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Abstract  
The purpose of this study is to examine what kinds of strategies educators use to ease the 
participation in group activities for children with other native languages than Swedish. The 
study is based on web surveys that were sent out to educators all around middle Sweden. The 
results show that the size of the children’s group has a significant impact on the children’s 
participation and communication. In smaller groups, children get more space to talk and the 
educators have the time to meet each child based on their need and interests. The purpose with 
the group activities turns out to be different depending on whether or not the activity is 
performed in one big group, or in smaller groups. In smaller groups the purpose of the activity 
is considered to be language development, while in one big group, the purpose is to create 
community. Tools that educators use to illustrate and help the participation for children with 
other native languages than Swedish are for instance pictures/photographs, objects, TAKK 
(signs for alternative additional communication) and body language. Language support in 
terms of native language teacher and multilingual educators also appears to be something 
educators make use of to encourage the participation in groups for children with other native 
language than Swedish. The educators consider mixed language groups a huge asset, but 
many lack cooperation with the native language teachers and/or the multilingual pedagogues. 
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Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka vilka strategier pedagoger använder sig utav för att under-
lätta deltagandet i samlingen för barn med andra modersmål än svenska. Studien vilar på 
webbenkäter som skickats ut till pedagoger runt om i Mellansverige. Resultatet visar att barn-
gruppens storlek har en stor betydelse för barnens deltagande och kommunicerande, i mindre 
grupper ges barnen större talutrymme och pedagogerna hinner möta varje barn utifrån varje 
barns behov och intressen. Samlingens syfte visar sig vara olika beroende på om samlingen 
genomförs i helgrupp eller i mindre grupper. I mindre grupper anses syftet vara språkutveckl-
ing medan det i helgrupp är att skapa gemenskap. Verktyg som pedagoger använder sig utav 
för att förtydliga och underlätta deltagandet i samlingen för barn med andra modersmål än 
svenska är bl.a. bilder/fotografier, föremål, TAKK (tecken som alternativ och kompletterande 
kommunikation) och kroppsspråk. Språkstöd i form av bl.a. modersmålslärare och flersprå-
kiga pedagoger visar sig också vara något pedagoger använder sig utav för att främja delta-
gandet i samlingen för barn med andra modersmål än svenska. Pedagogerna ser det som en 
stor tillgång, dock är det många som saknar ett samarbete med just modersmålslärare och eller 
flerspråkiga pedagoger.	  
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Inledning 
I dagens samhälle blir det fler och fler barn som har andra modersmål än svenska i förskolan, 
detta pga. olika anledningar. Vissa familjer tvingas fly från sina hemländer med anledning av 
att de är i krig, andra människor kommer hit till Sverige pga. jobb eller kärlek vilket resulterar 
i att fler barn med andra modersmål än svenska skrivs in på de svenska förskolorna. (Phillips, 
2014.s.173). 
 
För de nyanlända barnen som ska börja i den svenska förskolan är det självklart mycket som 
är nytt, framförallt språket. Jag har under en av mina vfu-perioder uppmärksammat och fått ta 
del av pedagogers frustration och osäkerhet över hur de på bästa sätt ska kunna få barn som 
inte har svenska som modersmål inkluderade vid olika aktiviteter d.v.s. hur de ska förhålla sig 
och kommunicera för att barnen ska känna sig trygga och känna gemenskap. Samlingen är ett 
moment där flera barn är samlade och där man gör saker tillsammans. Hur eller vad kan man 
göra för att de nyanlända barnen ska känna sig delaktiga när de till en början inte behärskar 
det svenska språket? 
 
Förskolans läroplan (Skolverket, 2010.s.7) anser att barn som talar andra språk ska ha 
möjlighet att utöva sitt/ sina modersmål samt det svenska språket på förskolan. Språk är ett 
sätt för oss människor att kommunicera på, och genom att kunna göra oss förstådda och förstå 
andra får vi stärkt självkänsla och trygghet. Att kunna kommunicera är dessutom 
grundläggande för ett barns utveckling enligt Skolverket (2013, s. 20).  

 

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka strategier pedagoger använder sig utav för att 
underlätta deltagandet i samlingen för barn med andra modersmål än svenska. 

Frågeställningar 

• Hur agerar pedagoger för att få barn med andra modersmål än svenska att bli delaktiga 
i samlingen beroende på om samlingen genomförs i helgrupp jämfört med i mindre 
grupper?  

• Hur planerar pedagoger samlingen för att barn med andra modersmål än svenska ska 
känna sig delaktiga i samlingen? 
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Forsknings- och litteraturgenomgång 
I det här avsnittet kommer jag att redogöra för tidigare forskning som gjorts inom mitt ämne. 

Läroplanen för förskolan 
Förskolan ska anpassas till samtliga barn för att de utifrån sina egna erfarenheter och behov 
ska kunna utvecklas så mycket som möjligt. De som t.ex. är i behov av extra stöd i sin 
språkutveckling ska alltså få det stödet tillämpat för att på så sätt kunna lära och utvecklas i 
bästa möjliga mån (Skolverket, 2010.s.5). 
Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010.s.7) ses lärandet som något som hänger ihop 
med språk och identitetsskapande, det är därför viktigt att pedagogerna lägger stor vikt vid att 
utveckla barnens språk, vilket gäller både utvecklingen av det svenska språket samt att barn 
med andra modersmål än svenska får sina språk stimulerade. Detta eftersom barn som har 
andra modersmål än svenska lättare kan utveckla det svenska språket om de först får 
möjlighet till att utveckla sitt eget språk. Språket är ett sätt vi människor använder oss utav för 
att kunna kommunicera, dock inte det enda sättet. Kommunikation kan även ske via bilder, 
kroppsspråk, musik, dans, tecken mm (Skolverket, 2010.s.7). 

 

Samlingen som upprepande aktivitet  
Samlingen är en upprepande aktivitet i förskolan där flera barn deltar, vilket enligt Skans 
(2011.s.89) bidrar till ett igenkännande av olika handlingsmönster t.ex. som rörelser, begrepp, 
ord och uttryck som ofta används vid just samlingen. Skans (2011.s.89) tillsammans med Jo-
hansson (2011.s.148) menar att språket utvecklas i samband med upprepning vilket kan liknas 
med hur Kultti (2014.s.104-105) förklarar att upprepning för icke-svensktalande barn är bety-
dande för deras deltagande i olika aktiviteter. Med samlingen som exempel menar hon att 
barn som ännu inte har det svenska språket inledningsvis observerar hur de andra barnen både 
kroppsligt och språkligt uttrycker sig i just samlingen för att sedan kunna ta efter och imitera 
sina kamrater. Att göra saker tillsammans och samtidigt med andra barn i samlingen anser 
Kultti (2014.s.105) också vara något som positivt påverkar icke-svensktalande barn till att 
kunna delta i förskolans olika aktiviteter. 
 

Planering av samlingen 
Tidigare forskning (Johansson, 2011.s.148) redogör för betydelsen av att utgå ifrån barnens 
intressen för att lyckas locka barnen till att delta i samlingen. Vuxna bör alltså engagera sig i 
barnens livsvärldar, d.v.s. ta reda på deras tidigare erfarenheter, vilka intressen och behov de 
har. När vuxna lyckats ta reda på det kan de anpassa miljön så att barnen lockas och vill vara 
med (Smidt, 2010.s.107). 
 

Modersmålsutveckling 
I förskolans läroplan (Skolverket, 2010.s.7) framkommer det precis som Phillips (2014.s.108) 
menar att barn som har andra modersmål än svenska först behöver utveckla sitt egna moders-
mål för att på så sätt kunna styrka sin egen identitet och skapa trygghet för att sen våga ut-
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trycka sig på det svenska språket. Vidare menar (Phillips, 2014.s.173) även att i och med att 
barns identiteter stärks påverkas också förmågan till att kunna delta i olika sociala samman-
hang.  
 
 
Betydande för språkutvecklingen hos barn med andra modersmål än svenska är att pedago-
gerna hela tiden berömmer och bekräftar barnen i deras kommunicerade för att barnen ska 
kunna utvecklas ytterligare och för att de ska relatera samlingen till något positivt (Skans, 
2011.s.91). För att göra det möjligt att få barnens modersmål stimulerade krävs det att peda-
gogerna engagerar sig i barnens språk (Skans, 2011.s.91), t.ex. med hjälp utav modersmålslä-
rare, att själva lära sig vissa fraser eller ord som barnen sen kan identifiera sig med eller som 
Knutsson & Öberg (2011.s.16) beskriver, kan göras genom att läsa sagor och sjunga sånger på 
barnens modersmål. Både Skans (2011.s.91) och Knutsson & Öberg (2011.s.16) är eniga om 
att det precis som Phillips (2014.s.108) skriver, är viktigt att barn ska få känna att deras mo-
dersmål är precis lika viktiga som det svenska språket då språket som nämnts tidigare är en 
del av deras identiteter.   
 

Kommunikationssätt för deltagande 
Kommunikation är grunden för att vi människor ska kunna lära oss och för att utvecklas, där-
för är det viktigt att alla får möjlighet till att förstå andra och att själva göra sig förstådda 
(Skans, 2011, s.81). Ett av förskolans uppdrag är att anpassa verksamheten till samtliga barn, 
oavsett om det är tillfälligt eller varaktigt, så ska de barn som är i behov av mer stöd och sti-
mulans få det (Skolverket, 2010. s.5).  
 
 
Det verbala språket är inte det enda sättet att kommunicera på, man kan även uttrycka sig med 
hjälp av andra sätt, bl.a. med hjälp av bilder, föremål, dans etc. (Skans.2011. s.72, Skolverket, 
2010.s.7). I en studie av Petersen (2015.s.54) lyfts iPaden som ett komplement till talet vilket 
blir en förutsättning för deltagande i olika aktiviteter för barn som har svenska som andra-
språk. iPaden ses som ett verktyg som oftast används av de pedagoger som saknar kunskaper 
om barnens modersmål eller inte har någon tillgång till flerspråkiga pedagoger/ modersmåls-
lärare. Med hjälp av olika appar kan barnen ändå få stimulans i sitt eget språk och barnen till-
sammans med pedagogerna lär sig olika ord och dess betydelse vilket möjliggör för kommu-
nikation och deltagande (Petersen, 2015.s.54). 

 

Andra sätt att underlätta kommunikationen på och skapa förutsättningar för deltagande i akti-
viteter för barn med andra modersmål än svenska kan t.ex. vara användandet utav bilder, 
tecken, gester eller föremål. Dessa ses enligt Skans (2011.s.91) som verktyg som används för 
att konkretisera utvecklingen och förståelsen av det svenska språket hos de barn som har 
andra modersmål än svenska. Barnen lär sig på så sätt att relatera ord/begrepp till bilder teck-
en, gester eller föremål vilket i sin tur ökar möjligheten för deltagande i olika aktiviteter 
(Skans, 2011.s.91). Förutom de verktygen som Skans tar upp, redogör Kultti (2012.s.148) för 
rörelsesånger som ett sätt eller närmare bestämt flera sätt att kommunicera på vilket ökar för-
utsättningarna för att bli delaktig. Vid rörelsesånger kan man välja att sjunga med, göra rörel-
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ser, gester eller genom att hålla rytm och takt, vilket gör att deltagandet för samtliga barn oav-
sett vilket språk man talar eller vart man befinner sig i språkutvecklingen sker på lika villkor 
(Kultti, 2012.s.172). 

 

Barngruppens storlek  
Barngruppens storlek vid olika aktiviteter i förskolan har enligt Ladberg (2003.s.159) visat sig 
ha inverkan på hur delaktigheten hos barn med andra modersmål än svenska ser ut och 
huruvida en språkutveckling sker eller inte. Hon (2003. s.159) precis som Rosenqvist 
(2014.s.66) ser inte	  samlingen som ett lämpligt tillfälle för språkutveckling till skillnad från 
vad Skans (2011.s.89) gör. De anser att barngrupperna ofta är för stora för att språket ska 
kunna utvecklas då stor del av tiden oftast går åt till att pedagoger ska få samtliga barn att sitta 
stilla, vara tysta och lyssna vilket resulterar i att samlingen blir rörig och stimmig. Språkut-
vecklingen hindras också i samband med att det blir pedagogerna som till störst del pratar och 
möjligheten till barnens språkutveckling försvinner (Ladberg, 2003.s159). Vidare menar Ro-
senqvist (2014.s.66) att aktiviteter som sker i stora grupper även minskar barnens talutrymme 
vilket i sin tur påverkar barnens deltagande och möjlighet till att få göra sin röst hörd.  
 
 
För barn som är nyanlända till Sverige och som ännu inte behärskar det svenska språket ses 
det vara extra viktigt att dela in barngruppen i mindre grupper då de kan känna en osäkerhet 
till det nya språket d.v.s. svenskan vilket gör att de inte känner sig bekväma med att vistas i en 
grupp där många barn deltar samtidigt (Rosenqvist, 2014.s.53). Det har visat sig att en del 
barn som är nyanlända går in i en s.k. ”tyst period” vilket betyder att de väljer att inte prata i 
förskolan om det inte finns någon kamrat eller pedagog som pratar samma språk (Skolverket, 
2013.s.24). Genom att ha samling i mindre grupper skapas enligt Skans (2011.s.95) en trygg-
het hos barnen pga. att pedagogerna hinner med att se och bemöta varje barn efter deras egna 
behov. De kan även förhålla sig till läroplanen (Skolverket, 2010) på ett annat sätt än vad som 
är möjligt i större grupper. Anledningen till det är att det blir enklare för pedagogerna att 
kunna anpassa verksamheten utifrån samtliga barns behov, t.ex. de som behöver extra språk-
stöd (Rosenqvist, 2014.s.106), vilket också är ett utav förskolans uppdrag (Skolverket, 
2010.s.5). 
 

Delaktighet  
Vad begreppet delaktighet egentligen innebär är svårt att definiera (Emilsson, 2008.s.75). 
Phillips (2014.s.40) förklarar begreppet, kort och gott ”att vara med”, Molin (2004.s.18) för-
klarar istället begreppet delaktighet huruvida man själv väljer att vara med t.ex. genom att 
aktivt delta eller genom ett visat engagemang som kan räcka med att man bara närvarar i en 
aktivitet eller situation. Han beskriver det även som något som påverkas av vilka förutsätt-
ningar man ger barnen för att de ska ha möjlighet till att just kunna delta.  
 
Läroplanen (Skolverket, 2010.s.4) lyfter språket som betydande för barns deltagande och för 
att göra det möjligt för dem att kunna påverka sin egen situation (Johansson, 2011.s.128), likt 
med hur språket beskrivs vara ett verktyg för kommunikation och deltagande i det sociokultu-
rella perspektivet (Säljö, 2010.s.87). 
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Skans (2011.s.38-39) lyfter delaktighetshypotesen som innebär att för att en språkutveckling 
ska ske krävs det att samtliga barn ska känna sig accepterade som en del i gruppen. Språket 
underlättar för deltagande, för att lära sig ett språk behöver barn bli upplysta om varför språ-
ket är betydande för dem, d.v.s. ge dem motivation. Enligt Pramling Samuelsson & Sheridan 
(2003.s.71) krävs det att pedagogerna försöker närma sig ett barns perspektiv, d.v.s. se till 
varje barns intressen och behov för att lyckas med att få samtliga barn delaktiga. När man 
känner att man är en del av en grupp ökar motivationen vilket även gör det lättare att lära sig 
språk (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003.s.72). 
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Teoretiska utgångspunkter 
I det här avsnittet kommer jag redogöra för det perspektiv jag valt att utgå ifrån i min studie 
och för de begrepp som är centrala för perspektivet. 

 

Det sociokulturella perspektivet 
Studien stödjer sig i det sociokulturella perspektivet som baseras på vitryssen Lev Vygotskijs 
tankar. Vygotskij menade att all inlärning och utveckling sker i samspel med andra (Phillips, 
2014.s.26) t.ex. genom att vi studerar varandras beteenden för att sedan imitera och ta efter. 
För att göra det möjligt att kunna dela kunskaper och erfarenheter med varandra är språket i 
det sociokulturella perspektivet en förutsättning (Säljö, 2002.s.34). 

Vygotskij menar att lärandet ska utgå ifrån barns intressen med anledning av att de själva ska 
vara drivande i deras utveckling. Som förskollärare är det därför viktigt att man lyssnar in 
barnen för att kunna ta reda på deras intressen och behov för att på så sätt lyckas locka barnen 
till att vilja vara med (Phillips, 2014.s.27). 

 

Proximal utvecklingszon 
Den proximala utvecklingszonen är ett centralt begrepp för det sociokulturella perspektivet, 
Vygotskij förklarar begreppet som det mellanrum som finns mellan det som barnet klarar av 
på egen hand och det som barnet klarar av med hjälp av stöttning och vägledning (Säljö, 
2010.s.120). Forssell (2011.s.166-167) & Phillips (2014.s.26) förklarar att utveckling och 
lärande sker i två olika steg, där det i det första steget sker gemensamt d.v.s. i interaktion med 
andra där vi delar med oss utav våra kunskaper och skaffar nya kunskaper tillsammans. I steg 
två utvecklar vi sen den kunskap som vi skaffat oss tillsammans med andra, individuellt.  
Den proximala utvecklingszonen beskriver alltså zonen där barnen är i behov av vägledning 
för att sedan kunna klara av det på egen hand (Wedin, 2011.s.38). För språkutveckling krävs 
det därför att barns språk bör läggas på en högre nivå än vad de precis klarar av på egen hand 
för att på så vis utmana barnen i deras språk vilket i sin tur leder till språkutveckling. Det är 
genom språket som vi sen kan dela med oss av våra erfarenheter och på så sätt byta kunskap 
med varandra (Säljö, 210.s.34). 
 

Mediering/ verktyg 
Även mediering är ett ofta förekommande begrepp i det sociokulturella perspektivet som 
innebär att vi människor använder oss utav olika sätt att kommunicera på, framför allt med 
hjälp utav bilder eller tecken (Smidt, 2010.s.43) vilket Forsell (2011.s.162-163) beskriver som 
verktyg vi skapar och använder oss av för att lättare kunna förstå vår omvärld.  
 
Vi använder oss utav två olika typer av verktyg, d.v.s. fysiska och psykologiska. De fysiska 
verktygen syftar på det som vi skapar t.ex. bilder, föremål med andra ord saker som går att ta 
på, däremot det som inte går att ta på som språk eller alfabetet hör till de psykologiska 
verktygen. Både Wedin (2011.s.38) och Phillips (2014.s.173) menar att språket skapas och 
utvecklas i interaktion med andra individer och ses därför enligt det sociokulturella 
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perspektivet som ett av de psykologiska verktyg som vi människor använder oss utav för att 
kunna delta i olika sociala sammanhang (Skolverket, 2013.s.20). 
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Metodologisk ansats och val av metod 
I det här avsnittet kommer jag att redogöra för hur mitt val av metod har sett ut. 
 

Val av metod 
Mitt val av metod grundar sig i att jag ville nå ut till så många pedagoger som möjligt 
(Arnqvist, 2014.s.109) och på så sätt få ta del av deras syn på hur de ser på deltagandet i 
samlingen för barn med andra modersmål än svenska, samt om de anser att deltagandet 
påverkas beroende på om samlingen sker i helgrupp eller i mindre grupper. Enkäter föll sig då 
naturligt att använda då jag ville rikta undersökningen till pedagoger i ett större geografiskt 
område för att få en övergripande blick över hur arbetet kring barn med andra modersmål såg 
ut (Ejlertsson, 2014.s.12).  
 
Frågorna som ställdes i enkäten (se bilaga 3) formulerades utifrån undersökningens syfte och 
bestod till störst del utav öppna frågor d.v.s. där respondenterna i en tom kommentarruta fick 
motivera sina svar med egna ord och formuleringar.  
 
För att undvika att trötta ut respondenterna genom att behöva motivera sig på samtliga frågor 
kombinerades de öppna frågorna med ett par slutna frågor, där respondenterna fick svara 
genom att välja ett färdigformulerat svarsalternativ som mest stämde in på deras uppfattningar 
och åsikter (Johansson & Svedner, 2006. s.33).  
 
Om en enkät enbart består av slutna frågor hindras respondenten ifrån att med egna ord kunna 
motivera sina svar, då är det är viktigt att svarsalternativen är noga genomtänkta så att alla ska 
kunna identifiera sig med ett av alternativen för att svaren utifrån de slutna frågorna ska kunna 
bli så sanningsenliga som möjligt (Hjalmarsson, 2014.s.159). Utifrån syftet med studien ansåg 
jag därför att öppna frågor lämpade sig bäst och skulle bidra till ärligare svar för min 
undersökning, då jag ville få reda på pedagogernas tankar och erfarenheter kring arbetet med 
att få barn med svenska som andraspråk att känna sig delaktiga i samlingen. Detta kan vara 
svårt att förmedla genom att kryssa i ett färdigformulerat svarsalternativ som kanske inte ens 
helt stämmer in på personen som svarar (Hjalmarsson, 2014.s.159).  
 
Viktigt att tänka på vid konstruerandet utav en enkät är dess utseende, vilket t.o.m. kan vara 
avgörande för om enkäten kommer besvaras eller inte. Enkäten bör inte bestå av för många 
frågor, den får heller inte se ”kompakt” ut. Respondenten upplever då enkäten som 
betungande och låter ofta bli att svara (Hjalmarsson, 2014.s.163). 

Genomförande 
Genomförandet av min undersökning gjordes via webbenkäter. Enkäterna var riktade mot 
pedagoger för att kunna få syn på vilka strategier som pedagoger använder sig utav för att få 
barn med andra modersmål att känna sig delaktiga i samlingen beroende på om den 
genomförs i helgrupp eller mindre grupper.  
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Konstruerandet av enkäten gjordes i SurveyMonkey1 där man enkelt och snabbt gör sin egen 
enkät och där man kan välja hur enkäten ska skickas ut, t.ex. via sociala medier, mail, 
direktlänk etc. 
 
Eftersom jag ville att respondenterna skulle vara anonyma valde jag att använda mig av en 
direktlänk till enkäten. Länken skickades via mail ut till förskolechefer runt om i 
Mellansverige som jag innan hade tagit reda på hade ansvar för förskolor som på ett eller 
annat sätt var mångkulturella. I mailet där jag bifogade länken till enkäten beskrev jag först 
kortfattat vad jag via enkäten ville ta reda på, samt vad syftet med studien var (se bilaga 1). 
Jag frågade även om de trodde att detta skulle kunna vara något som hans/hennes pedagoger 
skulle kunna tänka sig att delta i och bad dem i så fall att vidarebefordra länken till sina 
pedagoger.  
 
När någon hade besvarat enkäten fick jag en notis av SurveyMonkey där jag kunde läsa och 
analysera svaren. I och med att respondenterna svarade på enkäten via en länk blev de alltså 
anonyma då jag inte kunde spåra vart svaret kom ifrån. Enkäterna skickades ut till 35 
förskolechefer vilket genererade svar ifrån totalt 32 pedagoger.  
 

Urval 
Enkäterna har skickats ut till förskolechefer som genom hans/hennes förskola/förskolors 
hemsida uppgett att de har barn med andra modersmål än svenska inskrivna på förskolan. 
Både mindre och mer mångkulturella förskolor har valts ut till att medverka i undersökningen. 
Valet av vilka pedagoger däremot som skulle delta i min undersökning har skett slumpmässigt 
fast inom ett viss geografiskt område d.v.s. runt om i Mellansverige. Att just rikta enkäterna 
till förskolor runt om i Mellansverige gjorde jag med enda anledningen att jag själv är bosatt i 
den delen av Sverige och var nyfiken på att se hur pedagogerna där arbetade kring att främja 
deltagandet för barn med andra modersmål än svenska. 
 
Urvalsmetoden som jag valt för min studie är stickprov vilket innebär att respondenterna 
slumpmässigt väljs ut inom populationen som i mitt fall var pedagoger som arbetar på 
mångkulturella förskolor inom det geografiska området mellansverige (Ejlertsson, 2014.s.20). 
 

Validitet och reliabilitet  
I det här avsnittet kommer jag att redogöra för hur kvaliteten i en undersökning bedöms. 

Validitet 

Med validitet menas att frågorna som ställs bidrar till att man får reda på det man vill 
undersöka (Trost, 2007.s 65). Därför är det viktigt att man under konstruerandet av enkäter 
tänker igenom samtliga frågor så de formuleras på ett sätt som gör det möjligt att kunna svara 
på studiens syfte (Roos, 2014.s.53). Validiteten av min studie anser jag vara hög då svaren av 
respondenterna var så pass utförliga och innehöll det jag ville ha reda på. 

                                                
1 Datorprogram för konstruerande av enkäter 
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Reliabilitet 

Att en studie har hög reliabilitet innebär att studien ska kunna göras flera gånger och mer eller 
mindre få samma resultat, därför är det viktigt att frågorna ställs på samma sätt och i samma 
ordning för att ge samma förutsättningar (Trost, 2007.s.64). När man använder sig utav 
enkäter som metod är det svårt att mäta reliabiliteten innan man har fått in svaren och kan se 
hur respondenterna svarat och om det kan vara vissa frågor som missuppfattas eller frågor 
som många valde att hoppa över (Patel & Davidsson, 2011.s.105). Däremot kan man enligt 
Bryman (2002.s.87) använda sig utav den s.k. test- retestmetoden, som innebär att man 
skickar ut enkäten till en grupp som är tänkt för att besvara den, cirka två veckor senare 
skickar man ut samma enkät till samma grupp för att undersöka om svaren skiljer sig eller 
inte. Har respondenterna svarat ungefär samma vid båda tillfällena anses enkäten vara av hög 
reliabilitet (Ejlertsson (2014.s.111). I mitt fall har jag inte använt mig av test- retestmetoden 
eftersom tiden rann i väg. För att undvika att vissa frågor skulle bli obesvarade valde jag att 
göra samtliga frågor obligatoriska. 
 

Etiska överväganden 
Det finns fyra viktiga krav att förhålla sig till vid genomförandet av en undersökning 
(Vetenskapsrådet, 2002.s.6-14). Nedan kommer jag redogöra för de fyra kraven och beskriva 
på vilket sätt jag själv i min studie har följt dem.  
 
Informationskravet - innebär att samtliga respondenter ska bli upplysta om vad det är för typ 
av undersökning de väljer att medverka i och hur den kommer att gå till.  
Inledningsvis kontaktades förskolecheferna för att ev. ge ett godkännande till att enkäten 
skulle få besvaras av hans/hennes pedagoger.  
 
Samtyckeskravet - innebär att respondenten ska bli informerad om att det är frivilligt att delta 
i undersökningen. Ett samtycke ifrån deltagarna krävs för att få inleda en undersökning. 
Samtycke när det gäller webbenkäter, gavs när pedagogerna i det här fallet valde att besvara 
enkäten (Ejlertsson, 2014.s.32). Trots en påbörjad medverkan i enkätundersökningen, fick de 
information om att de när som helst kunde välja att avbryta sitt deltagande utan att behöva 
motivera orsaken (Löfdahl, 2014.s.37). 
 
Konfidentialitetskravet- innebär att respondenten blir informerad om att samtlig data som 
samlas in hanteras på så vis att inga obehöriga ska kunna komma i kontakt med materialet. 
Pedagogerna blev genom informationsbrevet (se bilaga 2) som fanns på enkätens förstasida 
informerade om att datan som samlades in skulle hanteras konfidentiellt (Vetenskapsrådet, 
2011.s.67). De blev också upplysta om att deras medverkan skulle ske anonymt d.v.s. inga 
kontakt- eller identitetsuppgifter skulle efterfrågas. Att låta respondenterna vara anonyma 
resulterar i att allt fler svarar ärligare då de vet med sig att de inte kommer behöva försvara 
sina svar vid ett senare tillfälle (Vetenskapsrådet, 2011.s.68). De fick även information om att 
all data efter inlämnat och godkänt arbete skulle makuleras, d.v.s. förstöras för att undvika 
obehöriga att komma i kontakt med materialet (Vetenskapsrådet, 2011.s.67).  
 
Nyttjandekravet- innebär att datan som samlas in, enbart används för studiens syfte. 
Pedagogerna fick information av att undersökningens resultat skulle presenteras i mitt 
examensarbete och efter att blivit godkänt även publiceras på databasen DIVA.  
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Resultat och analys 
Syftet med studien är att undersöka vilka strategier pedagoger använder sig utav för att under-
lätta deltagandet i samlingen för barn med andra modersmål än svenska. I det här avsnittet 
kommer jag att redovisa hur respondenterna har svarat samt försöka analysera varför pedago-
gerna svarat som de gjort. 
 

Resultat  
I det här avsnittet kommer jag först kort redogöra för hur pedagogernas syn på samlingens 
betydelse då det skiljde sig beroende på om den genomfördes i helgrupp eller i mindre grup-
per. Därefter kommer jag redovisa hur pedagogerna planerar samlingen, följt av en beskriv-
ning av vilka verktyg pedagoger använder sig utav för att underlätta kommunikationen och 
främja deltagandet för barn med andra modersmål än svenska. 
 

Samlingens betydelse 

När samlingen sker i helgrupp genomförs den för att tillsammans med barnen kunna gå ige-
nom vad som kommer att ske under dagen, vilka som är närvarande och för att på slutet av 
dagen gå igenom vad som har hänt. Det framkommer även att sångsamling är vanligast när 
samlingen genomförs i helgrupp.  
Här nedan följer ett par av de motiveringar som beskrev sångsamling som ofta förekommande 
aktivitet när samlingen genomförs i helgrupper. 
 
”Om vi har samling i helgrupp blir det oftast sångsamling, då det funkar bäst eftersom det inte 
innebär någon större väntan för barnen då alla sjunger samtidigt. Det är ändå en bra samling 

där både ordförråd, ordförståelse, uttal, rytm och takt kommer in.” 
 

”Sång i helgrupp är bra då de som kan det svenska språket kan guida de som ännu inte kan.” 
 

 
Syftet med att ha samling i en mindre grupp ses enligt respondenterna istället som ett tillfälle 
där de kan arbeta mer individanpassat och göra olika experiment eller aktiviteter utifrån deras 
aktuella teman/projekt. De beskrev att de i samlingen tillsammans med barnen följer upp och 
reflekterar tillsammans med barnen kring vad de har gjort under en tidigare aktivitet.  
Här nedan följer ett par motiveringar angående syftet med att ha samling i mindre grupper.  
 
”Syftet är olika. Samling i mindre grupper jobbar vi mer med det aktuella temaområdet samt 

språkutvecklande, då vårt syfte är att utveckla barnens talspråk, ordförråd och begrepp.” 
 

”Vi har mestadels samlingar som är kopplade till vårt temaarbete med huvudfokus på språk-
utveckling.” 

 
Majoriteten av respondenterna har oavsett om de uppgett att de oftast har samling i helgrupp 
eller i mindre grupper, beskrivit att det övergripande syftet med samlingen är att skapa en Vi-
känsla. De beskriver vikten av att samtliga barn ska känna sig som en i gruppen, våga ta för 
sig och på så sätt ingå i en gemenskap. Namnsånger och användandet utav kroppsspråk var 
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något som många utav respondenterna gemensamt beskrev som en förutsättning för att göra 
samtliga barn delaktiga. För att kunna bli en i gruppen krävs det att barnen blir bekräftade av 
både kompisar och pedagoger.  
Här nedan följer några av de motiveringarna för samlingens övergripande syfte oavsett om 
den sker i helgrupp eller i mindre grupper 
 
”Att skapa Vi-känsla, att alla uppmärksammas på något sätt, exempelvis genom namnsånger, 

att leka med språket med rörelser till så hela kroppen engageras hos alla.” 
 

”Lyssna på andra, prata inför andra, känna gemenskap, bli en i gruppen, känna sammanhang.” 
 

”Genom samling skapas gemenskap och barnen får känna glädje. Genom glädje får barnen 
mer möjlighet att ta till sig kunskap och utveckla ett nytt språk.” 

 
”Delaktighet, bekräftelse, Vi-känsla.” 

 
”Syftet med samlingen är att se och bekräfta varje barn.” 

 

Planering av samlingen 

Resultatet av studien visar att pedagoger planerar samlingen utifrån olika typer av faktorer för 
att underlätta deltagandet för barn med andra modersmål än svenska. I enkäten fick pedago-
gerna svara på om de använder sin planeringstid till att fundera över hur de ska få barn med 
andra modersmål än svenska att kommunicera och bli delaktiga i samlingen och hur de i så 
fall planerar. Lite mer än hälften svarade att de använder planeringstiden till att fundera över 
just detta. Vissa beskrev att de filmade samlingssituationerna för att på planeringstiden titta på 
filmklippet för att se hur de själva agerar, på vilka sätt barnen är delaktiga eller inte och för att 
kunna få syn på om det är något som behöver förbättras. Det framkommer också att pedago-
gerna planerar samlingen utifrån barnens intressen, och utifrån dem försöka hitta aktiviteter 
som kan anpassas till och ska stimulera samtliga barn. Några av de svarande har i sina svar 
förklarat att det utöver planeringstiden sker ständiga diskussioner och reflektioner kring hur 
de ska stötta vissa barn lite extra när det gäller det svenska språket.  
Här nedan följer några motiveringar. 
 
”Om vi märker att vi har barn som inte deltar lika entusiastiskt som de andra, blir frågan - hur 

lockas den/de att delta?” 
 

”Vi planerar praktiska aktiviteter utifrån vad vi märkt att flera barn har svårt att förstå” 
 

”Vi ändrar om i samlingen om vi känner att det inte ”ger” barnen något. Samlingen är ofta 
uppe på diskussion och ändras utefter barngruppens intressen mm.” 

 

Modersmålsutveckling 

Resultatet visar att pedagogerna har eller önskar sig ett samarbete med modersmålslärare, 
vårdnadshavare eller flerspråkiga pedagoger för att på så sätt få stöd i att utveckla barnens 
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språk och på så sätt kunna främja deltagandet i samlingen för barn med andra modersmål än 
svenska 
 
Sju stycken har uppgett att de har ett samarbete med modersmålslärare som besöker dem en 
eller flera gånger i veckan. De stöttar barnen i deras egen modersmålsutveckling och deltar 
ibland i samlingen för att på så sätt kunna förtydliga och översätta för de barn som är i behov 
av det stödet. Några av de som uppgett att de har modersmålslärare att tillgå beskriver att de 
ofta får hjälp att läsa sagor på barnens språk.  
 
 
Resultatet visar också att några pedagoger även tar hjälp utav vårdnadshavarna till de barn 
som har andra modersmål än svenska, de ber dem att översätta begrepp och meningar som de 
vill använda sig utav i samlingen. Totalt svarade 13 att de ber vårdnadshavarna om hjälp för 
att översätta eller förklara vad olika saker heter på deras språk, några av dem har även uppgett 
att vårdnadshavare till de barn med andra modersmål än svenska ibland deltar i en av deras 
samlingar för att agera som ett språkstöd för de barn som talar samma språk.  
Övriga respondenter svarade att de inte hade något samarbete med vårdnadshavarna över hu-
vudtaget angående att främja barns delaktighet i samlingen. 
 
Tabellen nedan redogör för hur många pedagoger (antal) som har tillgång till någon form av 
stöd för modersmålsutveckling. 

 

 

Kommunikationssätt för deltagande 

Vad som tydligt framgår i min studie är att samtliga pedagoger på något sätt använder sig utav 
olika komplement till talet för att främja deltagandet i samlingen för barn som har andra mo-
dersmål än svenska. De anser sig däremot inte agera på olika sätt beroende på om de har sam-
ling i helgrupp eller i mindre grupper utan de använder sig utan samma strategier. De flesta av 
pedagogerna uppgav att de tar hjälp utav bilder, fotografier och föremål för att förtydliga in-
nehållet i samlingen för barn som har andra modersmål än svenska.  
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Även TAKK2 och kroppsspråk sägs enligt studien vara något som pedagoger ofta använder 
sig utav för att göra det tydligare för de barn som ännu inte behärskar det svenska språket och 
som då är i behov av lite extra stöd. 
 
Saker som också uppges användas som verktyg för att komplettera talet men som inte an-
vänds i samma utsträckning som de som nämnts ovan är bl.a. appar, sånger och sagor på bar-
nens olika modersmål. Hälften av de svarande uppgav att de tar hjälp av iPaden genom att 
använda sig utav appar som finns på barnens modersmål. Många av de som uppgav att de 
använder sig utav just iPaden som ett verktyg för att främja deltagandet för barn med svenska 
som andra språk hade heller ingen tillgång till flerspråkiga pedagoger eller modersmålslärare.   
Att ladda ned appar på barnens modersmål beskrev pedagogerna som ett stöd som ändå gjorde 
det möjligt för barnen att höra sitt eget språk trots avsaknaden av modersmålslärare och fler-
språkig personal. 
 
Sagor förekommer likt sång, oftast då pedagoger har tillgång till modersmålslärare eller fler-
språkiga pedagoger som kan hjälpa dem. Av respondenterna har 15 av 32 uppgett att de 
sjunger sånger på barnens modersmål för att på så sätt få de barn delaktiga i samlingen. Re-
spondenterna beskriver sång och musik som något som samtliga barn på ett eller annat sätt 
kan delta i, vilket en av respondenterna har motiverat på följande sätt: 
 

”Kropps- och musikspråken är universella och fungerar gentemot alla barn oavsett moders-
mål” 

 
De flesta av respondenterna som har uppgett att de sjunger på barnens modersmål har samling 
i helgrupp, då de förklarar att det är enklare att via sång och musik få samtliga barn delaktiga. 
 
Tabellen nedanför redogör för hur många pedagoger (antal) som använder sig utav de olika 
kommunikationssätten. 

 
                                                
2 Tecken som alternativ kompletterande kommunikation. 
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Barngruppens storlek – betydande för delaktighet 

Barngruppens storlek vid samlingen anses av pedagogerna ha en stor påverkan på delaktig-
heten hos barn med andra modersmål än svenska. Endast två av de 32 respondenterna ser ing-
en större skillnad på barns delaktighet beroende på om samlingen sker i helgrupp eller i 
mindre grupper, då de anser att deras barn är så pass trygga i gruppen att en uppdelning inte 
påverkar deltagandet. 11 av 32 har svarat att de oftast har samling i mindre grupper, vilket 
nästan är hälften så många av de 21 som istället har uppgett att de oftast har samling i hel-
grupp. 
 
Respondenterna anser att det för vissa barn med svenska som andraspråk, blir svårare att fo-
kusera i en grupp där många deltar. Det är lätt att barnen tappar koncentrationen i väntan på 
sin tur eller om de inte hör eller förstår vad kamraterna eller vad någon utav pedagogerna sä-
ger. Det visar sig även att större grupper leder till att det blir svårare att koncentrera sig men 
också att vissa barn blir tillbakadragna och osäkra när det är många barn som närvarar, då de 
känner en osäkerhet i att tala inför andra. I en grupp med många barn med annat modersmål 
än svenska visar det sig svårt att fokusera på individen och att hinna med att stimulera de 
språk som finns representerade i samlingen.  
 
När samlingen genomförs i helgrupp uppger pedagoger att de till största del sjunger eller pla-
nerar aktiviteter där samtliga barn kan vara aktiva samtidigt. Detta för att undvika att barnen 
ska behöva vänta på sin tur vilket ofta leder till att samlingen blir stökig eller busig för att det 
blir svårt att behålla koncentrationen. När man sjunger blir heller ingen utpekad för att inte 
kunna texten eftersom alla sjunger samtidigt.  
 
Att ha samling i mindre grupper ökar talutrymmet för varje enskilt barn, vilket enligt pedago-
gerna krävs för att lyckas utveckla både sitt modersmål men även ett nytt språk. Pedagogerna 
anser att de ges bättre förutsättningar för att kunna se och höra varje barn men också lättare 
kunna fånga upp barnens intressen vilket gör att barnen ofta vågar öppna upp sig och ta för sig 
mer.  
Här nedan följer några motiveringar angående samling i mindre grupper. 
 
”Vid mindre grupper har jag möjlighet till att uppmärksamma bättre. De har också lättare att 
göra sig hörda och det finns större möjlighet för dem att höra/förstå vad som sägs när det är 

mindre ljud omkring.” 
 

”Färre barn i gruppen bidrar till större språkutrymme.” 
 

”Vi har samlingar i mindre grupper, dels för att barnens språkkunskaper skiljer sig och dels 
för att det är lättare att fånga upp barnen och se vart deras intresse och kunskaper finns.” 

 
”Alla vågar inte göra sig hörda i stora grupper, alla har inte svenskan tillräckligt för att för-

stå.” 
 
De pedagoger som genomför samlingen i mindre grupper väljer att dela in barngruppen på två 
olika sätt som lyfts i studiens resultat. Majoriteten av de svarande har uppgett att de delar in 
barnen efter barnens mognad och hur barnen befinner sig språkmässigt, vilket enligt dem gör 
det lättare för dem som pedagoger att lägga sig inom barnens proximala utvecklingszon d.v.s. 
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kunna utmana dem i deras språk. Det andra sättet att dela in gruppen är genom att blanda 
”språkstarka” barn med dem som är lite svagare i svenskan vilket enligt pedagogernas moti-
veringar i enkäten gör så att samlingen förs framåt och på så sätt blir mer språkutvecklande. 
Tanken med den indelningen motiveras bl.a. på följande sätt: 
 
”Vi delar in dem i grupper utifrån mognad och utifrån hur långt de kommit i språkutveckling-

en. Då kan vi ha aktiviteter som stimulerar alla barn.” 
 

”Vi delar in i mindre grupper, det blir då enklare för mig som pedagog att lägga mig inom 
barnens proximala utvecklingszon och utmana dem där.” 

 

Sammanfattning av resultatet 

Resultatet av studien visar att samtliga pedagoger på något sätt medvetet använder sig utav 
olika komplement till kommunikationen för att främja deltagandet i samlingen för barn som 
har andra modersmål än svenska. Även om syftet med samlingen skiljer sig beroende på om 
den sker i helgrupp eller i mindre grupper så anser sig pedagogerna inte agera på olika sätt. 
 
Trots att de inte uppgett att de har samling i mindre grupper, är majoriteten av respondenterna 
ändå överens om att samling i mindre grupper skulle gynna samtliga barn, oavsett modersmål. 
Detta gör det möjligt för pedagogerna att hinna se och bemöta varje barn efter enskilda behov 
och intressen, det bidrar även till att barnen ges större talutrymme vilket skapar större chans 
till deltagande. De mindre grupperna uppges också få de barn som ofta är blyga och osäkra att 
lockas delta. 
 
Pedagogerna som säger sig ha samling i mindre grupper, har i mitt resultat uppgett två olika 
sätt som de väljer att dela in grupperna på. Antingen delas de in efter mognad samt hur barnen 
ligger till språkmässigt för att pedagogerna enklare ska kunna anpassa samlingens innehåll till 
samtliga barn, men också för att kunna lägga sig inom barnens proximala zon som Vygotskij 
förklarar som ett sätt som barn utvecklas och lär sig på (Phillips, 2014.s.126). Det andra sättet 
pedagoger väljer att dela in gruppen är genom att blanda språkstarka barn med de som behö-
ver lite extra stöd för att på så sätt kunna föra samlingen framåt.  
 

Analys 
Genom resultatet framkommer det att pedagoger väljer att använda sig utav TAKK eftersom 
många barn innan de har lärt sig behärska det svenska språket oftast kan tecknet för det de vill 
säga vilket gör att de kan fråga eller berätta något som gör det möjligt för dem göra sig för-
stådda. Resultatet visar att TAKK inte enbart används för barn med svenska som andraspråk 
utan används i verksamheten för samtliga barn för att visa på att det är ett accepterande sätt att 
kommunicera på så att det inte ska ses som något som bara några är i behov av. Orsaken till 
varför så pass många förtydligar och konkretiserar med hjälp utav sin kropp d.v.s. via sitt 
kroppsspråk och/ eller TAKK kan ha att göra med att det hela tiden finns tillgängligt.  
 
Pedagogerna uppger sig inte lika ofta använda sig utav appar på iPads vilket kan bero på om 
de har tillgång till iPads eller inte. Det kan även handla om huruvida pedagogerna klarar av att 
hantera iPaden och känner sig trygga i att använda den. De som svarat att de inte använder 
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iPaden i samlingen, kanske istället använder den i andra situationer i verksamheten. Varför 
inte appar visar sig användas lika mycket som bilder, föremål, TAKK och kroppsspråk kan ha 
att göra med att det blir svårt för samtliga barn att se det som händer på iPaden tillskillnad 
från de andra sätten som alla lätt kan se. Detta beror givetvis hur pedagoger väljer att använda 
den, kopplas den t.ex. till en projektor som projicerar upp skärmen på väggen så blir det möj-
ligt för samtliga barn att ta del av vad som sker på skärmen.  
 
 
Anledningen till varför det var så få pedagoger som uppgav att de läste sagor eller sjöng 
sånger på barnens modersmål som ett sätt att göra barn med andra modersmål än svenska del-
aktiga i samlingen, kan givetvis påverkas av huruvida de har tillgång till modersmålslärare 
och flerspråkig personal eller inte. Att just sånger på barnens modersmål inte förekom så ofta 
är intressant då många av respondenterna uppger att sång och musik är språk som alla barn 
förstår oavsett vilket modersmål man har. 
 
 
Angående pedagogernas stöttning för att kunna möta barnen i deras språk var det endast sju 
stycken som svarade att de har tillgång till modersmålslärare. Anledningen kan dels vara i 
vilken utsträckning de har barn som har andra modersmål än svenska. Det kan även bero på 
att pedagoger som inte uppgett att de har samarbete med modersmålslärare, istället har fler-
språkig personal att tillgå som ett språkstöd för de barn som är i behov av det. Egentligen går 
det inte spekulera i hur låg siffran är, då de sju som har svarat att de har modersmålsstöd kan 
arbeta på samma förskola, t.o.m. i samma arbetslag men det kan även vara så att de svarande 
representerar varsin förskola vilket då gör att siffran inte är så låg. De som däremot har svarat 
att de har ett regelbundet samarbete med modersmålslärare kan vara de som arbetar i en barn-
grupp som till stor del är mångkulturell.  
 
 
Att ta hjälp utav barnens vårdnadshavare visade sig inte heller ske i större uträckning. 19 av 
32 svarade att de inte har något som helst samarbete med vårdnadshavarna angående att 
främja deltagandet i samlingen för barn med andra modersmål än svenska. Några av respon-
denterna som har uppgett att de arbetar i en barngrupp med nästan enbart barn som har andra 
modersmål än svenska beskriver att det finns svårigheter i att förstå vårdnadshavarna, vissa 
förklarar att de måste ha tolk för att kunna kommunicera med vårdnadshavarna. 
 
 
När det gäller barngruppens storlek är det mer än hälften av pedagogerna som uppgav att de 
oftast har samling i helgrupp samtidigt som de säger att språkutveckling och möjlighet för 
deltagande främjas mer i mindre grupper. Detta pga. att pedagogerna då anses ha större möj-
lighet till att bemöta varje barn och se till deras egna behov men också för att de upplever att 
barn som inte fullt ut behärskar det svenska språket än vågar ta mer plats. Trots att majoriteten 
anser att mindre grupper gynnar samtliga barn på olika sätt hålls samlingen främst i helgrupp. 
Vad som ligger bakom detta kan bl.a. bero på i vilken mån de har möjlighet till och resurser 
för att kunna dela upp sig i flera grupper, t.ex. hur många pedagoger som arbetar i arbetslaget 
eller huruvida lokalerna tillåter att dela upp barngruppen så att grupperna kan vistas avskilt. 
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Diskussion 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka strategier pedagoger använder sig utav för att 
underlätta deltagandet i samlingen för barn med andra modersmål än svenska. För att försöka 
nå mitt syfte har jag utgått ifrån två frågeställningar som jag här i diskussionsdelen använder 
som övergripande rubriker för att förtydliga vilka svar jag fått på respektive frågeställning. 
 

Hur agerar pedagoger för att få barn med andra modersmål än 
svenska att bli delaktiga i samlingen beroende på om samlingen 
genomförs i helgrupp jämfört med i mindre grupper? 

Användandet av verktyg  

Resultatet av min studie visar att pedagoger använder sig utav olika komplement till 
kommunikationen för att främja deltagandet i samlingen för barn med andra modersmål än 
svenska. Komplementen är detsamma som Vygotskij och det sociokulturella perspektivet 
menar med verktyg som vi människor använder för att agera i vår omgivning (Forsell, 
2011.s.162-163). Pedagogerna anser sig främst använda verktyg som bilder och föremål i 
samlingen, i enlighet med vad Skans (2011.s.91) studie visar. Förutsättningar för deltagande 
skapas då eftersom barnen enligt pedagogerna enkelt lär sig ord och begrepp i och med att de 
får möjlighet till att koppla språket till något konkret så som bilder och föremål.  
 

Ytterligare verktyg som lyfts i min studie som ett komplement till kommunikationen och som 
skapar förutsättningar för deltagande är användandet utav appar på barnens språk. Resultatet 
kan jämföras med vad Petersen (2014.s.54) i sin studie fått fram, nämligen att iPaden gör det 
möjligt för barn med svenska som andraspråk att genom olika appar kunna kommunicera. 
Appar som ofta används är talande pekböcker vilket möjliggör för barnen att kunna förmedla 
sig och visa vad det är de vill säga samtidigt som de får höra och få stimulans i sitt 
modersmål. I mitt resultat fokuserar användandet av appar främst på att lyssna på sånger eller 
för att räkna på deras språk tillsammans i barngruppen. Här tänker jag att man skulle kunna 
utveckla arbetet med dessa appar och hjälpa barnen och deras vårdnadshavare att använda 
dessa även i hemmet, på så sätt får man ökad delaktighet med hemmet och extra 
språkutveckling även för vårdnadshavarna. 
 

Det som i min studie förekommer minst är användandet utav sånger och sagor på barnens 
modersmål. Varför min studie visar att pedagogerna inte läser sagor på barnens modersmål, 
förklarar pedagogerna beror på att de inte behärskar språket tillräckligt för att läsa. En annan 
anledning är att de inte har modersmålslärare eller flerspråkig personal att tillgå som ett 
språkstöd vid just läsning på barnens modersmål. Studien är fokuserad på samlingssituationen 
där sagor inte användes i så stor utsträckning, däremot kan det vara så att sagor förekommer 
mer i andra situationer i verksamheten.  
 

Att just sång på barnens modersmål inte ansågs förekomma så ofta gör att jag reagerar då 
flera av pedagogerna anser att musik är ett språk som alla förstår oavsett vilket modersmål 
man har. Det var främst i samling i helgrupp som pedagogerna ibland uppgav att de sjöng 
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tillsammans med barnen. Detta gjorde man dels för att de ville undvika att barnen skulle 
behöva vänta på sin tur för att komma till tals, dels för att barn lär av varandra. Barnen ser 
först hur deras kamrater agerar både språkligt och fysiskt och tar sedan efter. Vidare menar 
Kultti (2012.s.148,172) att sång tillsammans med rörelser gynnar samtliga barn oavsett var de 
befinner sig i språkutvecklingen och vilket språk de talar. I och med att man kompletterar 
sången med rörelser bidrar det till olika sätt att kunna delta på bl.a. genom att sjunga, göra 
rörelser, hålla takten eller känna av rytmen.  
 

Med tanke på vad tidigare forskning (Kultti, 2012.s.172) visar kring sångens betydelse för 
språkutveckling borde det användas i större utsträckning. Ett alternativ om man som pedagog 
är osäker på språket är att använda sig av inspelad musik på barnens modersmål., ex. cd-
skivor, Spotify, Youtube etc.  

 
Nu i efterhand tänker jag också att orsaken till varför så få svarade att de sjunger i samlingen 
kan vara för att jag formulerade svarsalternativet ”vi sjunger på barnens modersmål“ om jag 
istället enbart hade skrivit ”vi sjunger” hade svaren kanske sett annorlunda ut. Pedagogerna 
förklarar ju ändå sång och musik som ett universellt språk som alla förstår oavsett vilket språk 
man talar.  

 

Samarbete med modersmålslärare, flerspråkig personal och 
vårdnadshavare 

Resultatet visar att både modersmålslärare och flerspråkig personal är en stor tillgång att ha 
när det gäller arbetet med barn som besitter andra modersmål. Trots att samtliga respondenter 
arbetar på en förskola som har barn med andra modersmål är det endast sju stycken som upp-
ger att de får stöttning och vägledning utav modersmålslärare och nio stycken som uppger att 
de har samarbete med flerspråkig personal. Både förskolans läroplan (Skolverket, 2010.s.7) 
och Phillips (2014.s.108) redogör för betydelsen av att barn som har svenska som andraspråk 
behöver få sitt modersmål stimulerat och på så sätt också utvecklat för att sedan även kunna 
utveckla det svenska språket. Trots vad läroplanen (Skolverket, 2010.s.7) säger angående att 
samtliga barn ska få sitt modersmål stimulerat så verkar det inte finnas de resurser (mo-
dersmålslärare och flerspråkig personal) som pedagoger anser sig behöva för att lyckas ut-
veckla och utmana barnen i deras språk. Min reflektion kring detta är att det dels kan bero på 
rent ekonomiska faktorer dels brist på utbildade modersmålslärare. Om dessa resurser hade 
funnits, tror jag precis som Phillips (2014.s.108) anser att barnen i fråga hade utvecklat deras 
identiteter och fått en stärkt självkänsla genom att de får kontakt med någon som kan samma 
språk och som kan utmana dem i deras språk. Jag tror också att ett stöd av modersmålslärare 
kan skapa nyfikenhet och intresse hos de övriga barnen i gruppen som inte har några andra 
modersmål än svenska. Givetvis krävs det då att modersmålsstödet sker i barngruppen och 
inte vid sidan om d.v.s. att modersmålsläraren har sin ”undervisning” i barngruppen och inte 
tar med sig barnet och går i väg till ett annat rum. 

Tidigare forskning (Skans, 2011.s.91) visar att pedagoger bör berömma och bekräfta barnen i 
deras kommunicerande för att barnen ska koppla samman samlingen med något positivt, de 
bör också visa intresse och engagemang för barnens språk för att få barnen att känna av att 
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deras språk är minst lika viktigt som det svenska språket och eftersom språket är en del av 
deras identitet vilket betyder att barns självkänsla stärks. Enligt Knutsson & Öberg 
(2011.s.16) kan detta göras genom att man tillsammans med samtliga barn sjunger sånger 
eller läser sagor på barnens modersmål. Detta anses vara komplicerat enligt pedagoger som i 
min studie inte säger sig ha något samarbete med varken modersmålslärare eller flerspråkig 
personal som kan hjälpa dem i arbetet med barnens språk. De anser att det är resurs som 
många saknar och som kan bidra till att barnen inte får sina modersmål stimulerade i den mån 
som de ska få enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2010.s.7). 

 

Drygt en tredjedel uppger sig att de ber vårdnadshavare om hjälp med att t.ex. att översätta 
ord eller meningar. Även om det är ett större antal som säger sig få stöd av vårdnadshavarna 
än med modersmålslärare och flerspråkig personal, så är det ändå många av respondenterna 
som förklarar att de inte tar hjälp utav barnens vårdnadshavare. Oftast med anledning av att de 
i nästan all kommunikation är i behov av en tolk för att kunna kommunicera med dem, vilket 
en del pedagoger upplever som ett hinder. En fundering som väcks hos mig är då, vad gör 
pedagogerna för att kunna göra vårdnadshavarna delaktiga förutom att ta hjälp av en tolk?  
Enligt läroplanen (Skolverket, 2010. s.13) är det viktigt att skapa och upprätthålla goda relat-
ioner med vårdnadshavarna och få dem att känna sig delaktiga. Då det i min studie visas att 
många är i behov av tolk för att kommunicera med vårdnadshavarna kan det vara svårt att 
uppfylla detta. Min tanke är då att man kan se över om det finns möjlighet att lämna informat-
ion om verksamheten på det aktuella språket, detta borde vara ett lättare sätt än att kalla ut 
tolk till förskolan. Det kanske också finns andra anhöriga till barnet som har bättre kunskaper 
i svenska som man kan ta hjälp av tillsammans med vårdnadshavarna för att förmedla inform-
ation. Genom ett samarbete med de icke-svensktalande barnens vårdnadshavare tror jag att 
barnen i fråga skulle få bättre förutsättningar för språkutveckling, både i sitt modersmål och i 
det svenska språket, vilket samtidigt skulle stärka dem som personer. Detta med anledningen 
av att det blir fler individer som har andra modersmål inblandade i verksamheten vilket 
kanske gör att barnen inte upplevs lika osäkra eller tillbakadragna som några av respondenter-
na uppgett att en del gör. Detta i sin tur kanske också kan leda till att ett större fokus läggs just 
på arbetet med barn som har andra modersmål än svenska i förskolan. 

 

Hur planerar pedagoger samlingen för att barn med andra 
modersmål än svenska ska känna sig delaktiga i samlingen? 

Samling utifrån barnens intressen 
Majoriteten av pedagogerna i min studie planerade samlingen för att försöka främja de icke-
svensktalande barnens delaktighet i samlingen. Några använde sin planeringstid till detta 
medan andra sa sig ständigt ha reflektioner och diskussioner i arbetslagen kring hur just 
samlingen skulle kunna utvecklas. Några av respondenterna uppgav att de spelar in sina 
samlingar för att kunna titta på hur de själva och barnen agerar och få syn på saker som ev. 
bör förbättras, samspel barn emellan och på vilket sätt barnen deltar i samlingen. Detta tror 
jag är ett bra sätt för att lyckas få syn på vad man som pedagog behöver arbeta med och hur 
man kan locka de barn som inte tycks delta till att vilja delta. Johansson (2011.s.148) anser 
precis som Vygotskij att för att få barn delaktiga krävs det att pedagogerna tar reda på barns 
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intressen och behov. Även Smidt (2010.s.107) menar att verksamhet som är anpassad efter 
barnens intressen och behov har påverkan i vilken utsträckning barn deltar eller inte. Min 
studie visar att detta arbetssätt, d.v.s. individanpassat och utifrån barnens intressen, endast är 
möjligt när samlingen genomförs i mindre grupper. Dessa tillfällen, uppger respondenterna, är 
dock inte så många som önskvärt p.g.a. olika anledningar t.ex. brister i personaltäthet.  

 

Gruppindelning 

Resultatet av min studie visar också precis som Ladberg (2003.s.159) att barngruppens storlek 
är betydande för huruvida en språkutveckling sker eller inte. Mindre grupper gynnar samtliga 
barn i deras språkutveckling oavsett om de har annat modersmål än svenska eller inte. 
Fördelen med att ha samling i mindre grupper är att de inte måste vänta så länge på sin tur 
utan ges ett större talutrymme. Många uppgav nämligen att det var ett problem när det gällde 
att ha samling i stor grupp. Att vänta på sin tur att få säga något bidrar ofta till frustration 
vilket enligt pedagogerna kan leda till att barnen tappar koncentrationen och samlingen blir 
stökig. Detta kan undvikas i mindre grupper, vilket jag skrivit om ovan inte alltid är praktiskt 
genomförbart, enligt respondenterna, av olika anledningar. Här tänker jag att det istället kan 
vara en organisationsfråga för pedagogerna. 

 
Planering av verksamheten och samarbete med andra avdelningar kan kanske underlätta och 
skapa förutsättningar för att samlingen ska kunna genomföras i mindre grupper. En fråga jag 
ställer mig är, måste alla i barngruppen ha samling samtidigt? Om man, som jag precis 
nämnde har möjlighet att ta hjälp av pedagoger på andra avdelningar genom att t.ex. skicka ut 
halva sin barngrupp till de övriga pedagogerna när de är ute med sina barn på gården. 
Pedagogerna som är ute kanske då kan ha koll på några ytterligare barn vilket leder till att den 
gruppen som stannar inne, kan delas in i mindre grupper för att ha samling. 

 
För barn som ännu inte behärskar det svenska språket är det ännu viktigare enligt Rosenqvist 
(2014.s.53) med små grupper för att de ska känna sig trygga dels vad gäller det nya språket 
dels den nya gruppen de befinner sig i. Detta har även visat sig i mitt resultat då pedagogerna 
uppgett att barnen känner osäkerhet att tala inför andra och en del blir mer tillbakadragna. 
Deltagandet hos de barn som inte har svenska som modersmål ökar genom att de vågar ta mer 
initiativ och prata mer i samlingen när färre barn deltar. Det framkom även att pedagogerna 
har större möjlighet till att kunna se och bekräfta varje barn precis som Rosenqvist 
(2014.s.106) menar och i enlighet med förskolans läroplan (Skolverket, 2010.s.5).  
 

Syftet med att dela in barngruppen i mindre grupper är enligt pedagogerna för att ge varje 
individ talutrymme och chans till att göra sin röst hörd vilket skiljer sig ifrån Skans 
(2011.s.95) studie där syftet med mindre grupper istället först och främst är att skapa trygghet 
hos barnen, vilket i och för sig kan ha inverkan på deltagandet. För att kunna dela in 
barngruppen i mindre grupper krävs det mer utav pedagogerna och för att tillmötesgå och 
stötta alla barn krävs mer resurser i form av fler pedagoger och möjlighet till mer stöd av 
modersmålslärare. Jag tror att ju tidigare man jobbar aktivt med barns språkutveckling desto 
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lättare blir det för dessa barn med annat modersmål att utvecklas till trygga och självständiga 
individer.  

 

Metoddiskussion 
Det är svårt att få en säker bild av hur arbetet med barn med annat modersmål än svenska ser 
ut på olika förskolor, då min enkät var helt anonym och jag inte kunde se exakt från vilka 
förskolor svaren kom. Det kan t.ex. ha kommit flertalet svar från en och samma förskola. För 
att få ett mer säkert och mer övergripande resultat skulle jag kunnat lagt upp enkäten på ett 
annorlunda sätt.  
 

Även fast jag är nöjd med svaren jag fick på enkäten, så hade jag om jag skulle gjort om 
studien, valt att använda mig utav observationer som metod istället. Detta för att med egna 
ögon kunna få syn på hur pedagoger agerar i samlingen för att främja deltagandet för barn 
med svenska som andraspråk. Observationerna hade jag även velat komplettera med 
intervjuer av pedagogerna för att lyckas få reda på hur de planerar samlingen för att underlätta 
deltagandet för barn med andra modersmål än svenska.  

 
En fundering jag fått under pågående studie är att jag skulle vilja frågat pedagogerna hur och 
vad de tycker om samlingen som språkutvecklande situation? Är det så att den har ändrat 
karaktär i och med de allt större barngrupperna? Tidigare var det mer individanpassat nu 
känns samlingen mer som en möjlighet att samla ihop och lugna ner gruppen inför ex. lunch. 

 

Sammanfattning/ slutsatser 
Studiens syfte var att undersöka vilka strategier pedagoger använder sig utav för att underlätta 
deltagandet för barn med andra modersmål än svenska. Jag har nått mitt syfte med hjälp av 
studiens två frågeställningar. Resultatet, som jag fått fram genom webbenkäter visar att 
pedagogerna inte anser sig använda olika strategier beroende på om de genomför samlingen i 
helgrupp eller i mindre grupper. De uppger att de agerar på samma sätt och använder sig av 
samma verktyg för att förtydliga och konkretisera i samlingen. Verktyg som i det här fallet är 
bl.a. bilder, föremål som Vygotskij och det sociokulturella perspektivet beskriver som saker vi 
tar hjälp av för att underlätta i vår omgivning. Förutom användandet av olika verktyg, tar 
pedagogerna även hjälp av modersmålslärare och flerspråkiga pedagoger i mån av tillgång 
och i vissa fall även vårdnadshavare, vilket svarar på studiens första frågeställning.  

 
Svar på studiens andra frågeställning angående hur pedagoger planerar samlingen för att 
underlätta deltagandet i samlingen för barn med andra modersmål än svenska har i min studie 
visats göra främst genom att pedagogerna delar in barnen i mindre grupper. Detta för att 
kunna möta barnen efter deras behov och intressen som också är det andra sättet pedagoger 
har i åtanke när de planerar samlingen för att underlätta deltagandet för barn med andra 
modersmål än svenska. Som resultatet visar, är det dock bara en tredjedel av de svarande som 
uppger att de har samling i mindre grupper, däremot visar majoriteten av respondenterna sin 
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medvetenhet kring att mindre grupper gynnar samtliga barn när det gäller deltagande och 
språkutveckling. 

 
I min studie har jag valt att fokusera på deltagandet i samlingen hos barn med andra 
modersmål än svenska. Just delaktighet i en lärarledd aktivitet som samlingen har jag inte 
hittat så mycket tidigare forskning om. Därför hoppas jag kunna bidra med kunskap till 
pedagoger om vilka strategier man kan använda sig utav för att främja kommunicerandet och 
deltagandet för barn med andra modersmål än svenska i just samlingen.  

 
Anledningen till varför jag valde att genomföra studien var för att jag under en av mina vfu-
perioder tagit del av pedagogers frustration kring hur de ska gå tillväga för att bemöta och 
kommunicera med barn som har andra modersmål än svenska och hur de ska få dem delaktiga 
i förskolans olika aktiviteter. I min studie har jag valt att fokusera på deltagandet i samlingen 
och resultatet har visat att användandet av bilder och föremål kopplat till talet är ting som en-
kelt förtydligar och konkretiserar för barn med svenska som andraspråk. Att pedagogerna pla-
nerar och anpassar samlingen utifrån barnens intressen för att skapa nyfikenhet hos barnen 
samt att ha stöd av modersmålslärare har också visats vara betydande för kommunikation och 
deltagande för barn med andra modersmål än svenska.  
 
 
Studien har gett mig kunskap kring arbetet med barn som har andra modersmål än svenska 
som är betydande för min kommande yrkesroll. Det har visat sig vara gynnsamt med mindre 
grupper där man kan utgå ifrån barnens intressen och behov och på så sätt öka delaktigheten. 
Att använda sång och konkret material, som t.ex. bilder och föremål skapar också ökade för-
utsättningar för delaktighet för barn som har svenska som andraspråk. Sången gör det dessu-
tom möjligt att delta på många olika sätt, genom att t.ex. känna rytmen, göra rörelser, sjunga 
och framförallt kan sången bidra till en ökad känsla av gemenskap i gruppen. Bilder och fö-
remål hjälper till att förtydliga och underlätta i samlingen och skapar ett igenkännande hos 
barnen.  
 
I och med att det idag blir fler och fler barn som har andra modersmål i Sveriges förskolor, 
känns kunskapen jag fått utifrån studien angående att kommunicera och främja deltagandet 
hos dessa barn extra viktig. Jag kommer som färdig förskollärare med all säkerhet att möta 
barn och vårdnadshavare som har andra modersmål än svenska.  

 

Förslag på vidare forskning 
Under arbetets gång har det uppstått tankar hos mig som t.ex. vad kommer stat och kommun 
vidta för åtgärder för att möta den ökade mottagningen/inflyttningen av barn med andra mo-
dersmål än svenska? Vilka resurser kommer att tilldelas förskola/skola för att på bästa sätt 
integrera dessa barn och ge dem de bästa förutsättningar för att utveckla dels det svenska 
språket men också det egna modersmålet. Flera pedagoger i studien menade att de i större 
utsträckning önskade att ha samling i mindre grupp men att personalbrist hindrade dem från 
detta. Hur mycket satsas det på fortbildning för pedagoger kring språkutveckling för barn med 
annat modersmål? Detta skulle för mig vara spännande att forska vidare om. 
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Bilagor  
Bilaga 1 Informationsbrev till förskolechefer 
Hej! 
Mitt namn är Matilda och studerar till förskollärare vid Karlstads universitet.  
Jag är inne på min näst sista termin och håller just i detta nu på att skriva mitt examensarbete 
där syftet med min studie är att ta reda på vilka strategier pedagoger använder sig utav för att 
få barn med andra modersmål än svenska att känna sig delaktiga i samlingen.  
Det jag vill studera är om deltagandet hos barn med andra modersmål än svenska skiljer sig 
beroende på om samlingen genomförs i helgrupp eller i mindre grupper och om pedagoger 
använder sig utav olika strategier beroende på samlingens gruppstorlek. 
 
Nu undrar jag om du tror att dina pedagoger skulle kunna tänka sig att delta i undersökningen 
genom att svara på den här enkäten som består av 10 frågor och därför inte kräver så mycket 
tid. Jag skulle bli jätteglad om du så snart du kan skulle kunna vidarebefordra länken här ne-
danför till dina pedagoger för att få deras syn på hur de arbetar för att barn med andra mo-
dersmål än svenska ska känna sig delaktiga (enkäten är helt anonym). 
 
Tack på förhand med vänlig hälsning, 
Matilda 
 
Tryck på länken för att starta 
en:    https://sv.surveymonkey.com/r/XNRHJ2J 
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Bilaga 2, Följebrev till pedagoger 
 
Till dig som är förskollärare! 
På grund av den aktuella flyktingkrisen blir det allt fler och fler barn i förskolan som har an-
nat/andra modersmål än svenska. Hur bemöter vi dem och hur får vi dem att känna sig delakt-
iga i vår verksamhet om vi inte kan tala samma språk? 
 
Detta vill jag ta reda på med hjälp av den här studien vars syfte är att ta reda på vilka strate-
gier pedagoger använder sig utav för att få barn med andra modersmål än svenska att känna 
sig delaktiga i samlingen. 
 
Din medverkan är självklart frivillig! Även om du väljer att börja besvara frågorna, kan du när 
som helst välja att avbryta undersökningen. 
Svaren kommer att behandlas konfidentiellt vilket betyder att det kommer förvaras så att ing-
en obehörig kommer att kunna ta del av dem, det kommer heller inte efterfrågas 
några identitetsuppgifter som gör att svaren inte kan spåras till er som väljer att besvara enkä-
ten. Din medverkan är alltså anonym.  
Resultatet av studien kommer att redovisas i mitt examensarbete och som efter godkänt arbete 
kommer publiceras på databasen DIVA. 
 
Ditt svar skulle betyda mycket för min undersökning, tack på förhand för din medverkan! 
 
Har du några frågor eller funderingar angående undersökningen kan du kontakta mig! 
 
M.C 
Lärarstudent 
Mail: -------------------------------- 
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Bilaga 3, Enkätfrågor till pedagoger 
 

1. Vad är ert syfte med samlingen? 
 

2. Har ni oftast samling i helgrupp eller i mindre grupper? 
 

! Helgrupp 
 

! Mindre grupper 
 

3. Är ert syfte med samlingen olika beroende på om samlingen genomförs i helgrupp 
eller i mindre grupper? Motivera 
 

4. Används er planeringstid till att fundera över hur ni kan få de barn med andra 
modersmål än svenska att kommunicera och bli delaktiga i samlingen? 

 
 

5. Använder ni något annat sätt att kommunicera på i samlingen förutom det verbala 
språket? (observera att flera alternativ kan väljas)  
 

! TAKK tecken som alternativ och kompletterande kommunikation  
 

! Bilder/fotografier som kan kopplas till det som samtalas om i samlingen 
  

! Kroppsspråk  
 

! Föremål som kan kopplas till samlingens innehåll, annat 
 

! Annat- kommentera 
 

6. Använder ni er utav något i samlingen som barn med andra modersmål än svenska kan 
identifiera sig med? (observera att flera alternativ kan väljas)  
 

! Vi läser sagor på barnens modersmål  
 

! Vi sjunger sånger på barnens modersmål  
 

! Vi använder oss utav appar som finns på barnens språk  
 

! Nej det gör vi inte  
 

! Annat- kommentera 
 

7. Tror du barngruppens storlek har betydelse för hur barn med andra modersmål än 
svenska deltar och kommunicerar under samlingen? Beskriv hur du resonerar. 
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8. Upplever du någon skillnad på barns (med andra modersmål än svenska) delaktighet 
beroende på om samlingen genomförs i helgrupp eller mindre grupper? Motivera. 

 
 

9. Ser ditt agerande olika ut för att få barn med andra modersmål än svenska att känna 
sig delaktiga och kommunicera i samlingen beroende på om den genomförs i helgrupp 
eller i mindre grupper? 
 

10. Hur ser ert samarbete ut med barnens (med andra modersmål än svenska) 
vårdnadshavare angående att främja deras delaktighet och kommunicerande vid 
samlingen?  

 
! Vårdnadshavarna (till de barn med andra modersmål än svenska) hjälper oss 

att översätta vissa fraser/ begrepp som vi vill använda oss utav i samlingen  
 

! Ibland händer det att vårdnadshavare deltar i en samling för att översätta och 
förtydliga för de barn som pratar hans/hennes språk  

 
! Vi har inget samarbete med vårdnadshavarna angående delaktighet och 

kommunikation i samlingen 
 

! Annan kommentar 
 
 


