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Abstract 
 

Title: Everyone should be involved- or? 

 

The purpose of this paper is to analyze teachers approach to multilingual children's behavior in certain 

situations. I will also explore the educator’s attitude and approach toward the situation where children 

who are excluded by other peers, because of the peers use of divergent language. 

I choose qualitative interview as method, interviewing seven teachers working at pre-schools, with 

chosen choice I expect to gain insight into the teacher's reasoning behind their approach and strategy 

towards situations where children use other language than Swedish. The results shed light on several 

interesting factors that determined how the educator responded to the forth mentioned situation. 

The general perception at pre-schools is that multilingual children should be given space to use their 

native tongue, as this flourishes their language developments. We can also find basis for this when 

reading the official pre-school steering documents, the Swedish curriculum, Läroplanen. What this 

document lack though is presenting solutions how the educators can work constructively with the 

children. It's rather encouraged for each school to discuss their own methods and approaches as a team.  

My conclusion is that there is no blue print to follow for solving these situations, the educator's conduct 

and strategy is based on individual experience and situational. But a common thread that emerged in my 

research is that all educators expressed the importance to acknowledge all children and involve them in 

the activities regardless of language, it is the teacher’s duty to support and to be present as the children 

will need pedagogical support in this matter. Not to forget though, that teachers are frequently faced 

with situations where they have to decide whose rights to prioritize; the single child who ends up alone 

outside the peers group and lose his/her entitlement based on the norm "everyone should be involved" or 

the playing children who is doing nothing but employing their rights to speak in their mother language? 

 

Period: Autumn 2015 

Author: Maria Keskin 

Tutor: Martin Gunnarson 

 

 

Keyword: Multilingualism, mother tongue, approach, exclusion, practical knowledge. 

Nyckelord: Flerspråkighet, modersmål, förhållningssätt, exkludering, praktisk kunskap. 

 
 



Innehållsförteckning 

 
Inledning ..................................................................................................................................................... 5 

Bakgrund ..................................................................................................................................................... 6 

Syfte ............................................................................................................................................................ 7 

Frågeställning .............................................................................................................................................. 7 

Tidigare forskning ....................................................................................................................................... 8 

Vad och hur ska barnen lära sig i förskolan? ......................................................................................... 8 
Flerspråkiga barn i förskolan: på vilka villkor? .................................................................................... 9 
Lärandemiljöer och villkor för barns språkinlärning ........................................................................... 10 

Etiskt dilemma? ..................................................................................................................................... 11 
Sammanfattning .................................................................................................................................... 11 

Teoretiska utgångspunkter ........................................................................................................................ 12 

Kamratkulturer...................................................................................................................................... 12 
Kunskap hos pedagogen........................................................................................................................ 12 

Metod ........................................................................................................................................................ 14 

Metod för datainsamling ....................................................................................................................... 14 
Urval ..................................................................................................................................................... 14 

Genomförande ....................................................................................................................................... 15 
Databearbetning och analysmetod ....................................................................................................... 16 

Validitet i kvalitativa undersökningar ................................................................................................... 16 
Etiska överväganden ............................................................................................................................. 17 
Reflektion över metoden ........................................................................................................................ 17 

Resultat/analys .......................................................................................................................................... 19 

Agerande och förhållningssätt .............................................................................................................. 19 
Alla får vara med .................................................................................................................................. 22 

Strategier och kodväxling ..................................................................................................................... 23 
Problem eller möjlighet? ...................................................................................................................... 25 
Sammanfattning .................................................................................................................................... 27 

Diskussion och slutsatser .......................................................................................................................... 27 

Hur hanterar och agerar pedagoger i situationer där barn använder annat språk än svenska? ........ 28 
Hur upplever och hanterar pedagogerna arbetet med att leva upp till de formuleringar som finns i 

Läroplanen, som fokuserar på barns modersmål? ............................................................................... 29 
Slutsats .................................................................................................................................................. 30 

Vidare forskning ....................................................................................................................................... 30 

Källredovisning ......................................................................................................................................... 31 

Bilaga 1. .................................................................................................................................................... 33 

Bilaga 2 samtycke ..................................................................................................................................... 34 

 

 



 

5 

 

Inledning  
 

Jag arbetar på, och har även startat, en förskola med 99 procent flerspråkiga barn. Barnen har olika 

ursprung och talar olika modersmål. En del av barnen har en förälder med svenska som modersmål och 

den andra föräldern har ett annat modersmål. Ungefär 15 procent av barnen talar svenska hemma men 

har även ett till språk (om inte fler). Då vi har en härlig mix av barn och språk så händer det ganska ofta 

att barnen talar sitt modersmål sinsemellan, särskilt i den fria leken. Svenska är det språk som vi talar på 

förskolan men vi har en rikedom i att majoriteten av våra pedagoger också talar flera språk. På detta sätt 

kan vi stärka de barn som inte har någon som helst erfarenhet av det svenska språket då de börjar på 

förskolan. Sedan, succesivt, övergår barnen till att prata mer svenska och mindre av sitt modersmål.  

Vad är då dilemmat i detta kan man fråga sig. Vi har en ganska stor grupp barn på förskolan som känner 

sig mycket tryggare då de pratar sitt modersmål vilket de gör i flera olika situationer under dagen, med 

sina kompisar. Särskilt i den fria leken där de kommunicerar med varandra i olika situationer. Jag 

upplever att det råder en förvirring hos flera av pedagogerna på min arbetsplats. Ska vi låta barnen prata 

på deras eget språk när de vill det? Om det är ytterligare kompisar med i leken, är det då ok att prata på 

ett språk som de inte förstår eller blir det en form av exkludering? Om vi utgår från barnet som väljer att 

prata på sitt eget modersmål, där barnet blommar upp och interagerar på ett helt annat sätt än om hen är 

tvungen att prata svenska och blir avbruten i leken, hur påverkar det barnet?  Och det barnet som 

riskerar att bli exkluderad för att hen inte pratar samma modersmål som de andra, vilka känslor väcks 

hos det barnet? Vad är optimalt för barnets språkutveckling? I min studie vill jag undersöka hur 

pedagoger på ett antal förskolor ser på och hanterar situationer där barn väljer att använda andra språk 

än svenska. 
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Bakgrund 
 

Vi lever idag i ett samhälle i ständig förändring. Även förskolan påverkas av dessa förändringar. Dagens 

verklighet är att förskolan alltmer utvecklas till en plats där vi ställs inför högaktuella begrepp som 

interkulturalitet och mångfald. Denna process påverkas av det faktum att Sverige har blivit mer 

mångkulturellt och tar emot nyanlända barn från andra delar av världen dagligen och denna våg 

förväntas inte minskas, snarare tvärtom. Utifrån dessa premisser ändras även förskolans uppdrag och 

förutsättningar. Samhället kan inte längre utgå från att majoriteten av barnen på förskolan har svenska 

som modersmål, tvärtom ökar antalet flerspråkiga barn snabbt. Hinner pedagogerna med i proceduren 

att finna och utveckla nya arbetssätt kring arbetet med flerspråkighet? 

Skolverket (2006) har publicerat en skrift, Att komma till tals- flerspråkiga barn i förskolan, 

sammanställd av myndigheten för skolutveckling. Denna publikation är tänkt användas som ett 

stödmaterial för personalen i förskolan i deras arbete med flerspråkiga barn. De skriver:  

Förskolan ska bidra till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla 

det svenska språket och sitt modersmål. Tankarna i styrdokumenten är att alla barn ska erbjudas en 

förskola som ger dem möjligheter att utvecklas i sin egen takt, på sina egna villkor och med sin 

egen bakgrund som bas. Barnens språkliga och kulturella tillhörighet ska tas tillvara (Skolverket s. 

8). 

Utifrån detta citat kan vi förstå vikten av att barnen får utveckla båda sina språk vilket även 

framkommer i andra styrdokument. I läroplanen, Lpfö 98 (reviderad 2010), kan vi läsa följande i kapitlet 

Förskolans uppdrag: 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan 

ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara 

barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som 

utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper 

inom andra områden. Av skollagen framgår att förskolan ska medverka till att barn med annat 

modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål 

(Lpfö 98, s.7) 

Det finns tydliga riktlinjer för förskolans ansvar i arbetet med flerspråkiga barn men presenteras det 

även hur pedagogerna ska arbeta?  

I ovannämnda publikation menar författarna att förskolan är en mångkulturell plattform som har i 

uppgift att skapa lika villkor för alla barn, oavsett bakgrund eller språk. Förskolan kan i många fall vara 

platsen för första mötet med svensk kultur för många familjer och där pedagogerna spelar en avgörande 

roll för det första intrycket. Genom bemötande, ömsesidig respekt och förståelse kan värderingar som 

solidaritet och tolerans utvecklas (Skolverket 2006, s. 11-12).  
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Vidare skriver författarna också att ” förskolan ger barnen med andra modersmål ett rikt utbud av 

svenska i tal och skrift. Det är därför viktigt att aktivt uppmuntra barnen att använda sitt modersmål i 

förskolan.” (Skolverket 2006, s.24-25). De menar även att ” finns det flera barn som har samma 

modersmål är det viktigt att se till att de får möjlighet att leka tillsammans. Då får barnet använda det 

språk som stämmer överens med dess kognitiva ålder och det ger modersmålet en möjlighet att 

utvecklas.” (Ibid., s.43). Detta stödmaterial från skolverket innehåller mål för arbetet med flerspråkiga 

barn, presenterar vikten av att få använda sitt modersmål samt hur man kan arbeta med detta på 

förskolan. Men det presenteras ingen information om hur pedagogerna ska förhålla sig till de situationer 

där barnen pratar på sitt modersmål och ett annat barn kan bli exkluderat, vad som är rätt eller fel att 

göra. Det är mycket fakta som behandlas i texten men det saknas vissa etiska, praktiska och pedagogiska 

frågeställningar. Detta ämnar jag undersöka vidare i min text och i min undersökning, huruvida det finns 

tydlighet kring hur pedagoger ska agera i situationer där barn pratar på andra språk än svenska och risk 

för exkludering kan uppstå. 

 

I min text kommer jag att använda mig av följande begrepp och definitioner som finns presenterade i 

publikationen, Flera språk-fler möjligheter, utgiven av Skolverket (2002): 

 Flerspråkig: Barn/elever/lärare/föräldrar med annat modersmål än svenska. 

 Andra språk: ett främmande språk som finns som ett dominerande språk i samhället, i 

Sverige är det svenska. 

 Modersmål: barns och elevers första språk (s.4-5). 

 

Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur pedagoger förhåller sig till situationer där flerspråkiga barn 

väljer att prata på ett annat språk än svenska. 

 

Frågeställning 

  

 Hur hanterar och agerar pedagoger i situationer där barn använder annat språk än svenska? 

 Hur upplever och hanterar pedagogerna arbetet med att leva upp till de formuleringar som finns i 

Läroplanen, som fokuserar på barns modersmål? 
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Tidigare forskning  

           
I denna del av min text vill jag presentera olika vetenskapliga studier som har genomförts som behandlar 

flerspråkiga barn på förskolan, hur pedagoger arbetar med detta samt eventuella resultat som kan vara av 

vikt för att förstå denna studies inriktning. I de presenterade teorierna och studierna använder sig några 

författare av uttryck som ”lärare” och ”elev” men jag anser att det går bra att tillämpa dessa teorier även 

inom förskolan, då det är viktigt att skapa trygga miljöer som främjar barnens lärande redan i förskolan. 

Jag vill lyfta upp att det i skriven text ibland syftar tillbaka på skolans värld men att det också kan gälla 

pedagoger och barn på förskolan.  

 

Vad och hur ska barnen lära sig i förskolan? 

 

Anders Skans, specialpedagog och forskare vid Malmö högskola, har gjort en studie om språkutveckling 

och interkulturellt arbete i förskolan. Syftet med studien var att undersöka hur pedagogerna arbetar med 

flerspråkighet, vem ska lära sig vad samt hur de ska lära sig? Vidare undersöktes även hur de didaktiska 

frågorna relaterar till uppdraget att arbeta interkulturellt på förskolan (Skans 2011, s.12-13). Delar av 

resultatet av studien är att pedagogerna anser att språkutveckling och barnens upplevelse av trygghet är 

viktigt i förskolan. Språklärande anses vara det primära svaret på vad barnen ska lära sig. Har barnen 

flera språk så ska alla språken lyftas upp, fokus ligger på kommunikation på barnens villkor (Ibid., s. 65-

70). I undersökningen menar pedagogerna att det viktigaste är att barnen får möjligheten att 

kommunicera, vikten ligger inte i vilket språk de använder i sin kommunikation. Genom att arbeta med 

alla olika språk på förskolan, ökar förutsättningarna för att skapa en mångkulturell och flerspråkig miljö 

för barnen, där alla kan få vara delaktiga på deras egna villkor. Olika verktyg som pedagogerna 

använder sig av för att nå upp till dessa mål, att skapa en flerspråkig förskola, är att använda 

pedagogernas egna modersmål för att främja barnens språkutveckling samt att använda sig av ord och 

uttryck på barnens modersmål (Ibid., s.122-123).  Denna studie visar på att pedagogerna anser att det är 

viktigt att barn ska få prata på olika språk och rikedomen i att pedagogerna, om de har samma 

modersmål som barnen, kan använda sina språkkunskaper för att stärka barnen i deras 

identitetsutveckling på förskolan. Den språkliga miljön är avgörande för barnens lärande. Tillhörighet 

och delaktighet är nyckelord för en flerspråkig förskola. Studien visar på vikten av att arbeta med flera 

språk men talar inte om hur pedagoger ska agera då barn pratar på sitt modersmål och andra barn vill 

delta i leken. Detta ämnar jag att undersöka vidare i min text. 
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Flerspråkiga barn i förskolan: på vilka villkor? 

 

Anne Kultti, verksam på institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande på Göteborgs 

universitet, har genomfört en studie som visar på hur förskolan kan stärka flerspråkiga barns utveckling 

med fokus på kommunikation och språk. Studien lyfter upp det sociokulturella perspektivet, att lärandet 

sker i samspel med andra, i enlighet med bl.a. Vygotskijs teori. Kultti skriver att barnen lär sig 

tillsammans i leken och använder olika språk inom leken och utanför. Genom samspel, kommunikation 

och samtal i leken där barnet kan inta olika roller som novis eller expert lär sig barnen språk av 

varandra, både svenska men också andra språk (Kultti 2012, s.51-52). I studien presenteras också Auers 

teori om kodväxling. Barnen i studien använder sig av kodväxling, dvs. att barnen använder flera språk i 

olika sammanhang. Detta i syfte att återberätta händelser eller samtal, inkludera/exkludera någon, byta 

samtalsämne eller för att förstärka argumentation. Det krävs en väl utvecklad språklig kompetens för att 

använda sig av kodväxling och hos äldre barn, i skolans värld, kan detta användas som ett sätt att få 

makt (Kultti 2012, s. 54). I en studie av Björk-Willén visar resultatet på att barn använder sig aktivt av 

verktyg som kodväxling och språkalternering i leken för att skapa markeringar och sociala syften. 

Barnen skapar, utifrån deras språkval, ramar och regler för deras lek. På detta sätt kan de inkludera eller 

exkludera deltagare i leken (Björk-Willén 2006, s.68-70). 

Resultatet av Kulttis studie visar bl.a. på hur deltagandet i förskolan vilar på två olika grunder, 

grupporganisation (helgrupp och smågrupper) samt inkluderande delaktighet (allas rätt att få vara med). 

I olika situationer på förskolan som samling, måltid, lek, sagostund osv. kunde man se att barnen deltog 

både fysiskt och språkligt. Dock är det oftast de vuxna som leder de olika situationerna, genom sitt eget 

agerande skapar de regler för barnen, genom att exempelvis prata svenska under aktiviteterna. Ansvaret 

ligger därför på pedagogerna att skapa möjligheter för barnen att delta med olika uttrycksformer, som 

fysiska gester och språkliga handlingar (Kultti 2012, s.164-169). Utifrån de olika grupporganisationerna 

som idag existerar i barnens vardag hamnar vi återigen inför frågan: Ska vi värna om det enskilda 

barnets rätt att få vara med eller utifrån gruppens rätt att få leka på deras villkor? Genom min 

undersökning strävar jag efter att finna svar på denna fråga. 

Jim Cummins menar att det finns två avgörande faktorer för barns andraspråkslärande. Dels relationen 

mellan undervisning och lärande, dvs. hur läraren uppnår ett lärande hos eleverna med hjälp av sin 

undervisning samt strategier och modeller som läraren använder sig av i undervisningen. Den andra 

avgörande faktorn är stärkandet av barnets självbild, vilka är de i lärarens ögon, andras ögon, men också 

i deras egna ögon. Den viktigaste uppgiften för en lärare är att skapa en undervisningsmiljö där allas 

röster kan höras, genom att skapa denna tillåtande och respektfulla miljö kring barnen skapas en känsla 
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av trygghet och tillhörighet som förbereder barnen för livet utanför skolan (Cummins 2001, s. 20). 

Cummins har utvecklat denna modell för barn i skolan men jag anser att det går lika bra att tillämpa 

dessa metoder även på förskolan. Detta visar på vikten av att skapa en miljö för barnen där de känner sig 

trygga i att de har flera språk och att det är värdefullt.  

 

Lärandemiljöer och villkor för barns språkinlärning  

 

Sheridan, Samuelsson och Johansson har gjort en studie om barns tidiga lärande. Resultatet visar att 

barn redan från tidig ålder byter språk beroende på vem de pratar med och vilka språkkunskaper 

personen i fråga har. Även situation och kontext spelar roll. Detta avgör vilka språk de väljer att 

använda i olika samspelssituationer. Barnen får använda sina modersmål men uppmuntras till att prata 

svenska. De pratar på sitt modersmål tillsammans med människor som kan prata på samma språk, inte 

med andra som inte förstår språket (Sheridan, Samuelsson & Johansson 2009, s.250-251). Detta visar på 

att barnen tidigt bemästrar vem de kan prata med på vilket språk. Det visar även på att barnen kan göra 

ett aktivt val att prata på sitt modersmål med andra barn som pratar samma språk. Kultti menar att det 

finns flera faktorer som styr barnens val av språk i olika situationer på förskolan. Dessa är förmåga att 

tolka olika koder, strävan efter gemenskap, leken samt relationer med andra barn. Vidare skriver hon 

också att det krävs en språklig medvetenhet och kunskap i de olika språken för att kunna välja vilket 

språk barnet vill tal, s.k. språkalternering (Kultti 2014, s. 88-89). Tidigare har användningen av ett annat 

språk än majoritetsspråket samt användning av kodväxling ansetts bero på bristande språkkunskaper 

men detta stämmer inte, tvärtom visar det på en bra språkmedvetenhet (Ibid., s. 88). Fredriksson och 

Taube menar att det är av högsta vikt att lärare har en grundläggande respekt för elevernas kultur och 

språk, samt att läraren inte har avsikt att ersätta elevernas modersmål med det svenska språket och den 

svenska kulturen. Istället bör läraren ge det stöd som erfordras för att eleverna ska kunna utveckla fler 

språk samtidigt samt få eleven att känna sig unik och speciell, inte annorlunda eller avvikande 

(Fredriksson & Taube 2010, s.164-165). 

Nyckelord i dessa olika teorier är tillåtande, respekt och likhet/olikheter. Det är också ord som kommer 

att återkomma i min studie då jag strävar efter att hitta de olika faktorer som styr pedagogernas agerande 

i situationer med barn och andra språk. 
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Etiskt dilemma? 

 

Är det alltid accepterat att prata på andra språk än svenska på förskolan? Utifrån styrdokument och 

pedagogernas uppdragsbeskrivning ska modersmålet få ta lika stor plats på förskolan som det svenska 

språket men hur ser det egentligen ut i verkligheten? Lunneblad, lektor vid Göteborgs universitet, 

skriver om det passande och naturliga i den mångkulturella förskolan. Lunneblad genomförde en studie 

på olika förskolor och kom fram till att på en av förskolorna som ingick i studien var svenska det 

naturliga och även det passande språket. Modersmålet pratade man hemma. Det naturliga grundade sig 

på pedagogernas uppväxt, identiteter och erfarenheter som de bär med sig i sin ryggsäck och bidrog till 

en känsla av det naturliga och passande (Lunneblad 2009, s. 111-112). Detta visar på att den sociala 

bakgrunden, faktorer som språk och etnicitetet, påverkar hur pedagoger förhåller sig till att andra språk 

än svenska används på förskolan. Henriksen och Vetlesen skriver om dygdetik och moralisk klokhet. De 

menar att vårt moraliska beteende är knutet till individuella värderingar och förmågor, s.k. dygder, leder 

till att vi inom vår yrkesvärld blir kapabla till att utföra ett bra arbete. Exempel på olika dygder är 

klokhet, mod, ärlighet och sinne för rättvisa. En person med en dygd som visar sig i handlingen och 

slutligen leder till något gott är en person som uppskattas i sitt yrke. En av de viktigaste attityderna är 

moralisk klokhet, ”Förmågan att genomföra ett bra och välgrundat resonemang som får ut det bästa av 

situationen.” (Henriksen & Vetlesen 2013, s. 218-219). Det innebär att det är flera olika faktorer som 

avgör hur en pedagog handlar och resonerar i sin yrkesroll, en tydlig komplexitet som saknar en färdig 

mall för den” fullkomlige pedagogen” men att moralisk klokhet är en bra grund att växa på som 

pedagog. 

 

Sammanfattning 

 

Då jag studerade tidigare forskning upptäckte jag relativt snart att det finns många olika studier om 

flerspråkiga barn på förskolan. Det finns olika tankar och röster om hur pedagogerna ska arbeta och 

planera verksamheten för att optimera barnens lärande samt deras språkutveckling, både svenska språket 

men också deras modersmål. Studier och undersökningar (Alstad, Kultti, Skans) bekräftar vikten av att 

barnen ska få använda alla deras språk men det finns inga diskussioner om hur pedagoger ska förhålla 

sig till det etiska samt pedagogiska dilemmat då barn kan bli exkluderade i liknande sammanhang. Min 

förhoppning är att belysa olika perspektiv och tankar kring detta dilemma. 
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Teoretiska utgångspunkter  

 

I följande kapitel ämnar jag presentera mina teoretiska utgångspunkter, teorier som fungerar som 

analytiska verktyg för min undersökning och förhoppningsvis leder till ny kunskap. Jag ämnar diskutera 

teorier kring kamratkulturer och kunskapsbegreppet som är högt relevant för pedagogernas arbets- och 

förhållningssätt. 

 

Kamratkulturer 

 

Löfdahl skriver om begreppet kamratkulturer. Begreppet kan hjälpa oss att förstå vad som händer med 

barnens relationer med varandra när de är tillsammans på förskolan. De processer som kommer till 

uttryck i kamratkulturen är t.ex. normer, värden, regler, språk och funderingar som barnen själva skapar 

och är delaktiga i (Löfdahl 2014, s.13). Vidare skriver Löfdahl också att ”innehållet i barns 

kamratkulturer kan förstås genom hur och vad som förhandlas var. Språket är ett viktigt redskap för att 

kunna förhandla och förmedla innehåll inom kulturen” (Löfdahl 2014, s.13-14). Här menar författaren 

att språket är en avgörande faktor för att ett barn ska kunna delta i leken och ha en plats i 

kamratkulturerna på förskolan. Löfdahl menar att då det finns existerande kamratkulturer med 

förutbestämda regler om vem som får vara med, finns det en risk att barn kan hamna utanför pga. hen 

inte kan ett visst språk eller inte har tillräckligt mycket kunskap om traditioner eller villkoren som leken 

är uppbyggd på (Löfdahl 2014, s.56). 

Kamratkulturer existerar på förskolan och begreppets innebörd är av stor vikt för min undersökning då 

det visar på hur barnen leker, under vilka villkor och i vilka grupperingar. Min förhoppning är att det ska 

ge en större förståelse till varför vissa barn väljer att leka med varandra och även anledningen till att de 

kan välja det språk de är mest bekväma i. Men kan det också användas för att utesluta någon från 

kamratkulturen och hur ska en pedagog agera i en sådan situation? 

 

 

Kunskap hos pedagogen 

 

För att skapa ytterligare förståelse och fler perspektiv till min undersökning tänker jag presentera 

kunskapsbegreppet och vikten av detta för pedagoger och deras arbetssätt.  
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Gustavsson menar att genom att lära sig behärska olika tolkningsmöjligheter kan vi vinna kunskap samt 

öka möjligheterna till mer förståelse och kunskap. Om vi behärskar enbart en idé eller sanning minskar 

våra förståelsemöjligheter (Gustavsson 2000, s. 236). Genom att förstå att vi som individer kan tolka 

situationer på flera olika sätt, flera sanningar, kan man också välja att agera på det sätt som känns 

klokast i varje specifik situation som kräver omedelbar handling. Vidare skriver Gustavsson om den 

engelske filosofen Gilbert Ryle och hans tankar om praktisk kunskap i skilda perspektiv. Det begrepp 

som Ryle introducerar är ”knowing how”, veta hur, i kontrast mot ”knowing that”, veta att. Skillnaderna 

mellan dessa två begrepp är att veta att beskriver vetandet om hur saker förhåller sig medan veta hur 

består av kunskapen att kunna utföra vissa handlingar. Om en person har kunskapen om hur något ska 

göras, använder personen den kunskapen i själva handlingen (Gustavsson 2000, s.104). Molander 

skriver att ett avsiktligt handlande är något inlärt, något som vi har lärt oss att behärska och personen i 

fråga vet vad de gör. Dock kan även andra bedöma huruvida personen i fråga behärskar situationen 

(Molander 2011, s.112). För att besvara frågan ”varför?” man gör något kan det finnas flera olika svar, 

s.k. skäl. De tre huvudtyperna av skäl är att det finns en avsikt till handlingen, att man gillar att göra si 

eller så samt att det är rätt att göra på ett visst sätt (Ibid. s.110).  Schön menar att kunskapen har olika 

egenskaper. Dessa egenskaper är bl.a. att det finns saker vi gör, handlingar och bedömningar, som sker 

spontant. Det är inget vi tänker på då handlingen sker. Vidare menar han också att vi ofta är omedvetna 

om att vi har lärt oss hur vi utför vissa handlingar, vi bara handlar. Det är genom existerande normer i 

samhället som vi gör bedömningar och värderingar av olika situationer, dessa värderingar ligger sedan 

till grund för vårt handlande och vår praktiska kunskap (Schön 2007, s. 32-33). Detta är högst relevant 

då jag vill undersöka vilka faktorer som styr pedagogernas agerande i situationer på förskolan där 

barnen pratar på andra språk än svenska. Jag har ofta hört att personer i min omgivning pratar om ”den 

där” superpedagogen, den personen som vet precis vad hen ska göra i olika stunder och situationer på 

förskolan tillsammans med barnen. Det existerar föreställningar om att vissa pedagoger har ”det”, det 

där extra som utmärker dem som kompetenta och skickliga.  

I mitt syfte kan man ana ett dilemma, en pedagog som måste handla snabbt i en situation där ett barn 

riskerar att hamna utanför. Samtidigt måste pedagogen även värna om de lekande barnens rätt att få 

prata på sitt modersmål, detta råder det ingen tvekan om. Finns det färdiga lösningar på detta dilemma? 

Det hoppas jag finna svar på senare i min text. 
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Metod 
 

I följande kapitel redogör jag för vilken metod jag använt mig av i min undersökning för att samla in 

data. Jag redogör även för genomförande, urval och etiska aspekter. Jag har intervjuat både förskollärare 

och barnskötare men jag använder benämningen pedagoger i min text. 

 

Metod för datainsamling 

 

Jag funderade på olika lämpliga metoder för att samla in det data som skulle ligga till grund för min 

empiriska uppsats. Patel och Davidson skriver angående olika undersökningsmetoder, att det är viktigt 

med tydlighet samt bra instrument och tekniker för insamlandet av resultat (Patel & Davidson 2011, 

s.54). Jag beslöt mig slutligen för att använda mig av kvalitativa intervjuer. Min förhoppning var att jag 

skulle kunna få klarhet i hur pedagogerna agerar i situationer där flera barn med samma modersmål 

automatiskt övergår till att prata på andra språk än svenska sinsemellan i situationer som t.ex. fri lek. 

Anledningen till att jag ville använda mig av kvalitativa intervjuer istället för kvantitativa är att jag 

föreställde mig mer omfattande och beskrivande svar, där jag hoppades på att få fram pedagogernas 

tankar på djupet samt skapa möjligheter till eventuella följdfrågor.  

Jag planerade att intervjua 8 stycken pedagoger kring förhållningssätt samt arbetssätt utifrån min 

frågeställning. Jag kontaktade förskolechefer för olika förskolor i samma kommun och beskrev mitt 

ärende. Jag fick ett mycket positivt bemötande och cheferna talade om för mig att de tyckte att mina 

frågeställningar var mycket intressanta och aktuella. De hjälpte mig att få kontakt med åtta stycken 

pedagoger som ville ställa upp på att bli intervjuade. En pedagog föll bort pga. sjukdom, jag intervjuade 

sju stycken förskollärare och en barnskötare och upplevde att den insamlade empirin räckte till för min 

undersökning. Allihop arbetar på förskola med barn i åldrarna 1-6 år. Tre stycken av pedagogerna var 

själva flerspråkiga och har ett annat modersmål än svenska. 

 

Urval  

 

Jag valde att kontakta förskolechefer från två olika enheter i samma kommun. Anledningen till att jag 

begränsade mig till denna kommun var att barngrupperna består av en blandning mellan barn med 

svenska som modersmål men även en stor del av barn med andra modersmål. För att kunna få fram 
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adekvat data i min undersökning som kunde vara användbar i min diskussion och analys valde jag 

förskolor där förskolechefen ansåg att det var ett aktuellt dilemma som gick att relatera till. Jag 

kontaktade tre förskolor men en förskola tackade nej pga. tidsbrist. Jag valde att gå vidare med min 

undersökning på de två andra förskolorna. Förskolechefen har frågat pedagogerna om vilka som var 

intresserade av att delta i en undersökning och frivilliga pedagoger kontaktade mig för att boka tid och 

plats. Mina intervjuer med pedagogerna har tagit cirka en halvtimme att utföra. Dessa intervjuer har jag 

sedan transkriberat, bearbetat och utgått ifrån i min analys och diskussion.  

Min urvalsgrupp bestod av följande (namnen är fingerade): 

Anna: Förskollärare, 40 år. Har arbetat tre år på förskola både med små och stora barn. Är precis färdig 

med sin utbildning. 

Britta: Förskollärare, 25 år. Har arbetat i fyra och ett halvt år. Arbetar med 1-3 åringar. 

Cecilia: Barnskötare, 50 år. Har arbetat inom barnomsorgen i 18 år. Arbetar med 1-3 åringar. 

Didem: Förskollärare, 54 år. Har arbetat i 30 år. Arbetar med 3-4 åringar. 

Emma: Förskollärare, 41 år. Har arbetat 20 år inom barnomsorgen, 15 år som utbildad förskollärare. 

Arbetar med 4-5 åringar. 

Flora: Förskollärare, 29 år. Har arbetat i fyra år. Arbetar med 3-5 åringar. 

Gullu: Förskollärare, 36 år. Har arbetat i 10 år. Arbetar med förskoleklass och fritids. 

 

Genomförande 

 

För att kunna genomföra detta på bästa sätt krävdes det noggranna förberedelser, i form av bra 

förberedda intervjufrågor. Jag arbetade fram en intervjuguide med olika intervjufrågor samt följdfrågor. 

Jag startade intervjun med en beskrivning av en leksituation, som beskriver hur tre barn leker i hemvrån, 

på deras modersmål, och ett fjärde barn sitter på sidan och tittar på, tveksam på hur hen ska kunna ta sig 

in i leken. Hur agerar man som pedagog? Jag bestämde tid med respektive pedagog och utförde 

intervjuerna på deras arbetsplats, utanför barngrupperna på dagtid. Förskolecheferna var positivt 

inställda vilket resulterade i att pedagogerna fick gå undan på arbetstid och bli intervjuade vilket 

underlättade processen. De svårigheter som uppstod var att jag strävade efter att intervjua pedagoger 

som arbetade med barn i åldrarna 3-5 eftersom att barnen kommunicerar mer verbalt med varandra då. 
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Dock visade det sig att två av pedagogerna arbetade med yngre barn i åldrarna 1-3 år vilket medförde att 

de hade svårare att relatera till situationer då barn pratar på andra språk. Under intervjun visade det sig 

dock att de kände igen liknande situationer från övriga avdelningar på förskolan eller från tidigare 

arbetsplatser och utgick från de händelserna i sin intervju.  

 

Databearbetning och analysmetod 

 

Jag valde att utgå från hermeneutiken då jag arbetade fram mina intervjufrågor och reflekterade över 

min undersökningsmetod. Budskapet i detta förhållningssätt är att tolka och översätta vilket jag har gjort 

genom att transkribera och analysera mina resultat. Jag ville genom mina studier förstå och tolka hur 

pedagoger agerar i situationer där majoriteten av barnen pratar på ett annat språk och ett barn blir 

exkluderat. Genom att intervjua pedagogerna om deras förhållningssätt och studera aktuella 

styrdokument för förskolan hoppades jag på att nå fram till ny användbar kunskap. Patel och Davidson 

skriver att hermeneutiken står för kvalitativa undersökningar som syftar till ökad förståelse och tolkning 

samt att forskaren intar ”en forskarroll som är öppen, ”subjektiv” och engagerad” (Patel & Davidson 

2011, s.28-29). Vidare menar de att ” människor har intentioner, avsikter, som yttrar sig i språk och i 

handling, och som det går att tolka och förstå innebörden av”(Ibid., s. 29). Detta kändes som ett aktuellt 

och användbart vetenskapligt förhållnings- samt arbetssätt för min uppsatsskrivning då jag vill 

undersöka hur pedagoger agerar i vissa situationer. Under mina intervjuer strävade jag efter att uttrycka 

ett genuint intresse för vad som berättades och engagemang för min uppgift. Jag hoppades på att få en 

förståelse för vad det är som avgör pedagogernas handling och tolkning, alltså valde jag att använda en 

hermeneutisk ansats i min undersökning.  

Jag har samlat in data genom att transkribera och analysera intervjuerna. Jag utgick från olika teman och 

läste igenom texterna för att se vilka svar som presenterades. Jag har valt att lyfta fram de delar i 

intervjuerna som jag upplevde förde min undersökning framåt samt bidrog till en ökad förståelse och 

kunskap kring mitt syfte och mina frågeställningar. 

  

Validitet i kvalitativa undersökningar 

 

Patel och Davidson menar att validiteten i kvalitativ forskning kännetecknas av en god logik där de olika 

delarna, som utgör hela forskningsprocessen, bildar en meningsfull och tydlig helhet. De kvalitativa 
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studierna är unika och består av stor variation vilket försvårar processen att finna liktydiga regler eller 

kriterier för att uppnå hög kvalitet (Patel & Davidson 2011, s. 108-109). Jag valde att utgå från 

kvalitativa intervjuer i min undersökning vilket medförde olika svar i varje intervju eftersom att 

intervjun var uppbyggd på att få fram olika tankar och åsikter kring olika frågeställningar. Hade jag 

strävat efter att få ett mer enhetligt underlag med ”ja och nej” frågor så hade jag använt mig av enkäter 

som metodval men det skulle inte ha genererat samma möjligheter för pedagogerna att få uttrycka sina 

tankar och åsikter. Min förhoppning var att i mina resultat kunna hitta likheter, olikheter samt 

förhoppningsvis låta dessa delar slutligen bilda en helhet. 

 

Etiska överväganden 

 

Vetenskapsrådet har publicerat en skrift, ”Forskningsetiska principer”, där vi får ta del av de olika 

forskningsetiska principerna som är antagna av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 

1990. Det finns två huvudprinciper när man bedriver forskning. Forskningskravet, innebär att 

forskningen bedrivs med fokus på väsentliga frågor och att forskningen håller en hög kvalitet. 

Individsskyddskravet, ingen får utsättas för kränkning, förödmjukelse eller annan skada. Dessa är inte 

absoluta och kan i vissa fall ställas mot varandra där man får göra en avvägning av resultat kontra 

konsekvenser (Vetenskapsrådet, s. 5). Jag har använt mig av en samtyckesblankett där jag skriftligen har 

beskrivit syftet med min undersökning och har fått ett skriftligt godkännande av deltagande personer. I 

denna information framgick det också att det är frivilligt att delta och att man har rätt att dra sig ur 

undersökningen när som helst utan att behöva uppge något skäl till varför samt erbjudande om att få ta 

del av min studie då den är klar. Jag valde att anonymisera mina intervjuer samt förskolorna där jag 

utförde mina undersökningar. Detta för att minska risken att någon skulle kunna bli utpekad eller 

igenkänd vilket skulle kunna leda till negativa konsekvenser. 

 

Reflektion över metoden 

 

Jag kände relativt tidigt i min arbetsprocess att användningen av kvalitativa intervjuer skulle fungera 

som en bra datainsamlingsmetod. Då fokus på eget handlande och tankar kring scenariot i 

intervjuguiden var huvudpunkter i mitt syfte och i mina frågeställningar kändes det rätt att utgå från 

hermeneutiken som analysmetod. Jag fick ett positivt bemötande i kontakten med både pedagoger och 
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förskolechefer, de bekräftade att det var ett aktuellt ämne att skriva om vilket ledde till ökad motivation 

och lust att slutföra mitt arbete. 
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Resultat/analys 

 

I denna del av min text kommer jag att presentera och analysera resultaten av min empiriska 

undersökning. Jag ämnar lyfta upp tankar och svar som är relevanta för min undersökning.  För att göra 

min presentation mer överskådlig har jag valt att dela upp mina resultat i fyra teman: ”Agerande och 

förhållningssätt”, ”Alla får vara med”, ”Strategier och kodväxling” samt ”Problem eller möjlighet?”. 

 

Agerande och förhållningssätt 

 

Jag valde i min intervju att presentera ett scenario (se bilaga 1) där några barn leker i hemvrån. De är 

mitt uppe i leken och pratar på turkiska, med höga och exalterade röster. En pojke (Adam) går förbi och 

iakttar leken, nyfiket, men frågar inte om han får vara med. Jag frågade pedagogerna om hur de skulle 

agera i en sådan situation och svaren jag fick varierade. Dock svarade majoriteten att de skulle fråga 

Adam om han ville vara med och därefter hjälpa honom in i leken genom att närma sig barnen och fråga 

om han fick vara med eller vad de lekte för något. Fokus ligger på att locka barnet, hjälpa till att skapa 

nya kontakter och lyfta upp barnens lek. Det är viktigt att skapa en känsla av gemenskap och 

tillhörighet, en ”vi” känsla. 

För att bli från ”jag” till ”vi” måste man, gammal förskole metodik, oavsett språk titta på vilka vi är 

tillsammans, speciellt i början när vi är nya för varandra. Skapa en ”vi” känsla, säga våra namn, leka 

tillsammans också för att det sen ska bli naturligt att man vågar lära känna andra barn som kommer in i 

gruppen. Didem. 

Det faktum att barnen pratade på turkiska uppfattades inte som ett problem då flera av pedagogerna 

uttryckte att barnen är duktiga på att växla språk beroende på vem de pratar med.  

Jag skulle nog inte vilja avbryta eller förstöra, men skulle jag ställa en fråga så skulle de säkert växla om och 

säga det på svenska eftersom att jag inte förstår. Ställer jag frågan på svenska så tror jag att de växlar om 

ganska snabbt även till varandra. Britta. 

Flera av pedagogerna menade också att barn behöver tid att närma sig andra barn ibland, vissa vill 

observera först medan andra rusar in och tar för sig. Nyckelorden för en pedagog i denna situation är att 

vara närvarande och observera, läsa av situationen för att se om Adam behöver stöd eller inte. 

Det framkom också att det är viktigt som pedagog att veta vilka barnen är, vilken bakgrund de har och 

vilka språk de behärskar. ”Oftast som pedagog vet man ju om barnet har något annat språk eller har just 

det språket, som pedagog måste man vara medveten om var barnen kommer ifrån.” (Cecilia). 
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Även vetskapen om vilka barn som leker på fritiden kan underlätta i vissa situationer, är det barn som 

leker ofta tillsammans blir det lätt att de pratar samma språk som de använder på fritiden, deras 

modersmål. 

Emma uttryckte bestämt att om Adam vill vara med i leken skulle pedagogen säga till barnen att de ska 

prata svenska, eftersom att Adam inte kan vara med och leka annars. Emma uttryckte också att barnen 

som lekte på sitt språk skulle byta till att prata på svenska, det fanns inga andra alternativ. De går på en 

svensk förskola där man pratar på svenska. 

Jag skulle fråga Adam om han ville vara med i leken till att börja med för att se om han vill, och vill han det 

då kan jag ju hjälpa honom genom att säga att då får ni prata på svenska så att Adam också förstår liksom. 

Bara rakt och tydligt, han kan ju inte turkiska så det är inga konstigheter, han vill ju också förstå leken. 

Emma. 

Här framkom det tydligt att Emma ansåg att barnen som inte pratade på svenska skulle anpassa sig efter 

Adam som inte förstår deras språk, svenska är språket på förskolan och även normen i samhället. I 

intervjun med Emma var hon mån om att vid upprepade tillfällen poängtera att det är en svensk förskola 

där man pratar svenska. Det svaret avvek från de andra pedagogernas svar på så sätt att de inte ansåg att 

de lekande barnen skulle anpassa sitt språk efter Adam utan att barnen och pedagogen istället skulle 

försöka mötas på ett sätt där alla kunde få vara med utan att känna sig kränkta. 

Det framkom starkt i resultaten att det finns en uppfattning på förskolan, utifrån Läroplanen Lpfö 98 

(rev 2010), att barn med andra modersmål än svenska ska få möjlighet att prata och använda sitt 

modersmål men samtidigt upplever pedagogerna att det är en svensk förskola med svenska som 

huvudspråk.  Det finns en känsla av ”tabu” då pedagogerna säger att vi arbetar på en svensk förskola där 

vi pratar svenska, de tillägger väldigt snabbt att barnen naturligtvis måste få prata på sitt modersmål 

också. Det är ett tydligt dilemma hos pedagogerna, hur de ska balansera dessa två delar utifrån lärande 

och utveckling, det svenska språket samt modersmålet.  

Alltså vi ska ju uppmuntra till deras modersmål och deras kultur, så är det ju. Det går inte att komma ifrån. 

Och det är ju självklart att de ska få prata på sitt språk men om någon annan vill vara med i leken så måste 

man växla liksom, annars tycker jag att det är självklart att de ska få prata på sitt eget språk och växa i den 

biten också. Emma. 

Pedagogens agerande är också situationsbundet, i det stora hela ska barnen få prata på sitt modersmål 

när de vill under dagen på förskolan men samtidigt kan det inte ske på bekostnad av att barn riskerar att 

bli exkluderad från gruppen. Det finns riktlinjer i Läroplanen som alla pedagoger arbetar med, 

Läroplanen finns med i planeringar och andra mötesforum men i verksamheten ställs pedagogerna ofta 

inför situationer där det inte presenteras någon färdig lösning i de existerande styrdokumenten. Samtliga 

pedagoger ansåg att det är viktigt att ha gemensamma riktlinjer på deras förskola för hur man ska 
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hantera flerspråkighet och dessa riktlinjer ska utarbetas tillsammans i arbetslagen. Då jag frågade om 

vad som avgör pedagogens agerande i ovanstående scenario svarade Anna följande: ”Jag tror inte att de 

flesta vet vad de ska göra i en sådan situation, det läggs inte så mycket tanke på det. Det bara sker. Det 

ligger inte någon pedagogisk tanke bakom agerandet. Det sker bara spontant, man gör.” (Anna). 

Det framkommer att det inte är självklart hur pedagoger agerar och bör agera i situationer där barn 

pratar sitt modersmål och andra barn riskerar att hamna utanför. Det finns en uppfattning om att 

pedagogen läser av situationen och agerar spontant, det är individuellt och sker utan någon vidare tanke. 

Molander menar att vi agerar utifrån det vi har lärt oss, det vi behärskar och känner till (Molander 2011, 

s. 112). Schön skriver att en del av våra handlingar sker spontant, vi bara gör, utan tänka efter varför vi 

utför en viss handling (Schön 2007, s.32-33). Detta uttrycker flera av pedagogerna. De lyfter upp det 

faktum att många gånger agerar de bara helt spontant, de gör en bedömning och känner av situationen. 

Utifrån den känslan som uppstår agerar de utan vidare eftertanke. En av pedagogerna uttryckte att ”det 

liksom sitter i ryggraden” vilket sammanfattar hela fenomenet med praktisk kunskap på ett enkelt sätt. 

Jag upplevde att det fanns en viss tvekan inför att säga rakt ut att svenska är språket på förskolan och att 

det är en svensk förskola, det förelåg en känsla av tabu kring att vädra dessa tankar. Lunneblad skriver 

om det passande och naturliga språket på förskolan. Han beskrev en förskola där det var svenska språket 

som var det passande och detta grundade sig på vad pedagogerna bar med sig i sina ryggsäckar 

(Lunneblad 2009, s. 111-112). En pedagog, Emma, utgjorde dock ett undantag från de andra 

pedagogerna då hon klart och tydligt talade om att hon skulle avbryta leken och säga åt, inte be barnen, 

att prata svenska så att även Adam skulle kunna vara med. Detta upplevde jag som ovanligt, att vara så 

tydlig och öppen med sina åsikter även om de möjligtvis skulle kunna ifrågasättas som lämpliga eller ej.  

Kultti presenterade resultat från en studie som visade att under dagen på förskolan deltar barnen både 

språkligt och fysiskt men att ofta är det de vuxna som leder dagen framåt, genom sitt eget agerande 

skapar de regler för barnen i de olika aktiviteterna, t.ex. i val av språk eller uttryckssätt (Kultti 2012, s. 

164 ff.). På detta sätt skapar pedagogerna möjligheter för barnen att delta. Majoriteten av pedagoger var 

överens om att pedagogen, tillsammans med barnet, skulle närma sig de lekande barnen och få med 

Adam i leken. De drog slutsatsen att barnen då automatiskt skulle växla över till svenska eftersom att 

barnen vet att varken pedagogen eller Adam förstår turkiska. Flora berättade dock att i deras arbetslag 

på förskolan hade de tillsammans bestämt att de inte skulle avbryta lekar där barnen pratar på sitt 

modersmål, detta för att inte förstöra lekens magi. Detta kan tolkas som att barnens rätt till olika språk 

vägde tyngre än barnens rätt att få vara med samt att barnen får bestämma villkoren för leken, i detta fall 

språket. 
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Under mina intervjuer fick jag en stark känsla av det inte finns några enkla svar, svart eller vitt, på hur 

en pedagog ska förhålla sig till och agera i situationer där barn leker på andra språk än svenska och 

andra barn riskerar att hamna utanför. Det är ett komplext dilemma. Det som lyfts upp av samtliga 

pedagoger är vikten av att barnen ska få prata på sitt modersmål i förskolan och känna sig trygga med 

det samtidigt som svenska är språket som alla pratar på den svenska förskolan. Att hitta färdiga 

lösningar är svårt och som pedagog måste man ofta väga olika faktorer mot varandra, som rättigheten 

till mitt språk kontra rättigheten att få vara med. Detta kommer jag att skriva om i följande tema. 

 

Alla får vara med 

 

Det framkommer starkt i majoriteten av mina intervjuer att på förskolan är åsikterna att alla ska få vara 

med.  

Vi vill få bra lekgrupper, alla kan leka med alla och alla kan vara med alla och alla är snälla mot alla vilket vi 

tycker är grunden, har man kommit dit har man kommit långt med att få en mysig grupp att göra det mesta 

med sen. Emma.   

Detta uttrycks genom att pedagogerna beskriver att de skulle försöka få med Adam in i leken, antingen 

genom att fråga de andra barnen om han får vara med eller genom att själva delta i leken. Det råder en 

bestämd uppfattning om att rätten att få vara med ligger hos Adam, inte hos de andra barnen. Om han 

uttrycker att han vill var med så får han hjälp in i leken. Men de andra barnen då? Har de någonting att 

säga till om i denna situation? En pedagog lyfter upp denna problematik och menar att hon skulle fråga 

barnen om han får vara med, deras respons styr sedan hur hon skulle gå vidare med Adam:  

Man ser ju att det här andra barnet kanske blir lite utanför eller ledsen, då brukar vi fråga om de vill göra 

något annat, ska du och jag göra något tillsammans eller med någon annan? För det känns ju att vi kan inte 

tvinga de här barnen att leka med andra barn. Men som sagt var, locka lite. Flora. 

Pedagogen Flora berättar också att på deras avdelning har de diskuterat liknande situationer många 

gånger och tillsammans beslutat sig för att låta barnen få prata på sitt modersmål så mycket som möjligt 

under dagen på förskolan. Istället för att störa dem i deras lek, kan pedagogen istället erbjuda Adam 

andra alternativ. 

Ytterligare aspekter som lyfts upp är att barnen som leker på sitt språk kan störas i sin lek om man 

avbryter leken, magin förstörs. Anledningen till att barn väljer att inte prata svenska kan variera men 

troligtvis känner sig barnen tryggare med sitt modersmål och kan uttrycka sig bättre med fler ord. 

Pedagogerna ansåg inte att barnen vanligtvis valde ett annat språk än svenska för att medvetet utesluta 

någon, det kändes bara lättare och bekvämare att prata på ”mitt” språk. ”Jag tror inte att de tänker att nu 
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ska vi prata turkiska för att exkludera Adam, det tror jag inte, utan de gör det för att det är deras vardag 

och det mest naturliga för dem.” (Anna). En pedagog berättade att hennes erfarenhet var att barnen, för 

det mesta, inte använder sitt modersmål för att stänga ute något annat barn utan att det sker naturligt 

eftersom att barnen är tryggare med sitt modersmål och kan tillföra fler dimensioner till leken genom att 

kunna uttrycka sina känslor. Björk-Willén menar att barn använder olika verktyg i leken för att skapa 

markeringar och i sociala syften. De skapar regler och villkor som kan leda till inkludering samt 

exkludering av deltagare i leken (Björk-Willén 2006, s.68 ff.). Ytterligare en intressant aspekt var då en 

annan pedagog berättade att på hennes förskola hade pedagogerna observerat att vissa barn med samma 

språk använde svordomar och olämpliga uttryck mot varandra och ingen av pedagogerna förstod vad de 

sade, eftersom att ingen pratade på det språket. Slutligen hade pedagogerna vänt sig till familjerna och 

frågat vad orden som barnen använde mycket frekvent betydde, och fick då höra översättningar som var 

mindre trevliga.  

Löfdahl menar att barnen tillsammans skapar kamratkulturer, olika villkor och förutsättningar för att 

man ska få vara med. Dessa villkor grundar sig på normer, värden, regler och språk. Om ett barn inte har 

språket finns det en risk att barnet kan hamna utanför kamratkulturerna (Löfdahl 2014, s.13-14). Jag 

upplevde inte att pedagogerna såg detta som ett problem, att Adam inte kunde språket. Pedagogerna 

menade att genom att stötta Adam och närma sig de andra barnen, locka och visa intresse, brukar 

situationen lösa sig. Om Adam inte får vara med, är det pedagogens uppgift att göra något annat med 

honom så att han inte upplever det negativt, att han exkluderas från leken. Det framkom även att det kan 

vara andra faktorer som gör att barnen inte släpper in Adam, det behöver inte bero på språket utan att de 

faktiskt vill leka själva i den leken som de har skapat, utan att någon annan ska vara med. Även 

genusperspektivet lyftes upp, är det flickor som leker tillsammans vill de kanske inte att en pojke ska 

vara med i deras lek. 

Sammanfattningsvis kan man se att rätten att få vara med någonstans är stark förankrad hos 

pedagogerna på förskolan, den rättigheten upplevs som mer korrekt än att rättigheten att bestämma att 

Adam inte får vara med i leken. Sedan uttrycker pedagogerna också att barnen är kompetenta i hur de 

växlar mellan språk vilket jag kommer att presentera i nästa tema. 

 

Strategier och kodväxling 

 
I intervjuerna berättar flera av pedagogerna att de har observerat barnen i situationer där de pratar på sitt 

modersmål men växlar tillbaka till det svenska språket om det kommer någon som inte förstår. 
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Jag tycker att barnen ofta lär sig att växla. Med mig pratar de svenska, även med ett svenskt barn pratar de 

svenska. Om det är ett barn som pratar turkiska så kan de prata på turkiska. Det viktiga är ju att barnen får 

prata för hur det än är så är barnen tvåspråkiga, de ska få tillfälle att använda båda språken naturligt vilket det 

blir på det här sättet. Didem.  

Det sker naturligt, barnen läser av och vet att fröken inte kan mitt språk, då försöker hen använda 

svenska istället. Det är naturligt och barnet behöver inte känna sig annorlunda eller konstig. Det är 

viktigt att inte kränka barnet genom att säga eller visa att det är fel att prata på sitt språk. Gullu lyfte upp 

barnens känslor, hur känns det för ett barn som inte blir förstådd på sitt språk? Att inte få bekräftelse 

utan istället mötas av vuxna som inte förstår vad hen vill säga eller förmedla.  

Och jag brukar faktiskt själv säga det, att nu förstår jag inte dig men det är mitt fel för att jag kan inte ditt 

språk. Men jag kan ju något roligare, så brukar jag nämna några lustiga ord som framkallar skratt vilket jag 

tror mycket på. Gullu. 

Flera av pedagogerna uttryckte att det var svårt i situationer där barnen pratar på sitt modersmål och 

pedagogerna inte förstår vad de pratar om. Pedagogerna upplevde att de missade viktiga delar av 

barnens kommunikation men ansåg ändå att det i slutändan är viktigare att barnen får utveckla sitt 

modersmål också på förskolan, inte bara hemma, även om pedagogerna inte förstår språket. En annan 

problematik som lyftes fram var då barn använder sitt modersmål för att svära åt varandra eller andra, 

och andra olämpliga fraser. ”Även med små barn kan det slinka ut fula ord, man vill ju hålla lite 

koll.”(Britta). 

Det är vanligt att pedagogerna hjälper varandra om de har barn och familjer som inte behärskar svenska 

språket till fullo, kollegor hjälper varandra att tolka och förstå vad alla inblandade vill förmedla. Det 

upplevs som en positiv resurs att ha kollegor som har olika modersmål, det underlättar i arbetet med 

barn som inte kan svenska. 

Sheridan, Samuelsson och Johansson genomförde en studie om barns tidiga lärande och resultatet visade 

att barn redan från tidig ålder byter språk beroende på vem de pratar med samt vilket språk personen 

pratar på (Sheridan, Samulesson & Johansson 2009, s. 250-251). Flera av pedagogerna bekräftade denna 

teori. De menade att barnen tidigt kan avgöra huruvida kamraten eller pedagogen förstår ett visst språk 

och anpassar sig efter det. Om pedagogen förklarar för barnen att hen inte förstår brukar barnen 

vanligtvis växla till det svenska språket, likaså om kamraten inte förstår. Annars kan också det barn som 

behärskar båda språken bäst översätta åt kamraten som inte kan samma språk. 

En annan intressant aspekt som lyftes upp var att barnen i sin lek ofta väljer att leka på ett visst lekspråk, 

dvs. ett sätt att uttrycka vissa fraser eller begrepp som formar leken. Exempel på detta var t.ex. om 

barnen leker Ninjago, då använder de namn på karaktärerna, vapen och andra begrepp som, i deras 

lekvärld, är villkor för att leken ska vara ”på riktigt”. Även i dessa situationer väljer barn andra språk. 
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Löfdahl menar att om ett barn inte kan ett visst språk eller har tillräcklig kunskap om villkor och 

traditioner i leken, finns det en risk för att barnet hamnar utanför (Löfdahl 2014, s. 56). Detta visar på att 

risken att hamna utanför kan baseras på att barnet helt enkelt inte är tillräckligt insatt i villkoren kring 

leken och därmed inte får vara med.  

Cecilia återberättar om ett tillfälle där hon inte förstår vad barnet försöker att säga eftersom att hon inte 

förstår barnets språk. Hon märker att barnet blir besviken, frustrerat vilket uttrycks med en djup suck 

och ledsam blick. Då talar hon om för barnet att det inte är barnets fel att hon inte förstår, det är 

pedagogens fel eftersom att det är hon som inte kan barnets språk, inte barnet som inte kan prata. 

Cummins menar att det är viktigt för läraren att skapa en tillåtande och respektfull miljö kring barnen, 

en lärandemiljö där alla kan få komma till tals och utveckla en stark självbild (Cummins 2001, s.20).  

Cecilias berättelse tycker jag visar på en djup förståelse och respekt för barnet, då pedagogen är mån om 

att visa på att barnet inte brister, istället brister pedagogen som inte kan förstå vad barnet vill berätta. 

Men upplevs det någon gång som ett problem om barnen väljer att prata på andra språk än svenska? Det 

presenteras i kommande tema. 

 

Problem eller möjlighet? 

 

Kan det någon gång uppfattas som ett problem att barnen pratar på andra språk än svenska eller ses det 

som en möjlighet för barnen att få uttrycka sig på det sätt som känns tryggast? Alla pedagoger ansåg att 

det inte var ett problem så länge inget barn hamnade utanför. Därtill lyftes också åsikten om att som 

pedagog kan man relativt lätt hjälpa barnet i fråga att få vara med samt att de lekande barnen vanligtvis 

växlade språk vid behov. Det som också framfördes var att det kunde vara mer eller mindre lämpligt att 

prata på andra språk i olika situationer på förskolan.  

Leken är nog ändå en sådan bit där de kan leka på sitt eget språk men vid matbordet, om vi sitter sju barn vid 

ett bord kan de inte använda sig av ett annat språk eftersom att vi är fem som inte förstår. Emma. 

Att det är mer och mindre lämpligt att prata på annat språk än svenska lyftes upp av flera pedagoger och 

de pekade speciellt på matsituationen som ett minde lämpligt tillfälle eftersom att alla ska kunna förstå 

vad som sägs runt bordet, i en social gemenskap. Det som skiljde sig åt i deras åsikter om 

matsituationen, var hur man som pedagog skulle agera i en sådan situation. En pedagog ansåg att man 

skulle säga åt barnen att prata på svenska medan tre andra tyckte att man som pedagog kunde be barnen 
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att prata på svenska så att alla kunde förstå vad de pratade om, genom att uttrycka nyfikenhet och 

intresse.  

Jag skulle prata på svenska språket för att visa att nu är vi tillsammans i den här situationen och nu vill alla 

förstå, det måste bli något positivt, det får inte bli något dåligt. Det är mycket viktigt att det inte blir 

kränkande för barnet. Gullu.  

Britta upplevde att det finns olika förväntningar från föräldrar beroende på vilken bakgrund de har. Om 

föräldrarna själva har andra modersmål än svenska så tycker de att barnen ska få prata på deras 

modersmål även på förskolan men då det gäller föräldrar med svenska som modersmål fanns det andra 

åsikter kring dilemmat med flera språk på förskolan. 

De föräldrar som bara pratar svenska har en syn på att vi bara pratar bara svenska här så att om barn pratar på 

andra språk ska vi gå in och säga stopp, vi pratar svenska här. Britta. 

 

Flera av pedagogerna lyfter upp matsituationen som ett exempel på en situation under dagen då det är 

mindre lämpligt att prata på ett språk som inte alla förstår kring bordet. Det finns en större acceptans för 

att barnen väljer att prata på sitt modersmål i leken t.ex. men det anses som mindre passande då fler är 

samlade som inte förstår vad som sägs, som samling, matsituation och sagostund. Lunneblad skriver att 

det finns olika faktorer, som språk och etnicitet, samt den sociala bakgrunden som påverkar hur 

pedagoger förhåller sig till att barn pratar på andra språk än svenska på förskolan. Pedagogernas 

erfarenheter och identiteter avgör vad som klassas som naturligt och passande på förskolan, då det gäller 

val av språk (Lunneblad 2009, s. 111-112). Min upplevelse utifrån resultatet är att flera av pedagogerna 

har färgats av sin egen barndom och uppväxt, det de har med sig i sin ryggsäck, och det avgör när de 

tycker att det är mer eller mindre problematiskt att barnen väljer andra språk än svenska. De pedagoger 

som inte såg det som ett problem var själva flerspråkiga och kunde sätta sig in i barnens situation då de 

väljer att prata på sitt modersmål. Däremot uttryckte samtliga att som pedagog var det viktigt att påpeka 

för barnen att alla väldigt gärna ville förstå vad de pratade om, detta genom att visa intresse och 

nyfikenhet för barnens dialog. Henriksen och Vetlesen skriver om moralisk klokhet, det är en avgörande 

förutsättning för att uppnå förmågan att genomföra ett bra och välgrundat resonemang som leder till det 

bästa i en situation (Henriksen & Vetlesen 2013, s. 218-219). Jag tolkar moralisk klokhet som en 

betydande faktor för hur människan agerar, genom att handla baserat på moralisk klokhet löser 

pedagogerna situationer på bästa sätt. Pedagogernas förmåga att uttrycka en nyfikenhet och ett genuint 

intresse för vad barnen pratar om, istället för att bara markera att de måste prata svenska, leder troligtvis 

till det bästa i situationen för alla parter.  
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Sammanfattning 

 

Jag har valt att lyfta upp de delar i resultaten som bidrar till att belysa mitt syfte och mina 

frågeställningar och förhoppningsvis kan leda fram till ytterligare kunskap och medvetenhet. En del 

material har jag fått välja bort pga. det inte var relevant just för denna undersökning men det skulle 

kunna utgöra grunden till många intressanta diskussioner. Jag upplever att det finns en osäkerhet i hur 

pedagoger bör hantera situationer där annat språk än svenska pratas och risken att hamna utanför leken 

finns. Dock är alla pedagoger helt eniga i att inget barn ska behöva känna sig utanför eller exkluderat, 

frågan är bara på vilket sätt pedagogen kan hjälpa alla inblandade barn så att ingen känner sig kränkt. Är 

det ens möjligt? 

 

Diskussion och slutsatser 
 

Syftet med min undersökning var att undersöka pedagogers förhållningssätt i situationer där barn pratar 

på andra språk än svenska. Genom mina resultat och min analys har jag strävat efter att besvara mina 

frågeställningar på bästa sätt. Efter att jag hade genomfört mina intervjuer och transkriberat dem, 

upptäckte jag flera olika nya perspektiv och infallsvinklar som jag inte hade tänkt på då jag förberedde 

mina intervjufrågor. Resultatet av min undersökning gav mig väldigt mycket att fundera över, 

bekräftade några av mina förutfattade åsikter men framförallt överraskade mig positivt. Jag kommer att 

dela upp min diskussion efter mina frågeställningar, anledningen till denna strukturering är för att visa 

att jag har svarat på mina frågeställningar. 

 

I resultaten framkommer det att alla pedagoger känner igen dilemmat med barn som pratar andra språk 

än svenska i leken, antingen har de observerat liknande situationer på sin nuvarande arbetsplats eller så 

har de erfarenhet från tidigare arbetsplatser. Det var ingen av pedagogerna som upplevde val av språk 

som ett problem, däremot låg fokus på de barn som kan hamna utanför leken av olika anledningar. Det 

som lyftes upp som ett eventuellt problem var det faktum att pedagogerna inte alltid förstod barnens 

modersmål och upplevde att de missade vad barnen sa till varandra eller att de inte visste om barnen 

använde olämpliga ord till varandra. Gullu lyfte fram en intressant aspekt då hon pratade om barnens 

känslor, hur känns det att inte bli förstådd och att inte kunna uttrycka sig? Det faktum att pedagogen inte 

kan förstå vad barnet vill förmedla bidrar till en frustration både hos barnet och hos pedagogen. Gullu 

menade att det är viktigt att pedagogen tydliggör för barnet att det inte brister hos barnet som inte kan 

svenska utan hos pedagogen som inte förstår barnets språk. På detta sätt behöver barnet inte känna sig 
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kränkt eller obehaglig till mods för att hen inte alltid kan göra sig förstådd. Jag är övertygad om att detta 

förhållningssätt till likheter och olikheter främjar barnens lärande på förskolan och bidrar till en tryggare 

lärandemiljö. Enligt Cummins är en av de avgörande faktorerna för barns andraspråkslärande stärkandet 

av barnets självbild genom att skapa lärandemiljöer som genomsyras av trygghet och tillhörighet 

(Cummins 2001, s. 20). Genom att skapa ett tillåtande klimat på förskolan, lyfta upp våra likheter och 

olikheter som styrkor istället för svagheter och våga vara annorlunda samt nytänkande kommer 

förskolan att lyckas med sitt uppdrag att skapa en förskola åt alla. 

 

Hur hanterar och agerar pedagoger i situationer där barn använder annat språk än 

svenska? 

 

Då jag gick igenom resultaten upplevde jag att det fanns starka åsikter kring huruvida alla barnen alltid 

ska få vara med eller inte. Det råder även en viss tveksamhet kring vems rättigheter som ska prioriteras, 

barnet som hamnar utanför leken eller de barn som vill prata på sitt modersmål? Hur prioriterar man 

som pedagog? Ofta ställs pedagoger inför dilemman av olika slag, dilemman som är både etiska och 

pedagogiska. Det råder ständigt en balansgång kring hur pedagoger ska bedöma och agera i många olika 

situationer på förskolan och det finns inga tydliga svar eller färdiga lösningar. En pedagog, Emma, 

uttryckte att det var självklart att hon skulle säga åt de andra barnen att de skulle prata svenska, det var 

inget konstigt med det. Andra pedagoger menade att de skulle respektera barnens vilja, om de inte ville 

att Adam skulle vara med och leka, avsett anledning, så är det pedagogens uppgift att sysselsätta Adam 

med något annat. Jag känner mig kluven i denna fråga, det är inte alls tydligt hur pedagogen bör hantera 

dessa situationer som kan uppstå i barnens lek. Slutsatsen som jag kan dra utifrån mitt resultat är att det 

inte går att hitta färdiga lösningar på detta dilemma, hur pedagogen agerar grundar sig på flera olika 

faktorer som exempelvis rättvisa, rättigheter/skyldigheter och normen att ”alla ska få vara med”. Genom 

att läsa av situationen, de inblandades känslor och den rådande stämningen agerar pedagogerna på olika 

sätt, det sitter i ryggraden. Gustavsson menar att om en person har kunskapen om hur något ska göras, 

använder personen den kunskapen i själva handlingen (Gustavsson 2004, s. 104). Ytterligare en 

bidragande faktor till pedagogernas agerande är vad de själva har med sig i sin ryggsäck, från deras 

arbetslivserfarenhet med också deras uppväxt. Lunneblad skriver om det naturliga och passande på 

förskolan och hur det grundar sig på pedagogernas erfarenheter, identiteter och uppväxt (Lunneblad 

2013, s. 111-112). Faktum är att människor färgas av deras bakgrund, erfarenheter, och detta påverkar 

sedan i sin tur hur de agerar i olika sammanhang i livet. Detta faktum syns tydligt också på förskolan, 

utifrån pedagogernas agerande och hantering i situationer som inte alltid har en färdig lösning. När jag 

försöker se mönster i mina resultat upplever jag att det finns en känsla av praktisk klokhet, dvs. att 
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pedagogerna har förmågan att läsa av och snabbt besluta sig för hur de ska förhålla sig till situationer där 

barn pratar på andra språk än svenska och risk för att hamna utanför kan uppstå. Pedagogerna är måna 

om alla barns bästa och strävar efter att uppnå detta i den dagliga verksamheten. Jag upplever inte att 

jag kan presentera ett färdigt svar eller en lösning på hur pedagoger bör hantera eller agera i 

ovanbeskrivna situationer, istället konstaterar jag att agerandet är individuellt och situationsberoende. 

Men att det är en högaktuell och intressant diskussionsfråga, det var alla pedagoger rörande överens om. 

Utvecklingen i samhället under de senaste decennierna visar på att uppdraget på förskolan ständigt 

ändras, det är inte längre möjligt att utgå från att det endast finns svensktalande barn på förskolan idag, 

tvärtom ökar mångfalden och med detta, även rikedomen i att ha representanter från alla världens språk i 

barngrupperna. Den eskalerande vågen av asylsökande till Sverige gör att detta är en fråga som behöver 

diskuteras och reflekteras kring snarast, för att alla barn ska få möjlighet till utveckling och lärande på 

samma villkor i förskolan. 

 

Hur upplever och hanterar pedagogerna arbetet med att leva upp till de formuleringar 

som finns i Läroplanen, som fokuserar på barns modersmål? 

 

När jag frågade om pedagogerna känner till vad som står i Läroplanen om barn och deras modersmål, 

fick jag svaret ”Nej, inte utantill eller som jag kan rabbla upp på rak hand”. Jag förstod att de tolkade 

frågan annorlunda än vad jag hade föreställt mig, jag fick omformulera frågan och förklarade istället att 

de inte behövde återberätta paragrafer utan mer referera till innehållet, om det var bekant. Då svarade 

alla pedagoger att de arbetar aktivt med Läroplanen i deras planeringar och andra arbetsrelaterade forum 

på förskolan, att Läroplanen alltid finns med men att utifrån syfte med planeringen valde pedagogerna 

att lyfta upp olika delar, både för deras egen skull men även för föräldrarnas skull, för att synliggöra 

styrdokumenten. De berättade också att det är en aktuell fråga i många olika forum, hur pedagogerna ska 

bemöta barn med andra modersmål än svenska och eventuella dilemman som kan uppstå i det dagliga 

arbetet. Emma uttryckte dock att det finns väldigt lite tid för diskussioner och tusentals olika frågor att 

diskutera, därför måste pedagogerna proritera vad som känns mest nödvändigt att diskutera, vilka frågor 

som är aktuella just nu. Jag fick den uppfattningen att Läroplanen förväntas finnas med som ett levande 

dokument i förskolan men att det är svårt att lyfta upp alla bitar samtidigt. Då jag själv läste Läroplanen 

upplevde att det finns presenterade mål med arbetet på förskolan men inga förklaringar hur pedagogerna 

ska göra för att uppnå dessa strävansmål. Läroplanen presenterar inga praktiska lösningar, det måste 

arbetslagen och förskolorna arbeta fram själva.  
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Slutsats 

 

Utifrån min undersökning, mitt syfte och mina frågeställningar konstaterar jag att det inte finns någon 

färdig lösning eller tydliga svar på hur pedagoger bör hantera situationer där barn pratar på andra språk 

än svenska. Den allmänna uppfattningen är att det är av stor vikt att flerspråkiga barn får prata och 

utveckla deras modersmål på förskolan. Detta bekräftas också av styrdokumenten, som Läroplanen. Det 

är många olika faktorer som spelar in och har en avgörande betydelse för olika förhållningssätt hos 

pedagogen.  Det finns varierande uppfattningar om vad som är lämpligt att göra men det är också 

beroende på situation, de inblandade och andra omständigheter. Det är en bedömningsfråga där flera 

aspekter spelar roll, utmaningen för pedagogen blir att agera snabbt utan att behöva en lång betänketid. I 

många situationer på förskolan ställs pedagoger inför olika dilemman, både etiska och pedagogiska, där 

de behöver agera omedelbart, många gånger finns det inte tid att tänka i självaste handlingen. Dock 

finns det en värdefull tyst kunskap hos våra pedagoger, något som sitter i ryggraden, samt en vilja att 

diskutera och reflektera kring barnens bästa, som bidrar till att många situationer hanteras professionellt 

och slutar väl utan att någon ska bli kränkt eller må dåligt. Men man kan ändå inte bortse från de 

gångerna där det inte går lika bra, troligen pga. brist på kunskap eller där arbetslagen inte har diskuterat 

kring förhållningssätt och därmed inte heller är enade i hur de ska agera i situationer där alla barn ska få 

komma till tals. Dessa diskussioner inom verksamheten är nödvändiga för att kunna skapa de bästa 

förutsättningarna för barnen på förskolan, särskilt då vi kan se att antal barn som inte har svenska som 

modersmål och i vissa fall inte alls är bekanta med svenska språket, ständigt ökar. Pedagogernas 

utmaning är att hålla fokus på barnens bästa samt att låta alla barn komma till tals. Lyckas de med det så 

är jag övertygad om att våra barn kommer att känna sig sedda, bekräftade och utvecklas till starka 

individer med hög självkänsla. 

 

Vidare forskning 
 

Utifrån min undersökning och mina resultat känner jag att det är viktigt att även få med barnens 

perspektiv på hur pedagoger förhåller sig till situationer där barn pratar på andra språk än svenska. Hur 

ska barnen få komma till tals och har de någon talan i denna fråga? Vidare forskning skulle kunna vara 

att lyfta upp barnperspektivet genom att observera barn och även intervjua dem kring deras tankar om 

man ska få prata på andra språk än svenska. Det skulle också vara intressant att göra en liknande 

undersökning i skolan med lite äldre barn för att se om tankarna kring hur barnen använder modersmålet 

sinsemellan skiljer sig åt hos pedagogerna/lärarna i skolan och förskolan. 
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Bilaga 1. 

Intervjuguide (intervju med pedagog) 

Scenario 

”Dags för fri lek. Tre av barnen väljer att gå till hemvrån. De leker nästan alltid tillsammans, även på 

fritiden. Leken sätter igång, de leker mamma, pappa, barn. Rollerna är tydligt fördelade och spelas upp 

med inlevelse. De pratar med höga röster, exalterade när de bestämmer lekens gång. De pratar inte på 

svenska utan på turkiska. Det är en fröjd att se dem i denna situation, särskilt Yasemin som annars är 

väldigt tyst på förskolan. Plötsligt ser jag att Adam närmar sig hemvrån, han kikar in och tittar. Han 

studerar kamraterna en liten stund men går inte in. Varför tvekar han? Är det för att han inte kan 

turkiska? Han vill ju vara med, han ler för sig själv när han följer barnen med blicken. Men han frågar 

inte om han får vara med.” 

1. Namn, ålder, utbildning, antal år på förskolan 

2. Vad är dina tankar om detta scenario?  

3. Känner du igen det från barnens vardag? Hur vanligt förekommande är det? 

4. Hur skulle du agera som närvarande pedagog? Utveckla! 

5. Anser du att en sådan situation är eller kan bli ett problem?  

6. Finns det tydliga riktlinjer för hur ni ska arbeta med barn som väljer att prata på sitt modersmål före 

svenskan? Krävs det ett speciellt arbets- eller förhållningssätt? 

7. Känner du till vad som står i Läroplanen angående barns språkanvändning? 

8. Finns det tillfällen där det är mer eller mindre accepterat att barnen väljer att prata på annat språk än 

svenska? Ge exempel! 

9. Upplever du att det finns en föreställning om vad som är rätt eller fel att göra som pedagog om man 

stöter på liknande situationer? Hur kan man tydliggöra hur ovan beskrivna situationer bör hanteras? 
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Bilaga 2 samtycke 

 
 

Kommun 2015-10-07 

Hej pedagoger på (Förskolornas namn)! 

 

Mitt namn är Maria Keskin och jag är student på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid 

Södertörns högskola. Denna sista termin på utbildningen skriver jag ett examensarbete som omfattar en 

mindre undersökning som är relevant för förskolans praktik och mitt kommande yrke som förskollärare. 

Studien kommer att handla om hur pedagoger förhåller sig till situationer där flerspråkiga barn väljer att 

prata på ett annat språk än svenska, med fokus på leksituationer som t.ex. fri lek. 

 

För att samla in material till studien skulle jag gärna vilja besöka er verksamhet mellan v. 42-44. Jag 

skulle då vilja intervjua 7- 8 pedagoger som arbetar med barn från 3 år och uppåt. Jag kommer att 

anteckna under min intervju samt använda instrument för ljudupptagning. Min förhoppning är att 

intervjuerna ska ta ca.30 min av er tid i anspråk.  

 

Genomförande av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och anonymisering. 

Detta betyder att barnets, familjens, personalens och förskolans identitet inte får avslöjas. Det insamlade 

materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter kommer att upprättas. Materialet 

kommer inte att användas i något annat sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Den färdiga 

uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 

 

Med detta brev vill jag be om ert skriftliga medgivande för ert deltagande i studien. All medverkan i 

studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har påbörjats. Om 

ni samtycker till studien fyller ni i bifogat formulär. Ni får naturligtvis ta del av studien då den är färdig 

om ni vill. 

 

Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information!  

 

 

Vänliga hälsningar,  

Maria Keskin 

 

 

Maria Keskin 

073-5346047 

mariakeskin@hotmail.com 

 

Handledare 

Martin Gunnarson 

Södertörns högskola 

08-6084801 

martin.gunnarson@sh.se 
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Formulär för samtycke till deltagande i studie.  

 

 

 

 

Jag samtycker till att delta i studien. 

 

 

 

 

 

Mitt namn: ………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Min namnunderskrift:………………………………………………………. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Formuläret återlämnas till Cristina Persson senast 2015-10-14. Om du inte samtycker till att medverka i 

studien så bortse från detta brev.  

 

 

 


