå.  
Oftast  är  det  av  välmening  som  pedagoger  vill  lyfta  deras  språk  och  kultur,  men  
det  kan  också  ses  som  en  exkludering  ur  barnens  perspektiv  då  de  blir  placerade  
utanför  normen.  Vidare  menar  hon  att  det  är  lätt  att  se  barnen  som  “annorlunda”  
och  i  behov  av  mer  hjälp.  Personalen  i  förskolorna  måste  gå  igenom  sina  tankar  
och  rensa  bort  sin  hjälpande  syn  och  se  dem  som  lika  värda  i  gruppen.  
  

Jag  tror  inte  att  man  ska  exotifiera  barn  heller,  jag  tycker  inte  
att  de  är  så  trevligt  att  göra  alla  synliga  som  kommer  ifrån  ett  
annat  land.  Men  det  är  lätt  att  exotifiera  dem,  man  ska  se  dem  
som  människor  som  alla  andra.  men  det  är  jätte  lätt  att  se  dem  
först  och  främst  som  det  landet  de  kommer  ifrån  tycker  jag  
[...]  Jag  tror  att  det  är  lätt  att  man  ser  ned  på  dem  som  har  
annat  språk,  att  man  tycker  lite  synd  om  dem,  och  att  de  har  
en  låg  social  grupp,  och  på  så  sätt  segregerar  man  dem  ifrån  
gruppen.  Genom  att  klassa  dem  som  mer  behövande  utav  
hjälp  och  särskiljer  dem  ifrån  de  andra  barnen.  

  
Pedagogerna  såg  olika  på  de  faktorer  som  gör  att  ett  barn  ska  klassas  som  
exkluderade,  Om  språket  brister  övergår  det  oftast  till  handgemäng,  som  leder  
till  att  de  andra  barnen  tar  avstånd  ifrån  det  barnet.  
  

Språket  har  en  betydelse  för  hur  man  förstår  varandra  och  
hur  man  agerar  tillsammans  i  barngruppen.  Om  man  inte  har  
språket  så  kan  det  leda  till  att  man  inte  kan  kommunicera  på  
ett  sätt  som  de  andra  barnen  vill  att  man  ska  göra,  men  man  
har  inte  den  kunskapen  till  att  göra  de.  Och  på  så  sätt  så  kan  
barnen  bli  på  väg  till  segregerad  ifrån  gruppen.  Men  jag  tror  
inte  att  det  är  bara  språket  som  bidrar  till  att  man  blir  
exkluderade,  det  är  dock  en  stor  aspekt  till  att  exkludering  
kan  ske.  Det  finns  många  olika  aspekter  som  avgör  om  man  
bli  exkluderad  eller  inte.  När  barnen  inte  har  språket  så  blir  
det  ofta  frustrerade  vilket  resulterar  i  handgemäng,  då  kan  
det  leda  till  att  de  andra  barnen  ser  barnet  som  våldsam  och  
därför  inte  vill  leka  tillsammans.  När  detta  då  rullar  på  så  kan  
det  skapa  olust  i  barngruppen  och  det  kan  leda  till  
segregering.    

  
Tvärtemot  det  beteende  som  en  pedagog  beskriver,  kan  barn  också  bli  
exkludering  om  de  antar  ett  passivt  deltagande  och  hela  tiden  håller  sig  i  perifert.  
I  detta  fall  är  de  barn  som  ofta  väljer  att  delta  på  sidan  om,  de  flerspråkiga  
barnen.  Men  pedagogerna  menar  att  man  också  måste  låta  dessa  barn  vara  lite  på  
sidan.  
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Jag  upplever  att  barnen  som  inte  har  talet  eller  annat  
modersmål  observerar  gärna  och  är  mer  försiktiga  i  början.  
De  tittar  efter  hur  de  andra  barnen  gör  för  att  sedan  kunna  
delta  i  aktiviteter  eller  lekar  med  de  andra  barnen.  Vi  har  ett  
barn  nu  som  skolades  in  för  en  månad  sedan  som  har  ett  
annat  modersmål,  detta  barn  var  avvaktande  i  början  och  
ville  inte  delta  i  samlingen.  Detta  höll  på  i  en  och  en  halv  
vecka  och  sedan  kom  han  och  ville  delta.  Sen  från  ett  
utomstående  perspektiv  kan  de  uppfatta  han  som  utanför,  
Men  vi  upplever  det  att  vi  som  ger  honom  en  chans  att  välja  
att  delta  eller  ej,  den  möjligheten  ger  vi  alla  barnen.  

  
Pedagogerna  hade  blandade  synsätt  gällande  hur  vida  de  flerspråkiga  barnen  
skulle  särskiljas  från  övriga  gruppen.  Vissa  såg  det  som  en  risk,  att  barnen  får  en  
stämpel  som  säger  att  de  är  annorlunda.  En  pedagog  som  arbetar  på  en  småbarns  
avdelning  ställer  sig  frågande  till  hur  man  kan  jobba  med  barn  i  olika  grupper.  
Då  hon  inte  la  vikten  på  språkets  betydelse  för  indelning  av  grupper.  Då  vikten  
mer  fokuserade  på  att  barnen  skulle  samarbeta  och  känns  sig  trygga.      

  
Jag  tycker  att  det  är  exkludering  att  ta  bort  vissa  barn  ifrån  
olika  aktiviteter,  det  vill  vi  inte  göra.  Vi  väljer  snarare  att  
blanda  gruppen,  så  att  alla  ska  få  chansen  att  delta.  Vi  har  
alltid  olika  grupper.  Vi  ser  vilka  barn  som  agerar  bra  
tillsammans,  som  tycker  om  att  vara  tillsammans  om  man  
säger  så.  Då  väljer  man  ju  både  att  göra  grupper  som  man  vet  
att  de  har  en  kompis  och  ibland  så  gör  vi  grupper  där  de  får  
chans  att  agera  tillsamman  med  barn  som  de  kanske  inte  så  
ofta  är  med.  Så  det  har  ingenting  att  göra  med  om  de  är  
flerspråkiga  eller  inte.    
  

I  vissa  fall  kan  det  vara  nödvändigt  att  göra  grupper  där  barnen  har  samma  
villkor,  tillexempel  under  läsvilan,  då  man  sätter  böckerna  efter  barnens  behov.  
Det  man  däremot  ska  ha  i  åtanke  är  att  inte  dela  in  grupper  i  ett  “vi”  och  “dem”,  
utan  att  uppdelning  av  gruppen  också  ska  främja  barnens  utveckling.  
  

Man  kan  säga  att  de  exkluderas  när  de  har  en  läsvila  som  jag  
har  med  dem.  Det  är  ju  en  liten  grupp  för  de  som  har  lite  
speciella  behov  kan  man  säga,  med  språket  eller  behöver  
kanske  lite  stöd  med  saker  när  man  berättar.  För  de  andra  
sitter  de  och  läser  böcker  rätt  upp  och  ned  bara.  Så  där  har  vi  
exkluderat  dem.  men  vi  har  ju  tagit  dem  tillsammans  men  
med  är  också  andra  barn  med  [...]  det  innefattar  egentligen  
också  modersmåls  tiden.  Då  är  det  sagt  att  de  ska  vara  
tillsammans  med  resten  av  gruppen.    

  
Utifrån  detta  sker  en  exkludering  utifrån  vilken  stadie  i  språkutvecklingen  
barnen  är  i.  Detta  kan  skapa  en  exkludering  då  barnen  särskiljs  ifrån  gruppen.  
Detta  är  en  viktig  aspekt  då  denne  pedagog  ville  skapa  dessa  förutsättningar.  Det  
var  då  viktigt  att  belysa  för  barnen  att  det  indelades  i  grupper  för  att  få  umgås  i  
en  mindre  grupp  och  inte  beroende  på  något  annat.  Det  blir  då  pedagogens  roll  
att  se  till  att  inget  barn  känner  sig  exkluderad  ifrån  gruppen.  
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4.6  Vuxnas  roll  
Det  är  de  vuxna  i  förskolan  som  hjälper  till  sätta  grunden  för  att  barnen  skapar  
sig  en  språkförståelse  och  språket  i  sig  är  en  viktig  del  i  hur  barnen  inkludering  in  
i  barngruppen.  De  vuxna  är  därför  otroligt  viktig  i  denna  process,  som  
inkludering  faktiskt  är.  Men  ensam  är  inte  starkast  utan  det  är  genom  att  samtala  
sinsemellan,  vuxen  till  vuxen  som  de  kan  hitta  nya  vägar  och  möjligheter.  
Pedagogerna  menade  att  de  hela  tiden  pratar  med  varandra  i  arbetslaget.  De  tar  
även  hjälp  av  personer  utanför  verksamheten,  som  är  utbildad  och  jobbar  mer  
med  språkets  utveckling,  för  att  få  en  större  in-‐‑put  på  vad  de  kan  föra  speciellt  för  
de  här  barnen  med  annat  modersmål  än  svenska  och  vad  de  bör  tänka  på  i  
arbetet  med  dem.  
  

Talpedagogen  sa  att  det  går  fortare  för  barn  att  lära  sig  två  
språk,  om  de  redan  har  en  grund  när  de  kommer  hit  när  de  är  
äldre.  Kommer  de  hit  när  de  är  små  tar  det  också  längre  tid  
att  lära  sig  två  språk  samtidigt.  Då  kände  man  lite,  oj  vad  
dålig  jag  var  på  språk  utveckling  kände  jag  då  (skratt).  För  vi  
har  nog  mer  känt  att,  vad  bra  att  de  kommer  när  de  är  små  så  
kan  de  lära  sig  svenskan  fortare.  har  man  tänkt  och  tyckt  att  
det  ska  vara  en  logisk  förklaring,  och  så  säger  hon  sådär,  och  
när  hon  säger  det  låter  det  logiskt  så  klart..  för  kan  man  inte  
sitt  eget  språk,  när  man  precis  håller  på  att  lära  sig  det,  och  så  
ska  man  helt  plötsligt  börja  lära  sig  ett  annat  språk  också.    

  
Genom  kommunikation  med  varandra  eller  personer  med  mer  kunnande  inom  
det  aktuella  området,  utvecklas  också  verksamheten.  Alla  människor  ser  och  hör  
olika  saker,  så  även  i  förskolan.  Genom  att  sätta  på  sig  sina  “special  glasögon”  
menar  pedagogerna  att  de  kan  se  barnens  olika  intressen  och  göra  det  till  en  
helhet  i  verksamheten.    
  

De  leksakerna  som  vi  har  framme  eller  material  som  är  
framme  bygger  mycket  på  vad  barnen  är  intresserade  av….  
och  vad  man  kan  ha  tillgängligt  för  alla  barn  och  sånt  som  ska  
stå  framme  eller  inte.  Det  bygger  mycket  på  barnens  egna  
intressen,  det  är  barnen  man  utgår  ifrån  och  som  man  hela  
tiden  pratar  om.    

  
Att  vara  en  närvarande  pedagog  i  arbetet  kring  inkludering  är  av  största  vikt.  De  
ska  vara  lyhörda  på  vad  barnen  säger,  gör  och  hur  de  agerar  i  barngruppen.  Man  
kan  säga  att  de  vuxna  intar  en  roll  som  grundar  sig  i  en  hjälpande  hand.  Om  
barnen  inte  har  språket  får  en  vuxen  gå  in  och  försöka  medla  och  göra  det  mer  
förstående  för  alla  barnen.  På  Solens  förskola  har  de,  vilket  även  nämns  en  bit  
upp,  två  vuxna  som  kan  de  flerspråkiga  barnens  språk.  De  är  väldigt  centrala  i  
inkludering  då  de  kan  kliva  in  och  medla  tillsammans  med  barnen  och  förklara  
för  dem  på  deras  språk  när  kommunikationen  brister  mellan  barnen.  
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Vi  har  vår  tolk  eller  de  här  som  vi  kan  ropa  på  och  så  pratar  
de  med  barnen  på  sitt  språk,  för  vi  når  inte  alltid  dem  med  
vårt  svenska  språk….  vi  kommer  kanske  ingen  vart,  för  man  
vill  tala  om  för  barnet  att  det  här  kan  man  inte  göra  för  att  det  
gör  ont  på  min  kropp,  och  det  kanske  inte  säger  dem  
någonting.  

  
Detta  är  något  som  lyfter  verksamheten,  då  det  är  viktigt  som  vuxen  på  en  
förskola  att  hjälpa  barnen  när  och  om  kommunikationen  brister,  vilket  snabbt  
kan  övergå  till  handgemäng.  Att  vuxna  är  närvarande  och  på  golvet  tillsammans  
med  barnen,  upplevs  som  viktigt  av  pedagogerna.  
  

Om  kommunikationen  brister  och  det  blir  slagsmål  är  det  
viktigt  att  man  som  pedagog  är  närvarandra  och  kan  se  att  
barnen  behöver  stärkas  i  sitt  språk  och  hjälpa  dem  framåt  i  sin  
utveckling.  Men  även  hjälpa  dem  att  kunna  föra  en  diskussion  
med  de  andra,  att  man  helt  enkelt  är  en  närvarande  pedagog  
[...]  Det  gäller  att  det  är  pedagoger  som  är  närvarande  och  
kunniga  och  villiga  till  att  se  de  olika  förutsättningarna  alla  
barn  har  och  hur  de  skulle  kunna  bemöta  detta.  Det  gäller  att  
inte  blunda  utan  man  måste  se  till  att  alla  blir  sedda  och  får  
chansen  till  att  integreras  i  gruppen  och  det  blir  inte  barn  om  
inte  pedagogen  ger  dem  såna  förutsättningar.    

  
Då  detta  är  en  faktor  som  kan  leda  till  exkludering,  måste  man  arbeta  med  detta  i  
vardagen.  Genom  att  arbeta  med  att  stärka  barnens  språk  -‐‑  och  
samarbetsförmåga  samt  pedagogernas  närvarande  och  lyssnande.  Detta  kan  man  
skapa  genom  olika  aktiviteter  där  barnen  samarbetar  och  har  kul  tillsammans.  
För  att  barnen  ska  få  så  bra  förutsättningar  som  möjligt  för  att  integreras,  jobbar  
regnbågens  förskola  med  att  ge  barnen  chansen  till  att  ta  plats  på  egna  villkor.  
Barnen  ska  få  välja  själva  på  vilka  villkor  de  ska  delta  i  aktiviteterna    
  

Vi  försöker  med  att  det  ska  bli  så  bra  stämning  som  möjligt  och  
att  barnen  ska  kunna  samarbeta  och  vara  med  varandra  även  
om  man  inte  har  språket.  Vi  ska  vara  närvarande  pedagoger  
och  finnas  till,  för  vi  upplever  att  det  fungerar  bäst.  Då  hinner  
vi  vara  steget  före  och  avstyra  handgemäng.  och  oftast  har  
barnen  väldigt  kul  ihop  under  dessa  aktiviteter  och  det  är  
grunden  till  att  barnen  ska  integreras[...]  vi  jobbar  med  barnen  
så  att  alla  ska  få  synas  och  ta  plats.  Och  att  alla  inte  alltid  
behöver  göra  samma  saker.  Men  de  ska  få  möjligheten  att  få  
vara  med  och  delta  om  de  vill.  Och  det  tycker  jag  är  integrering  
att  det  är  valfritt  men  alla  har  möjligheten.      

  
De  vuxna  i  verksamheten  måste  vara  lyhörda  och  se  de  signaler  som  barnen  ger,  
både  med  kroppen  och  rösten.  Försöka  tolka  och  förstå  vad  det  är  barnen  
egentligen  vill  och  därefter  erbjuda  aktiviteter  på  ett  förståeligt  sätt  så  att  alla  
barnen  ska  kunna  förstå.  Om  barnen  inte  förstår  pedagogernas  förklaringar  finns  
risken  att  barnen  väljer  bort  det  som  erbjuds  och  på  så  vis  kan  det  ske  en  
exkludering.    
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Exkludering  kan  även  bero  på  att  barnen  kanske  inte  förstår  
den  vuxne  och  det  leder  till  att  de  inte  deltar  i  olika  aktiviteter  
och  liknande.  Men  då  är  det  pedagogens  ansvar  att  se  till  att  
barnen  får  chansen  till  att  förstå.  Att  pedagogen  är  närvarande  
och  kan  se  detta  och  fånga  upp  det  för  att  hjälpa  dem  att  förstå.    

  
Ett  annat  sätt  att  förtydliga  erbjudandet  av  aktiviteter  kan  vara  både  med  hjälp  av  
andra  vuxna  som  kan  barnens  modersmål,  men  även  bilder/symboler  som  stöd  
till  det  talade  språket.    Under  intervjuerna  framkom  det  att  de  vuxna  måste  
använda  sig  av  ett  varierat  språkbruk,  när  man  jobbar  med  barn  som  är  
flerspråkiga    
  

Man  måste  tänka  mer  på  vad  man  gör  egentligen…  vi  tänker  
mer  på  dem,  vi  måste  ha  mer  symboler  om  man  tänker  sig  så,  
man  använder  mera  bilder  tillexempel,  sådana  saker  använder  
vi  mera,  det  är  bilder  och  man  använder  kroppen  mer  och  
visar.  kroppsspråket  är  viktigt.    
  

Då  flerspråkiga  barnen  behöver  mer  stöd  i  förskolan  i  det  svenska  språket  då  det  
är  det  stället  där  de  har  chansen  att  få  det.    I  vissa  hem  pratar  föräldrarna  bara  sitt  
modersmål  med  barnen  och  i  några  fall  övergår  föräldrarna  att  prata  svenska  när  
de  är  ute  i  samhället,  och  oftast  är  denna  svenska  inget  för  barnen  att  ta  efter.  Att  
prata  som  man  skriver  menar  en  pedagog  att  det  inte  är  den  bästa  inlärningen  för  
barnen  och  barnen  kan  då  gå  miste  om  språkets  melodi.  För  att  få  melodin  
behöver  man  höra  det  i  vardagen  och  härma  sig  till  hur  den  låter.  En  annan  
pedagog  menar  att  det  lättaste  sättet  att  få  melodin  är  att  kanske  prata  lite  
långsammare,  utan  att  det  blir  slow  motion,  för  att  hjälpa  till  att  få  melodin.  
  

[...]  det  är  att  man  kanske  pratar  bruten  svenska  fast  man  pratar  
kanske  grammatiskt  riktigt  eller  så  kanske  man  pratar  jättebra  
men  med  stora  hål.  Men  man  pratar  inte  så  bra  egentligen  men  
det  låter  om  att  man  pratar  bra.  Så  det  är  mycket  intressant  
med  språket.  Det  är  bra  om  man  har  ett  bra  språk  så  barnen  lär  
sig  den  verbala  svenskan.    
  
Vi  ska  prata  ett  flytande  språk,  för  jag  har  ofta  gjort  såhär  att  jag  
pratar  lite  långsamt  och  lite  lättare  ord  när  man  pratar  med  
föräldrarna  och  barnen  men  jag  tror  ändå  att  det  är  bra  att  prata  
så  man  får  med  hela  melodin  i  språket.  Jag  tror  inte  det  hjälper  
att  man  pratar  så  långsamt  jag  tror  att  det  bara  blir  svårare.  
  
  

Pedagogerna  i  studien  såg  förutsättningar  för  att  de  flerspråkiga  barnen  skulle  
lära  sig  ett  nytt  språk,  var  att  de  skulle  få  hela  melodin  i  språket.  
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4.7  Sammanfattning  av  resultat  
Under  bearbetning  av  vår  datainsamling  har  det  framkommit  4  avgörande  
aspekter  för  hur  pedagogerna  i  studien  uppfattade  det  verbala  språkets  betydelse  
för  barns  inkludering/  exkludering.  Dessa  fyra  aspekter  är  språket,  utformningen  
utav  verksamheten  och  pedagogernas  roll,  när  kommunikationen  brister  och  den  
tysta  perioden.  Detta  är  den  del  vi  kommer  att  diskutera  och  belysa  i  
diskussionen.    
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 5. Diskussion 
I  och  med  de  fria  gränserna  i  Europa,  kan  människor  fly  från  ett  land  till  ett  
annat.  Många  väljer  Sverige  som  tillflyktsplats  och  detta  märks  också  av  i  
förskolan  där  barnantalet  ständigt  ökar  på  grund  av  detta.  Förskolor  ändrar  
ständigt  sin  verksamhet  efter  barngruppen,  men  verksamheterna  måste  tänka  i  
nyare  banor  när  de  får  barn  som  har  ett  annat  modersmål  än  svenska  (Lunneblad  
&  Beach  2011).  De  barn  som  inte  har  svenskan  som  modersmål  löper  större  risker  
att  exkluderas  ifrån  gruppen,  då  språket  blir  ett  hinder.  Detta  är  en  aspekt  kring  
varför  det  är  viktigt  att  jobba  med  språket  på  förskolan.  Det  vill  säga  att  
verksamheten  ska  utvecklas  efter  barnens  olika  behov.  Pedagogerna  menar  att  
det  blir  ett  dilemma  då  de  flerspråkiga  barnen  ofta  hamnar  i  fokus  och  behöver  
mer  hjälp  än  de  en-‐‑språkiga  barnen,  som  då  hamnar  i  skymundan.  Det  gäller  då  
att  de  vuxna  på  förskolan  skapar  en  balans  mellan  språk  utvecklingen.  I  den  
mångfald  som  vi  idag  lever  med  i  Sverige  innebär  det,  att  de  kulturella  och  
religiösa  skillnaderna  ska  lyftas  på  ett  positivt  sätt,  utan  att  vi  ska  prata  om  ett  
“vi”  och  “dem”  (Brantefors,  2015;  Murray,  2012).  Det  som  har  blivit  centralt  i  
studien  är  att  vuxna  i  verksamheten  ska  se  till  att  varje  enskilt  barn  får  grunden  
till  inkludering.  Det  är  förskolepersonalen  som  ska  hjälpa  alla  barnen  in  på  ett  
tryckt  sätt,  för  att  de  ska  inkluderas  med  resten  av  barngruppen.    
  
Askland  och  Sataoen  (2011)  recenserar  Vygotskij  kring  hur  han  ser  på  samspelet  
mellan  barn  och  vuxna  som  den  på  drivande  faktorn  till  barns  utveckling.  Vad  
som  framkom  i  intervjuerna  var,  däremot,  när  man  jobbar  med  flerspråkiga  barn  
är  hur  man  ska  få  till  samspelet  när  språket  inte  finns  mellan  parterna.  De  
menade  att  man  då  måste  ta  till  andra  metoder,  som  kroppspråket,  för  att  få  till  
ett  samspel.  Om  inte  pedagogerna  sätter  grunden  till  språk  utvecklingen  hos  de  
flerspråkiga  barnen,  kommer  de  att  få  det  svårare  att  inkluderas  in  i  gruppen.  Då  
språket  är  en  avgörande  faktor  för  hur  man  inkluderar  (Wedin,  2011).  Under  
studien  upptäckte  vi  skillnader  i  hur  pedagogerna  såg  på  exkludering  på  grund  
utav  språket.  Då  några  såg  språket  som  den  bidragande  faktorn,  och  andra  
menade  att  det  finns  flera  olika  anledningar  till  att  språket  var  en  aspekt  för  
inkludering/exkludering.  De  faktorer  vi  upptäckte  förutom  språket  var:  
utformning  av  verksamheten  och  pedagogernas  roll,  när  kommunikationen  
brister  och  den  tysta  perioden.  
  
5.1  Språk  
Språket  är  en  stor  aspekt  till  om  ett  barn  blir  inkludering  eller  exkludering  i  
barngruppen.  Myndigheten  för  skolutveckling  (2011)  beskriver  att  i  150  länder  så  
finns  det  500-‐‑600  olika  talande  språk,  det  vore  konstigt  om  språket  inte  hade  den  
funktionen.  Språket  är  ett  stort  ämne  med  flera  grenar  och  är  inte  främmande  för  
pedagogerna  i  studien.  Då  de  menar  att  språket  även  är  kroppsspråk,  joller,  
uttryck,  all  kommunikation  är  ett  språk  i  sig.  Pedagogerna  menar  vidare  att  
språket  är  något  som  finns  med  redan  från  födseln,  vilket  även  Wedin  (2011)  och  
Delores  Calero  (2013)  menar.  Om  barnet  inte  kommer  i  kontakt  med  språket  vid  
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tidig  ålder,  uppstår  inte  den  rätta  språkutveckling  hos  barnen  och  de  kan  då  bli  
exkluderande  från  resten  av  barngruppen.  Pedagogerna  i  studien  såg  en  
begränsning  hos  de  flerspråkiga  barnen  som  kommer  till  Sverige  i  äldre  åldrar,  
då  de  inte  hört  det  svenska  språket  kontinuerligt,  detta  leder  då  till  längre  
inlärnings  tid  av  språket.  Gibbson  (2002)  menar  att  de  som  har  språket  sedan  
födseln  har  grunden  till  enklare  fraser  som  lampa,  titta  och  stol.  Detta  är  något  
flerspråkiga  barn  måste  lära  sig  på  nytt,  och  det  är  en  lång  process  som  är  väldigt  
tidskrävande.  Vi  tolkar  deltagarna  i  studien  som  att  denna  tid  oftast  inte  finns,  
och  att  det  att  de  en-‐‑språkiga  barnen  kommer  i  kläm,  då  deras  språk  utveckling  
blir  lidande.  De  menar  att  det  är  ett  dilemma  som  är  vanligare  än  man  tror  ute  på  
förskolorna.  På  förskolan  ska  man  sträva  efter  alla  barns  lika  värde  och  
utformningen  utav  verksamheten  ska  ske  på  barnens  alla  villkor.  Men  detta  är  
inte  möjligt  i  vissa  lägen  men  är  nödvändigt  för  att  barnen  ska  kunna  utveckla  
relationer  mellan  varandra.  Det  är  via  språket  som  människor  kommunicerar  och  
skapar  relationer  mellan  sig.  Gibbons  (2002)  beskriver  språket  som  något  socialt  
och  nödvändigt  för  människan.  Språket  ligger  till  grund  i  den  sociala  kontexten  
kring  hur  samspel  och  samarbete  uppstår.  Om  barnen  då  inte  har  något  språk  att  
göra  sig  förstådda  med  så  bryts  den  sociala  koden.  Hon  menar  att  det  blir  en  
språklig  barriär  mellan  barnen  som  kan  leda  till  att  normen  för  gruppen  bryts  och  
på  så  sätt  kan  barnen  bli  exkluderade.  Deltagarna  i  studien  menar  att  barnen  i  
verksamheterna  idag  är  väl  medvetna  om  detta  och  de  olika  språken  som  finns  i  
deras  omgivning.  Det  är  på  grund  utav  det  som  gör  barnen  mer  uppmärksamma  
på  andra  barn  som  talar  ett  annat  språk.  De  menar  dock  att  detta  inte  blir  lika  
tydligt  när  barnen  är  i  unga  åldrar  utan  det  blir  en  mer  när  barnen  blir  äldre,  då  
det  verbala  språkets  skillnader  blir  mer  tydliga.    
  
Detta  beskrivs  även  i  den  tidigare  forskningen  utav  Grüningen  et  al.  (2012)  som  
menar  att  barn  med  invandrarbakgrund  utsätts  för  en  större  risk  att  bli  
exkluderade  på  grund  utav  språket.  Om  barnen  inte  kan  kommunicera  med  
varandra  på  grund  av  att  barnen  har  olika  modersmål,  blir  det  lätt  att  det  barn  
som  språkligt  blir  i  minoritet  blir  bortvald,  och  kommer  därför  att  få  det  mycket  
svårare  rent  socialt.  Det  har  sedan  tidigare  visat  sig  att  barn  med  
invandrarbakgrund  står  inför  fler  unika  utmaningar,  än  sina  jämnåriga  kamrater  
som  är  född  och  uppvuxna  i  landet,  och  de  utsätter  sig  för  en  större  risk  att  bli  
avvisade  (Grüningen  et  al.  2012).  Detta  är  något  centralt  och  som  alla  inom  
förskole  verksamheten  bör  belysas  om,  då  det  blir  allt  vanligare.  Det  behövs  mer  
kunskaper  kring  hur  man  bäst  jobbar  med  flerspråkiga  barn  och  hur  man  hjälper  
dem  att  integreras  in  i  barngruppen.    
  
För  att  barnen  ska  bli  inkluderade  är  det  viktigt  att  främja  barnens  modersmål.  
Gort  et  al.  (2014)  och  Kleyn  et  al.  (2015)  såg  en  stor  fördel  när  lärarna  tillät  barnen  
att  blanda  sitt  modersmål  med  det  nya  språket  för  att  utveckla  båda  språken.  Då  
språket  har  stor  betydelse  för  hur  samspelet  fortgår  mellan  barnen.  Om  inte  
språket  finns  i  samspelet  så  blir  det  inte  en  inkludering,  då  kommunikationen  
brister  dem  emellan.  För  att  barnen  ska  lära  sig  det  svenska  språket  krävs  det  att  
sätta  grunden  med  hjälp  av  deras  modersmål.  En  pedagog  menar  att  det  är  
viktigt  att  upptäcka  de  flerspråkiga  barnens  svårighet,  med  vissa  ord.  Då  barnen  
endast  talar  sitt  modermål  hemma  kan  det  krocka  om  de  aldrig  hör  ordet  på  
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svenska,  eftersom  dessa  ord  inte  förekom  i  förskolan.  
  
Wrethander  Bliding  (2007)  menar  att  verksamheten  fördelar  barnen  i  mindre  
grupper,  med  hjälp  av  olika  kriterier.  Dessa  kriterier  kan  vara  exempelvis  ålder,  
kulturell  bakgrund  eller  sociala-‐‑förhållanden.  På  så  sätt  blir  barnens  olikheter  och  
likheter  utgångspunkten  för  hur  förskolan  och  skolan  organiserar  sin  
verksamhet.  Det  framkom  även  under  bearbetningen  av  vår  datainsalming  att  
våra  pedagoger  också  jobbade  på  detta  sättet,  men  att  de  också  såg  fördelarna  
med  att  dela  in  barnen  för  att  alla  ska  utvecklas.  
  
5.2  Utformningen  utav  verksamheten  och  pedagogernas  roll.  
Wrethander  Bliding  (2007)  menar  att  det  är  de  vuxnas  roll  att  organisera  
verksamheten,  men  att  de  ska  utgå  från  barnen.  Alla  barnen  ska  känna  sig  trygga,  
utvecklas  och  lära  sig  tillsammans  med  varandra,  detta  är  A  och  O.  Men  om  ett  
barn  som  inte  har  språket  kan  det  bli  svårare.  Grüningen  et  al.  (2012)  menar  att  
dessa  barn  står  inför  helt  andra  utmaningar,  än  barnen  som  är  födda  i  landet,  
med  att  skaffa  sig  socialt  umgänge.  Detta  är  något  som  syns  ute  i  verksamheten  
då  de  flerspråkiga  barnen  gärna  står  lite  på  sidan  av.    
  
Inkludering  och  exkludering  är  två  ord  som  vi  känner  inte  går  att  dela  på,  då  de  
är  motsatsen  till  varandra.  Om  inte  en  inkludering  sker  så  blir  det  en  exkludering,  
detta  är  något  som  alla  förskole  verksamheter  ständigt  jobbar  med  (Hilt,  2015).  
Tossebro  (2004)  menar  att  den  förskolan  som  ska  vara  för  alla  utifrån  alla  
individers  enskilda  behov  existerar  inte  om  inte  alla  barn  är  inkluderade  i  
förskolan.  Alla  barn  har  lika  värde  och  ska  ses  på  det  viset.  Det  är  pedagogernas  
roll  att  se  till  varje  enskilt  barn  får  sina  behov  tillgodosedda  när  de  ska  planera  
och  genomföra  verksamheten  för  att  barnen  ska  kunna  utvecklas.  Alla  barn,  
oavsett  härkomst,  ska  bli  integrerade  i  barngruppen.  Inkludering  handlar  om  att  
belysa  och  synliggöra  att  alla  människor  är  olika  och  att  det  är  någonting  som  är  
bra.    Det  spelar  ingen  roll  hur  man  ser  ut.  Detta  är  något  många  av  pedagogerna  
ser  som  positivt,  men  det  ska  lyftas  in  i  verksamheten  på  ett  inkluderande  sätt.  
Tossebro  (2004)  styrker  detta  med  att  beskriva  integreringen  som  nått  som  
grundar  sig  i  ett  demokratiskt  samhälles  synsätt  där  alla  människor  har  lika  
värde.  Integreringen  står  för  en  motiverad  målsättning  som  utgör  grunden  till  att  
man  ska  bli  inkluderad  in  i  gruppen.  Man  kan  även  säga  att  alla  i  sin  omgivning  
har  en  del  i  inkluderad  för  att  det  ska  bli  en  helhet.  Det  handla  om  att  vi  vuxna  lär  
oss  några  vanliga  ord  på  deras  språk  eller  att  man  har  en  bild  på  en  bil  och  då  
skriver  det  på  de  språken  som  finns  i  barngruppen  och  att  alla  lär  vi  oss  av  och  
från  varandra,  lyfta  de  starka  sidorna  hos  alla  barn  och  vuxna.  Det  gäller  att  
positivt  stärka  alla  individer  på  förskolan.  Om  man  lyfter  alla  positiva  sidor  hos  
alla  skapar  det  förutsättningar  att  se  på  olikheter  på  ett  positivt  sätt.    
 
5.3  När  kommunikationen  brister  
Grüningen  et  al.  (2012)  menar  att  invandrarbarn  får  det  svårare  generellt  att  
konversera  med  sina  jämnåriga  av  naturliga  skäl.    Barnen  är  uppväxt  med  olika  
modersmål  och  man  har  också  kommit  olika  långt  i  utvecklingen  för  det  lokala  
språket.  Detta  är  något  som  blir  synligt  i  verksamheten  menar  pedagogerna,  då  
språk  utvecklingen  ligger  på  olika  nivåer  hos  barnen.  Dessa  olika  nivåer  skapar  
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skillnader  på  barnen,  vilket  barnen  då  känner  av.  När  barnen  blir  medvetna  om  
olika  status  nivåerna  backar  vissa  barn  och  hamnar  i  bakgrunden,  medan  vissa  
barn  kliver  fram  och  syns  mer.  En  närvarande  pedagog  ansågs  som  extremt  
viktigt,  då  de  menade  att  deras  främsta  roll  i  arbetet  med  integrering,  är  att  vara  
medlare  om  kommunikationen  mellan  barnen  brister.  Kommunikation  som  
brister  resulterar  ofta  i  handgemäng.  Grüningen  et  al.  (2012)  beskriver  hur  barn  
med  språksvårigheter  tenderar  att  vara  mer  tillbakadragen  och  visa  mer  
aggressivt  utspel.  Gibbons  (2002)  menar  att  den  språkliga  barriären  också  kan  
vara  en  bidragande  faktor  till  att  barnen  segregerar  varandra.  Pedagogerna  
menade  att  detta  kan  ses  som  en  fas  då  barnen  är  frustrerade  då  de  inte  kan  
språket,  och  på  grund  av  detta  tar  de  till  sparkar  och  slag  för  att  ge  reaktioner  hos  
de  andra  barnen.  Detta  menar  Grüningen  et  al.  (2012)  görs  per  automatik  att  
dessa  barn  får  svårare  att  utveckla  goda  kamratrelationer.  Pedagogerna  såg  det  
som  en  fördel  att  ibland  dela  upp  barngruppen,  så  de  barn  som  är  tillbakadragna  
ska  få  en  chans  att  komma  in  i  gemenskapen  och  kunna  utveckla  
kompisrelationer.  De  menade  också  att  en  stor  fördel  med  uppdelning  är  om  en  
vuxen,  som  kan  barnens  modersmål  får  då  tillfälle  att  göra  en  aktivitet  med  
enbart  de  barnen.  
  
5.4  Den  tysta  perioden 
Den  tysta  perioden  är  en  fas  de  flesta  en-‐‑språkiga  barn  går  igenom,  när  de  
kommer  till  främmande  språk  och  miljöer.  Den  tysta  perioden  syftar  på  när  ett  
barn  försätter  sig  i  en  observerande  roll.  De  barn  som  ska  utveckla  en  
flerspråkighet  och  som  inte  fått  den  hjälp  de  behöver,  är  oftast  de  som  blir  tyst.  
Lokken  et  al.(2010)  menar  om  barnen  inte  visar  nått  intresse  för  att  kommunicera  
eller  delta  så  har  de  svårare  att  få  ett  bra  fungerande  språk.  Pedagogerna  menade  
att  de  själva  har  sett  samma  fenomen  i  deras  barngrupper  och  har  sett  att  det  är  
en  avgörande  faktor  för  att  barnen  blir  segregerade.  Blight  och  Drury  (2015)  
beskriver  hur  barnen  försöker  att  skapa  en  värld  som  de  kan  förstå.  Solens  
förskola  hade  hjälp  av  två  vuxna  som  kunde  många  av  barnens  språk,  och  fick  på  
så  sätt  hjälp  att  förstå  sin  omgivning.  Vilket  vi  inte  kunde  tolka  att  Regnbågens  
förskola  hade.  Detta  kan  bero  på  att  det  enligt  Beijer  (2008)  inte  finns  någon  
regleras  förordningstext  om  barns  modersmål  än  i  förkolan.  De  som  arbetade  på  
Solens  förskola  såg  detta  som  en  otrolig  fördel  och  använde  sig  mycket  av  dessa  
två  när  språket  brast.  Vi  tolkade  detta  att  dessa  barn  hade  det  lättare  att  ta  sig  ur  
sin  “tysta  period”  på  grund  av  detta.  
  
Hur  länge  barnen  blir  kvar  i  denna  period  kan  variera  och  beror  oftast  på  vilket  
synsätt  och  möjligheter  de  vuxna  i  förskolan  har.  Många  vuxna  är  för  snabba  med  
att  ge  barnen  en  bedömning,  att  de  har  ett  sent  utvecklat  språk.  Blight  och  Drury  
(2015)  menat  att  vuxna  är  för  snabb  med  att  vilja  “fixa”  något  som  de  anser  är  
problem  att  de  inte  stannar  upp  och  funderar  på  vad  det  egentligen  är  som  
barnen  tar  till  sig  och  lär  sig  när  de  antar  en  “tyst  period”.  Om  barnen  får  stöd  
och  hjälp  att  utvecklas  i  sitt  språk  och  att  komma  ut  ur  den  tysta  perioden  
kommer  de  lättare  in  i  barngruppen.  Men  i  bearbetningen  av  resultatet  tolkar  vi  
det  som  att  de  som  jobbar  inom  förskolan  ofta  är  för  snabba  med  att  se  barnen  
som  kunniga,  fast  de  egentligen  inte  kan.    Barnen  intalar  då  sig  själva  att  de  inte  
kan  och  håller  då  fast  med  detta.  Detta  blir  då  motsatsen  till  vad  forskningen  
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beskriver,  då  dessa  barn  får  det  svårare  att  komma  in  i  verksamheten  då  de  inte  
får  de  förutsättningar  i  språket  som  krävs.  Det  gäller  då  att  hitta  en  balans  dem  
emellan,  genom  att  se  barnen  som  kunniga  men  under  utveckling.  Så  att  
verksamma  i  förskolan  kan  skapa  de  förutsättningar  som  krävs  för  att  alla  barnen  
ska  få  den  utveckling  de  behöver.    
 
5.5  Sammanfattning  och  vidare  forskning  
Under  bearbetningen  av  denna  studie  har  vi  upptäckt  flera  aspekter  som  kan  
påverka  inkludering  och  exkludering  i  barngruppen.  Detta  belyser  inte  den  
tidigare  forskningen  då  den  fokuserar  på  språkutveckling  eller  barn  i  behov  av  
stöd.  Sammanfattningsvis  anser  pedagogerna  i  studien  att  det  finns  flera  olika  
aspekter  förutom  det  verbala  språket  som  ligger  till  grund  för  
inkludering/exkludering.  Dock  har  det  verbala  språket  en  väldigt  stor  betydelse.  
Då  denna  studie  består  av  åtta  pedagogers  medverkan  kan  vi  inte  säga  att  detta  
gäller  rent  generellt,  utan  endast  på  dessa  två  förskolor.  För  att  kunna  få  mer  
validitet  måste  en  utökad  studie  genomföras  där  fler  deltagare/  förskolor  
medverkar  i  ett  geografiskt  större  område.  Vi  har  påbörjat  fylla  igen  den  
kunskapsluckan  som  vi  hittade  i  den  tidigare  forskningen,  men  att  mer  forskning  
kring  detta  återstår.  Det  skulle  också  vara  intressant  att  forska  kring  detta  ur  en  
politisk  synvinkel  och  se  deras  uppfattningar  om  detta,  eftersom  de  sällan  är  ute  i  
verksamheterna  och  ser  hur  det  faktiskt  fungerar  i  praktiken  de  beslut  som  de  tar.  
För  att  utöka  vår  forskning  kan  också  observationer  vara  en  intressant  aspekt  att  
ha  med.    
  
5.6  Tack!  
Vi  vill  avslutningsvis  tacka  alla  som  har  deltagit  i  denna  studie  och  gjort  detta  
arbete  möjligt.  De  otroligt  givande  intervjuerna  som  personalen  på  Solens  och  
Regnbågens  förskolor  gav  oss  och  fyllde  oss  med  mer  kunskap.  Och  sist  men  inte  
minst  ett  stort  tack  till  vår  handledare  Conny  Björkman,  som  har  väglett  oss  och  
kommit  med  mycket  bra  konstruktiv  vägledning  som  hela  tiden  hjälpte  oss  
framåt  i  arbetet.  
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BILAGA 1: Missiv till intervjupersoner 
Hej!  
Vi  är  två  studenter  från  Lärarutbildningen  på  Mittuniversitetet  i  Härnösand,  
som  går  vår  sjunde  och  sista  termin.  Vi  är  i  full  gång  med  att  skriva  vårt  
examensarbete.    Det  ämne  som  vi  har  valt  är  språkets  betydelse  för  
inkludering/exkludering  i  barngrupp.  Vi  vill  gå  djupare  in  i  hur  personal  på  
förskola  uppfattar  språkets  betydelse  för  integrering/  segregering.  
  
Vi  har  fördjupat  oss  i  forskning  och  litteratur  kring  det  aktuella  ämnet,  men  vi  
behöver  också  er  hjälp  i  form  av  intervjuer.  
  
Vi  vill  intervjua  personer  i  olika  befattningar  i  barnomsorgen,  alltså  inte  enbart  
pedagoger.  Intervjun  kommer  att  bestå  av  tolv  frågor  och  vår  förhoppning  är  
att  vi  med  hjälp  av  frågorna  kommer  att  få  en  givande  diskussion  med  de  som  
deltar.  Intervjun  tar  mellan  45-‐‑  60  min  att  genomföra  och  vi  hoppas  att  du  vill  
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.  
Ditt  deltagande  kommer  att  behandlas  konfidentiellt  och  resultatet  kommer  
enbart  att  användas  i  forskningsändamål.  Intervjuerna  kommer  vi  att  göra  
enskilt  på  olika  ställen  men  vi  kommer  att  sammanställa  materialet  
tillsammans.  
Med  din  tillåtelse  så  spelar  vi  in  intervjun  för  att  kunna  få  med  så  korrekta  data  
som  möjligt  inför  vår  studie.  Intervjun  kommer  enbart  att  användas  för  vår  
uppsats  och  det  är  endast  vi  (Natalie  och  Claudia)  som  kommer  att  ha  tillgång  
till  den.  Efter  avslutad  studie  kommer  intervjuerna  att  raderas.  
Om  ni  har  några  frågor  eller  funderingar  är  ni  välkomna  att  kontakta  oss  för  
mer  information.  Hoppas  vi  ses!  
  
Med  Vänliga  Hälsningar  
Claudia  Decker  
Natalie  Vedin  
  



  

 

 

 BILAGA 2: Intervjufrågor  
  
Intervju  Guide  
  
1:  Hur  länge  har  du  jobbat  inom  barnomsorgen?  
2:  Språk  är  ett  stort  ämne,  hur  skulle  du  beskriva  begreppet  språk,  vad  är  språk  
för  dig?  
3:  Hur  stor  är  barngruppen  som  ni  har  idag?  
4:  Hur  många  av  dem  är  tvåspråkiga,  har  annat  modersmål  än  svenska?  
5:  Vilken  betydelse  har  språket  för  barnens  inkludering  enligt  dig?  
6:  Vilken  betydelse  har  språket  för  barnens  exkludering  enligt  dig?  
7:  Hur  jobbar  ni  med  tvåspråkiga  barn?  
8:  Hur  agerar  ni  när  ni  märker  att  kommunikationen  mellan  barn-‐‑barn  brister?  
9:  Hur  uppfattar  du  att  ni  arbetar  med  inkludering  i  förskolan  med  fokus  på  
språket?  
10:  Jobbar  ni  medvetet  med  en  feedback  (pratar  ni  med  varandra  i  personalen  
om  vad  ni  har  gjort  eller  hur  ni  hade  kunnat  göra  annorlunda?)  
11:  Särskiljer/undantar  ni  tvåspråkiga  barn  från  vissa  aktiviteter  som  de  
enspråkiga  barnen  deltar  i  eller  tvärtom?  
12:  Har  ni  någon  metod  som  ni  upplever  underlättar  förståelsen  för  de  
tvåspråkiga  barnen?  (  Vilka  i  så  fall?)  
 

 


