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Abstract 
Delblanc, Åsa (2022). Pedagogiska möjligheter i mångfaldens förskola:, Linnaeus 
University Dissertations No 431/2022, ISBN: 978-91-89460-42-3 (tryckt), 978-91-
89460-43-0 (pdf). Written in Swedish. 

I denna sammanläggningsavhandling diskuteras tre olika delstudier som alla utgått 
från förskolepraktik i förskolor som kännetecknas av en mångfald av språk och 
erfarenheter. Delstudie 1 fokuserar på barns kommunikation i en flerspråkig 
förskolemiljö och vad som kan hindra eller möjliggöra den. Delstudie 2 undersöker 
ett aktionsforskningsprojekt i form av en forskningscirkel med målet att i en förskola 
skapa en flerspråkig miljö i samarbete med föräldrar. Delstudie 3 undersöker ett 
aktionsforskningsprojekt i form av en forskningscirkel med målet att utveckla 
förskolans mottagande av nyanlända familjer. Avhandlingen utgår från ett 
sociokulturellt perspektiv i vilket människor ses som lärande varelser som skapar 
kunskap gemensamt med tillgängliga kulturella artefakter. Affordanceteorin 
(Gibson, 1986; Reed, 1993; Barab & Roth; 2006 och Clakin-Philips & Carr, 2012) 
har använts för att göra analyser av barns och lärares handlingar. Affordance tolkas 
genomgående som erbjudanden, och tre olika typer av erbjudanden undersöks, 
kommunikationserbjudanden, flerspråkiga erbjudanden samt nätverk av erbjudanden. 
Utifrån Barab och Roth (2006) och Clakin- Philips och Carr ( 2012) undersöks 
sedan hur erbjudanden ger olika typer av möjligheter, tillgängliga, inbjudande och 
personliga, här rubricerade som pedagogiska möjligheter. 

Resultatet visar att olika typer av möjligheter uppstår i olika sammanhang. I de 
sammanhang i vilka det inte finns en planerad eller strukturerad idé om hur ett 
erbjudande kan användas blir möjligheterna mindre inbjudande. Möjligheter blir 
personliga då barns, lärares och föräldrars erfarenheter används som en 
utgångspunkt i den pedagogiska praktiken. Om möjligheter blir personliga finns 
samtidigt en risk att det blir ett ökat fokus på skillnader och att tankar om att skapa 
trygghet ses som viktigare än att skapa förutsättningar för lärande. 
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1. INTRODUKTION 

Detta kapitel ger en introduktion och sätter in avhandlingen i ett större 
sammanhang. Syfte och frågeställningar presenteras. 
 
Det sitter en liten flicka i dockrummet på Anderslövs daghem. Året är 1978, och 
tidsandan har fört med sig en uppluckring av de gamla samhällsstrukturerna och 
hemmafruar blir allt ovanligare. I takt med att kvinnorna tar plats på 
arbetsmarknaden byggs daghem som aldrig förr. Ett alldeles nybyggt sådant 
daghem ståtar nu i all sin brunfärgade sjuttiotalsglans i utkanten av den lilla 
söderslättsbyn Anderslöv. Flickan i dockrummet är jag. Jag är fyra år gammal. 
Jag har blivit tillrättavisad och instängd, eftersom jag ”tramsat” vid matbordet. 
Jag hade visst låtit spagettin bilda ett festligt tomteskägg på min haka, och på 
detta sätt hade jag lockat resten av barnen kring matbordet till skratt. Nu sitter 
jag alltså av tid för mitt brott. 

Det finns en glasdörr mellan dockrummet och målarrummet, och på den 
andra sidan, i målarrummet, sitter min bästis Paula. Hon har också tramsat så vi 
sitter båda av tid. Så bra det är att den finns, den där glasdörren! Jag kan spela 
upp en liten dockteater för Paula. Vi skrattar, leker och jag fortsätter att tramsa, 
för det finns ingenting i världen som kan få mig att sluta! Leken och fantasin 
blir min flykt. Glasdörren blir mitt fönster mot en annan värld, fantasivärlden. 
Där kan spagetti vara tomteskägg och fiskbullar bli badbollar på stranden en 
sommardag. Världen är inte statisk och fast. Den är föränderlig och full av 
möjligheter!  

Långt senare, under arbetet med den här avhandlingens första delstudie, sitter 
en helt annan flicka i en storstad i Sverige och äter frukost på det som inte längre 
benämns som daghem, utan numera heter förskola. Hon tar några bett på sin 
macka och upptäcker att formen av den faktiskt påminner om en hund. ”Voff 

voff” säger hon och visar hunden för sina uppskattande kompisar runt bordet. 
Hon blir inte instängd i ett dockrum för detta tilltag. Istället uppstår en dialog 
mellan henne och kamraterna runt bordet, och fler barn upptäcker att mackorna 
kan se ut som spännande figurer. Vad var det som gjorde att ett sådant samtal 
kunde äga rum? 
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 Under arbetet med den första delstudien sökte jag efter teoretiska resurser som 
kunde bli relevanta för att förstå vad det var som hindrade eller möjliggjorde 
barns kommunikation.  I Gibsons affordanceteori (1986) upptäcktes en sådan 
möjlighet. Genom affordanceteorin (1986) utvecklar Gibson ett alternativt sätt 
att förstå handling, där aktörer och miljö samspelar, och där möjligheter (eller 
hinder) är fokus, snarare än bara handlingarna i sig. Handling förstås av Gibson 
som det som en miljö erbjuder, samtidigt som det förstås som aktörers sätt att 
ta sig an miljöns erbjudanden. Handlingar ligger således inbäddade i miljön som 
erbjudanden, men de behöver inte nödvändigtvis vara särskilt påtagliga. Det 
finns många erbjudanden som vi inte känner till eller är medvetna om, 
framhåller Gibson (1986). Det mest centrala begreppet i affordanceteorin är 
alltså själva begreppet affordance, vilket i den här avhandlingen genomgående 
översätts/tolkas som erbjudanden med utgångspunkt i hur det tolkats av andra 
forskare (se kapitel 3, teoretiska utgångspunkter). Begreppet har kommit att få 
en framträdande plats i avhandlingens samtliga tre delstudier och används på 
olika sätt i delstudie 1, delstudie 2 och delstudie 3.  

 

Erbjudanden ger möjligheter… 
I samma stund som flickan vid bordet upptäckte mackan som ett erbjudande för 
att starta ett roligt samtal med kamraterna, uppstod det också nya möjligheter. 
Mackan var inte längre bara en macka, den hade potential att bli så väl till en 
hund som en båt. 

Då mina tre delstudier sammanställdes sökte jag efter en ny teoretisk resurs 
för att kasta ljus på de möjligheter som jag sett uppstå då människor använder 
olika typer av erbjudanden som en pedagogisk miljö rymmer, och fann i Barab 
och Roths (2006) idéer en rimlig väg att gå. I sitt försök att skissa fram ett sätt 
att förstå utbildningspraktik bortom kontroller och mätbara tester, lyfter de fram 
begreppet möjlighet, opportunity. De visar hur möjlighet som begrepp ligger 
nära erbjudandebegreppet, men det är ändå inte samma sak. Ett erbjudande är 
något som människor ges och handlar med när de skapar mening i tillvaron, en 
möjlighet är det som uppstår då erbjudanden används. Ett erbjudande kan 
exempelvis vara att lyssna på en föreläsning, möjligheterna är de som uppstår 
utifrån föreläsningen, det vill säga möjligheter att lära sig något nytt. Att 
erbjudanden inte är exakt samma som möjligheter påvisas även av Webster 
(2021) som utvecklat och fördjupat sig i Gibsons tankar.  Han hävdar att: 

 
The direct perception of affordances requires the affordances in 
question to be available to direct perception, that is, they must be 
directly present, in real time, to the percipient. But possibilities 
or opportunities are future directed whereas affordances are 
present directed. 
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Webster framhåller alltså att erbjudanden uppfattas av människan i stunden, 
medan möjligheter följer av erbjudanden, det vill säga möjligheter är det som 
kommer efter erbjudanden. 

Med exempelvis erbjudandet leksaker följer nya möjligheter i användandet 
av dem. Leksaker kan ge såväl möjligheter till lek och samspel med jämnåriga, 
som möjligheter att utveckla av en ny förståelse för komplexa sammanhang. 
Möjligheter ska alltså här ses som det som följer efter handling, och handling 
sker när människor interagerar med erbjudanden. I den här avhandlingen blev 
det en logisk väg att gå för att göra en sammanfattande och tolkande analys av 
de tre delstudiernas resultat, studier som alla handlat om erbjudanden. Här 
förstås alltså möjligheter som det som följer efter erbjudanden, även om 
erbjudandet i sig rymmer möjligheter. 

 Clarkin Phillips och Carr (2012) förstår Barab och Roths ganska komplexa 
teori såsom att möjligheter framträder olika beroende på hur lätta eller svåra 
erbjudanden är för individer att använda.  De argumenterar utifrån sina resultat 
för att det kan uppstå tre olika typer av möjligheter, tillgängliga, inbjudande 
och personliga.  Ponera att leksaker, låt oss säga exempelvis bondgårdsdjur, 
finns i en utbildningspraktik för yngre barn, ett erbjudande till lek och 
kommunikation. Eftersom leksakerna är en del av den pedagogiska miljön kan 
de, utifrån Clarkin Phillips och Carrs (2012) förståelse, betraktas leksaker som 
ett erbjudande som utgör en tillgänglig möjlighet för lek. Men låt oss sedan 
fundera över vad som händer om leksakerna sällan tas fram, eller om barnen 
endast får lov att använda dem på sätt som kanske begränsar leken. I detta fall 
har erbjudandet leksaker ännu inte gjorts till en inbjudande möjlighet. Genom 
att leksakerna finns i barnens höjd och inte omgärdas av restriktioner, kan de 
vara ett erbjudande som ger en inbjudande möjlighet till lek. Slutligen tänker vi 
oss att leksakerna förvisso är placerade i barnens höjd, och barnen får lov att 
använda dem på olika sätt i sin lek och i sitt meningsskapande. Emellertid 
behöver olika barn olika typer av stöttning för att kunna använda sina 
erfarenheter då de använder erbjudandet leksaker. De små plastdjuren i 
leksaksbondgården ger kanske mening åt ett barn som sett dessa djur i 
verkligheten, men många barn har idag ingen personlig erfarenhet av vad en 
gris eller en ko är. Erbjudandet plastdjur är då kanske en tillgänglig och 
inbjudande möjlighet till lek, men den ger fortfarande inte barnen någon 
vägledning för att kunna knyta bondgårdsdjuren till de egna, personliga 
erfarenheterna. Då barnen även får vägledning och guidning i sin utbildning kan 
erbjudandet plastdjur även bli till en personlig möjlighet. Vi tänker oss att 
förskolan planerar en utflykt till en bondgård där barnen får se och erfara olika 
djur i verkligheten. Nu kan erbjudandet plastdjur även bli till en personlig 
möjlighet, ett sätt att knyta an till barnens egna erfarenheter och ge dem en 
individuell möjlighet att utveckla och förstå nya ord och begrepp. Utifrån Barab 
och Roth (2006) och Clarkin Phillips och Carr (2012) rubricerar jag alltså 
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begreppet Pedagogiska möjligheter, en teoretisk resurs för att förstå och 
diskutera resultatet av mina tre studier om erbjudanden. Pedagogiska 
möjligheter delas här in i tre olika typer, tillgängliga, inbjudande och 
personliga, enligt den indelning som föreslås av Clarkin Phillips och Carr 
(2012). Pedagogiska möjligheter är alltså inte ett redan vedertaget begrepp. Det 
är ett begrepp som jag har arbetat fram utifrån tidigare forskning och som sedan 
fått fungera som en bredare begreppslig förståelse av mina resultat. 

En studie av samhälleligt och pedagogiskt intresse 
Att analysera möjligheter utifrån en blick mot utbildningspraktik för de yngsta 
barnen kan betraktas som ett relevant val av flera anledningar. 
Nationalekonomen Heckman (2011) har påvisat förskolans utjämnande effekter 
för barns möjligheter till vidare utbildning och likvärdiga livschanser. Allt fler 
nationer ser de fördelar som följer med det som Heckman kallar för tidiga 
insatser för de yngsta barnen, det vill säga ju tidigare insatserna genomförs, 
desto större blir avkastningen. Dessa utjämnande effekter framhålls ofta som 
det mest centrala argumentet för att nationer ska vilja investera ekonomiskt i de 
nationella förskoleprogrammen. Forskning har tidigare påvisat att det finns 
många möjligheter med förskolan, och att den har potential att bli en social och 
ekonomisk vinst för samhället och för individen på flera plan (Sylva, Melhuish, 
Sammons, Siraj-Blatchford & Taggart, 2010; Bakken et al., 2017). Förskolan 
har därför också under de senaste åren blivit högre prioriterat i den 
utbildningsvetenskapliga forskningen (Persson, 2008; Persson, 2015; Tallberg 
Broman, 2015).  

Den svenska förskolan befinner sig heller inte i ett tomrum. Den är i högsta 
grad en del av ett större, globalt sammanhang, och påverkas också av olika 
politiska beslut och förändringar i samhället. På samma sätt befinner sig heller 
inte en avhandling i ett vakuum, utan tillkommer i ett sammanhang som 
återspeglar samtidens röster och pågående debatter. Det finns idag ett ökat fokus 
på utbildningens effekter på de yngsta barnen. Om nationer ska ta förskolans 
kvalitetsaspekt på allvar, behövs inte ett ökat fokus på mätning och tävling 
nationer emellan, utan investeringar i en förskola som tar hänsyn till barns olika 
förutsättningar, och till de varierande kulturella och samhälleliga kontexter som 
omger barnen, argumenterar Mackey med flera (2016).  

Utifrån resultatet av en systematisk forskningsöversikt med en metaanalys av 
effekterna av barns tidiga utbildning i förskola, argumenterar Perlman med flera 
(2017) emellertid för att mätning av barns förmågor ändå kan fylla en relevant 
funktion i relation till att diskutera effekterna av barns tidiga utbildning. Dock 
pekar de samtidigt på att det i de studier som gjorts genom mätningar av barns 
kompetenser, funnits uppenbara brister när de kommer till att synliggöra 
effekterna av lärares undervisning. Utifrån samma studie diskuteras även att en 
del av de positiva effekter av förskolan som tidigare kunnat påvisas i forskning, 
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kan ha överdrivits, och att det inte är alldeles enkelt att peka ut just förskolans 
betydelse för barns livschanser. Det är inte alltid så att intentionerna med de 
nationella förskoleprogrammen faktiskt har realiserats i praktiken. Forskningen 
har haft svårt att finna ett tydligt fokus när det kommer till att analysera lärarens 
betydelse för att realisera dem (ibid.).  

Av Albæk Nielsen och Nygård Christoffersens forskningsöversikt (2009) 
med syftet att undersöka relationen mellan förskolans kvalitet och barns sociala, 
kognitiva och känslomässiga utveckling, framgår att lärares lyhördhet för 
barnens kommunikation var en av de faktorer som hade störst inflytande på 
barns utveckling. Att lärare hade förmågan att skapa ett sammanhang för 
kommunikation som samtidigt var inkluderande för alla de barn som deltog, 
framträdde som en avgörande faktor för att förskolan skulle bidra positivt till 
bättre möjligheter för social, kognitiv och känslomässig utveckling. Även 
Albæk Nielsen och Nygård Christoffersen (2009) drar slutsatsen att läraren har 
stor betydelse för vilka möjligheter som förskolan kan ge barnen.  

Vad innebär en flerspråkig förskola, mångfaldens 
förskola samt ett kommunikativt och inkluderande 
sammanhang? 
De olika förskolor som ingår i studierna kan alla beskrivas som flerspråkiga 
utifrån att barnen och lärarna som deltar i dem har varierande modersmål 
(Benckert et al., 2008), och de kan beskrivas som att de speglar en mångfald1, 
utifrån att de barn och lärare som deltar i dem har varierande kulturella och 
etniska bakgrunder och erfarenheter. Jag har här valt att helt enkelt kalla detta 
sammanhang för ”mångfaldens förskola” Anledningen till att dessa förskolor 

fokuseras, är att de på många sätt utgör ett representativt urval av hur svenska 
förskolor ser ut idag. 84 % av Sveriges barn är idag inskrivna i förskolan. Av 
dessa barn har 19% ett annat modersmål än svenska (Skolverket, 2021) men i 
somliga städer och stadsdelar är andelen betydlig högre än så. Visserligen 
existerar såväl förskolor där inga barn har svenska som modersmål, som 
förskolor där samtliga barn har svenska som modersmål, men i sammanhanget 
har det varit mer intressant att försöka beskriva och måla den större bilden, det 
vill säga förskolor som utgörs av en mångfald av språk och kulturella 
erfarenheter. Det är också ett faktum att barn i Sverige tidigt möter ett andra 
språk i engelskan. Barn i Sverige utvecklar ofta flerspråkiga kompetenser 
genom att den populärkultur som de möter i spel, musik och filmer är 

 
1 För en utförlig diskussion om mångfaldsbegreppet hänvisas till Bagga-Gupta (2004, s 141) som 
definierar mångfald ”utifrån de pragmatiska skillnader och gemensamheter som konstituerar mänskliga 
erfarenheter och tillstånd” och inte utifrån kategoriska utgångspunkter såsom exempelvis dikotomierna 

man/kvinna eller färgad/vit.  
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engelskspråkig (Sundqvist & Ohlin-Scheller, 2015). En flerspråkig miljö kan 
därför betraktas som en naturlig del av det sammanhang som den svenska 
förskolan ingår i. Att i en avhandling om pedagogiska möjligheter bortse från 
att den svenska förskolan ingår i ett flerspråkigt sammanhang, hade troligen 
därför varit mer anmärkningsvärt än att låta det flerspråkiga sammanhanget 
utgöra en viktig del av den bakgrund mot vilken studierna tecknats.  

En annan utgångspunkt för avhandlingen innefattar det faktum att Sveriges 
utbildningssystem sedan 1960-talet präglats av en heterogen sammansättning 
av barn vad beträffar kulturell och etnisk bakgrund (Hyltenstam & Milani, 
2012).  

Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) illustrerar att det inte räcker med 
att barnen bara vistas i förskolan för att den ska ge positiva effekter. De positiva 
effekter som eventuellt kan följa av utbildning av de yngsta barnen i förskolan, 
blir möjliga först om förskolan också har en verksamhet som håller en hög 
kvalitet. Utmärkande för en sådan är att det finns möjligheter för barnen att 
utveckla sin kommunikation tillsammans med jämnåriga och vuxna (Williams 
& Sheridan, 2018): Det är rimligt att definiera detta som ett kommunikativt 
sammanhang, alltså ett sammanhang där barnen får lov att utveckla sin 
kommunikation tillsammans med jämnåriga och vuxna. Detta är centralt för alla 
barn, men har särskilt stor betydelse för de flerspråkiga barnen (ibid.). Det är 
också avgörande att verksamheten är inkluderande för de barn och föräldrar som 
möts av den, och inkludering stärks av ett samarbete och ett ömsesidigt 
inkännande mellan förskola och vårdnadshavare (Williams & Sheridan, 2018.) 
Ett sammanhang med ett ömsesidigt inkännande mellan hem och förskola kan 
alltså definieras som ett inkluderande sammanhang. Om socialt missgynnade 
barn möter en förskola där det kommunikativa och inkluderande sammanhanget 
saknas, kan det istället vara en nackdel för dem, och det kan förstärka de 
skillnader som redan finns (Persson, 2015). Detta är den grundläggande 
anledningen till att föreliggande avhandling kan betraktas som relevant och 
viktig. Genom att rikta ljuset mot sammanhang och aktiviteter som är tänkta att 
vara kommunikativa och inkluderande i mångfaldens förskola kan 
avhandlingen betraktas som ett bidrag till att belysa hur olika arbetssätt skapar 
olika typer av möjligheter 

Mot bakgrund av det här framskrivna problemområdet har avhandlingens 
övergripande syfte och frågeställningar formulerats. 

Övergripande syfte 
Den svenska förskolan kan betraktas som en praktik i vilken en mångfald av 
språk och erfarenheter ryms, en ”mångfaldens förskola”. Forskning har påvisat 

att förskolan kan ha utjämnande effekter på barns möjligheter till utveckling och 
lärande samt till vidare utbildning och likvärdiga livschanser. Det räcker dock 
inte med att barn bara vistas i förskolan. För att utveckling och lärande ska bli 
möjligt behöver förskolan utgöra ett kommunikativt och inkluderande 
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sammanhang. Syftet med avhandlingen är därför att bidra med kunskap om hur 
olika typer av möjligheter framträder i olika sammanhang och aktiviteter i 
mångfaldens förskola. De sammanhang som studerats är tänkta att vara 
kommunikativa och inkluderande. Detta syfte leder fram till avhandlingens två 
övergripande frågeställningar: 

 
• Hur framträder pedagogiska möjligheter i olika 

sammanhang och aktiviteter i mångfaldens förskola?  

• Vilka implikationer får pedagogiska möjligheter för 
förskolans praktik i förhållande till att skapa inkluderande 
och kommunikativa sammanhang? 

En sammanläggningsavhandling med en kvalitativ, 
interaktiv ansats  
Detta är en sammanläggningsavhandling som består av tre delstudier. Genom 
ett övergripande syfte och två övergripande forskningsfrågor syntetiseras 
resultaten från de tre delstudierna här i den sammanfogande kappan, och kappan 
kan på detta sätt närmast betraktas som en ”fjärde delstudie”. Avhandlingen har 

en kvalitativ ansats och kan beskrivas som att den frambringar ”mening och 

förståelse” snarare än ”fakta och mönster” (Huges, 2010, s 59). Genom arbetet 

med avhandlingen har jag prövat mig fram på olika sätt, vad som skulle kunna 
beskrivas i termer av en interaktiv forskningsmetod (Aagaard Nielsen & 
Svensson 2006), i vilken jag också haft ambitionen att återföra 
forskningsresultat till praktiken för ett utvecklingsarbete (Larsson, 2008). 

Delstudiernas olika sammanhang och 
arbetsprocesser 
Avhandlingens tre olika delstudier spänner över en tidsperiod från 2010 till 
2021. Avhandlingsarbetet har genomförts i tre omgångar, 2010–2013 inom 
ramarna för forskarskola för förskollärare, 2013–2014 inom ramarna för arbetet 
som utvecklingssamordnare, Malmö Stad, samt 2016–2021, inom ramarna för 
doktorandtjänst på Linnéuniversitetet, där även arbetet med den 
sammanfogande kappan fullbordats. De tre studierna har alltså kommit till i lite 
olika sammanhang, och de har lite olika metodologisk design, men hålls ändå, 
med vissa tillägg, ihop av sina teoretiska utgångspunkter och empiriska fält. 
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Hur skapas möjligheter? 
Det går att argumentera för att det i förskolans läroplan finns många tänkta 
möjligheter, men egentligen inte så många konkreta förslag till arbetssätt. 
”While the Swedish National Curriculum for Preschool advocates language 

policies requiring preschools to develop minority children’s bilingualism in 

order to prepare them for schooling in the majority language, methods for 
achieving this goal are not specified”, framhåller Cekiate och Evaldsson i en 

studie (2017, s 471). Jonsson och Williams (2013) illustrerar exempelvis hur 
förskolans läroplan ställer extra stora krav på lärarna när det kommer till att 
välja ut och möjliggöra ett meningsfullt innehåll för barnen, eftersom den inte 
direkt ger någon ämnesdidaktisk eller metodisk vägledning. Utifrån analyser av 
förskollärares interaktion med barn (ibid), menar de till och med att läraren i 
förskolan på sätt och vis också är läroplanen, eftersom det är läraren som måste 
tolka och verkställa den och arbeta fram egna metoder för att kunna göra målen 
realiserbara. I en forskningsöversikt belyser Williams och Sheridan (2018) hur 
skandinavisk förskoleforskning, till skillnad från internationell forskning, 
traditionellt sett inte varit särskilt inriktad på att belysa frågan om ”what works” 

i termer av vilka metoder som kan användas och som skulle kunna fungera i 
förskolan. Då den svenska läroplanen för förskolan inte innehåller någon 
styrning beträffande metoder är det av intresse att se hur pedagogiska 
möjligheter faktiskt framträder i praktiken. Under slutfasen av arbetet med den 
här avhandlingen har förskolan återigen implementerat en reviderad läroplan. I 
den tydliggörs förskolans utbildningsuppdrag ännu mer (Skolverket, 2018). 
Undervisning har blivit ett framträdande och centralt begrepp i den nya 
läroplanen. Den här avhandlingens bidrag skulle därför också eventuellt kunna 
vara ett bidrag till diskussionen kring hur ett sådant undervisande uppdrag 
skulle kunna tolkas och hur det skulle kunna iscensättas av förskollärare. Dock 
har undervisning och det förstärkta utbildningsuppdraget inte varit ett direkt 
fokus för den här avhandlingen, vilken tillkommit under tiden då 2010 års 
version av läroplanen var gällande 

Barns möjligheter att utveckla kommunikativa 
kompetenser på flera språk 
Den första delstudien belyser hur förskolan kan hantera att realisera att barn ges 
möjlighet att utveckla kommunikativa kompetenser. En flerspråkig förskola 
(mångfaldens förskola), valdes som studieobjekt, utifrån tanken att den 
motsvarade ett sammanhang som återspeglade en stor andel av förskolor i 
Sverige. 

En central tanke med den svenska förskolan är att den ska erbjuda barn 
möjligheter att utveckla kommunikativa kompetenser, som i förlängningen är 
viktiga för att kunna delta i det demokratiska samhället. I läroplanen står det 
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formulerat som att förskolan ska sträva mot att barn ”utvecklar ett nyanserat 

talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, 
uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra” 

(Skolverket, 98/2010 2 , s 10).  Målet utvecklades efter det att läroplanen 
reviderades 2010. Under samma period startade jag arbetet med min första 
delstudie, och därmed blev det relevant att studera hur förskolan arbetade med 
detta område, och undersöka vilka tillfällen till kommunikation som förskolan 
erbjöd barnen. 

Barns möjligheter att utveckla flerspråkiga 
kompetenser 
Avhandlingens andra delstudie tillkom i en period som på många sätt 
kännetecknades av att flertalet förskolor i Sverige utsattes för hård kritik av 
Skolinspektionen för vad som sades vara ett otillräckligt arbete med flerspråkiga 
barns språkutveckling. Situationen under denna period beskrivs i rapporten 
Förskolans kvalitet och måluppfyllelse (Skolinspektionen, 2017). Utifrån detta 
sammanhang startade jag, tillsammans med en specialpedagog och några 
förskollärare, ett aktionsforskningsprojekt med avsikt att utveckla en flerspråkig 
miljö i förskolan. Detta kan betraktas som relevant då läroplanen inte endast 
betonar att barn i förskolan ska ges möjlighet att utveckla sin kommunikation 
”i största allmänhet”. De barn som har ett annat modersmål än svenska, ska i 
förskolan även ges möjlighet att utveckla sitt modersmål. Ambitionen uttrycks 
på följande sätt: 

 
förskolan ska sträva efter att barn som har ett annat modersmål 
än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att 
kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål (Skolverket, 
98/2010, s 10). 

 
Att förskolan har denna skyldighet finns också inskrivet i Skollagen:  

 
Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än 
svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och 
sitt modersmål (Utbildningsdepartementet, 2010). 

 
Vad formuleringarna egentligen betyder, och hur de ska tolkas, har blivit 
föremål för mycket debatt. Å ena sidan finns flera exempel på föräldrar som av 

 
2 Den första läroplanen för förskolan trädde i kraft 1998. Den har sedan reviderats i omgångar, 2010 
och 2016. Jag refererar här till den första revideringen år 2010 som ”Skolverket 98/2010”. Förskolans 

läroplan har under 2018 genomgått ytterligare genomgripande revideringar och undervisning har 
införts som begrepp i den nya versionen (Skolverket, 2018). Dessa revideringar har inte varit fokus för 
avhandlingen.   
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olika anledningar känner sig svikna för att deras barn i förskolan inte får den 
möjlighet att utveckla sitt modersmål som de enligt skollagen har rätt till 
(Sveriges Radio, 2014- 08-22). Å andra sidan finns exempel på hur ”möjlighet 

att utveckla” kan tolkas ganska brett, och att det inte nödvändigtvis behöver 
betyda att barnen får en flerspråkig utbildning. ”Möjlighet att utveckla” tolkas 

på en del håll snarare som att förskolan behöver en mer allmänt positiv syn på 
flerspråkighet, och bör synliggöra och plocka in de olika språken i förskolan i 
den mån det går (Puskás & Björk Willén, 2017). Formuleringen i Skollagen 
öppnar uppenbarligen upp för tolkningsmöjligheter. Puskás och Björk Willén 
(2017) synliggör hur det finns flera dilemman kopplade till idén, och hur den 
kan vara svår att realisera i praktiken. Otydliga regler kring vilket språk som 
ska stöttas och när, samt en övertro på att barnen i den fria leken får tillräckligt 
med språkstöd från jämnåriga, leder till en situation där barn kommer till korta 
när det kommer till att utveckla flerspråkiga kompetenser i förskolan (ibid.). 

Avhandlingens andra delstudie belyser alltså hur förskolan kan erbjuda att 
barnen ges möjligheter att utveckla sitt första och andra språk i förskolan. Även 
i den andra delstudien vänds blicken mot en flerspråkig förskola. 

Lärares möjligheter att utveckla ett inkluderande 
sammanhang i förskolan 
Den tredje delstudien tillkom i ett sammanhang som var ganska unikt i Sveriges 
historia, eller åtminstone var det så som dessa händelser berättades och 
betraktades. Hösten 2015 präglades av det faktum att ett mycket stort antal 
människor sökte asyl i Sverige till följd av världens krig och oroligheter. Under 
hösten 2015 tog Sverige emot 163 000 asylsökande, vilket var nästan dubbelt 
så många som kom under hela 1992, då krigen på Balkan pågick 
(Migrationsverket, 2016). Situationen beskrevs i media som kaosartad, och 
Sverige beslutade så småningom att införa gränskontroller till följd av detta 
(Regeringskansliet, 2015). En av deltagarna i avhandlingens tredje studie, 
beskrev det på följande sätt:  

 
Det var precis som att, ja plötsligt visste ingen liksom vad man 
skulle göra. Vi har ju tagit emot flyktingar länge så det är inget 
nytt. Men så kom jättemånga på en gång. Alla bara stod där och 
det kändes som om de som planerar liksom blev tagna på sängen. 
Vi fick snabbt planera om och planera nytt. Vi fick planera i 
stunden (Anita, Cirkelträff 2, november 2016).  

 
Utifrån den ovan beskrivna situationen funderade jag på hur förskolorna 

hanterade denna specifika situation, och på hur det borde kunna utgöra ett 
värdefullt bidrag för forskningen. Det var en av anledningarna till den tredje 
delstudien har kommit att knytas till lärares praktik med nyanlända familjer. 
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Under dessa omständigheter behövde således de lärare som redan hade 
erfarenheter av att ta emot och introducera nyanlända familjer utgöra en viktig 
resurs för dem som saknade sådana erfarenheter.  

Ett annat centralt inslag i förskolans läroplan är att förskolan ska ge 
möjligheter att bli ett sammanhang som är inkluderande för alla som deltar i 
den. Denna ambition formuleras på lite olika sätt i läroplanen. Dels finns det en 
tanke att barnen ska utveckla ”en känsla och respekt för andra kulturer” 

(Skolverket, 2016, s 9). På ett liknande sätt uttrycks också en inkluderande 
ambition genom tanken att förskolan ska samarbeta med hemmen:  
 

Arbetslaget ska samarbeta med hemmen när det gäller barnens 
fostran (Skolverket, 98/2010, s 9).  

 
Den sista delstudien undersöker hur lärare genom gemensam reflektion, 

dokumentation och systematisering av arbetssätt, kan utveckla arbetet med att 
ta emot nyanlända familjer i förskolan. Även den tredje delstudien vänder alltså 
blicken mot mångfaldens förskola och mot ett flerspråkigt sammanhang. Mot 
denna bakgrund och det här framskrivna problemområdet, har jag formulerat 
det övergripande syftet och frågeställningarna för avhandlingen.  

Avhandlingens disposition 
Avhandlingen består av två delar. Den första delen utgörs av kappan (sju 
kapitel), och den andra delen av avhandlingens tre delstudier. Kappan är 
disponerad enligt följande:  
Kapitel 1 ger en introduktion och en problemformulering samt sätter in 
avhandlingen i ett sammanhang. Kapitlet redogör för avhandlingens 
övergripande syfte och frågeställningar. 
Kapitel 2 utgörs av en sammanfattning av de tre delstudierna. 
Kapitel 3 gör nedslag i tidigare forskning och syftar till att belysa hur ett 
kommunikativt och inkluderande sammanhang kan förstås utifrån forskningen.  
Kapitel 4 presenterar avhandlingens teoretiska utgångspunkter.  
Kapitel 5 utgörs av avhandlingens metoder och metodologiska design. Etiska 
överväganden behandlas också i kapitlet.   
Kapitel 6 innehåller en sammanfattade analys och en slutdiskussion kring 
delstudiernas olika resultat. 
Kapitel 7 utgörs av en engelsk sammanfattning av avhandlingen.  
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2. SAMMANFATTNING AV DE TRE 
DELSTUDIERNA 

I detta kapitel görs en sammanfattning av avhandlingens tre delstudier.  

Delstudie 1 - Erbjudanden till kommunikation i en 
flerspråkig förskola - fria och riktade handlings-
områden 
Det finns ett krav på förskolan att barn behöver tillfällen att utveckla sina 
kommunikativa kompetenser inom ramarna för förskolans aktiviteter 
(Skolverket, 1998/2010,). Forskning har visat att ett effektivt sätt att utveckla 
barns kommunikationsförmåga, är att uppmuntra och utveckla en flerstämmig 
miljö (Dysthe, 1996), varför barns möjligheter att positionera sig som 
kommunikativa aktörer har varit av intresse att studera i den här studien.  

Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv grundat i Vygotskijs 
kulturhistoriska teori (Vygotskij 1978; 1986; 1995). Vidare utgår den från 
Gibsons (1986) grundantagande att de olika miljöer som människan lever i 
erbjuder olika slag av fysiska och sociala möjligheter till handling (så kallade 
affordances, erbjudanden). Barns möjligheter att kunna positionera sig som 
kommunikativa aktörer analyseras genom Harré och van Langenhoves 
positioneringsteori (1999). Affordancebegreppet kopplas i studien till begreppet 
erbjudanden till kommunikation, alltså vilka möjligheter förskolans miljö 
erbjuder barnen när det kommer till att kommunicera med varandra. Begreppet 
erbjudande till kommunikation används både om fysiska och om sociala 
kommunikationserbjudanden.  

Genom en vidareutveckling av Gibsons teori introducerar Reed (1993) 
begreppen fria och riktade handlingsområden. Begreppen användes i den här 
studien för att definiera hur olika erbjudanden riktas emot barnen i olika 
sammanhang. Fria handlingsområden betecknar de situationer där barnen 
upptäcker erbjudanden på egen hand, och samtidigt är fria och tillåtna att 
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använda dem utan sociala hinder. Riktade handlingsområden betecknar de 
situationer där erbjudanden är riktade och introduceras för barnen av någon 
annan. Riktade handlingsområden innefattar oftast fler sociala hinder.  
Syftet med studien är att belysa och förstå hur barnens möjligheter till 
kommunikation med varandra varierar i olika situationer på en flerspråkig 
förskola. För att kunna studera barns kommunikation med varandra fokuserar 
studien på de situationer där barn antas kommunicera mycket med varandra, 
nämligen i leken och under måltiden. Mer riktad och styrd språkträning, såsom 
språksamlingar, har i studien medvetet valts bort som föremål för observation 
och analys.  
Följande frågeställningar har använts: 

• Vilken betydelse har artefakterna som erbjudanden till barnens 
kommunikation? 

• Vilken betydelse har pedagogerna för kommunikationserbjudandena? 

• Hur varierar barnens kommunikation inom olika handlingsområden? 

För datainsamling användes observationer av barnen. Observationerna gjordes 
både med hjälp av anteckningar och med hjälp av ett observationsschema. Vid 
observationstillfällena fördes även fältanteckningar. Observationerna och 
fältanteckningarna kompletterades så småningom med intervjuer med lärarna. 
Observation utgjorde den främsta datainsamlingsmetoden.   

Av resultatet framkom att barnen i leken använde sig av en mängd olika 
artefakter för att kommunicera med varandra, och det var inte endast leksaker 
som användes. En färgglad matta med kartmotiv fungerade som ett erbjudande 
till kommunikation i barnens lek. Leksakerna användes på nyskapande sätt. 
Exempelvis användes de bildäck som var tänkta att sitta på legobilarna istället 
som ringar på fingrarna för att skapa spökfingrar och skäckfingrar. 
Observationerna visade att vid de tillfällen som barnen var fokuserade på att 
bygga pussel med varandra, kommunicerade de inte på samma sätt som vid 
annan typ av lek. Pusselmaterialet erbjöd inte samma möjligheter till 
nyskapande sätt att använda materialet, och erbjöd därför inte på samma sätt 
som legomaterialet alternativa sätt att leka och kommunicera.  

Pedagogerna försökte att föra ett samtal om barnens kläder som ett 
erbjudande till kommunikation, men utan större framgång. De artefakter som 
användes av barnen för att kommunicera vid måltiden inbegrep istället oftast 
själva maten som sådan. En smörgås användes för att illustrera en båt och en 
hund. Ett samtal om ljudlikheten mellan orden ris och gris uppstod. Barnen 
använde också maten som en utgångspunkt för att reflektera kring olika språk 
och matvanor.  

Resultatet pekade på att pedagogerna hade en stor betydelse för vilka 
erbjudanden till kommunikation som barnen fick möjlighet att ta del av i leken. 
Genom att hjälpa barnen att organisera mindre lekgrupper, stöttade de barnens 
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samspel. Ibland skapades sociala hinder i förhållande till hur leksakerna 
användes. De leksaker som medtogs från hemmet, erbjöd en särskild typ av 
kommunikationserbjudanden, eftersom barnen introducerade nya typer av lekar 
med hjälp av dessa. Emellertid tilläts barnen endast att ta med sina egna leksaker 
på fredagar.  

Pedagogernas sätt att organisera måltiden visade sig ha stor betydelse för 
kommunikationserbjudandena. Under frukosten satt barnen för sig själva vid ett 
bord, och under lunchen åt de tillsammans med sina pedagoger. Resultatet 
pekade på att barnen hade en annan typ av kommunikation vid frukosten än vid 
lunchen. Det framgick dock att dessa kommunikationserbjudanden inte kunde 
stöttas och följas upp av de vuxna. 

Resultatet pekar på att fria handlingsområden var mer gynnsamma för att 
erbjudanden till kommunikation skulle uppstå. Barnen hade oftare längre 
konversationer, gjorde fler metaspråkliga reflektioner och använde sig av den 
flerspråkiga miljön som en resurs i dialogerna inom fria handlingsområden. De 
riktade handlingsområdena innebar färre möjligheter för barnen att positionera 
sig som kommunikativa aktörer.  

Att fler erbjudanden till kommunikation uppstod i fria handlingsområden kan 
innebära att barnen behöver rika möjligheter för tillfällen för egeninitierad lek 
och samspel. Resultatet pekade på att de vuxna kunde erbjuda ett viktigt stöd 
vid användningen av kommunikationserbjudanden, och de vuxnas stöd 
saknades ibland inom fria handlingsområden. Resultatet pekar alltså på att fri 
lek är bättre än styrd undervisning när det kommer till 
kommunikationserbjudanden. 

Studien visade också hur flerspråkigheten i sig kunde vara ett viktigt 
erbjudande till kommunikation, men att detta var ett erbjudande som inte togs 
tillvara i särskilt hög grad. I studien argumenteras därför för att flerspråkigheten 
på ett mer aktivt sätt skulle kunna tas tillvara av förskolan som ett 
kommunikationserbjudande.  

 

Delstudie 2 - Multilingual Affordances in a Swedish 
Preschool – an Action Research Project 
Utifrån resultaten i den första delstudien fanns ett intressant spår att följa, 
nämligen hur flerspråkigheten i sig skulle kunna fungera som ett erbjudande till 
kommunikation. Det finns i Skollagen uttryckt ett krav på att de barn som inte 
har svenska som modersmål ska ges möjligheter att utveckla såväl sitt 
modersmål som det svenska språket. Genom Skolinspektionens tillsyn av 
förskolor i det studerade området (Skolinspektionen, 2013) framkom en kritik 
mot att inte förskolan hade utvecklat fungerande arbetssätt för att arbeta mot 
målet att stötta barnens första och andraspråk i förskolan. Utifrån denna kritik, 
samt utifrån de resultat som framkommit i den första delstudien, startades ett 
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aktionsforskningsprojekt med syftet att utveckla en flerspråkig miljö i 
förskolan.  

Flerspråkiga erbjudanden (utifrån Gibson, 1986; E Reed, 1993) används i 
studien som ett sätt att undersöka hur barnen tar sig an multimodala, digitala 
och analoga verktyg som på olika sätt rymmer flera språk. Studien utgår från en 
idé om en gemensam kunskapsproduktion och ett samarbete mellan universitet 
och förskola (Rönnerman, 2012). 

Det övergripande syftet med aktionsforskningsprojektet var att utveckla en 
flerspråkig miljö på förskolan. Det övergripande syftet med studien var att få 
syn på vad som händer när föräldrar involveras i att bygga en flerspråkig miljö 
i förskolan. Artikeln besvarar följande forskningsfråga: 

 
• Vad händer när föräldrar involveras i byggandet av en flerspråkig 

miljö via digitala verktyg? 
 

Det empiriska underlaget till studien består både av dokumenterade cirkelträffar 
och av det material som deltagarna tagit med cirkelträffarna. Forskningscirkelns 
metodologi har använts, och deltagarnas dokumentationer av aktioner har 
utvärderats och tolkats gemensamt under cirkelträffarna. Utifrån de 
gemensamma analyserna i cirkeln gjordes sedan en övergripande analys där de 
gemensamma slutsatserna tematiserades. 

Metoden som deltagarna använde sig av bestod i att de testade olika 
förändringsaktioner för att utveckla en flerspråkig miljö. Aktionerna 
dokumenterades med hjälp av videokamera. Genom träffar i en forskningscirkel 
utvärderades och analyserades aktionerna i en kollektiv analys. Bland annat 
testades hur en så kallad talande penna kunde användas för att spela in 
föräldrarnas röster och låta barnen lyssna på dem i den dagliga verksamheten. 
Föräldrarna filmade också sig själva i olika situationer och barnen fick sedan 
titta på filmerna i förskolan.  

Av resultatet framkom att då barnen använde sig av den talade pennan och 
av läsplattan ställde lärarna sällan frågor till barnen som de redan kunde svaret 
på.  Istället upplevde de att de utvecklade nya sätt att interagera med barnen. 
Exempelvis frågade de barnen vad det var som deras mamma, pappa eller 
syskon pratade om. Lärarna beskrev detta som ett delvis nytt sätt att 
kommunicera med barnen. 

Genom att barnen fick ta del av de olika presentationerna av föräldrarna, 
upplevde lärarna att barnens medvetenhet om de olika språken ökade. Denna 
ökade medvetenhet visade sig genom att barnen både använde sig av 
översättning och av metaspråkliga funderingar (det är mitt språk, det är ditt 
språk). Det blev genom delstudie 2 ännu tydligare att den flerspråkiga miljön i 
sig kan utgöra ett viktigt underlag för barns möjligheter till kommunikation. 
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Genom att föräldrarna aktivt involverades i verksamheten upplevde lärarna 
att de fick en ökad samhörighetskänsla med föräldrarna. Även föräldrarna 
uttryckte denna känsla i en föräldraenkät.  

Resultatet kan betraktas som ett bidrag till en ökad förståelse för förskolan 
som ett sociokulturellt sammanhang. Genom att använda ny teknik var det 
möjligt att delvis luckra upp den ganska fasta gränsen mellan förskolan och 
hemmet, och därmed också möjliggöra att fler språk kunde ta plats i förskolans 
miljö. De olika arbetssätten i studien visar på att fler sätt att använda 
erbjudanden kunde möjliggöras för att göra miljön flerspråkig. I studien 
argumenteras därför för att föräldrasamarbete är ett viktigt erbjudande som 
skulle kunna undersökas närmare, eftersom möjligheter till handling är 
inbäddade i detta erbjudande.  

Delstudie 3 Mottagandet av nyanlända familjer i 
förskolan – ett aktionsforskningsprojekt 
Utifrån den andra delstudiens resultat väcktes tanken på att vidare förstå vad ett 
samarbete mellan hem och förskola kan innebära. 

Studien tog sin början i ett ganska speciellt sammanhang. Till följd av 
världens krig och oroligheter tog Sverige emot 163 000 asylsökande under 
hösten 2015 (Migrationsverket, 2016). Många av barnen till de asylsökande 
påbörjade under denna period sin utbildning i den svenska skolan och förskolan, 
vilket ställde krav på dessa utbildningsformer vad beträffar organisering och 
planering av verksamheten. I en kartläggning av nyanlända barn och den 
svenska mottagningsstrukturen genomförd av Forskningsinstitutet för hälsa, 
arbetsliv och välfärd (Zetterqvist et al., 2016), påvisas att forskningen kring 
mottagandet av nyanlända i det svenska utbildningssystemet är begränsad, och 
särskild begränsad är den när det kommer till de yngsta barnen. Även Lunneblad 
(2017) lyfter problemet med att så få studier kring nyanländas utbildning har 
riktats mot de yngsta barnen. Blicken riktas i denna studie mot förskolor som 
tagit emot nyanlända flyktingar.  

Studien tar sin teoretiska och metodologiska utgångspunkt i 
aktionsforskning, och utgår från att människors handlingar kan studeras utifrån 
idén att samtidigt introducera en förändring i det invanda handlingsmönstret 
(Lewin, 1946; Reason & Bradbury, 2001). Handlingar förstås här genom 
erbjudandebegreppet (Gibson, 1986), och betraktas som något som människor 
kan utföra genom att omgivningen tillhandahåller möjligheter till dem. 
Handlingar ses alltså som inbäddade i miljöns olika erbjudanden.  

För att bygga en gemensam kunskapsproduktion förstås förskolans praktik 
som ett ”läroplansbaserat ekosystem”. Metaforen är hämtad från Barab och 

Roth (2006). Termen ”läroplansbaserat ekosystem” illustrerar hur läroplan och 
andra styrdokument, och de olika sätt på vilka de görs och förstås, är centrala 
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för de sammanhang som barn och lärare ingår i då de befinner sig i 
utbildningspraktikerna förskola och skola.  

I förhållande till förskolans praktik, kan ett läroplansbaserat ekosystem 
förstås i ljuset av att en central del av förskolans pedagogiska uppdrag är att 
”utveckla ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen” (Skolverket, 

2016, s 13). Förskolans läroplansbaserade ekosystem består således inte bara av 
barn och pedagoger, utan i allra högsta grad också av barnens föräldrar eller 
andra närstående personer som har en viktig plats i barnens liv.  

Nätverk av erbjudanden består av fakta, metoder, pedagogiska strategier, och 
även av individer som tillsammans går i riktning mot specifika mål med 
verksamheten. 
 Studien utgår från ett lärarperspektiv och syftet är att undersöka hur förskolan 
kan utveckla arbetet med mottagandet av nyanlända familjer. Följande 
frågeställningar har använts: 
 

• Vilka resurser behövs för att utveckla arbetet med att ta emot 
nyanlända familjer?  

• Vilken organisation understödjer dessa resurser? 

I resultatet framträdde fyra återkommande teman som förskollärare betraktade 
som betydelsefulla för att nå målet att utveckla arbetet med mottagandet av 
nyanlända familjer i förskolan; introduktionen, organisation för trygghet och 
delaktighet, möjligheten att bearbeta skakande berättelser och kulturella broar.  

Under introduktionen arbetade de mycket medvetet med anknytning till 
barnen och de beskrev hur de märkte att det var viktigt det var att det fanns 
tillgång till personer som kunde barnens modersmål under introduktionen. 
Introduktionen handlade mycket om begreppet stöttning av olika slag. 
Förskollärarna berättade om hur samtalen behövde kompletteras för att kunna 
innehålla en helt annan information än den om rutiner och vistelsetider. De såg 
det som att förskolan också hade en viktig samhällsfunktion, att ”guida 

familjerna in i samhället”.  De berättade att ett sätt att arbeta med introduktionen 
var att använda sig av så kallade ”walk and talk-promenader”  

Förskollärarna talade om betydelsen av att visa hänsyn och förståelse och inte 
pressa barnen i de situationer som kunde verka skrämmande. De beskrev det 
som att de byggt upp en fingertoppskänsla när det handlat om att skapa 
förståelse för att en del aktiviteter kan uppfattas som skrämmande eller 
obekanta. De berättade också att det som kan vara skrämmande vid ett tillfälle, 
kanske inte alls varit det nästa gång, då denna aktivitet inte längre varit ny och 
obekant. I detta sammanhang diskuterade de också betydelsen av att stötta 
barnen i deras egen lek. Förskollärarna diskuterade hur det funnits möjlighet för 
förskolan att bli ett sammanhang som stått för trygghet och kontinuitet för de 
familjer som haft svåra upplevelser med sig. De menade att detta inte skett per 
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automatik, utan genom ett aktivt och medvetet arbete. De beskrev hur 
förtroendet behövt byggas utifrån att föräldrarna kände att förskolan inte är en 
myndighet, utan att den har en helt annan funktion. De beskrev också hur de 
upplevt att positiva effekter följde av arbetssättet att involvera föräldrarna mer.  

 Att dra nytta av de erfarenheter av att etablera sig i ett nytt land som kan 
finnas bland förskolans personal, kan få en stöttande funktion, framhöll 
förskollärarna. Några av förskollärarna menade att det också kan vara 
problematiskt att behöva representera ”invandraren” i olika sammanhang.  

De beskrev hur de inte betraktade de kulturella broarna som en metod eller 
strategi som kunde appliceras på verksamheten, utan som en möjlig resurs som 
måste användas utifrån den som agerar ”bro” kan göra det utifrån sitt eget 

perspektiv och intresse. 
Att möta människor i en svår livssituation kunde vara påfrestande och svårt, 

menade förskollärarna.  De framhöll också att de inte själva fick stanna i att de 
själva skulle ”härbärgera andras känslor” utan att de också var tvungna att lära 

sig att gå ut ur det känslosamma och hantera frågan om ”vad är möjligt att 

göra?” I detta sammanhang framhölls stöttning av psykolog som en viktig 
resurs. 

Genom dokumenterade cirkelsamtal om planerade och genomförda 
forskningsaktioner utvecklades två olika erbjudandenätverk, 
erfarenhetsnätverket och stöttningsnätverket. I det ena nätverket framkom 
vikten av stöttande ledning och kollegor, i det andra vikten av att låta flera olika 
erfarenheter ta plats i verksamheten, och att även dra nytta av exempelvis 
personliga erfarenheter av flykt. 
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3. NEDSLAG I TIDIGARE 
FORSKNING 

Kapitlet belyser hur ett kommunikativt och inkluderande sammanhang skulle 
kunna förstås utifrån olika nedslag i tidigare forskning. 

 
Att finna rimliga avgränsningar för vilka studier som skulle tas med i denna 
översikt har varit ett svårt dilemma. Utifrån en tanke att studierna som 
inkluderats i denna översikt i första hand skulle spegla en något så när likartad 
praktik, valdes i första hand studier som inte var äldre än 10 år. Under denna 
period har det skett flera genomgripande förändringar i förskolans läroplan. Då 
avhandlingen tillkommit under en lång period, finns dock några undantag för 
denna regel. För att finna studier som kan gå dialog med denna avhandling, har 
jag fokuserat på de sökbegrepp som utgör kärnan i de tre delstudierna; 
flerspråkighet/kommunikation/förskola, föräldrar/pedagogiska 
strategier/förskola samt immigration/förskola/pedagogisk praktik. Sökorden 
har översatts, använts och kombinerats på flera olika sätt. 

 Den här forskningsöversikten har inte enbart syftat till att redovisa vilka 
studier som gjorts tidigare, och vad som inte gjorts. Snarare har jag haft 
ambitionen att belysa hur ett kommunikativt och inkluderande sammanhang kan 
förstås med hjälp av tidigare forskning. Tanken är att de studier som här 
presenteras kan gå i dialog med avhandlingens tre delstudier. 

Nedan presenteras studierna tematiskt och enligt avhandlingens kronologi, 
där varje rubrik motsvarar temat i respektive studie. 

Kommunikation med jämnåriga i en flerspråkig 
förskolemiljö 
Forskning har sedan länge påvisat att kommunikation och samspel med 
jämnåriga är positivt för barns utveckling och lärande ur flera olika aspekter. 
Samspel och lek med jämnåriga har visat sig ha positiva effekter såväl för barns 
första- som andraspråksutveckling (Aukrust 2004; Aukrust & Rydland, 2011). 
Diskussionen i forskningen är idag ganska samstämmig kring att barn behöver 
rika möjligheter att kommunicera med jämnåriga. Det finns därför också många 
studier av barns kommunikation med jämnåriga, framför allt inom lekforskning. 
Emellertid finns det ytterst begränsad forskning kring hur barns kommunikation 
med jämnåriga skapas i förskolan, det vill säga vad som möjliggör och vad som 
påverkar den, framhåller Lin med flera (2016). De menar att forskningen endast 
i begränsad omfattning har ägnat sig åt hur-frågan, och att relativt få studier har 
undersökt vad det är i en pedagogisk planering som möjliggör och vad det är 
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som hindrar att barns kommunikation tar fart och kommer ingång. Exempelvis 
har fokus riktats mot barns kodväxling på olika språk, men strålkastarljuset har 
då inte riktats mot vad det var i den pedagogiska miljön/planeringen som 
möjliggjorde att barnen fick tillfällen att kodväxla. Dessutom har merparten av 
de forskningsstudier som gjorts relaterade till flerspråkiga klassrumsmiljöer 
handlat om miljöer där det inte funnits fler än två språk representerade, trots att 
många skolor och förskolor idag består av språkmiljöer i vilka långt fler olika 
språk finns representerade av barn och lärare (Bonacina-Pugh, 2013).  

I en studie av en tvåspråkig finsk/svensk förskola (Bergroth & Palviainen, 
2016), belyses att lärare behöver förstå barns språkanvändning utifrån ett 
sociokulturellt och individuellt perspektiv för att kunna skapa en stöttande 
struktur. I studien påvisas att barns möjligheter att i förskolan kommunicera på 
olika språk, ser olika ut för varje individuellt barn och att barn konstruerar sin 
egen agens i förhållande till olika sociokulturella kontexter. Lärarens förmåga 
att se och stötta barns initiativ, såväl verbala som icke verbala, är helt avgörande 
för att barn ska kunna få möjligheter att utveckla sin kommunikation på det 
andraspråk som de (ibland för första gången) möter vid förskolestarten (Cekaite, 
2009). Barn som inte talar förskolans majoritetsspråk kan ha svårigheter att 
finna sin väg in i leken, trots att de utvecklar många olika strategier för att göra 
det, illustrerar McLeod med flera (2015) i en studie av en tysk förskola där några 
barn hade engelska som modersmål. I en studie som  syftade till att upptäcka 
mönster i barns interaktion i en flerspråkig miljö, och hur samspel med olika 
kamrater påverkade deras språkutveckling, drar Lin med flera (2016) slutsatsen 
att barns språkutveckling påverkades av vilken typ av samspel de erbjudits av 
förskolan. De barn som haft ett mindre ordförråd vid starten hade störst effekt 
av samspel med barn som hade ett stort ordförråd och god kommunikations-
förmåga. Emellertid visade deras studie samtidigt att barnen ofta föredrog 
samspel med andra barn som mer liknade dem själva, och befann sig på ungefär 
samma nivå i sin språkutveckling. Utifrån dessa resultat argumenterar de för att 
lärare behöver fokusera mer på att skapa socialt dynamiska grupper med barn i 
förskolan, och barn i förskolan behöver erbjudas möjligheter till en mångfald 
av samtalspartners. 
Leken kan också ge barnen möjligheter att pröva språkets olika 
användningsområden, och möjligheter att kunna hjälpa varandra med att 
socialiseras in i förskolan som en språklig miljö sätt (Björk Willén, 2008). 
Emellertid kommer barn ibland till korta när det kommer till att utveckla en 
flerspråkig kompetens med hjälp av leken i förskolan, om de helt utelämnas till 
den språkliga stöttning som de erbjuds av jämnåriga. (Cekaite & Evaldsson, 
2017; Puskás & Björk Willén, 2017). Lärares förmåga att kunna ”plocka upp de 

trådar” som barnen lägger ut, utifrån sina (oftast) begränsade kunskaper i det 
nya språket har betydelse för hur barnens kommunikation kommer igång 
(Puskás, 2017). 
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I leken använder barn ofta språket på kreativa och nyskapande sätt.  Axlerod 
(2017) som följt tvåspråkiga barn (spanska och engelska) i en förskola i New 
York, illustrerar hur barnen hittade nya ord med helt nya innebörder då blandade 
spanska och engelska. Utifrån resultatet dras slutsatsen att lärarnas sätt att känna 
igen, erkänna och uppmuntra de ”nyuppfunna” orden hade stor betydelse för 
hur barnens kreativa språkanvändning kom igång. 

Förskolans olika aktiviteter kan underlätta och möjliggöra barns 
kommunikation. Kultti (2013) menar att sångstunden är ett tillfälle som kan 
erbjuda barnen flera kommunikativa resurser såsom rim och rytm, gester och 
kulturella artefakter. Emellertid drar hon slutsatsen att hur dessa resurser 
används eller hur de blir till möjligheter för barnen att utveckla sitt språk, är 
avhängigt lärarens förmåga att guida och stötta barnen i deras användning. Även 
Ehrlin (2012) framhåller sångstunden som en möjlighet för barn att utveckla 
olika typer av kommunikation i ett flerspråkigt sammanhang. Skans (2010) 
belyser hur varierande typer av pedagogiska aktiviteter i förskolan ger barnen 
olika möjligheter att kommunicera, och fann att under de skapande aktiviteterna 
erbjöds barnen inte samma typ av språklig stöttning som under andra 
pedagogiska aktiviteter.  

 Sammanfattningsvis har forskning belyst hur förskolans pedagogik kan 
öppna för att möjligheter att kommunicera i en flerspråkig miljö, både genom 
olika rutinaktiviteter och genom planerade, pedagogiska aktiviteter såsom 
exempelvis sångstunden. Den gemensamma nämnaren för vad som skulle 
kunna beskrivas som ett kommunikativt sammanhang tycks vara att lärare 
känner igen och plockar upp de trådar som barnen lägger ut när de tar egna 
initiativ att kommunicera, och att barnen stöttas i dessa initiativ. Jämnåriga 
kamrater kan utgöra en viktig resurs, men även där handlar det om lärares 
förmåga att planera och möjliggöra att barn verkligen får tillgång till den 
resursen. Centralt är även att barns möjligheter att kommunicera är beroende av 
individuella faktorer. Det finns kunskapsluckor kring barns faktiska 
språkanvändning i flerspråkiga miljöer, särskilt utifrån ett perspektiv inriktat på 
barns möjligheter att kommunicera med varandra. Att undersöka hur olika 
miljöer ger olika möjligheter till kommunikation, understryks av flera forskare 
som ett viktigt fokus för forskning. Föreläggande avhandling kan betraktas som 
ett bidrag till sådan forskning och skulle således kunna  fylla några av 
tomrummen i forskningen . Genom att dels inte enbart rikta blicken mot språket, 
utan snarare mot vad det är som gör att kommunikationen tar fart, dels 
uppmärksamma en förskolemiljö där fler än två språk talas tillför studierna ett 
delvis nytt fokus. 

Arbetssätt där vårdnadshavare involveras 
Att involvera föräldrar i utbildningen kan innebära att många nya möjligheter 
uppstår. Emellertid påvisas också dilemmat med att skolan gärna ser att 
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föräldrar engagerar sig mer, men samtidigt inte gör några reella insatser för att 
få ett samarbete att fungera (Bouakaz, 2007). Bouakaz diskussion tar visserligen 
sin utgångspunkt i en skolkontext, men skulle också kunna vara överförbar för 
att diskutera förskolans sammanhang. Resultaten kan jämföras med det som 
framkommit i Gars studie om föräldraskap och förskollärare (2002). Gars 
(2002) illustrerar hur innehållet i begreppet ”föräldrasamarbete” betraktades 

som oklart av både personal3 och föräldrar i förskolan. Personalen gav i Gars 
studie även uttryck för risker med föräldrasamarbete. Dels menade de att 
föräldrar genom ett utökat samarbete riskerade att få syn på missförhållanden i 
förskolan, dels gav personalen också uttryck för att ett utökat föräldrasamarbete 
kunde leda till att meningsskiljaktigheter hos personalen riskerade att uppdagas 
(Gars, 2002). 

I en studie om olika perspektiv på vad förskolan behöver för att utvecklas 
(Sandberg & Vuorinen, 2007), gav inte förskollärare heller direkt uttryck för att 
de såg föräldrar som en viktig resurs för den pedagogiska verksamheten, utan 
såg snarare som sin uppgift att utbilda och fostra föräldrarna. Sandberg och 
Vuorinen (2007) belyser att förskollärarnas perspektiv på föräldrars roll i 
förskolan skilde sig såväl från politikers som från föräldrars perspektiv. I 
Sandberg & Vuorinen (2008) illustreras att föräldrarna mer eller mindre såg sig 
som en outnyttjad resurs i förskolan. Ett av de områden som föräldrarna såg 
som önskvärt att utveckla, var möjligheter till fler planerade tillfällen för 
personlig dialog med förskollärarna.  

Walker med flera (2005) har genom sin forskning identifierat tre olika 
faktorer som de menar är avgörande för föräldrars vilja att engagera sig mer i 
sina barns utbildning. För det första är det viktigt att föräldrars roll definieras 
tydligt, så att det blir möjligt för dem att få en aktiv roll. För det andra är 
föräldrars känsla av att vara inbjudna avgörande för samarbete, det vill säga att 
föräldrarna vill se att ett samarbete är efterfrågat av skolan. För det tredje är det 
också avgörande att föräldrarna ser att deras erfarenheter och kunskaper 
betraktas som värdefulla (Walker et al., 2005). 

Persson och Tallberg Broman (2017) fann i en större enkätundersökning att 
föräldrasamarbete inte listades som en viktig uppgift för förskolan, vare sig av 
förskollärarstudenter eller av verksamma förskollärare. I studien (ibid) 
diskuteras huruvida idén att förskolan främst är en plats för barnen, och inte för 
föräldrarna, har påverkat bilden av vad som räknas som förskolans viktigaste 
uppgifter. 

Även om förskollärare har ”de bästa avsikter”, har forskning också visat att 

det kan vara ganska svårt för dem att samarbeta med familjer som kommer från 
olika kulturella och språkliga bakgrunder (Keengwe, 2010; Lunneblad & 
Johansson, 2012; Lunneblad, 2013). Banerjee och Luckner (2014) visar att de 
viktigaste utbildningsbehov som förskollärare gett uttryck för i en större 

 
3 Gars använder begreppet ”personal” för att beteckna förskollärare och barnskötare. 
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enkätundersökning, var tillvägagångssätt för att förbättra sitt samarbete med 
föräldrar.  

Hur föräldrasamarbete kan ge barnen bättre möjligheter för lärande 
accentueras i några studier. En studie av Kingston med flera (2013) visar hur 
ökat föräldrasamarbete kan ge minskad stress och bättre koncentration hos 
barnen. Föräldrasamarbete har till och med beskrivits som ”the resources that 

parents invest in their child’s learning experience” (ibid, s. 871). Begreppet kan 

också beteckna en inkluderande syn (men ibland också en uppfostrande) på 
föräldrarnas roll i den emotionella och sociala utbildningen av barnen, vilket 
tidigare framhållits av bland andra Tallberg Broman (2009) och av Sandberg 
och Vourinen (2007). Studier visar att föräldrasamarbete förbättrar kvaliteten i 
förskolan, särskilt i relation till förskolor i vilka det finns en mångfald av 
språkliga och kulturella erfarenheter (Pang, 2010; Mahmood, 2013). Det krävs 
emellertid att relationen mellan föräldrar och lärare inte utgår från ett 
expert/kund-förhållande, i vilket lärarna ses som experter och föräldrarna som 
de som ska lära sig vad som är rätt och fel (Beneke & Cheatham, 2016). För att 
föräldrasamarbete ska bli en resurs för lärare, krävs en förändring av perspektiv 
och en strävan efter att lära av varandra (ibid). Ett liknande resonemang för 
Lastikka och Lipponen (2016). Utifrån resultatet av en studie om 
invandrarföräldrars perspektiv på finsk förskola framhåller de förtroendefulla 
relationer som en viktig resurs för ett utökat föräldrasamarbete. Föräldrarna 
framförde i Lastikka och Lipponens studie (ibid.) vikten av att lärarna också 
utgick från att föräldrar har viktiga kunskaper att bidra med, och att föräldrar 
och förskollärare kan lära av varandra.  

Föräldrasamarbete framhävs ibland som problematiskt.  Genom kritiska och 
postkoloniala perspektiv belyser forskningen hur föreställningar om identiteter, 
maktrelationer och etnicitet samspelar med hur förskolan betraktar föräldrar 
med annan kulturell och språklig bakgrund. Kommunikationen mellan förskola 
och föräldrar i förskolor med en stor mångfald tenderar ibland att vara av 
enkelriktad och instrumentell karaktär, ett faktum som förhindrar och försvårar 
föräldrasamarbete (Heng, 2014; Lunneblad, 2013). 
Mahmood (2013) ger det omvända perspektivet när hon nämner föräldrarnas 
fientlighet och förnekande av lärares kompetens som betydande hinder för 
förbättrat föräldrasamarbete. Månsson och Osman (2017) påvisar å andra sidan 
hur föräldrar ofta har en förväntan på att förskolan verkligen ska ge barnen stöd 
och stimulans i barnens språkliga och sociala utveckling. Aslan (2019) visar hur 
föräldrars delaktighet är ett angeläget mål för likvärdighet i utbildning, 

McBride med flera (2002) fann att föräldrasamarbete i förskolan 
karakteriseras av att lärare inriktar sig på att ”hjälpa” föräldrar och möta dem i 

deras fostran av barnen. Mer sällan har föräldrasamarbete använts i ett 
didaktiskt syfte för att utveckla undervisningen i förskolan (ibid).  

Inom literacyforskning finns däremot en del en del studier som belyser hur 
föräldrar kan involveras i ett didaktiskt syfte för att utveckla förskolans 
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pedagogik. De studier som jag funnit är mestadels kvantitativa, och bygger på 
förtest/eftertest av barns förmågor. Studierna fokuserar främst på att ta med 
förskolans pedagogik in i hemmet, och inte direkt på hur föräldrar kan bidra till 
att utveckla förskolans miljö (St. Clair, Jackson & Zweiback, 2012; O’Brien et 

al 2014).  
En longitudinell studie som gjordes i ett socialt utsatt område med många 

invandrare på landsbygd i förskolor i USA (St. Clair & Jackson, 2006) 
illustrerar hur ett genomtänkt föräldrasamarbete visat sig ha positiva effekter på 
barns läranderesultat. 22 familjer deltog i projektet och 28 familjer rekryterades 
för att utgöra en kontrollgrupp. Alla barn talade engelska, men med varierande 
färdigheter. Programmet var utformat för att för att stötta föräldrarna, och att ge 
dem möjlighet att återknyta till det arbete som barnen påbörjat i förskolan. 
Resursmaterialet utformades för att stödja barnens lärande i hemmet.  
Föräldrarna försågs med datorer och böcker och instruerades i hur de skulle 
arbeta med barnen, i linje med det arbete som påbörjats i förskolan. I slutet av 
den tvååriga studien hade barnen i åtgärdsgruppen betydligt högre resultat på 
tester relaterade till ordförråd och ordförståelse (St. Clair & Jackson, 2006).  En 
uppföljningsstudie sex år senare bekräftade resultatet (St. Clair, Jackson & 
Zweiback, 2012). 

Jämförbara resultat återfinns i en studie av O’Brien med flera (2014), som 

studerade effekterna av ett läskunnighetsprogram som fokuserade på att stödja 
föräldrars utveckling av färdigheter i engelska, och att undervisa dem i effektiva 
sätt att läsa för barnen. Studien genomfördes i en förskola i USA, som låg i ett 
socialt utsatt område med mestadels invandrade familjer. De flesta familjer hade 
ett annat modersmål än engelska. Åtgärden visade sig ha en markant effekt på 
barnens ordförråd och på deras fonetiska medvetenhet. Baserat på sina resultat 
argumenterar O'Brien med flera (2014) för att beslutsfattare och 
programutvecklare behöver bredda uppfattningarna om hur hemmet kan bidra 
för att stötta barns läsutveckling.  

I en kvalitativ studie av Hennig och Kirova (2012) beskrivs hur ett så kallat 
”interkulturellt och flerspråkigt program för lärande” introducerades i Kanada. 

Programmet var avsett att stötta barn och familjer under det att de 
introducerades i förskolan. Deltagarna i studien var flyktingfamiljer som 
nyligen etablerat sig i Kanada, och som deltog i den kanadensiska förskolan. 
Utifrån detta program utformades klassrumsmiljöer med hjälp av föräldrarna, i 
syfte att koppla samman barns olika världar i klassrummet. Föräldrarna 
uppmuntrades exempelvis att ta med sig vardagliga föremål som användes i 
hemmet såsom köksredskap och porslin. Sedan observerades barnens lek med 
dessa redskap, dessa ”kulturella artefakter”, och forskarna drog slutsatsen att de 

underlättade för barnen att kommunicera, och att de gav barnen vägledning i 
deras meningsskapande.  

Sammanfattningsvis finns det, utifrån forskning på området, flera 
möjligheter med att involvera föräldrar i utbildningen. För att ett inkluderande 



29 

sammanhang ska bli möjligt krävs ett skifte av perspektiv, eftersom 
expert/kund-tänkandet kan vara i vägen för att få ett föräldrasamarbete att 
fungera. Det finns dock mycket begränsad forskning kring hur föräldrar kan 
involveras på ett medvetet sätt för att utveckla lärares didaktiska arbetssätt i 
förskolan. De studier som finns, har mestadels beskrivit hur förskolans 
arbetssätt kan tas med in i hemmet, och inte hur föräldrar kan användas för att 
utveckla förskolans pedagogik. Föräldrar har i forskningsstudier gett uttryck för 
att de ser sig som en outnyttjad resurs i förskolan.  

Mottagandet av nyanlända familjer i förskolan 
Forskningen om mottagandet av nyanlända familjer i förskolan är begränsad. I 
en kartläggning av nyanlända barn och den svenska mottagningsstrukturen, 
finansierad av Forskningsinstitutet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Zetterqvist 
Nelsson och Hagström, 2016), påvisas följande: 

 
Det är tydligt att fokus under de senaste åren har varit på så 
kallade sent anlända elever i de högre åren i grundskolan och 
delvis i gymnasiet, medan det råder en uppenbar brist på 
forskning om den sociala och pedagogiska situationen för de 
yngre barnen (Zetterqvist et al., 2016, s 33). 

 
En anledning till att forskningen är begränsad kan vara att många forskare helt 
undviker att definiera vad som åsyftas med begreppet nyanlända, och att studier 
som berör problemområdet därför riskerar att missas (Bunar, 2010). Bunar 
(2010) konstaterar också att det finns synnerligen begränsad forskning om 
själva situationen för de nyanlända, och att det finns stora kunskapsluckor 
gällande hur lärare kan arbeta för att stötta och ta emot de nyanlända eleverna. 
En anledning till att forskningen kring situationen för de yngsta barnen är än 
mer begränsad, kan vara att nyanlända barn internationellt sett ofta har 
begränsad tillgång till utbildningsformen förskola (Engel et al., 2014; 
Greenberg & Kahn, 2011; Karoly & Gonzalez, 2011; Song, Zhu, Xia, & Wu, 
2014; Warr, Mann, Forbes, & Turner, 2013), även om Sverige där är ett 
undantag (Zetterqvist et al., 2016). 

Internationell forskning kring nyanlända familjer i förskolan har fokuserat 
mycket på vad så kallade ”kulturella broar” betyder för att möjliggöra 

kommunikation och ömsesidig förståelse mellan föräldrar och lärare. Adair med 
flera (2012) belyser hur förskolan kan behöva kulturella broar/förbindelselänkar 
för att överbrygga glappet mellan hem och förskola. De definierar kulturella 
broar som personer med liknande erfarenheter av att etablera sig i ett nytt land, 
och som därför kan spela en viktig roll i mottagandet av nyanlända familjer. 
Tadesse (2014) föreslår en modell där lärare med liknande bakgrund får en mer 
framträdande roll då de nya familjerna introduceras. På liknande sätt 
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demonstrerar Hurley med flera (2011) betydelsen av vad de kallar kulturella 
länkar, nämligen personer som kan hjälpa till att underlätta kommunikationen 
mellan nyanlända familjer och lärare. Poureslami med flera (2013) betonar 
också vikten av att finna ett sätt att introducera de nya familjerna i en 
gemenskap. De Gioia (2013) pekar på betydelsen av att utveckla metoder som 
stöder byggandet av partnerskap mellan familjer från kulturellt och språkligt 
skilda bakgrunder och lärare.  

Lunneblad och Johansson (2009) och Lunneblad (2013; 2017), har visat hur 
föreställningar om svenskhet får en avgörande betydelse för hur förskolan möter 
de nyanlända familjerna. De outtalade föreställningarna som kategoriserar 
individerna som ”de andra” får negativa konsekvenser för synen på vem som 

hör till och vem som inte gör det. Vidare påvisas att förskollärare har andra 
förväntningar på nyanlända familjer, än på familjer som uppfattas som svenska. 
För att så kallade kulturella broar ska bli en möjlighet, behövs alltså även en 
analys kring hur olika maktstrukturer och föreställningar om etnicitet spelar in 
i våra föreställningar om vem som har behov av stöttning och varför (jämför 
tidigare diskussion expert/kund-tänkandet).  

Skaremyr (2014) fokuserar i sin forskning främst på språket och det sociala 
samspelets betydelse då nyanlända barn möter förskolan för första gången. 
Utifrån Skaremyrs forskning kan möjligheter för lärare att utveckla arbetet med 
att ta emot och stötta nyanlända barn tolkas som behovet av att utveckla ett 
inkännande och en förståelse för barns olika sätt att kommunicera.   

Nilsson och Bunar (2016) koncentrerar sig på de skolpliktiga eleverna i sin 
forskning. De diskuterar hur mottagandet av nyanlända elever i Sverige tidigare 
har brustit på flera punkter och accentuerar behovet av att lärare utvecklar 
stöttande strukturer för att möta de individuella behov som de nyanlända 
eleverna har. De beskriver att det behövs ett skifte av perspektiv i synen på de 
nyanlända, och att det inte går att möta denna grupp utifrån tanken att alla har 
samma behov. Emellertid är det inte heller fruktbart att möta dessa elever utifrån 
tanken att de inte har några andra behov än de elever som är födda och uppvuxna 
i Sverige. Nilsson och Bunar (ibid) trycker i sammanhanget på behovet av att 
skolan kartlägger elevernas tidigare erfarenheter, och att de både stöttas i sitt 
modersmål och i sin flerspråkiga utveckling.  

Sammanfattningsvis har forskning om mottagandet av nyanlända familjer i 
förskolan belyst hur personer med liknande erfarenheter av att etablera sig i ett 
nytt land kan fungera stöttande och som en länk mellan familjerna och 
förskolan. Vidare har forskningen belyst vikten av att utveckla en stöttande 
struktur där barns och föräldrars tidigare erfarenheter synliggörs och tas tillvara.  

 Föreliggande avhandling utgår från resultat av tidigare forskning i det att den 
undersöker vad en sådan stöttande struktur kan innebära och hur den skulle 
kunna byggas upp.  
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Sammanfattande slutsatser av tidigare forskning 
Utifrån forskningsöversikten är det rimligt att förstå ett kommunikativt och 
inkluderande sammanhang såsom kopplat till lärares relationella och 
pedagogiska kompetenser. Dessa kompetenser tycks i sin tur vara beroende av 
det samlade teamets kompetens. En intressant reflektion som kan göras i 
sammanhanget, är att möjligheter att utveckla ett kommunikativt och 
inkluderande sammanhang verkar vara mycket tätt förknippade med lärares 
kompetenser, samtidigt som ett utvecklat sätt att mäta förskolans kvalitet idag 
görs genom att mäta barns förmågor, vilket också problematiseras av 
exempelvis Perlman med flera (2017).  

Utifrån tidigare forskning är det alltså möjligt att dra slutsatsen att lärares 
kompetenser har stor betydelse för huruvida förskolan kan utgöra ett 
kommunikativt sammanhang eller inte. Lärares uppmuntran och inkännande, 
deras kompetenser i att didaktiskt organisera, samt deras kompetenser i att 
använda sig av den fysiska miljön och av kulturella verktyg har alla betydelse 
för att ett sådant sammanhang ska kunna möjliggöras.  

Vikten av lärares kompetenser vad beträffar uppmuntran och inkännande 
beskrivs exempelvis genom att de behöver känna igen och uppmuntra (Axelrod, 
2017), plocka upp trådar (Puskás, 2017) vara kulturellt känsliga (De Gioia, 
2013) eller utveckla inkännande och förståelse (Skaremyr, 2014). 

Lärares kompetenser i att didaktiskt organisera på ett sätt som är gynnsamt 
för barns kommunikation och samspel, beskrivs bland annat genom vikten av 
tillvaratagandet av den resurs som jämnåriga utgör, och den resurs som utgörs 
av föräldrarna. För att ett kommunikativt och inkluderande sammanhang ska 
möjliggöras behöver lärare organisera så att de kan erbjuda barnen en variation 
av samtalspartners (Lin et al., 2016), kartlägga barns tidigare kunskaper och 
erfarenheter (Nilsson & Bunar,  2016), planera för personlig dialog med 
föräldrar (Sandberg & Vuorinen, 2008) samt planera pedagogiska aktiviteter 
som stöttar barns språkutveckling (Ehrlin, 2012; Kultti, 2012). 

Lärares kompetenser när det kommer till att använda sig av den fysiska 
platsen och av kulturella verktyg, kan också ses som avgörande för att den ska 
kunna utgöra ett kommunikativt och inkluderande sammanhang. Flertalet 
forskare lyfter fram hur kulturella artefakter kan betraktas som en 
grundläggande och avgörande förutsättning för lärande (Hennig och Kirova, 
2012).  De betraktas som viktiga för aktivitet och deltagande (Kultti, 2013). 
Datorer och böcker ses som helt avgörande för att stötta barn och föräldrar 
utanför förskolan (St. Clair, Jackson & Zweiback, 2012). Dessutom tycks 
förståelsen av förskolans fysiska plats, såsom en plats där även föräldrar ingår, 
ha betydelse för lärares syn på föräldrasamarbete (Persson & Tallberg Broman, 
2017). 

Sammanfattning och identifierade kunskapsluckor 
Genom tidigare forskning kan följande kunskapsluckor identifieras:  



32 

• Det behövs ökad kunskap om barns faktiska språkanvändning i 
praktiken, och om vilka olika situationer som utvecklar barns 
möjligheter att kommunicera med varandra i flerspråkiga miljöer. 

• Det behövs ökad kunskap om hur föräldrasamarbete kan användas som 
en resurs och en möjlighet i ett utbildningssammanhang.  

• Det behövs ökad kunskap om hur lärare kan stötta och ta emot de 
yngsta nyanlända barn i det svenska utbildningssystemet. 

 
Den här avhandlingens tre delstudier gör inte anspråk på att fylla alla 
kunskapsluckor, men utifrån dessa utgångspunkter gör jag här ett avstamp. 
Avhandlingen kan i sin helhet ses som ett bidrag till förskoleforskning med 
fokus på olika typer av möjligheter inom förskolans praktik. De tre 
delstudiernas respektive kunskapsobjekt utgör var och en för sig en 
kompletterande bild till tidigare forskning.  



33 

4.TEORETISKA 
UTGÅNGSPUNKTER 

Detta kapitel behandlar avhandlingens teoretiska utgångspunkter, det 
sociokulturella perspektivet, idén om aktionsforskning samt det för 
avhandlingen helt centrala begreppet erbjudanden. 

Ontologiska och epistemologiska utgångspunkter – 
det sociokulturella perspektivet 

En central tanke i ett sociokulturellt perspektiv […] att fokusera 

och förstå hur människor som lärande varelser interagerar med 
de tillgängliga kulturella produkterna och hur dessa påverkar och 
driver lärprocesser (Jakobsson, 2012, 152).   

 
Hur tänker vi oss att världen ser ut och hur är det möjligt att få kunskap om den? 
Mycket förenklat kan detta ses som grundläggande frågor för vilka ontologiska 
och epistemologiska utgångspunkter vi använder oss av för att dels förstå vad 
varat är, dels få kunskap om hur vi kan nå denna förståelse (Alvesson & 
Sköldberg, 2010). Centralt för avhandlingens ontologiska och epistemologiska 
utgångspunkter är det sociokulturella perspektivet.  På ett ontologiskt plan 
betraktas tanken, medvetandet och den materiella världen där som en helhet 
(Jakobsson, 2012). Den materiella världen i form av olika kulturella artefakter 
påverkar och möjliggör tänkandet. Epistemologiskt innebär det sociokulturella 
perspektivet att inte förhålla sig till kunskap som något som finns inom 
individen, utan snarare som något som framställs mellan individer. Människans 
sätt att skapa mening och få kunskap om verkligheten sker, utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv, genom social interaktion och med hjälp av språket 
som det viktigaste verktyget (Säljö, 2011). Centralt för avhandlingens 
epistemologiska utgångspunkt är även den i aktionsforskningen grundade idén 
att kunskap utvecklas genom handling (Lewin, 1946). 
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 Säljö (2005, 2011) menar att det sociokulturella perspektivet inte ska förväxlas 
med en teori. Idén med att undersöka hur förskolan skulle kunna utgöra 
kommunikativt och inkluderande sammanhang inbegriper många olika frågor, 
varför jag behövt varierande teoretiska resurser för avhandlingens tre delstudier. 
Det sociokulturella perspektivet på kunskap och handling kan därför ses som 
det paraply som omfamnar och håller ihop de tre delstudierna. Jakobsson (2012, 
s 152) framhåller att det sociokulturella perspektivet kan betraktas som ”en 

övergripande beteckning på ett antal närbesläktade teorier om människors 
lärande och utveckling”. Perspektivet innebär därför ofta en utgångspunkt där 
forskare studerar människors sociala och kommunikativa handlingar, under det 
att de är i färd med att bygga en gemensam kunskap (Björklund, 2008). 

En stor del av de teorier som kan betraktas som grundade i det sociokulturella 
perspektivet, utgår på ett eller annat sätt från Vygotskijs kulturhistoriska teori 
(41978, 1986, 1998), men perspektivet inbegriper också teorier grundade av 
andra teoretiker som på olika sätt gör anspråk på att utvidga förståelsen av 
mänskligt lärande och utveckling (Jakobsson, 2012). Aktionsforskning, som 
tillkommit i första hand för att skapa och studera förändring av en verksamhet, 
kan sägas vara grundad i ett sociokulturellt perspektiv, eftersom den tydligt 
utgår från det gemensamma kunskapsbyggandet. 

Aktionsforskning – ett sociokulturellt sätt att bygga 
kunskap 
Aktionsforskning kan alltså förstås i termer av ett sociokulturellt sätt att bygga 
kunskap. Dels är det ett sätt att förstå och förbättra praktiken utifrån ett 
vetenskapligt förhållningssätt, dels är aktionsforskning även ett sätt att skaffa 
sig kunskap om hur ett sådant utvecklingsarbete går till, och vad som händer 
under arbetets gång (Rönnerman, 2012). Aktionsforskningens principer brukar 
oftast beskrivas i termer av en spiral, där de olika delarna hakar i varandra. 
Centralt är att först identifiera ett gemensamt problemområde, sedan att 
utveckla en plan för förändring, därefter att iscensätta förändringsaktioner följt 
av en gemensam analys som slutligen kan mynna ut i nya förändringsaktioner. 
Jag vill framhålla att det med hjälp av aktionsforskningens spiral även är möjligt 
att förstå den här avhandlingens teoretiska utgångspunkter, hur de utvecklats 
och prövats genom gemensam reflektion, som sedan lett till nya studier utifrån 
vilken nya slutsatser dragits. Som grund för avhandlingen ligger förståelsen av 
att kunskap endast kan nås i samspel med andra, och den gemensamma 
reflektionen tillsammans med lärare har därför varit avgörande för förståelsen 
av resultatet. Men även om kunskap förstås såsom skapad i samspel med andra, 
beskrivs ofta, även ur ett sociokulturellt perspektiv, en dubbel rörelse (Fleer, 
2010), där kunskap visserligen byggs i samspel med andra, men att det sedan 

 
4 Årtalen anger här åren för publikation. 
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alltid innebär att individen äger sin egen förståelse av denna kunskap, där varje 
individuell kunskap kan ses som unik. 

Aktionsforskningen står alltså på två olika ben, där det ena handlar om att få 
kunskap om hur en verksamhet kan utvecklas, medan det andra handlar om 
själva förståelsen av vad det är som händer under en sådan utveckling 
(Rönnerman, 2012). Även om aktionsforskning framför allt ska betraktas som 
en demokratisk forskningsmetod med en strävan efter ett utjämnande av 
hierarkier, är ändå den dubbla rörelse som bland andra Fleer (2010) beskriver 
av stor vikt. Kunskapen som byggts i samspel med lärare görs i den här 
avhandlingen till forskarens (min) egen unika förståelse grundad i teori.   

Erbjudandebegreppet mejslas fram 
Det har sedan länge diskuterats hur begreppet affordance egentligen ska 
översättas till svenska. Petersen (2015) menar att det inte är möjligt att översätta 
det, och väljer att behålla den engelska ursprungsbeteckningen. Qvarsell (1988) 
tycks vara en av de tidigare uttolkarna av begreppet i förhållande till pedagogisk 
forskning i Sverige. Hon använde sig av begreppet för att studera barn och 
massmedia, och tolkade det som ”erbjudande om mening”. Odelfors (1996, s. 
6) använde affordancebegreppet för att ”identifiera olika villkor som stöder eller 
hindrar barn att uttrycka sig”, och väljer även hon termen 

”meningserbjudanden”. Linderoth (2004) använde affordancebegreppet för att 
tala om ”interaktionserbjudanden”, Michélsen (2005) för att diskutera ”sociala 

erbjudanden” och Eriksson Bergströms (2013, s. 8) för att ”beskriva och 

analysera barns handlingsutrymme i relation till de fysiska miljöer som finns i 
förskolan”.  

När begreppet affordance först introducerades av Gibson (1986) handlade det 
främst om vilka egenskaper hos föremål i omgivningen som hade relevans för 
handlande. Ett träd kan innebära möjligheter att klättra, en grässtäpp kan 
innebära möjligheter att beta. Genom olika forskares (t ex Reed 1993, Barab & 
Roth, 2006) vidareutveckling av begreppet, har det istället kommit att knytas 
mer till meningsskapande och till människors potentiella möjligheter till 
handling i en viss situation. Exempelvis utvecklar och nyanserar Kyttä (2002) 
affordancebegreppet och skiljer mellan fyra typer av erbjudanden; potentiella, 
skapade, använda och uppfattade (Kyttä, 2002, s 9, egen översättning). Det går 
därför att tala om att affordancebegreppet har gått från att vara direkt, till att 
mer betraktas som medierat eller indirekt. Det går att beskriva hur begreppet 
rört sig från visuell perception (Gibson, 1986), till ett fokus på människans 
meningsskapande. Pedersen och Bang (2016) argumenterar för att det på 1990- 
och 2000-talet uppkom en ”social vändning” i användningen av 

affordancebegreppet, där det mer kom att kopplas till möjligheter för 
kommunikation och social handling. Genom att förstå erbjudandebegreppet så 
som kopplat till kommunikation och social handling, och att det är något som 
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kan medieras människor emellan, menar jag således att det är koherent med det 
sociokulturella perspektivet. 

Det sociokulturella perspektivet på kunskap fungerar här som ett paraply. I 
det sociokulturella perspektivet fokuseras hur människor handlar när de 
använder sig av kulturella verktyg i sitt meningsskapande. Genom 
affordanceteorin ges sedan en kompletterande bild för att förstå vad dessa 
verktyg egentligen innebär för människor. Affordanceteorin visar hur olika 
typer av artefakter kan vara mer eller mindre lättillgängliga att använda sig av 
för människor. Aktionsforskning är sedan ett sätt att både sätta igång och 
studera handling som sådan. Möjligheter slutligen, kan användas för att förstå 
och analysera var det är som uppstår under det att människor använder sig av 
erbjudanden. 

 
Erbjudandebegreppet i utbildningsvetenskaplig forskning 

Sommer (2008) urskiljer att det på 1980-talet skedde vad han kallar för ett 
paradigmskifte i synen på forskning kring barn och barndom. Tidigare hade 
forskningen mest utgått från stora, generella teorier. Någon gång på åttiotalet 
skedde emellertid en öppning mot mer försiktiga tolkningar, och det tycktes inte 
lika viktigt att forskningen kunde peka på en ordning och en lagbundenhet. 
Paradigmskiftet inkluderade också, enligt Sommer (2008), synen på barn och 
på familjen. Från att ha sett barn som ömtåliga små plantor som skulle vattnas 
och vårdas, började barn betraktas som kompetenta, och som kapabla att skapa 
mening och utöva en egen agens. Från att forskningen utgått från en stark 
fixering vid moderns betydelse för barnets utveckling och lärande, vad Sommer 
(2008) kallar en ”moderscentrism”, började det bli allt vanligare att ljuset i 

forskningsstudierna också riktades mot de andra nära relationer som barn var 
involverade i, såsom relationen till fadern och syskonen, till jämnåriga 
kamrater, eller till sina lärare. Under denna tid växte också den praxisnära 
forskningen sig starkare, och började betraktas som ett verktyg för att ge röst åt 
pedagogernas erfarenhetsbaserade kunskap (ibid.). Jag menar, i likhet med 
Balldin (2006), att det kan ses som symptomatisk för denna period (och framför 
allt in på 1990-talet), att ett intresse för att använda affordancebegreppet på 
allvar började ta fart i svensk, pedagogisk forskning. Affordancebegreppet gör 
vare sig anspråk på att kunna ”förklara allt”, eller på att peka på en lagbundenhet 
i barns utveckling. Istället öppnar begreppet för mer följsamma sätt att tolka, 
vilket möjliggör för forskningen att synliggöra och tolka barns och lärares 
handlingar i en utbildningskontext. 
 
Om erbjudanden kopplat till handling 

Erbjudandebegreppet har använts i många olika sammanhang, men den 
gemensamma nämnaren tycks vara ett intresse för att undersöka möjligheter. 
Exempel på forskningsfrågor som ställts i olika studier som använt sig av 
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erbjudandebegreppet, är vilka möjligheter till lek som finns i skilda typer av 
utomhusmiljöer (exempelvis Kyttä, 2002), vilka möjligheter till problemlösning 
som ryms i datorspel (exempelvis Wernholm & Vigmo, 2015) eller vilka 
möjligheter till tidig läs- och skrivutveckling som ryms i digital teknik 
(exempelvis Hvit Lindstrand, 2015). Även om begreppet har använts för att 
undersöka ganska varierande typer sammanhang, är det alltså möjligheter (och 
ibland även hinder) som har varit den bärande idén med att använda det i 
utbildningsvetenskaplig forskning. För att undersöka möjligheter med 
datorspel, utomhusmiljöer eller spel, riktas ljuset i dessa forskningsstudier mot 
hur barn eller lärare handlar. Hur datorspel ger barn möjlighet till 
problemlösning, undersöks genom att studera de sätt som barn löser problem 
med hjälp av datorspel. Hur utomhusmiljöer ger möjligheter till lek, undersöks 
genom att fokusera på vilka olika sätt som barn leker på i utomhusmiljöer. Inte 
alla forskare använder sig dock av observationer för att undersöka möjligheter. 

Det finns också exempel på studier som utgår från intervjuer som ett 
empiriskt underlag (exempelvis Norlander, 2016). Utifrån intervjuer är det 
möjligt att istället göra analyser med hjälp av erbjudandebegreppet i förhållande 
till vad människor uppfattar eller beskriver som erbjudanden, eller hur 
erbjudanden kan förstås utifrån informanternas berättelser. I avhandlingen har 
jag funnit erbjudandebegreppet relevant för att undersöka olika typer av 
möjligheter, eftersom det är ett relativt öppet analysbegrepp som kan användas 
på flera olika sätt. Det har i avhandlingen använts både på ett direkt sätt genom 
analyser av observationer av barns och lärares handlingar (delstudie 1 och 2), 
och mer indirekt genom analyser av lärares samtal om handlingar.  Genom de 
tre studierna har jag prövat mig fram på olika sätt och utvecklat nya sätt att 
använda det och efter att de tre delstudierna var färdiga fann jag att pedagogiska 
möjligheter skulle kunna fungera som ett sätt att förstå resultaten med en 
sammanfattande analys. Det är alltså möjligt att förstå begreppet ”pedagogiska 

möjligheter” som en teoretisk resurs som vuxit fram ur samspelet mellan 
resultat och ny teori. För att åskådliggöra detta är figur 1 behjälplig.  
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Figur 1 Erbjudandebegreppet och pedagogiska möjligheter 

  
Delstudie 1 

 

Delstudie 2  

 

Delstudie 3 

 

Vilka resurser använder barn 
för att utveckla sin 
kommunikation genom 
samspel med jämnåriga i en 
flerspråkig miljö i förskolan? 

 

 Vilka resurser använder lärare 
för att utveckla en flerspråkig 
miljö med hjälp av att 
föräldrar involveras? 

Vilka resurser använder lärare 
för att utveckla ett inkluderande 
arbetssätt för att ta emot och 
stötta nyanlända familjer? 

 
Kommunikationserbjudanden Flerspråkiga erbjudanden Nätverk av erbjudanden 

 

Erbjudandebegreppet i delstudie 1 
I den första delstudien används erbjudandebegreppet delvis i linje med hur det 
använts i andra studier, men på ett delvis nytt sätt. Istället för 
meningserbjudanden, sociala erbjudanden, handlingserbjudanden eller 
interaktionserbjudanden kopplas erbjudandebegreppet till barns 
kommunikation med varandra. Det nya sätt som utvecklas i den första 
delstudien fokuserar på vad det egentligen är som öppnar för barnen att 
kommunicera med varandra.  Reeds (1993) teoretiska utgångspunkter används 
i delstudie 1 för att ”belysa och förstå hur barnens möjligheter till 

kommunikation med varandra varierar i olika situationer på en flerspråkig 
förskola”, vilket rubriceras som ”erbjudanden till kommunikation” eller 

”kommunikationserbjudanden”. Begreppet erbjudanden förstås alltså i den 

första delstudien i förhållande till vilken typ av kommunikation som den 
pedagogiska miljön erbjuder. Reeds (1993) begrepp fria och riktade 
handlingsområden är där centrala utgångspunkter. Fria handlingsområden 
betecknar de situationer där barnen upptäcker kommunikationserbjudanden på 
egen hand, och samtidigt är fria och tillåtna att använda dem utan sociala hinder. 
Riktade handlingsområden betecknar de situationer där 

Övergripande för avhandlingen 
Pedagogiska möjligheter som följer av erbjudanden är 

tillgängliga, inbjudande och personliga  
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kommunikationserbjudanden är riktade och introduceras för barnen av någon 
annan. Kommunikation kopplas i delstudie 1 framför allt till Vygotskij (1986), 
till Säljö (2000) och till Dysthe (2003), och kommunikation betraktas som 
förbundet med såväl en social funktion, som ett sätt för individen att återskapa 
och utveckla en egen begreppsförståelse.  

Erbjudandebegreppet i delstudie 2 
I delstudie 2 används erbjudandebegreppet på ett sätt som liknar det sätt på 
vilket det tidigare använts i studier kring möjligheter med informationsteknik. 
Erbjudanden som finns i datorer, översättningspennor och filmer undersöks. 
Emellertid rymmer delstudie 2 ett delvis nytt angreppssätt, eftersom den också 
handlar om vad som händer när föräldrar involveras i att skapa en flerspråkig 
miljö i förskolan via digitala verktyg. Dessa digitala verktyg innehållande 
föräldrars inspelade röster och handlingar betecknas som flerspråkiga 
erbjudanden. Aronin och Singleton (2012), som utvecklat tankar kring hur 
erbjudandebegreppet kan användas i flerspråkighetsforskning, accentuerar hur 
erbjudandebegreppet kan synliggöra hur varierande språkliga sammanhang ger 
möjligheter att höra och använda olika språk, och hur detta får för betydelse för 
den enskilda språkanvändaren. I svensk förskoleforskning har detta grepp 
tidigare prövats av Petersen (2015) som undersökt hur surfplattor kan ge barn 
olika möjligheter att använda och höra sitt modersmål. Petersens (2015) sätt att 
använda erbjudandebegreppet är alltså också i linje med hur jag använder det i 
delstudie två, men mitt sätt att använda begreppet är ändå delvis annorlunda. 
Delstudie 2 berör både användandet av kulturella verktyg, det vill säga vilka 
möjligheter de skapar för barnen att höra och kommunicera på mer än ett språk, 
och samtidigt innehåller en analys kring hur en flerspråkig miljö kan utvecklas 
med hjälp av att föräldrar involveras. 

Erbjudandebegreppet i delstudie 3  
För att bygga en gemensam kunskapsproduktion tillsammans med förskollärare 
fann jag tillsammans med cirkeldeltagarna i delstudie 3 det användbart att förstå 
förskolans praktik som ett ”läroplansbaserat ekosystem5”. Metaforen är hämtad 

från Barab och Roths (2006) teori ”Affordance networks” som jag översatt till 

”nätverk av erbjudanden”. Teorin beskrivs som en ”ekologisk kunskapsteori6” 

som ”prioriterar engagerat deltagande över kunskapsinhämtning” (Barab & 

Roth, 2006, s 3, egen översättning). Den hämtar inspiration såväl från Gibsons 
affordanceteori (Gibson, 1986) som från Engeströms aktivitetsteori 
(Engeström, 1987). Metaforen ”läroplansbaserat ekosystem” används för att 

illustrera hur läroplan och andra styrdokument, och de olika sätt på vilka de görs 
och förstås, är centrala för de sammanhang som barn och lärare ingår i då de 
befinner sig i utbildningspraktikerna förskola och skola. För att undersöka vilka 

 
5 I original Curriculum-Based Ecosystem. 
6 I original ”an ecological theory of knowing” 
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strategier och metoder som behövdes för att utveckla arbetet med att ta emot 
nyanlända familjer i förskolan, blev det relevant att förstå det målinriktade 
arbetet i cirkeln i termer av att skapa ”nätverk av erbjudanden”. Nätverk av 
erbjudanden består av fakta, metoder, pedagogiska strategier, och även av 
individer som tillsammans går i riktning mot specifika mål med verksamheten 
(Barab & Roth, 2006). 

Vem riktas erbjudandet mot? 
Genom att använda erbjudandebegreppet följer det en stor svårighet att avgöra 
mot vem erbjudanden egentligen riktas (mot barn, mot lärare eller mot 
föräldrar?). Den största svårigheten har varit att avgöra om det är rimligt att 
tolka möjligheter för lärare genom att göra analyser av vilka erbjudanden som 
riktas mot barn. Jag har prövat mig fram och kommunicerat mina tolkningar 
med andra forskare. Syftet med de olika delstudierna har slutligen fått styra 
riktningen av tolkningen av vem erbjudanden riktats mot.  

I delstudie 1 undersöks möjligheter för barn genom att analysera olika 
kommunikationserbjudanden som antingen riktas mot barn, eller som barn 
upptäcker själva. I delstudie 2 flyttar jag fokus. Jag undersöker möjligheter för 
lärare, genom analyser av flerspråkiga erbjudanden som riktas mot barn. 
Dessutom handlar det här om de möjligheter som finns då föräldrar används 
som en resurs för att utveckla ett pedagogiskt material för att arbeta med barns 
flerspråkiga utveckling. Denna fokusförskjutning var nödvändig att göra, då 
aktionsforskningen användes som en metodologisk utgångspunkt, och syftet 
med forskningscirkeln var att lärare skulle utveckla en flerspråkig miljö i 
förskolan. Delstudie 2 handlar således om möjligheter för lärare, men jag 
använde mig ändå av analyser av erbjudanden som riktas mot barn. På ett 
liknade sätt har erbjudandebegreppet tidigare använts, till exempel har analyser 
av barns lek i olika typer av utemiljöer gjorts för att förstå hur dessa miljöer kan 
utvecklas av designers (Kyttää, 2002), vilket nämndes tidigare. (Med andra ord 
erbjudanden som riktas mot barn tolkas i termer av möjligheter för designers). 
I delstudie 3 flyttas fokus åter. Jag gör inga observationer av erbjudanden som 
riktas mot barn, eller av erbjudanden som barn upptäcker själva. Istället utgår 
artikeln helt och hållet från forskningscirkelns samtal vilka handlat om 
planering, utförande och analys av arbetssätt för att ta emot och stötta 
nyanlända. Genom dessa samtal görs sedan gjort en sammanfattande analys där 
två olika nätverk av erbjudanden blivit möjliga att beskriva 

Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 
Avhandlingen utgår från ett sociokulturellt perspektiv på kunskap och handling 
(Vygotskij 1978, 1981, 1986; Gibson, 1986, Reed, 1993, Barab & Roth, 2006, 
Lewin 1946;1997). Erbjudandebegreppet har använts för analys i alla tre 
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delstudierna. I delstudie 1 används begreppet erbjudanden till kommunikation 
eller kommunikationserbjudanden för att göra analyser av barns handlingar. I 
delstudie 2 används begreppet flerspråkiga erbjudanden för att göra analyser av 
barns och lärares handlingar. I delstudie 3 används begreppet nätverk av 
erbjudanden för att göra analyser av samtal kring planering, genomförande och 
utvärdering av metoder och strategier som syftat till att utveckla förskolans 
arbete med att ta emot nyanlända familjer. 

I delstudie 1 analyseras de handlingar som uppträder spontant. Delstudie 2 
och 3 utgår från aktionsforskningens metodologiska grund (Lewin, 1997), och 
handling studeras samtidigt som en förändring i handlingsmönstret 
introduceras.  
Slutligen används begreppet ”pedagogiska möjligheter” som tillgängliga, 
inbjudande eller personliga för att förstå och diskutera resultaten.  
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5. METOD OCH GENOMFÖRANDE 

Detta kapitel motiverar och diskuterar de metodologiska utgångspunkterna. 
Studiernas metoder, genomföranden och etiska överväganden redovisas och 
diskuteras. En översikt över studiernas totala empiri presenteras. 

Att designa en avhandling 
En vetenskaplig studie behöver vara etisk, väldesignad, transparent, 
kontextualiserad, trovärdig, kreativ och rättvis (MacNaughton et al., 2010, s 10). 
Under arbetets gång har jag strävat mot att kunna uppfylla dessa kriterier. Ett 
centralt inslag har varit att studierna ska ha en ambition att leda till utveckling 
av förskolans pedagogik. Flera etiska spörsmål har dykt upp under arbetes gång, 
vilket jag återkommer till under rubriken ”Kritiska reflektioner över 
arbetsprocessen”. 

Huruvida studierna här är väldesignade eller ej är inte alldeles enkelt att reda 
ut. Green (2009, s 31) framhåller två faror eller fallgropar såsom viktiga att 
förhålla sig till i deltagarorienterad forskning. Det ena är faran i att inte lämna 
frågorna som ställts för att åstadkomma en förändring (the social power of the 
research act) och den andra är faran i att inte ta hänsyn till eller beakta det 
faktum att det kan finnas en vilja ett ”leverera” svar eller användbara analyser 

till professionspraktiken, vilket gör att andra, nog så viktiga analyser, kanske 
förbises (the power relations internal to the professional practice being studied). 
Jag återkommer även till denna fara längre fram, under rubriken ”Kritiska 

reflektioner över arbetsprocessen”. 
Delstudie 1 designades i första hand som en studie som skulle förstå barns 

kommunikativa handlingar och därför behövde bygga på observationer av barn. 
Den tillkom under det att jag var antagen som licentiand i Forskarskola för 
förskollärare med temat barndom, lärande och ämnesdidaktik. Designen kom 
att få ett praktiknära fokus, där observationer av barns kommunikativa 
handlingar blev helt centrala som empiriskt underlag. I delstudie 1 beskrivs 
detta som inspirerat av en etnografisk design, eftersom jag spenderade en hel 
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del tid tillsammans med barnen på den studerade avdelningen, och det empiriska 
underlaget även utgjordes av mina fält- och dagboksanteckningar.  

Delstudie 2 planerades utifrån en ny design. Eftersom studien ställde 
forskningsfrågor som handlade om utveckling, valdes aktionsforskningen som 
metod. Den största förändringen i designen utgick alltså från att delstudie 2 tog 
avstamp i aktionsforskningens metodologiska utgångspunkter. Utifrån dessa 
skiftades observationsfokus från att försöka ”fånga in vardagliga situationer” 

(Ljunggren, 2013, s 6), till ett mer spetsat fokus på just de förändringsaktioner 
som lärarna genomförde för att åstadkomma en förändring. Då den första 
delstudien genomfördes hade jag inte utarbetat någon systematisk metod för att 
dra nytta av lärarnas erfarenheter i analysarbetet. Då aktionsforskningen 
användes var detta nödvändigt att göra. Genom att välja forskningscirkeln som 
en metod blev det möjligt att involvera lärarna mer i forskningsprocessen. 

Delstudie 1 hade väckt många frågor att gå vidare med. Ett av resultaten som 
skapade grunden för den fortsatta forskningen var att flerspråkigheten i sig 
tycktes vara ett viktigt kommunikationserbjudande, men att detta erbjudande 
framstod som föga nyttjat i den pedagogiska verksamheten. Ett fokus att gå 
vidare med utifrån den första delstudiens resultat blev huruvida barn kan  erhålla 
fler kommunikationserbjudanden om de olika språken används på ett mer aktivt 
sätt i den pedagogiska verksamheten. Dessutom växte mer praktiknära tankar 
fram, som hur en flerspråkig miljö kan designas på förskolan och vilka 
förändringar blir i så fall nödvändiga att göra.  

Det fanns olika tankar om hur dessa områden skulle kunna studeras. Jag valde 
att dra nytta av det faktum att jag under denna period samtidigt arbetade som 
utvecklingssamordnare för några förskolor. Därmed öppnade det sig en 
möjlighet för mig att kunna arbeta tillsammans med lärare i ett 
utvecklingsprojekt fokuserade ovan nämnda praktiknära forskningsområden. 
Ett nära samarbete utvecklades även med den specialpedagog som arbetade i 
området, och vi hjälptes åt att hålla i cirkelträffarna. Utifrån en kartläggning av 
utvecklingsbehovet i de förskolor som vi arbetade mot, hade ett av de högst 
prioriterade områdena visat sig vara just arbetet med att utveckla den 
flerspråkiga miljön i förskolorna.  

Delstudie 3 tillkom, som tidigare nämnts, i en ganska turbulent tid då det 
svenska utbildningssystemet stod inför att hantera mottagandet av många 
nyanlända barn. Utifrån den rådande situationen, och utifrån de två tidigare 
delstudierna, blev det naturligt att fokus flyttades för att även ringa in den 
specifika tid som vi då befann oss i. I delstudie två hade jag utvecklat ett väl 
fungerande samarbete med en specialpedagog, och det blev därför naturligt att 
återuppta detta arbete. Våra roller var olika, där hennes främsta roll var att hjälpa 
till att iscensätta förändringsaktioner, medan min främsta uppgift var att stå för 
forskningsanknytning och en utifrånblick.  

Specialpedagogen hjälpte till att leda samtalen i forskningscirkeln vid några 
tillfällen, hon bokade lokaler och hjälpte till med att ordna det praktiska i 
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delstudie 3. Jag har ansvarat för det vetenskapliga arbetet under arbetet i cirkeln, 
eftersom arbetet var del av mitt avhandlingsarbete. 

I arbetet med delstudie 3 tillkom ett nytt teoretiskt perspektiv vilket 
påverkade studiens design. Genom att vända blicken mot Barab och Roths 
(2006) förståelse av utbildningspraktik som ett nätverk av erbjudanden 
bestående av såväl målinriktad metodisk struktur som av kulturella och 
språkliga resurser vilka tillsammans strävar mot specifika mål, var det 
nödvändigt att finna ett strukturerat sätt att synliggöra lärarnas egna språkliga 
och kulturella resurser. Därför planerades innehållet i cirkelträffarna så att 
deltagarna också skulle bidra med sina personliga erfarenheter i samtalen. 
Fokus flyttades från barnens handlingar till lärarnas egna erfarenheter och 
samtalen kom därför mer att beröra ”talet om (egen) handling” än om 
handlingarna i sig.  
Transparensen i avhandlingen utgörs av en noggrann och detaljerad 
beskrivning av material, metod och metodologi. Avhandlingen är dessutom 
kontextualiserad då den redan i den andra forskningsfrågan sätter in studierna i 
en större pedagogisk kontext, nämligen vilka implikationer för praktiken som 
framträder i förhållande till att skapa inkluderande och kommunikativa 
sammanhang. 

Studiernas trovärdighet 
Termerna reliabilitet eller ”tillförlitlighet” (reliability) och validitet eller 
”giltighet” (validity) används ofta för att beskriva en studies trovärdighet 

(Djurfeldt et al., 2010). Validitet syftar ursprungligen till att beskriva huruvida 
en studie mäter det som är relevant i sammanhanget, och reliabilitet beskriver 
om analyserna gjorts på tillförlitligt sätt (Djurfeldt et al., 2010). I kvalitativ 
forskning kan reliabilitet snarare sägas handla om att på ett intressant, pålitligt 
och begripligt sätt kunna beskriva hur forskaren gått tillväga för att samla in och 
bearbeta data (Andersson & Sköldberg, 2008), vilket varit ett framträdande 
fokus för detta kapitel. Eftersom de tre delstudierna har lite olika metodologisk 
design behöver begreppen trovärdighet och tillförlitlighet bemötas utifrån varje 
delstudies unika förutsättningar. Delstudie 1 saknar ett deltagarorienterat 
perspektiv, och där diskuteras tillförlitligheten istället i termer av en 
”kommunikativ validitet” (Kvale, 1997, s 221). Det deltagarorienterade inslaget 
i delstudie 2 och 3 har gjort att det varit nödvändigt att förstå begreppen på 
delvis olika sätt i de tre studierna, och Anderson et. al. (2007) menar att validitet 
inom deltagarorienterad forskning kan diskuteras i relation till fem kriterier; 
demokratisk validitet, processvaliditet, dialogisk validitet, resultatvaliditet samt 
katalytisk validitet (Anderson et al., 2007).  

Demokratisk validitet handlar om huruvida alla deltagare i studien har fått 
vara delaktiga och om allas perspektiv har tagits i beaktande. Delstudie 1, 
som förvisso inte bedrivit utifrån en deltagarorienterad metodologi, 
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fokuserar barnens perspektiv. Strävan i delstudien var att så demokratiskt 
som möjligt tillvarata samtliga deltagande barns perspektiv. Även delstudie 
2 och 3 kan sägas vara demokratiskt valida, eftersom de utgår från en 
gemensam analys utifrån lärarnas perspektiv. Möjligen är det en svaghet att 
den demokratiska validiteten inte också utgör barns perspektiv, eller 
föräldraperspektiv. Båda dessa perspektiv skulle emellertid kunna utgöra 
utgångspunkter för nya studier. 

Processvaliditet handlar om i vilken mån en utomstående får möjlighet 
att bedöma värdet av den process som aktionsforskningen inneburit. Här 
menar jag att processvaliditeten stärks av att alla tre studier innehåller 
beskrivningar av de olika stegen som tagits inom 
aktionsforskningsprocessen. Dessutom är studierna vetenskapligt granskade 
och publicerade.  

Dialogisk validitet berör frågan om att tydligt kommunicera de dubbla 
roller som det innebär att vara en del av en process som samtidigt behöver 
förstås ur ett utifrånperspektiv. Det är därför relevant att ta med i beaktande 
att jag själv är utbildad grundskollärare i språk (svenska och franska), samt 
utbildad förskollärare. Jag har vana och erfarenhet av att arbeta med utbildning 
av såväl de yngsta barnen i förskolan som av ungdomar på högstadiet samt 
vuxna i lärarutbildning. Genom min utbildning och min arbetslivserfarenhet har 
jag tillägnat mig en stor vana av att vara den som innehar den ”undervisande” 

rollen. Detta har troligtvis fått konsekvenser för resultatet i avhandlingen. Å ena 
sidan har det varit en tillgång att vara en ”insider” och kunna förstå den specifika 

kontexten som studerats (Bryman, 2011). Å andra sidan är det också nödvändigt 
att ”främmandegöra” det redan kända, för att få syn på nya perspektiv och 
utmana de befintliga kunskaperna (Herr & Andersson, 2005). Vanan av att inta 
den undervisande rollen kan också ha stått i vägen för att ny kunskap skulle 
komma fram i forskningscirklarna. Det kan finnas en risk att jag ibland blivit 
mer av lärare och mindre av en medforskare, och att de olika rollerna inte alltid 
varit tydliga vare sig för mig eller för deltagarna. Å andra sidan skulle det 
kanske inte ha varit möjligt att genomföra just dessa studier utan min specifika 
utbildning och erfarenhet.  

”De dubbla rollerna”, eller snarare de många olika roller som jag haft under 
arbetets gång, skulle kunna sammanfattas i termer av att jag strävat efter ”en 

reflekterande dialog på likvärdiga villkor” (Andersson, 2007, s 50).  Andersson 
beskriver i sin avhandling om arbetet i en forskningscirkel hur det är just själva 
dialogen i sig som utgör basen för de olika typer av analyser som kan växa fram 
ur en forskningscirkel. Ibland har jag haft rollen som cirkelledare, och då lett 
arbetet inspirerad av idén om det deliberativa samtalet (Englund, 2001). Ibland 
har jag haft rollen som forskare, och då har forskningsfrågorna och det 
teoretiska perspektivet varit min utgångspunkt, snarare än att utgå från idén om 
att skapa en demokratisk dialog. Men även om det teoretiska perspektivet varit 
förgrund i den övergripande analysen, har mina tolkningar sedan återkopplats 
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till cirkeldeltagarna som har haft möjlighet att gå i dialog med dem.  Slutligen 
har jag haft en undervisande roll, där jag förberett presentationer av exempelvis 
tidigare forskning inför de olika cirkelträffarna.  

Resultatvaliditet handlar om att uppnå handlingsorienterade resultat, alltså 
till vilken utsträckning forskningen ger resultat som innebär en upplösning av 
de problem som förelåg studien. Resultatvaliditet uppnås när deltagare fullföljer 
en aktionsforskningsspiral och inte nöjer sig med att diagnostisera ett problem 
eller införa en lösningsstrategi. I den här avhandlingen menar jag att 
resultatvaliditeten också framträder genom att alla tre studierna hakar i 
varandra, och bygger på de frågor som väckts att gå vidare med. Likt en spiral 
har sedan nya problem identifierats, förändringsaktioner iscensatts, observerats 
och följts upp av en gemensam analys. 

Katalytisk validitet handlar om i vilken utsträckning forskningsprocessen 
kunnat leda till förändring. Likt många forskare som använt sig av 
aktionsforskning som metod, menar jag att den här delen är svår att uttala sig 
om (Enö, 2005; Håkansson, 2006). Vad menas egentligen med förändring och 
är det inte så att förändring sker långsamt och över tid vilket gör den svår att 
identifiera? Deltagarna i forskningscirkeln beskriver dock hur de uppfattat att 
de gjort förändringar av verksamheten, eller att de förändrat sin inställning till 
en del frågor, exempelvis till föräldrasamarbete. Det är rimligt att tro att det 
deltagarorienterade arbetet har bidragit till förändring, men förändring i praktik 
och i deltagarnas inställningar till specifika frågor är svåra att identifiera. Men 
det är också möjligt att tolka förändring i en vidare bemärkelse, exempelvis i 
termer av att avhandlingen som sådan har skapat förändring. Genom de tre 
studierna blir denna förändring tydligast genom att andra perspektiv än mitt eget 
(forskarens) framträder i delstudie två och tre. Förändringen har också inneburit 
att jag varit tvungen att pröva mig fram och arbeta fram nya metoder såsom att 
lämna över en del av empiriinsamlingen till deltagarna i forskningscirkeln. Då 
delstudie 1 inte hade en design baserad på aktionsforskning, kan den inte sägas 
rymma någon katalytisk validitet. Det går emellertid att förstå delstudie 1 i 
termer av den studie som ledde fram till de andra två studierna. De frågor som 
väcktes i delstudie 1, blev utgångspunkter i planeringen av delstudie två, och de 
frågor som väcktes i delstudie 2 blev sedan utgångspunkt för delstudie 3.  

 

 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2017) sammanställer ett antal krav nödvändiga att ställa på 
forskningsstudier i vilka människor ingår. Kraven rör information, samtycke, 
konfidentialitet och nyttjande.  

Informationskravet innebar inför delstudie 1 att förskolechefen i det utvalda 
rektorsområdet först informerades om syftet med studien. Jag tog sedan kontakt 
via epost med de berörda förskollärarna och barnskötarna som arbetade på 
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förskolan. De informerades om syftet med studien, om sina möjligheter att 
avbryta, och om att de skulle få vara anonyma i studien (se bilaga 1).  De var 
alla positiva till att delta i studien. I ett tredje steg informerades föräldrarna via 
ett brev som delades ut i hallen på förskolan (se bilaga 2). För de föräldrar som 
inte hade tillräckligt god förståelse av informationen på svenska, 
kompletterades den med att modersmålsläraren som arbetade på förskolan 
hjälpte till att informera. Föräldrarna informerades även om sina möjligheter att 
(barnen) kunde avsluta sitt deltagande i studien. Det skedde inte, men någon 
lärare slutade på förskolan under tiden studien genomfördes. I delstudie 1 
samlades inte något samtycke in från barnen, som inte var myndiga och därför 
i lagens mening inte heller kunde betraktas som i stånd att ta ställning till att 
samtycka till att medverka i en forskningsstudie.  

Det finns i forskningssammanhang en debatt om etiska spörsmål i 
förhållande till forskning om barn, barndom och utbildning. Ben-Arieh med flera 
(2014) menar exempelvis att alla studier som på ett eller annat sätt involverar 
barn bör sträva efter att få någon typ av samtycke  från barnen, förslagsvis 
genom att barnen utifrån sin mognad får studien förklarad för sig, och får lov 
att välja huruvida de exempelvis vill bli filmade eller inte. Å andra sidan 
framhåller forskare även att ett egentligt samtycke, i ordets sanna bemärkelse, 
är ganska svårt att utkräva av barn, särskilt av de yngsta barnen som endast i 
begränsad utsträckning har möjlighet att förstå och tillgodogöra sig information 
om en sådan komplexitet som en forskningsstudie (Källström & Andersson 
Bruck, 2017).  

I delstudie 2 och 3 hölls först en presentation för förskolechefer om idén om 
genomförandet av forskningscirklar (se bilaga 2 och 3). Dessa fick sedan i sin 
tur informera sina medarbetare som sedan fick möjlighet att anmäla ett intresse 
för deltagande i forskningscirkeln. Forskningscirkeln framställdes som ett 
erbjudande om relevant och riktad fortbildning för lärarna då den 
kommunicerades och introducerades till förskolecheferna. Förskollärarna fick 
sedan även riktad information om arbetssättet i cirkeln i ett andra steg. De fick 
också information om att arbetet i forskningscirkeln var en del av mitt 
avhandlingsprojekt 

Då delstudie 2 designades arbetade jag, som tidigare nämnts, i tätt samarbete 
med en specialpedagog, varför det var konstruktivt att vi genomförde detta 
projekt tillsammans. Vi hade tidigare också genomfört en forskningscirkel 
tillsammans (Om detta projekt går det att läsa i rapporten Tecken, måltid, 
samling och en groda i taket – aktionsforskning i förskolan (Ljunggren & 
Rundqvist Visser, 2013). Specialpedagogen och jag designade alltså ramarna 
för forskningscirkeln tillsammans. De frågor som väckts utifrån delstudie 1 
fanns med som en grund (vilka kommunikationserbjudanden kan flerspråkighet 
ge), och tillsammans med specialpedagogen funderade jag också över vilka 
frågor som var viktiga utifrån praktiken. När vi ställt samman våra tankar 
presenterade vi ett förslag till att genomföra en forskningscirkel på temat att 

https://link-springer-com.proxy.mau.se/article/10.1007/s12187-021-09829-w#ref-CR11
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utveckla en flerspråkig miljö i förskolan för de chefer som arbetade i området. 
På ett liknande sätt gick det sedan till då delstudie 3 presenterades. Jag höll ett 
informationsmöte för ett antal förskolechefer och de fick ta ställning till om 
deras förskolor hade möjlighet att delta i studien. Därefter gick frågan till 
chefernas medarbetare, förskollärarna, som fick anmäla sig på frivillig basis. 

Samtyckeskravet innebar i delstudie 1 att föräldrarna gav sitt samtycke till att 
jag fick genomföra observationer av barnen med hjälp av film och anteckningar, 
och de informerades även om att barnen skulle ges fingerade namn och 
anonymiseras. I delstudie 2 och 3 innebar samtyckeskravet att lärarna gav sitt 
samtycke till att vara med i studierna.  

Konfidentialitetskravet Innebar i delstudie 1att barnen anonymiserades med 
fiktiva namn och lärarna kallades för ”pedagoger”. Konfidentialitetskravet blev 

dock ett svårt dilemma i delstudie 2 då vi gemensamt i forskningscirkeln 
beslutade att både publicera bilder på barnen och nämna förskolan och 
cirkeldeltagarna vid namn. Emellertid skedde detta i dialog med både föräldrar 
och förskollärare.  Valet kan ifrågasättas av flera skäl. Å ena sidan ger 
fotografierna en kompletterande bild till texten, eftersom de tydligt visar vad 
som beskrivs i artikeln. Å andra sidan är det rimligt att ifrågasätta om barnens 
identitet skulle röjas bara för att ge mer djup åt artikeln. I efterhand ställer jag 
mig kritisk till valet av att publicera bilder i artikeln. Då beslutet fattades var 
det emellertid som ett gemensamt beslut tillsammans med cirkeldeltagare och 
föräldrar. Artikeln har även återkopplats till föräldrarna i sitt färdiga skick. Det 
är ingen som ångrat publiceringen av bilderna, men det finns ändå all anledning 
att vara kritisk till beslutet idag. I delstudie 3 är samtliga namn på deltagarna i 
forskningscirkeln anonymiserade och inga fotografier visas. 

Nyttjandekravet innebar i delstudie 1 att föräldrarna informerades om att det 
insamlade videomaterialet enbart skulle tillhöra forskaren samt användas i 
forskningssyfte. I delstudie 2 kom vi i forskningscirkeln överens om att det 
filmmaterial som samlats in i förskolorna har kommit att tillhöra 
cirkeldeltagarna, och att jag som forskare endast har fått tillgång till det under 
de gemensamma analyserna. Detta beslut kan möjligen ifrågasättas med tanke 
på exempelvis replikerbarhet och transparens av det material som studierna 
utgår från. Jag vill här framhålla att gemensamma så kallade deltagarorienterade 
forskningsprojekt alltid ställer särskilda krav på forskaren och att det inte vore 
rättvisande att helt jämställa det med en annan typ av studie i vilken deltagarna 
inte involverats i forskningsprocessen (Se bland andra Gillberg, 2009). I 
delstudie 3 bestämdes i samråd med deltagarna att de transkriberade 
cirkelträffarna endast får lov att användas i forskningssyfte. 

Urval  
I studierna ingår både barn och lärare. Det är värt att notera att i den första 
delstudien används begreppet ”pedagoger” för att visa att det handlat om både 
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förskollärare och barnskötare och inga förnamn används för att tala om 
deltagarna, utan endast ordet ”pedagog”. Begreppet ”pedagog” tycks dock vara 

vilseledande när det kommer till internationell forskning om förskola, så kallad 
early childhood education research. ”Pedagogue” verkar inte vara vanligt 

förekommande i någon av de olika tesaurusar som jag letat i, i samband med att 
jag kartlagt tidigare forskning. Jag bestämde mig därför att i delstudie två 
använda den i engelskspråkiga studier vanligare förekommande beteckningen 
”teachers”. I den tredje delstudien använder jag beteckningen ”förskollärare” 

för att särskilt peka på att det handlat just om universitetsutbildade förskollärare.  
Rektorsområdet i delstudie 1 valdes ut för att det motsvarade kravet på att 
innehålla flerspråkiga förskolor, ett så kallat ändamålsenligt urval (Denscombe, 
2014). I ett första samtal med förskolechefen frågade jag vilken förskola som 
kunde passa utifrån att jag ville studera kommunikation i en flerspråkig miljö. 
Inför samtalet hade en kort teoribakgrund till projektet bifogats. Efter samtalet 
blev en förskola utvald i samråd med förskolechefen. Den valdes utifrån att den 
motsvarade kravet om att motsvara en flerspråkig kontext. 

I delstudie 2 valdes kommunen ut utifrån bekvämlighetsprincipen, 
(Denscombe, 2014) det vill säga det var det alternativ där det var lättast att få 
tillträde, eftersom det var den kommun som jag vid tillfället också arbetade i 
som utvecklingssamordnare. Samtidigt svarade urvalet ändå mot kravet på att 
motsvara ett flerspråkigt sammanhang. Urvalet av deltagare till 
forskningscirklarna gjordes utifrån att förskolecheferna först anmälde sitt 
intresse, och sedan frågade sina medarbetare om deras intresse att delta. Tre 
arbetslag valdes sedan ut att delta i projektet utifrån sitt intresse och utifrån 
deras utvecklingsbehov. Det är dock endast ett av utvecklingsprojekten, 
genomfört av arbetslaget ”Björnen,” som utgjort fokus för delstudie 2. De andra 

arbetslagens utvecklingsprojekt redovisades för sig, men blev inte föremål för 
bearbetning till en vetenskaplig artikel. 

I delstudie tre valdes en kommun ut, utifrån att den svarade emot kravet att 
den tagit emot många nyanlända flyktingar, också det ett ändamålsenligt urval 
(Densscombe, 2014). Deltagarna i delstudie 3 var både förskollärare och 
specialpedagoger, och flera av dem arbetade med skolutveckling som en del av 
sin tjänst. Frågan utgick till 20 olika förskolor, varav fyra tackade ja till att delta 
i studien. 

Aktionsforskning som en metodologisk 
utgångspunkt  
Utifrån den första delstudiens specifika syfte och forskningsfrågor riktades 
analysen mot de kommunikationserbjudanden som uppträdde spontant i 
förskolan, och det fanns ingen ambition att sätta igång handlingar. 

För att få en djupare förståelse av intentionalitet och målinriktning vände jag 
i delstudie 2 istället blicken mot de metodologiska utgångspunkterna som 
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aktionsforskningen (Lewin, 1946; Lewin 1997; Rönnerman, 2012) kunde bidra 
med. På engelska översätts handling med ”action”. Aktionsforskning skulle 

därför också kunna översättas med ”forskning som utgår från att sätta igång 

handling”. Aktionsforskning är inte enbart en metod, utan kan snarare också 
liknas vid ett förhållningssätt, eller en metod och en teori på samma gång. Idén 
handlar om att akademin och praktiken möts för att pröva och ompröva olika 
förgivettaganden i en gemensam kunskapsprocess (Carr, 2006). 
Aktionsforskningens olika steg brukar ofta beskrivas, som en spiral, där 
praktiker iscensätter eller ”testar” olika aktioner (handlingar) som sedan 

dokumenteras, följs upp och utvärderas tillsammans med forskaren, varpå nya 
aktioner planeras utifrån resultaten och den gemensamma analysen. På detta sätt 
växer tolkningen fram växelvis och genom en gemensam analys av 
dokumentationerna av förändringsaktionerna. Utifrån tolkningarna kan sedan 
en mer övergripande analys göras (Rönnerman, 2012). Som ett exempel 
kartlades den språkliga miljön i delstudie 2. Förändringsaktioner iscensattes 
sedan i syfte att utveckla en flerspråkig miljö. Aktionerna dokumenterades och 
följdes upp av en gemensam analys. Därefter testades nya förändringsaktioner 
baserade på det som framkommit i cirkeln. På samma sätt kartlade deltagarna i 
delstudie tre sitt arbete med att introducera nyanlända flyktingar i förskolan. I 
ett andra steg i spiralen testade de sedan förändringsaktioner för att utveckla 
detta arbete. Förändringsaktionerna följdes av en gemensam analys i 
forskningscirkeln. 

Aktionsforskning bygger alltså på antagandet att själva förändringsprocessen 
kan studeras samtidigt som en förändring i det invanda handlingsmönstret 
introduceras. Kurt Lewin (1946) brukar betraktas som grundare av dessa idéer, 
eftersom han lanserade beteckningen aktionsforskning. Idéerna växte fram 
utifrån Lewins stora intresse för hur utbildning kunde förändra människor 
(Lewin, 1997). Han såg hur utbildning kunde användas för att utveckla ett 
demokratiskt samhälle, men också hur den kunde användas i antidemokratiska 
syften (ibid.). Lewins tankar har haft inflytande såväl över Vygotskijs som över 
Gibsons teoriutvecklingar (Withagen et al, 2011; Zeigarnik, 1984). 
Aktionsforskningen blev för Lewin ett sätt att peka på hur kunskap kan byggas 
upp demokratiskt, och idén att forska tillsammans med deltagare i stället för på 
deltagare i en forskningsstudie utkristalliserades som en av viktigaste 
principerna för aktionsforskningen (Reason & Bradbury, 2001). Reason och 
Bradbury (2001, s 2) för även en diskussion kring vad aktionsforskning 
egentligen är, och vad som kan ses som dess huvudsakliga syfte: 

 
The primary purpose of action research is not to produce 
academic theories based on action: nor is it to produce theories 
about action; nor is it to produce theoretical knowledge that can 
be applied in action; it is to deliberate the human body, mind and 
spirit in search for a better, freer world.  
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Resonemanget ovan, kring vad som är aktionsforskningens främsta syfte, 

skulle möjligen kunna betraktas som något storvulet. Idéer om att ”befria det 

mänskliga sinnet och kroppen” kan tyckas lite väl långtgående, eller rent av för 
grandiosa för att rymmas inom ramarna för en avhandling i pedagogik. Även 
om det går att ha invändningar emot formuleringarna, vill jag framhålla att det 
finns en viktig kärna i resonemanget; aktionsforskning handlar i första hand om 
att försöka förändra, och aktionsforskning syftar till utveckling. Delstudie 2 och 
3 använder sig av aktionsforskning i de utvecklingsprojekten som 
cirkeldeltagarna startade och som syftade till förändring. Det är emellertid inte 
den förändringen i sig som varit föremål för analys i artiklarna. Artiklarna ställer 
sig utanför själva förändringen som sådan, och frågar istället vad det var som 
hände under detta arbete och hur det kan förstås. Det mest rättvisande är nog att 
säga att cirkeldeltagarna använt sig av aktionsforskning för att förändra 
verksamheten, medan jag använt andra metoder för att göra analyser av deras 
förändringsarbete.   

Tanken att forskning växer fram i dialog med forskare och praktiker, och 
genom att en förändring introduceras, har funnits långt innan Lewin namngav 
metoden (Carr, 2006). Carr (2006) hävdar även att idén med aktionsforskning 
aldrig riktigt lyckats positionera sig teoretiskt och göra sig av med sitt 
positivistiska ok, eftersom den med tiden kommit att bli framtung av metodologi 
och metodologiska principer, bland annat till följd av Lewins (1946) tydliga 
utformning av en metodisk ”mall” som forskare sedan kunnat följa. Lewins 
”mall” var egentligen en eftergift till den positivistiska trend som rådde i USA 

på 40-talet, och ett försök att tydliggöra ett mer samhällsvetenskapligt sätt att 
förstå praktik, menar Carr (2006, s. 423). Carr (2006) framhåller samtidigt att 
det inte finns någon färdig mall att följa. Idén med aktionsforskning innebär att 
forskare och praktiker behöver finna egna metoder för samarbete, och för teori 
och metodutveckling. Dessa i aktionsforskningen metodologiskt grundade 
utgångspunkter användes i delstudie 2 och 3.  

Forskningscirkeln – en mötesplats och ett sätt att 
arbeta med aktionsforskning 
Aktionsforskning kräver att forskaren finner ett sätt att samarbeta med deltagare 
för att kunna genomföra en forskningsstudie. Tankarna att använda 
forskningscirkeln som en bas för att kunna arbeta med aktionsforskning väcktes 
i delstudie 2. Mycket förenklat kan en forskningscirkel beskrivas som ”ett forum 

där det sker ett organiserat kunskapssökande och en kunskapsutveckling i dialog 
mellan alla deltagare” (Andersson, 2007, s 39). Forskningscirkeln kan användas 

för olika typer av forskningsstudier, men lämpar sig särskilt väl för just 
aktionsforskning, eftersom den erbjuder forskare och praktiker ett gemensamt 
forum för noggrann undersökning. Genom Anderssons (2007) analyser av 



52 

forskningscirkeln som en möjlighet att utveckla kunskap, är det rimligt att 
argumentera för att de teoretiska utgångspunkterna för att använda 
forskningscirkeln, ligger i linje med det sociokulturella perspektivet på kunskap 
och kunskapande. Andersson (ibid.) menar att forskningscirkeln bygger på 
grundantagandet att kunskap byggs i en gemensam dialog, och inte genom 
överföring från en auktoritet (forskaren) till en novis (praktikern). Enö (2005, s 
80), som använt forskningscirkeln som metod, beskriver det som att det är en 
metod som utmärks av en ”processorienterad kunskapssyn” i vilken 

”deltagarnas kompetens synliggörs”. 
Jag fann i delstudie 2 att forskningscirkeln svarade mot de önskemål som jag 
hade för att kunna genomföra en forskningsstudie baserad på 
aktionsforskningens metodologiska grund. Utifrån positiva erfarenheter av att 
använda forskningscirkeln i delstudie 2, valdes den som metod även i delstudie 
3. Även delstudie 3 utgår från idén att genomföra en studie med utgångspunkt i 
aktionsforskningens metodologiska grundantaganden. 

Arbetet i forskningscirkeln 
Den allra första träffen startade med en gemensam tankekarta i vilken 
deltagarna fick spåna fritt utifrån temat i cirkeln. I delstudie 1 handlade detta 
om flerspråkighet i förskolan och i delstudie 2 handlade det om nyanlända 
flyktingar i förskolan. Tankekartan utgjorde sedan underlag för arbetet med 
förändringsaktioner ute i verksamheten. Under följande träffar startades ofta 
arbetet med en presentation som jag planerat i syfte att öppna för diskussion och 
möjliggöra inringandet av specifika problemområden. Presentationen kunde 
vara i form av en översikt av tidigare forskning, eller en förklaring av teoretiska 
perspektiv som kunde vara till hjälp vid analysen. Deltagarna hade också 
litteratur att läsa till de olika träffarna. Ibland kapitel ur en bok, ibland en 
forskningsartikel.  Nedan följer en transkription från cirkelträff 2, delstudie 3 
som kan exemplifiera hur arbetet kunde te sig: 

 
Åsa: Ja alltså sist vi träffades så var det ju flera av er som nämnde 
det här med föräldrar och att det ibland kan uppstå lite 
svårigheter i kommunikationen med dem. Jag tänkte därför att vi 
skulle kolla lite på vad som gjorts innan, alltså vad forskningen 
säger på området. Så om ni hänger med här ska jag visa lite vad 
forskare som har tittat på detta har sagt o kommit fram till. 

 
Då vi kommit lite längre fram i arbetsprocessen startade vi istället med att 
cirkeldeltagarna själva presenterade sina egna observationer av de 
förändringsaktioner som de planerat. I delstudie 2 använde deltagarna oftast 
film för att observera. I delstudie 3 valde de istället att observera med hjälp av 
fotografier och anteckningar. Valet grundades i att cirkeldeltagarna uppfattade 
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det som att barnen redan var i en ganska utsatt position, och att film skulle bli 
ett onödigt störande moment. 

Översikt över studiernas totala empiri 
I delstudie 1 utgörs det empiriska underlaget av 9 timmar av filmobservationer 
varav 4 timmar transkriberats. Vidare består det av 3 transkriberade intervjuer 
med lärare à 30 minuter. Det finns också fältanteckningar och 
dagboksanteckningar som komplement till observationerna. 

Inför delstudie 1 genomfördes även en förstudie till vilken jag samlade in 
data i form av filmobservationer (cirka 3 timmar) som sedan inte användes i 
studien. Det var utifrån den förstudien som två situationer valdes ut som 
lämpliga att studera, nämligen leken och måltiden. Urvalet gjordes utifrån en 
tanke att de studerade tillfällena väl skulle återspegla tillfällen där barnen 
samtalade med varandra. Då dessa situationer sedan observerades, fick barnen 
och lärarna inga särskilda instruktioner av mig, eller förbereddes på något 
särskilt sätt. Valet grundades i att jag i studien utgick från Vygotskijs tankar 
(1978) kring att människans kommunikation måste förstås utifrån en social 
kontext och inte utifrån en laborativ miljö. Då delstudie 1 designades fann jag 
utifrån denna utgångspunkt också det nödvändigt att genomföra ett relativt stort 
antal filmobservationer. I slutändan resulterade det i att jag hade samlat på mig 
data i form av film som sedan inte aktivt utgjorde underlag för analyserna. Det 
är centralt att samla in ett omfångsrikt empiriskt underlag att utgå från då 
analyser ska genomföras (Bryman, 2011). Det kan också vara nödvändigt att 
genomföra många filmobservationer för att pröva ut en lämplig metod för att 
använda filmkameran (Heikkilä, & Sahlström, 2003). Att samla på sig stora 
mängder data i form av film, är dock inte alltid försvarbart ur en etisk synvinkel 
argumenterar Blikstad-Balas (2017). Vidare argumenterar hon för att särskilt 
den utbildningsvetenskapliga forskningen behöver bli mer fokuserad i sina 
urval av vilka sekvenser som anses som nödvändiga att filma och varför, 
eftersom den ofta innehåller observationer av barn som inte formellt behövt ge 
ett samtycke till att observeras. Detta dilemma är värt att framhålla och jag ser 
det som viktigt att ta lärdom av inför kommande studier. Då de andra två 
studierna genomfördes samlades inte ett lika omfångsrikt filmmaterial in, utan 
de situationer som verkligen filmades var noggrant utvalda från början. 

I delstudie 2 består det empiriska underlaget av 20 olika filmobservationer 
av barns möte med flerspråkiga erbjudanden dokumenterade av 
cirkeldeltagarna. Av dessa har endast ett fåtal observationer transkriberats i sin 
helhet. Valet att inte transkribera samtliga observationer grundades i att urvalet 
av observationer som skulle ligga till grund för artikeln gjordes utifrån att de 
framstod som centrala och kärnfulla för att utgöra utgångspunkt för 
forskningsfrågorna. Vidare består underlaget av minnesanteckningar från 10 
genomförda cirkelträffar. 
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Det empiriska materialet i delstudie 3 består enbart av inspelade och 
transkriberade cirkelträffar. Träffarna har transkriberats i sin helhet. Totalt 
genomfördes 8 cirkelträffar. Även i den tredje delstudien kom vi överens om att 
det material som lärarna själva arbetade fram skulle tillhöra dem själva. Det 
utgör heller inget underlag för studien. 

Analysprocessens olika steg 
För att förklara hur analysprocessen har gått till behövs först en förståelse för 
den i aktionsforskning grundade idén om en processinriktad analys, ofta 
illustrerad i form av en spiral, vilket beskrivits tidigare.  Processen har alltså 
förändrats under arbetets gång, och tog en delvis ny vändning då ett nytt 
teoretiskt och metodologiskt perspektiv tillfördes, aktionsforskningen, som kom 
in först i delstudie 2. Figur 2 illustrerar analysprocessen och dess slutsatser. Den 
visar hur den första delstudien inte utgick från att sätta igång en 
förändringsprocess, då den inte innehåller ”skapandet av”, utan endast 

studerade verksamheten som sådan. 

Figur 2 Analysprocessen och dess slutsatser 

 
I delstudie 1 fokuserades analysen av videomaterialet, de anteckningar som 
kompletterade filmerna, samt de anteckningar som jag fört då barnen 
observerades. Under analysprocessen gjordes först ett urval från hela 
observationsmaterialet. Urvalet grundades på att det skulle motsvara 
observationer i vilka barnen kommunicerade med varandra. Fältanteckningar 
kopplade till videoobservationerna ordnades sedan relaterat till de aktuella 
videoobservationerna. Jag kategoriserade de olika lekobservationerna i skilda 
kategorier som arbetades fram utifrån lekforskning, bland annat aktionslek och 

Delstudie 1Slutsats:
Flerspråkigheten, ett 

kommunikations-
erbjudande som inte 

utnyttjas

Delstudie 2 Skapandet 
av flerspråkiga 

erbjudanden
Slustats: 

Föräldrasamarbete ett 
erbjudande med stor 

potential 

Delstudie 3Skapandet av 
samarbete med föräldrar

Slusats:
Behövs stöttning av 

ledning samt stöttning av 
kollegor



55 

konstruktionslek (Knutsdotter Olofsson, 2003). Begreppet kommunikations-
erbjudanden användes sedan som ett analysverktyg. Först ringades samtliga 
kommunikationserbjudanden in, exempelvis leksaker och andra artefakter som 
haft betydelse för att barnens kommunikation kom igång, olika dialoger som 
öppnat för att barnen skulle kommunicera mer.  Sedan försökte jag med hjälp 
av observationerna att utröna vad i detta som haft särskild betydelse för att 
barnen kommit igång med att kommunicera. Då en sammanfattande analys 
gjordes framkom att den flerspråkiga miljön i sig varit ett viktigt 
kommunikationserbjudande, men att detta inte nyttjas i särskilt stor grad. Detta 
var grunden till att delstudie 2 kom till. 

I delstudie 2 utgick analysen helt och hållet från filmdokumentation av de 
förändringsaktioner som deltagarna i forskningscirkeln genomfört. I den 
gemensamma analysen i cirkeln utgick vi från analysverktyget flerspråkiga 
erbjudanden, där vi gemensamt ringade in de observationer där det framträtt 
tydligt hur barnen interagerade med det material som lärarna skapat i samarbete 
med föräldrarna, såsom filmer och röstinspelningar.  Jag förde 
minnesanteckningar av den gemensamma analysen under cirkeln, och gjorde 
sedan en övergripande analys där jag sorterade det som framkommit i den 
gemensamma analysen i olika kategorier eller teman. Denna kategorisering 
skulle kunna beskrivas i termer av att den skett på en semantisk nivå (Braun & 
Clarke, 2006), i vilken forskaren inte går in på djupet och letar efter något som 
är osynligt eller outtalat, utan analysen utgår endast ifrån det som ”syns” eller 

”går att ta på”. Tematiseringen var således mer eller mindre en sammanfattning 
eller rubricering av det som framkommit vid den gemensamma analysen.  

I delstudie 3 spelades alla cirkelträffar in på en diktafon, vilket inte gjordes i 
delstudie 2 då enbart minnesanteckningar fördes. Samtalen under cirkeln i 
delstudie 3 utgick från observationer av de förändringsaktioner som deltagarna 
prövat. Dessa diskuterades och tolkades gemensamt. Sedan gjordes en 
övergripande analys av mig, i vilken jag fokuserade på de inspelade samtalen 
från forskningscirkeln. På det sättet skilde sig analysen delvis från delstudie två, 
där urvalet av de filmsekvenser som skulle bli föremål för analys skedde i 
samråd med deltagarna. Jag utgick i delstudie 3 endast från lärarnas samtal om 
förändringsaktioner, och inte på samma sätt från dokumentationerna av 
förändringsaktionerna. Innehållet i samtalen tematiserades först i olika 
underrubriker, i linje med den semantiska nivån som beskrevs tidigare, där 
tematiseringen fungerade mer eller mindre som en sammanfattning av samtalen 
under olika teman. Med hjälp av teorin nätverk av erbjudanden arbetades sedan 
två olika modeller för erbjudandenätverk fram. Slutsatserna kommunicerades 
med cirkeldeltagarna. 

Det sista steget i analysprocessen innebar a att jag sorterade och tolkade 
resultatet från alla tre studierna med hjälp av idén om pedagogiska möjligheter 
De möjligheter som jag sett framträda i miljön, men som ännu inte använts på 
ett genomtänkt eller strategiskt sätt kategoriserades som tillgängliga. De 
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möjligheter som kopplats till en genomtänkt struktur kategoriserades som 
inbjudande. De möjligheter som utgick från specifika kulturella och språkliga 
personliga erfarenheter kategoriserades som personliga. Under kommande 
rubrik förklaras visuellt hur analysen gått till och vilka frågor som är kopplade 
till den. 

Exempel på hur analysarbetet gått till 
 
Exempel från Delstudie 1Excerpt 1, delstudie 1, Kommunikationserbjudanden 

Mustafa: Titta dom tar sönder den!  Pekar ut genom fönstret på ett 
bygge som de tidigare gjort ute på 
gården och på de barn som redan är 
ute och leker 

Kalle: Vaddå för nån’ting?  Tittar också ut, bort emot den plats 
som Mustafa visar 

Mustafa: Den hära flygplanet. Den 
som vi gjorde 

Står på tå för att se ordentligt 

 
Vad är ett kommunikationerbjudande här? Ett bygge som barnen gjort på 
gården. 
Varför? Det öppnar för ett gemensamt samtalsämne. 
Hur kan det förstås? Aktionslekar rymmer kommunikationserbjudanden. 
 
Exempel från delstudie 2  
Excerpt ”Adas möte med den talande pennan”: Flerspråkiga erbjudanden 

 
Ada places the talking pen on some photos of children dressed up 
as Spiderman. As she places the pen on one of the stickers, she 
hears her mother’s voice speaking in Wolof about the photos. Her 
face shows great joy and she looks surprised, holding her hands 
to her mouth. Det a¨r mamma! It’s mum! She declares several 

times, turning toward the camera. Then she decides to use the pen 
to point to another sticker. The player is activated and starts to 
talk in Swedish: Jag a¨r ett spindelbarn. I am a Spider kid, it says 

  
Vad är ett flerspråkigt erbjudande här? Den talande pennan 
Varför? Den öppnar för att barnen både kan höra och uttrycka sig på flera språk 
Hur kan det förstås? Förälderns inspelade röst rymmer flera möjligheter. 
 
Exempel från delstudie tre 

Ines, Cirkelträff 4 Nätverk av erbjudanden 
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Det är helt grundläggande att man tar sig tid att lära känna dem 
så att man liksom vet förutsättningarna som man har att jobba 
efter. Vi har det där med kartläggningarna av modersmål, men 
det räcker inte. Det handlar mer om att man visar att man är 
intresserad av vem man möter.  

 
Vad är ett nätverk av erbjudande här? Kartläggningar av modersmål och att 
vara intresserad av vem man möter. 
Varför? De öppnar upp för att bättre lära känna familjerna och anpassa 
verksamheten efter det exempelvis med rätt tolk. 
Hur kan det förstås? Ett nätverk av erbjudande rymmer både kartläggningar och 
ett engagemang samt ett genuint intresse för vem det är man möter. 
 
Sammanfattande analys Hur framträder pedagogiska möjligheter i olika 
sammanhang och aktiviteter i mångfaldens förskola? 
 
 
 
 

Tillgängliga 
möjligheter 

Inbjudande 
möjligheter 

Personliga 
möjligheter 

Arbetet med det 
gemensamma bygget. 

 

Arbetet med att 
engagera 
vårdnadshavarna i 
utformandet av en 
flerspråkig miljö. 

 

Arbetet med att avsätta 
extra tid för 
introduktionen 

Möjligheten att samtala 
kring det gemensamt 
upplevda i leken. 

  

Möjligheten att samtala 
och lära nytt med hjälp 
av inspelningen av 
föräldrarnas röster. 

 

Möjligheten att lära 
känna vårdnadshavarna 
mer. 

Saknas här 

 

Möjligheten att få höra 
sitt eget modersmål 
talas av sin egen 
förälder 

 

Möjligheten att 
intressera sig för vem 
det är man möter 

 

Olika sätt att transkribera, svårigheter och utmaningar 
Lapadat och Lindsay (1999) illustrerar hur de val som forskare gör i samband 
med transkription oftast är kopplade till deras teoretiska utgångspunkter, vilket 
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de menar har en begränsande effekt på vilka tolkningar som sedan kan göras. 
Jag kan se att valet av att transkribera film i delstudie ett, möjliggjort att barnens 
samspel fångats på ett tydligt sätt. Samtidigt finns det en problematik i att 
transkriptionen både återger tal och händelser parallellt, som här i excerpt 18 
från delstudie 1. 

Cecilia: Ohaoa, ohaoa Gör ett apliknande uttryck med 
ansiktet. Vänder sig mot pojkarna. 
Söker uppmärksamhet. Kliar sig 
under armen 

 
Det är rimligt att argumentera för att texten höger är både värderande och 
tolkande, (apliknande, söker uppmärksamhet) och inte egentligen bara återger 
handlingen i filmen. Detta har givetvis fått konsekvenser för de tolkningar som 
sedan kunnat göras. Emellertid är det nog omöjligt att föreställa sig en 
transkription såsom ett neutralt återskapande av tal (Kvale, 2014; Repstad, 
2007). Analysprocessen börjar redan vid transkriberingen, och även om den inte 
är neutral har den utgått från mina teoretiska och erfarenhetsbaserade kunskaper 
kring det som studerats. Min vana av att arbeta med barn och tolka deras 
kommunikativa handlingar har varit till hjälp för att förstå och transkribera. 
Insiderperspektivet (Repstad, 2007) har dock här både möjliggjort och hindrat 
alternativa sätt att transkribera.  

I delstudie 1 arbetade jag med transkriptionsprogrammet F5, ett 
datorprogram som tillåter analys av film där transkriptionerna kan kopplas till 
tidpunkt i filmen. Ett relativt stort material transkriberades i detalj (cirka 4 
timmars inspelad filmobservation). I delstudie 1 fick jag också vid ett tillfälle 
hjälp av en arabisktalande modersmålslärare för att kunna transkribera arabiska 
ord.  

I delstudie 2 användes transkribering av film i mer begränsad omfattning, 
eftersom endast ett fåtal av filmerna av hur barnen tog sig an det nyskapade 
materialet transkriberades. Dessa valdes noggrant ut på förhand utifrån att det i 
dem på ett tydligt sätt framgick hur barnen tog sig an just flerspråkiga 
erbjudanden. Jag arbetade då inte med transkriptionsprogrammet F5, utan skrev 
ned det som sades på filmen i löpande text. I den andra delstudien har jag inte 
på samma sätt som i den första delstudien delat upp händelser och dialog i olika 
fält, eftersom jag i samråd med deltagarna i forskningscirkeln bedömde att det 
inte var det bästa sättet att på ett lättillgängligt sätt redovisa vårt material. Att 
kommunicera framställningen av filmerna med deltagarna var nödvändigt av 
flera anledningar. Dels utgjorde aktionsforskningen och kravet på en 
demokratisk arbetsprocess grunden för studien, dels var det deltagarna själva 
som ägde det empiriska material som utgjordes av filmerna.  

Delstudie 3 utgår helt och hållet från transkriberingar av samtalen i 
cirkelträffarna, och transkriptioner av cirkelträffarna har även återkopplats till 
deltagarna. Ibland har det varit svårt att höra vem som säger vad vid de olika 
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ljudupptagningarna, och det har därför varit värdefullt att få hjälp med att 
urskilja vem som säger vad. Jag har ibland fått återkomma till deltagarna och 
fråga dem detta. I något fall har deltagarna bett mig att inte ta med någon av de 
transkriptioner som jag valt ut, på grund av att de kände att citatet kunde 
missuppfattas, och att det inte riktigt var tydligt vad hon menat.  

Att på detta sätt låta deltagarna få inflytande även över framställandet av 
transkriptionerna, kan kanske kritiseras för att dra aktionsforskningens principer 
för långt, och att jag som forskare inte längre styrts av mina egna frågor och 
utgångspunkter. Det har varit en svår och utmanande balansgång. Möjligen hade 
studierna vunnit på att jag styrt mer över urvalet med lite fastare hand, men 
samtidigt hade då idén om den demokratiska forskningsprocessen varit svårare 
att genomföra. Jag ser det som en viktig diskussion att ta med in i kommande 
studier. Diskussionen kring olika etiska dilemman som kan uppstå i praktiknära 
forskning är livaktig även i den akademiska debatten. Bennett-Stonebanks med 
flera (2019) menar att det med så kallad deltagarorienterad forskning följer 
andra etiska dilemman än i annan typ av forskning då forskaren som har 
ansvaret för hur studien framställs. En fullständigt ”utjämnad” nivå mellan 

deltagare och forskare är varken möjlig eller eftersträvansvärd, och är enbart en 
chimär eftersom det i slutändan ändå är forskaren som presenterar den 
slutgiltiga studien. De framhåller istället vikten av en öppen dialog och en 
transparens kring hur urval och dataproduktion sett ut.  Vidare menar de att 
aktionsforskningens främsta mål alltid är att föra tillbaka forskning för 
utveckling av praktiken, och att studier som har detta som främst mål behöver 
förstås utifrån sin särskilda kontext och sina speciella förutsättningar. 

I transkriptionerna har jag lagt skriftspråket så nära talspråket som möjligt. 
Däremot har jag inte alltid återgivit vissa uttalsvarianter kopplade till dialekt 
eller att svenska lärts in som ett andraspråk. Kvale (2014), menar att sådant sätt 
att transkribera kan göra att deltagarna uppfattar att de återgivits på ett negativt 
sätt. 

 Det är alltså värt att notera att delstudie två inte återger en ordagrann 
återgivelse av samtalen i forskningscirkeln, vid de tillfällen som pedagogerna 
citeras. Cirkelträffarna i delstudie två dokumenterades, som tidigare nämnts, 
med hjälp av minnesanteckningar, och inte som i delstudie tre, med hjälp av en 
ljudinspelning.  

Transkriptionerna i delstudie 3 återger en mer detaljerad bild av själva 
samtalen i cirkeln, eftersom det är ljudfiler som har transkriberats ordagrant och 
inte enbart minnesanteckningar som i delstudie 2 där filmmaterialet har en mer 
framträdande plats.  I delstudie 1 och 2 har jag gjort urval av vad som ska 
transkriberas utifrån syfte och frågeställningar (Kvale, 2014). I delstudie 3 har 
däremot samtliga träffar i forskningscirkeln transkriberats. En stor skillnad 
mellan delstudie 2 och 3, är att den tredje delstudien inte på samma sätt återger 
det filmmaterial som varit föremål för analys vid träffarna, utan mer fokuserar 
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på själva samtalet i cirkeln. Denna fokusförskjutning har till stor del med 
studiernas olika syften att göra.  
 

Kritiska reflektioner över arbetsprocessen 
Under arbetet med de tre studierna har jag samtidigt tillägnat mig kunskaper om 
det hantverk som det innebär att forska, inte minst vad det deltagarorienterade 
perspektivet innebär. Många av de kunskaper som nu känns självklara vad gäller 
design, kände jag helt enkelt inte till då studierna först designades. Alla tre 
studier hade vunnit på en mer fokuserad design, i vilken min egen roll som 
forskare hade tydliggjorts från början, det vill säga det som Green (2009) 
benämner som faran i att inte lämna praktikens egna frågor.  Lewin (1997) 
betonar emellertid i första hand att de metoder som han utvecklat främst ska ses 
som en hjälp för att göra forskningen mer demokratisk, och han uppmuntrar 
forskare och praktiker att pröva ut sina egna metoder för att finna en framkomlig 
väg att gå. Sammanfattningsvis visar ändå delstudie 2 och 3 på en skillnad 
mellan de frågor som cirkeldeltagarna ställt för att utveckla praktiken, och de 
forskningsfrågor som sedan ställts i relation till deras utvecklingsarbete. 
Cirkeldeltagarna ställer i delstudie 1 frågan hur den flerspråkiga miljön kan 
utvecklas med hjälp av olika metoder där föräldrar involveras. 
Forskningsfrågan formulerades sedan för att ringa själva in skeendet, det vill 
säga vad händer om föräldrar involveras i att bygga en flerspråkig miljö via 
digitala verktyg. De två typerna av frågor visar hur studien vilar på 
aktionsforskningens två ben, dels att utveckla verksamheten, dels att följa vad 
som händer med verksamheten under ett sådant utvecklingsarbete. I delstudie 2 
blir denna nivåskillnad inte lika tydlig, men den finns dock. Lärarna ställde 
frågor kring hur de skulle utveckla arbetet med att ta emot nyanlända familjer 
genom att testa olika metoder. Forskningsfrågorna fokuseras i sin tur på att ringa 
in vad det var som kommit att bli centralt för lärarna i detta utvecklingsarbete, 
det vill säga vilka resurser som behövts. 

Det är rimligt att inta en kritisk syn på om studierna är helt igenom etiskt 
genomförda. En styrka har varit det deltagarorienterade perspektivet i delstudie 
2 och 3, i vilket lärarna fått stort utrymme att kommentera och ta del av de 
tolkningar som jag gjort, eller de excerpter som valts ut. En svaghet, främst i 
delstudie 3, har varit att det är ganska utelämnande berättelser som 
framkommer. Även om föräldrar är anonymiserade, kan det ifrågasättas om det 
är nödvändigt att publicera dessa berättelser som anförtrotts lärarna under 
privata samtal. Det är något jag ställer mig delvis kritisk till när jag ser studien 
i backspegeln. Emellertid menar jag att de skakande berättelserna utgjort ett 
viktigt inslag i studiens empiriska underlag, och att det därför var befogat att 
återge dem i artikeln.  
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Det är möjligt att det också funnits en vilja hos mig att ”leverera svar till 

praktiken” (Green, 2010), och att denna vilja gjort att studierna främst fått ett 
didaktiskt fokus, vilket kanske delvis stängt dörren för andra, alternativa 
perspektiv. 

Eftersom en av de mer centrala delarna med aktionsforskning är att forska 
med snarare än på deltagare kan denna preposition behöva problematiseras. 
Gillberg (2009) för en intressant diskussion om vad prepositionen egentligen 
betyder och vilka problem som följer med den: 
 

Om aktionsforskare insisterar på vikten av prepositionen med i 
denna typ av forskning, så behöver det diskuteras vad som anses 
vara forskning (Gillberg, 2009, s 92).  

 
Gillberg (2009) utvidgar resonemanget och menar att prepositionen med måste 
få olika betydelser i olika sammanhang. Visserligen är deltagare med och bidrar, 
och visserligen kan en stor del av ”makten” över exempelvis empiriinsamling 
läggas över på deltagarna. Ändå är det helt centralt för forskningens 
trovärdighet att det tydligt framgår att forskarens roll och syfte varit delvis 
annorlunda än deltagarnas, framhåller Gillberg (2009). Utifrån Gillbergs (2009) 
diskussion kan jag se att delstudie 2 hade vunnit på att min egen roll preciserats 
tydligare i artikeln, eftersom det finns en risk att artikelns forskningsfrågor och 
deltagarnas frågor för utveckling av praktiken kommit att blandas samman. I 
delstudie 3 talas istället om ett ”vi” och om ”våra frågor” utifrån det 

deltagarorienterade perspektivet. Balansgången mellan forskningens frågor och 
praktikens frågor har varit svår och när jag ser studierna i ett kritiskt ljus, 
upptäcker jag att det finns saker som skulle kunna ha förbättrats och gjorts 
annorlunda.  Det hade varit önskvärt att analysen mer tagit sin utgångspunkt i 
ett utifrånperspektiv. Troligen hade andra teman framträtt såsom intressanta för 
reflektion av vad cirkeldeltagarnas utvecklingsarbete egentligen handlat om och 
vad det resulterat i. 

Det är även rimligt att förhålla sig kritisk till att det är deltagarna i 
forskningscirkeln som själva observerat sina förändringsaktioner med hjälp av 
en videokamera. Är det så att de i själva verket valt ut särskilt ”lyckade” 

exempel, och vad hade hänt om det i stället varit någon utifrån som filmat? Jag 
vill framhålla att den demokratiska validiteten då hade fått stryka på foten och 
grundidén med aktionsforskning, det deltagarorienterade perspektivet i vilket 
deltagarna själva ska äga sin process, hade varit ytterst svår att tillgodose.  Idéen 
med det deltagarorienterade perspektivet och med aktionsforskning visar på 
svårigheter, och det finns inte alltid enkla vägar att komma runt dem. De val 
som gjordes i förhållande till videoobservationer grundades i en tanke om en 
demokratisk forskningsprocess.   

Tidsaspekten är en annan aspekt som behöver granskas kritiskt. Enö (2005), 
Gillberg (2009) och Andersson (2007) är alla kritiska till att skynda på arbetet i 



62 

en forskningscirkel, och framhåller vikten av att processen får lov att ta tid och 
om en utveckling ska ske. Det kan därför ses som problematiskt att jag 
genomfört hela två forskningscirklar på den relativt begränsade tid som jag haft 
till förfogande för arbetet med avhandlingen, delvis beroende på att arbetet har 
genomförts i olika omgångar. Kanske har arbetet gjort att slutsatser har 
”stressats fram” istället för att ”malas långsamt” som föreslås av Andersson 

(2007)?  
Något som jag kommit att bli allt mer kritisk till under processens gång är 

sättet att välja ut excerpter av de transkriberade filmerna. När barns yttringar 
och handlingar lyfts ut ur sitt sammanhang kan det finnas en risk att barn 
objektifieras såsom ”gulliga” eller ”tokiga”, och att deras yttrande inte tas på 
allvar. Exempel står att finna i humorböcker med barns citat, exempelvis Gamla 
tanter lägger inte ägg (Levengood, 2013) eller Barn skriver till Gud (Marshall 
& Hample, 2012). Jag menar att barn där blir föremål för den vuxnas ”logiska” 

blick, och barnens yttrande blir till något som vi kan skratta åt och som vi tycker 
är tokroligt och gulligt.  

Som forskare kan det finnas en fara att hamna i samma fälla. Hur intressanta 
en del yttranden och handlingar än kan te sig, är det ändå forskarens sätt att lyfta 
ur dem ur sitt sammanhang, som gör att de kan blir föremål för analys. Möjligen 
kan mitt sätt att lyfta ut en del excerpt från de transkriberade filmerna i delstudie 
1 och 2 också riskera att hamna i fällan att barnen ses som ”tokiga, roliga och 

gulliga”, och att de inte haft någon möjlighet att vara med och bestämma över 

vilka excerpt som skulle bli föremål för analys. Om barns handlingar och 
yttringar ska fortsätta att utgöra en viktig del av empirin i kommande studier, 
tänker jag mig att det behöver finnas en bättre balans i vilka excerpter som väljs 
ut, där det som inte är särskilt spännande eller intressant vid den första 
anblicken, ändå kan bli föremål för analys. Jag tycker idag att delstudie 1 och 2 
delvis saknar sådana ”icke spännande” excerpt.  

Det förs också en intressant diskussion i förskoleforskning kring vad som 
händer då forskare forskar med snarare än om barn (Dockett et al., 2009). Jag 
tror att en sådan ansats hade kunnat utveckla mina studier, men ett anslag 
inspirerat av barns perspektiv har inte funnits med då studierna designades. Då 
studierna designades och genomfördes fanns det inte direkt någon ambition att 
involvera barnen mer i själva forskningsprocessen, snarare observerades deras 
kommunikativa handlingar. Det är därför intressant att fundera över vad som 
skulle ha hänt om jag istället låtit barnen hålla i videokameran och låta dem 
peka ut riktningen mot vad de själva betraktade som viktigt för sitt eget 
meningsskapande. Delstudie 1 och 2 hade troligen kommit att se ganska 
annorlunda ut då.
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6. SAMMANFATTANDE ANALYS 
OCH SLUTDISKUSSION 

I detta sista kapitel görs en sammanfattande analys utifrån avhandlingens 
övergripande syfte, att bidra med kunskap om hur olika typer av möjligheter 
framträder i olika sammanhang och aktiviteter i mångfaldens förskola. 

 
• Hur framträder pedagogiska möjligheter i olika sammanhang och 

aktiviteter i mångfaldens förskola? 
• Vilka implikationer får pedagogiska möjligheter för förskolans 

praktik i förhållande till att skapa inkluderande och kommunikativa 
sammanhang?  

 

Flerspråkigheten - en tillgänglig möjlighet som kan göras 
inbjudande och personlig 
Utifrån resultatet av den första delstudien drog jag slutsatsen att barnens olika 
modersmål kunde fungera som viktiga kommunikationserbjudanden. Det 
flerspråkiga sammanhanget var alltså en tillgänglig möjlighet. Tillgänglig i 
detta sammanhang innebär att den redan finns där, tillgänglig att ta vara på, men 
att den ännu inte gjorts inbjudande så att det går att använda den. Denna resurs 
utnyttjades alltså inte i särskilt hög grad av lärarna. Att lyssna på hur olika språk 
låter, att jämföra och diskutera betydelsen av ordet och ljudet av språket kan 
vara ett effektivt verktyg att använda i arbetet med att utveckla en språklig 
medvetenhet hos barnen (Liberman et al., 2017). Det skulle med andra ord 
kunna vara en möjlighet som skulle kunna göras mer inbjudande. När den andra 
delstudien genomfördes utgick vi från resultatet av den första delstudien. 
Lärarna hade som mål att medvetet designa en miljö där fler språk kunde höras 
i barnens förskolevardag. Därmed utvecklades pedagogiska möjligheter som 
var både tillgängliga (de fanns i den pedagogiska miljön att ta till vara), 
inbjudande (de blev möjliga att ta tillvara med hjälp av inspelningar och filmer 
som barnen kunde lyssna och titta på) och personliga (de drog nytta av de 
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individuella språkliga och kulturella erfarenheter som fanns i det 
läroplansbaserade ekosystemet).  

Samspel med jämnåriga som en tillgänglig och inbjudande 
möjlighet 
Genom den första delstudiens resultat framstod även att då barnen samspelade 
kring olika typer av lekmaterial blev dessa centrala 
kommunikationserbjudanden. Samspel med jämnåriga framträdde därför som 
en pedagogisk möjlighet som var både tillgänglig och inbjudande eftersom den 
användes i relativt omfattande utsträckning. Däremot framträdde inte denna 
möjlighet som personlig, eftersom det ibland saknades personlig stöttning för 
att kunna utveckla detta kommunikationserbjudande utifrån barnens specifika 
behov. Dessa slutsatser kan jämföras med slutsatser från andra 
forskningsstudier som påvisat bristen på en medveten stöttning av barns 
dialoger (Skans, 2010; Puskás & Björk Willén, 2017). 

Samspel med jämnåriga framstod, liksom i den första delstudien, som en 
möjlighet som var tillgänglig och inbjudande. Genom att lärarna knöt an till 
barnens dialoger och erfarenheter kunde de också göras mer personliga. En 
rimlig slutsats utifrån resultatet är att pedagogiska möjligheter som är 
tillgängliga, inbjudande och personliga behöver en genomtänkt och stöttande 
struktur. I den första delstudien diskuterades utifrån Jonsson (2012) hur 
förskolans arbetssätt traditionellt sett varit inriktade på ett ”nuets didaktik”, där 

innehåll och metod planeras utifrån ett här och nu samt utifrån barnens 
intressen, vilket ibland kan kontrastera mot en struktur som är mer planlagd. En 
stöttande struktur behöver även erkänna och tar vara på fler resurser än de som 
bara dyker upp i nuet. De kräver en omsorgsfull planering och en didaktisk 
medvetenhet.  

Fria handlingsområden – en inbjudande möjlighet? 
I den första delstudien framträdde fria handlingsområden som mer gynnsamma 
för kommunikationserbjudanden än riktade handlingsområden. Med andra ord 
skapades genom fria handlingsområden mer inbjudande möjligheter än genom 
riktade handlingsområden. Utifrån arbetet med delstudie 2 och 3 var jag 
emellertid tvungen att delvis omvärdera och problematisera denna slutsats. 
Även om barnen fick möjligheter att på egen hand bekanta sig med det nya, 
pedagogiska materialet i delstudie 2, så var det lärarnas sätt att planera och 
tillvarata den resurs som utgjordes av föräldrarna, som gjorde att barnen kunde 
dra nytta av flerspråkiga erbjudanden. Det är därför rimligt att dra slutsatsen att 
fria handlingsområden förutsätter riktade handlingsområden. För att det ska bli 
möjligt att på egen hand upptäcka olika typer av erbjudanden, behövs någon 
som visar och delar med sig av sina erfarenheter. Först då blir möjligheter både 
tillgängliga, inbjudande och personliga. Det är därför rimligt att argumentera 
för ståndpunkten att en pedagogisk miljö inte är en neutral och vidöppen plats 
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för barn att göra egna upptäckter i. För att dessa upptäckter ens ska bli möjliga 
att göra, behöver de göras inbjudande för barnen. Det är kanske lätt att dra 
slutsatsen att möjligheterna ”blir inbjudande av sig själva” om förskolan bara 

designar en tillräckligt spännande miljö och barnen bara ges eget utrymme att 
utforska miljön. Men det inbjudande kan också sägas ligga i att få lov att bli 
visad hur ett erbjudande kan användas. Detta kan visas såväl av jämnåriga 
kamrater som av vuxna. Det inbjudande ligger i att vara fri att hitta och upptäcka 
på egen hand, med stöttning, det som i den första studien refereras till i termer 
av scaffolding. Det sociokulturella perspektivet på kunskap förutsätter att 
människan lär utifrån andras erfarenheter som sedan görs till egna erfarenheter 
(Fleer, 2010). Pedagogiska möjligheter som är inbjudande finns därför, utifrån 
detta perspektiv, troligen oftare i riktade handlingsområden, det vill säga när 
barnet någon visar eller riktar uppmärksamheten eller blicken vid ett särskilt 
intresseområde.  Det svåraste är nog egentligen att avgöra vad som egentligen 
är ett fritt och vad som är ett riktat handlingsområde. Det är möjligt att, utifrån 
ett sociokulturellt perspektiv på kunskap, också argumentera för att ingen 
någonsin agerar helt ”fritt” i ett tomrum, och att varje interaktion med 

människor på något sätt innebär en riktning. Mina analyser belyser svårigheten 
med att förstå och analysera så komplexa begrepp som ”fri” eller ”möjlighet”. 

Jag har gjort ett försök. Resultaten ska inte ses som huggna i sten, och jag 
välkomnar nya sätt att förstå och använda de analysbegrepp som jag här har 
prövat. 

 Håkansson (2016) problematiserar i en studie kring förskolans ledarskap det 
faktum att en stor del av förskolans systematiska kvalitetsarbete har kommit att 
kretsa just kring hur olika pedagogiska miljöer designats, och mindre kring 
undervisningens (de planerade aktiviteternas) olika aspekter. Denna avhandling 
visar med stor tydlighet hur en planerad struktur på många sätt är en 
förutsättning för att ett mer fritt skapande ska kunna äga rum. Med andra ord är 
det ”fria” exempelvis i fri lek eller fria handlingsområden ändå alltid avhängigt 

av pedagogernas förmåga att öppna dörrarna till att en sådan frihet ska kunna 
infinna sig.  

Personliga möjligheter – vems erfarenheter och varför? 
I den tredje delstudien framstod lärarnas syn på kartläggningar av modersmål 
som nödvändiga, men som en ännu viktigare resurs framhölls viljan av att 
verkligen intressera sig för de nyanlända familjernas situation, för att kunna 
förstå vem de var och kunna möta dem på bästa sätt. Det kan tolkas som att 
personliga möjligheter betraktades som eftersträvansvärda. Emellertid 
framträdde den resurs som föräldrarna utgjorde som tillgänglig och inbjudande, 
men inte nödvändigtvis som personlig. Lärarna ville gärna använda sig av 
föräldrarnas erfarenheter för att förstå barnen bättre, men samtidigt fanns det en 
syn på att föräldrarna var de som behövde hjälp och stöttning. Där framstod 
istället lärarnas egna erfarenheter och språkkunskaper som möjligheter som var 
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såväl tillgängliga som inbjudande och personliga då de delgav varandra 
erfarenheter av flykt och av att etablera sig i ett nytt land. De framhöll emellertid 
också det problematiska i att i olika sammanhang bli en representant för 
invandraren. Det problematiska i att föräldrar och barn på samma sätt ibland 
gjordes till sådana ”representanter” i våra diskussioner, är något jag reflekterat 

över först i efterhand.  
Föräldrasamarbete framträder alltså som en tillgänglig och inbjudande men 

inte nödvändigtvis personlig möjlighet i delstudie 2. Visserligen använde sig 
lärarna av föräldrarna som en resurs för att utveckla ett pedagogiskt material. 
Det skulle dock vara möjligt att arbeta fram mer systematiserade sätt att ta vara 
på föräldrars specifika kunskaper för att göra denna möjlighet ännu mer 
personlig. Det är möjligt att ifrågasätta om det i delstudie 2 alls rört sig om ett 
samarbete, eller om arbetssättet på ett mer rättvisande sätt skulle kunna 
beskrivas genom andra termer. För att ta reda på om föräldrar verkligen upplevt 
det som ett samarbete, hade det behövts andra sätt att utvärdera än endast den 
föräldraenkät som gjordes i delstudie 2. I delstudie 3 gjordes ingen sådan enkät 
alls. Avhandlingen ger därför ingen heltäckande bild av ett föräldraperspektiv, 
varför det är vanskligt att säga att det verkligen handlat om ett samarbete, även 
om jag i delstudie 2 benämner det som en ”känsla av samhörighet” och i 

delstudie 3 som ”att intressera sig för vem man möter”.  
Den pedagogiska möjlighet som det innebär att involvera föräldrarna mer i 

förskolans arbete, måste också innefatta att en möjlighet för föräldrarna till reellt 
inflytande där föräldrar och lärare kan lära av varandra (Beneke & Cheatham, 
2016; Lastikka och Lipponen, 2016) om detta ska bli en personlig möjlighet. Å 
andra sidan skulle idén om föräldrasamverkan behöva en djupare 
problematisering. Vad innebär egentligen inflytande över förskolans arbete och 
vad är det i så fall som föräldrarna ska ha inflytande över? Under cirkelträffarna 
diskuterade deltagarna hur problematiskt de tyckte att det kunde vara om 
föräldrarna krävde inflytande över sådant som var förskolans pedagogiska 
uppdrag. Cirkeldeltagarna framhöll även att föräldrar ibland kände sig 
besvärade över att det förväntades av dem att de skulle delta och engagera sig 
mer på olika sätt, och att långt ifrån alla föräldrar var intresserade av detta. 
Slutsatsen som jag drar utifrån mina resultat är att samverkan mellan förskola 
och hem i första hand behöver innebära att bygga förtroendefulla relationer. För 
att bygga sådana relationer kanske det inte alls är nödvändigt med ett 
avkrävande av privata ”bekännelser”, eller att förskolan ser det som sin uppgift 
att hjälpa vad de uppfattar som ”traumatiserade familjer”. Det är fullt möjligt 
att tänka sig att förtroendefulla relationer kan skapas utan att ”luckra upp” 

gränsen mellan hem och förskola, mellan det privata och det offentliga. Det är 
heller inte rimligt att det är förskolans uppgift att ta reda på vem som är 
”traumatiserad” för att planera verksamheten.  

Det är alltså inte helt oproblematiskt att föreställa sig att om pedagogiska 
möjligheter bli personliga, så kommer det alltid att leda till att förskolan 
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automatiskt blir ett kommunikativt och inkluderande sammanhang. Den 
erfarenhetsbaserade pedagogik7 som fick ett kraftigt genomslag under 1990-
talet (se exempelvis Malmgren, 1996) har idag börjat ifrågasättas allt mer (Se 
exempelvis Norberg, 2014). Norberg (2014) visar hur utgångspunkten att alltid 
använda det personligt upplevda som en referensram, kan leda till att elever inte 
utvecklar kompetenser för att förhålla sig kritiskt och objektivt till det lästa. 
Lööf (2011) demonstrerar i en avhandling om så kallad ”livskunskap” det 

problematiska med att avkräva elever på personliga ”bekännelser” där livet 

självt står på schemat. Kanske kan dessa diskussioner också kasta ljus på 
situationen i förskolan? Att alltid utgå från det trygga och redan kända kan göra 
det svårt skapa nya erfarenheter och nya sammanhang. Det blir också svårare 
att utveckla en mer reflekterande och objektiv hållning till olika frågor.  Att 
avkräva att det allt för privata tas med in i förskolan, är också förenat med vissa 
risker.  Även om vi behöver dra nytta av de språkliga och kulturella resurser 
som finns i det läroplansbaserade ekosystemet, så tror jag att vi riskerar en farlig 
väg om vi tror att det privata och personliga alltid möjliggör ett kommunikativt 
och inkluderande sammanhang. En ”uppluckring” av gränsen mellan hem och 

förskola måste också ta hänsyn till att en del erfarenheter är privata och att 
förskolan trots allt i första hand är en utbildningsinstans.  
 

Fantasifulla och kreativa– ett nytt sätt att tänka kring 
möjligheter 
Det är problematiskt om vi tänker oss att det finns specifika erfarenheter som vi 
måste ”komma åt” om pedagogiska möjligheter ska uppstå. En rimlig väg att gå 

skulle faktiskt också kunna vara att ”börja i den andra ändan”. Vi kan fråga oss 
vilka pedagogiska möjligheter som uppstår om vi helt lämnar det privata och 
personliga utanför, och om dessa möjligheter då skulle vara mindre pedagogiska 
till sin natur? Det finns inget enkelt svar på frågan, men resultaten från mina tre 
studier pekar på att inbjudande möjligheter ger ett lika viktigt bidrag till 
aktiviteter som är kommunikativa och inkluderande, som de personliga 
möjligheterna. Möjligheter kan inte ses som hierarkiska, där den ena skulle vara 
bättre eller mer utvecklad till sin natur. Istället är de bara olika, och mångfalden 
gör att aktiviteterna i förskolan kan varieras och utvecklas mer. Det finns 
tillfällen när det kan vara skönt att lägga det personliga åt sidan, att få bli någon 
helt annan, till exempel en robot som stelt går omkring och pratar på ett märkligt 
sätt (exempel från delstudie 1). Möjligheter måste innebära att få lov att gå 
utanför det redan invanda, och där ser jag ett problem med begreppet 
”personliga möjligheter”. Vad hade hänt om vi bytt ut begreppet ”personlig” 

 
7 Begreppet ”erfarenhetspedagogik” är hämtat från litteraturdidaktisk forskning, men jag har lånat det 

eftersom jag tycker att det på ett ändamålsenligt sätt också speglar diskussionerna om förskolan, 
exempelvis diskussionen kring att utgå från barns perspektiv (Sommer, Pramling Samuelsson & 
Hundeide, 2011). 
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mot exempelvis ”fantasifull” eller ”kreativ”? Hade dessa begrepp kunnat leda 

till nya tolkningar, och hade det också gått att få syn på helt andra typer av 
möjligheter? Här menar jag att det finns ett intressant spår att följa och 
eventuellt också utveckla nya begrepp för analyser av möjligheter 

 

Ett kommunikativt sammanhang – ett sammanhang där man 
får lov att vara tyst 
I den första delstudien användes positioneringsteorin (Harré & van 
Langenhove, 1999) som ett sätt att belysa hur barnen kunde positionera sig som 
mer eller mindre kommunikativa. Utifrån det empiriska underlaget drog jag 
slutsatsen att vissa situationer tycktes öppna mer för barnen att inta en position 
som kommunikativa aktörer. Problemet som jag kan se med sådana tolkningar, 
är att de riskerar att stanna i en ytlig bild av vad ett kommunikativt sammanhang 
egentligen innebär. Ett kommunikativt sammanhang måste också innebära 
möjligheter att inta positioner som är mer avvaktande och försiktiga. Under 
cirkelträffarna i den sista studien framhöll lärarna att barnen hade behov av att 
pröva saker flera gånger. De menade att det inte gick att dra slutsatsen att bara 
för att barnen inte var intresserade eller inte ville/vågade/ kunde, betydde det att 
det var en aktivitet som de borde avstå från.  I detta sammanhang ser jag ett 
behov av ytterligare fördjupning och problematisering av vad ett 
kommunikativt sammanhang betyder. Jag ser det som nödvändigt att förståelsen 
av vad ett kommunikativt sammanhang innebär utvidgas till att också inbegripa 
möjligheter att inta positioner som är mer avvaktande och inlyssnande. Ett 
kommunikativt sammanhang innebär inte nödvändigtvis detsamma som att i 
varje stund göra sin röst hörd. 
 

Svårigheten att analysera och diskutera möjligheter 
Genom att fokusera på vilka möjligheter som förskolan kan erbjuda barnen, och 
inte på exempelvis mätningar av barns förmågor, menar jag att det finns en 
framkomlig och mer balanserad väg att gå för att diskutera förskolans effekter 
på barns tidiga lärande. Den här avhandlingen skulle därför kunna bidra till att 
vidga diskussionen, och att fler sätt att diskutera förskolans plats i 
utbildningssystemet kan ta fart. Problemet med att analysera och diskutera 
möjligheter är att de är ett svårfångat fenomen som lätt glider undan. De låter 
sig varken analyseras eller studeras särskilt lätt, eftersom de är flyktiga till sin 
natur och också uppstår på de mest oväntade sätt. Ändå finner jag det 
användbart på många sätt. Jag tycker att begreppet pedagogiska möjligheter har 
varit till hjälp för att diskutera såväl förskolans pedagogiska som dess 
kompensatoriska uppdrag.  

Att jag utgått från teorier om erbjudanden för att diskutera möjligheter har i 
sig gjort det extra utmanande. Många gånger glider de två begreppen in i 
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varandra och gränsdragningen har varit svår. I verkligheten finns det kanske 
ingen exakt gräns mellan ett erbjudande och den möjlighet som uppstår utifrån 
det, men för att kunna göra analyser är man ibland tvungen att plocka isär 
vekligheten för att sedan sätta ihop den igen (Alvesson &Sköldberg, 2010). 

Är ekosystemet verkligen läroplansbaserat? 
Då blicken vändes mot idéen om ett läroplansbaserat ekosystem (Barab &Roth, 
2006) följde flera dilemman. Den tydliga målriktningen som en sådan idé 
förutsätter, blev inte alltid så framträdande. Själva tanken med att förskolan 
utgörs av ett helt ekosystem som kollektivt drar åt ett målinriktat håll, kändes 
därför inte alldeles sann. Jag menar att det kan vara till hjälp att tänka in 
vårdnadshavare, syskon och andra i ett ekosystem som förskolan utgör, men 
samtidigt så ser jag att det blir problematiskt att förstå detta system såsom riktat 
mot specifika mål. Snarare tänker jag mig att läroplanen visserligen är det 
politiska styrdokument som förskolan har att förhålla sig till, men att de 
pedagogiska möjligheter som uppstår under detta arbete är avhängiga långt mer 
komplicerade processer än att de ”uppfyller läroplanens mål.” Det är här jag 

också ser hur begreppet ”pedagogiska möjligheter” skulle kunna vara 

användbart i diskussionen om förskolans plats i utbildningssystemet. Det är 
rimligt att inte enbart se till vilka läroplansmål som är uppnådda, utan också 
vilka nya möjligheter som skapats under detta arbete. 

Implikationer av pedagogiska möjligheter för 
förskolans praktik i förhållande till att skapa 
inkluderande och kommunikativa sammanhang 
Det behövs många och rika tillfällen för barn att kommunicera med jämnåriga. 
Leken utgör ett väldigt viktigt inslag i detta sammanhang. Barnen behöver 
mycket tid som är avsatt för lek, och de behöver lärares stöd för att utforma och 
planera ändamålsenliga lekmiljöer. Det visade sig i delstudie 1 att 
”Dragonman”, en leksak som barnen tagit med hemifrån, utgjorde en ny och 

spännande möjlighet till lek. I delstudie 2 framkom hur det nya material som 
lärarna förberett för barnen stimulerade dem såväl till metaspråkliga samtal som 
till dialoger om egna erfarenheter. I delstudie 3 framhöll lärarna vikten av att 
introducera nytt och spännande lekmaterial för barnen och inte endast stanna i 
föreställningen att barnen behövde sådant som de redan kände sig trygga med. 
Utifrån resultaten är det därför rimligt att argumentera för att pedagogiska 
lekmiljöer behöver innehålla sådant som går utanför det redan trygga och kända. 
Detta resultat kompletterar och nyanserar resultat som framkommit i tidigare 
studier. Henning och Kirova (2012) visade hur det hemtama och bekanta 
utgjorde ett viktigt inslag i de flerspråkiga lekmiljöerna, och föräldrar 
engagerades för att ta med exempelvis köksmaterial.  Här menar jag att det är 
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avgörande att vi stannar upp och ställer oss en central fråga. Varför är det så att 
de barn som inte talar ett majoritetsspråk eller som inte tillhör en 
majoritetskultur skulle ha andra behov än de barn som talar majoritetsspråk och 
tillhör majoritetskulturen? Det är kanske lätt att hamna i en diskussion om att 
dessa barns behov är så ”annorlunda” och att deras behov av trygghet och 

kontakt med det redan kända skulle vara större. Bilden av att det var viktigt med 
trygghet och igenkänning var mycket framträdande i alla tre studierna. Det 
hemlika, kända och trygga framstod som viktigt för pedagogerna i samtliga 
delstudier. Det är intressant att reflektera över vad begreppet ”trygghet” 

egentligen står för i detta sammanhang, och varför det framstår som ett så 
framträdande fokus i de tre studierna som tillsammans utgör den här 
avhandlingen. Är det så att trygghet på något sätt blir överordnat exempelvis 
lärande i mångfaldens förskola? Vad får detta i så fall för konsekvenser? I 
Delacours avhandling (2020) påvisas hur föreställningar om vikten av trygghet 
ibland kan lägga krokben för de flerspråkiga barnen i förhållande till lärande. 
Jag menar att det är av betydelse att vi inte stannar i en idé om att mångfaldens 
förskola automatiskt är en plats av otrygghet. Sådana föreställningar kan skapa 
en ojämlik förskola med olika kunskapsförväntningar på olika barn beroende på 
språk eller etnisk bakgrund.   

Utifrån resultatet av mina studier finns det heller egentligen inget som tyder 
på att flerspråkiga barn har större behov av att leka med sådant som redan är 
känt för dem. Istället visar studierna att när helt nya, okända och annorlunda 
material introduceras, så uppstår många och rika möjligheter för 
språkutvecklande samtal. Det är därför rimligt att argumentera för att ”nytt och 

spännande” är nog så viktigt som ”hemtamt och känt”. Jag ser inte på något sätt 
att barns behov av att möta nya utmanande miljöer skulle vara annorlunda för 
de barn som har ett annat första språk än svenska.  

För att utveckla en stimulerande lekmiljö behövs således kvalificerade 
förskollärare som förstår och reflekterar över vilken betydelse olika typer av 
erbjudanden kan ge. I sammanhanget är det därför intressant att peka på att 
förskolor i så kallat ”utsatta områden” (områden med svåra socioekonomiska 

förhållanden, stor arbetslöshet och låg utbildningsnivå) ofta har svårt att 
rekrytera utbildade förskollärare över huvud taget (Persson, 2015).  Min 
förhoppning är att ljuset på allvar nu riktas mot det kompensatoriska uppdrag 
som förskolan har, och som enligt forskning kan ge ”utjämnande effekter” 

(Heckman, 2011). Kanske krävs extra satsningar på förskolor i socioekonomiskt 
utsatta områden, de som har störst behov av kompetenta pedagoger? Utifrån 
resultatet av den här avhandlingen är det även rimligt att argumentera för att vi, 
forskare, förskollärare och andra som arbetar med frågor kring förskolans 
pedagogiska och kompensatoriska uppdrag, behöver fundera på HUR vi 
diskuterar mångfaldsfrågan. Är det så att våra förväntningar på de barn som inte 
tillhör majoritetskulturen eller pratar majoritetsspråket är väldigt olika de 
förväntningar vi har på övriga barn? Bunar (2010) problematiserar det faktum 
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att många forskare inte alls definierar eller använder termen ”nyanlända”, och 

att det därför är svårt att kartlägga forskning på området. Men i samma stund 
som vi använder termer som ”nyanländ” ”flerspråkig” eller ”utsatt” så måste vi 

också vara medvetna om vad definitionerna gör med vårt sätt att förstå och tänka 
kring dessa barn. Det kompensatoriska uppdraget behöver förstås som att 
förskolan ska kompensera för de skillnader som finns med tanke på ekonomisk 
och social utsatthet, inte reproducera dem. Detta ser jag som en svår utmaning. 

Genom att använda begreppet pedagogiska möjligheter följer också en del 
svårigheter. Möjligen är det också så att genom att fokusera på möjligheter 
skyms sikten för svårigheter. Andra perspektiv såsom exempelvis 
maktperspektiv hade behövts för att fördjupa bilden. Det är rimligt att 
argumentera för att andra typer av analyser hade hjälpt till att måla en mer 
mångfacetterad bild där de ”osynliga” sprickor som ibland framträder i 

materialet hade kunnat bli mer synliga. En sådan ”spricka” finner jag bland 

annat i materialet från delstudie 3. Det framgår av resultatet att jag inte gick 
vidare med de uppslag som samtalen i cirkeln öppnade för. Under en av 
träffarna diskuterades hur olika identiteter skapas och förstärks av de olika fack 
vi människor blir satta i. Det är troligen långt mer komplicerat är att vi kan förstå 
det som händer i termer av möjligheter.  

 

Förslag till kommande forskningsstudier 
Utifrån den här avhandlingens resultat urskiljer jag flera frågor så som 
intressanta att gå vidare med i kommande forskningsstudier. För det första vore 
deltagarorienterad forskning som utgick från ett föräldraperspektiv intressant 
för att studera pedagogiska möjligheter i förhållande till förskolan som ett 
flerspråkigt och inkluderande sammanhang.  

För det andra är det enbart urbana förskolemiljöer som studerats i de tre 
delstudierna. Det vore av intresse att undersöka huruvida innehållet i 
pedagogiska möjligheter ser annorlunda ut i förskolor där kontexten är olik den 
urbana miljön, och där sammanhanget utgörs av landsbygdens specifika 
förhållanden. Jag tror att ett sådant perspektiv hade behövts för att komplettera 
bilden. 

För det tredje skulle pedagogiska möjligheter kunna användas också för att 
studera lärarutbildning som ett flerspråkigt och inkluderande sammanhang. 
Resultatet pekar på att lärares specifika språkliga och kulturella erfarenheter kan 
vara centrala för skapandet av pedagogiska möjligheter. Det vore därför 
intressant att studera hur dessa kan tas tillvara inom lärarutbildningen. 

För det fjärde finns det ett språkligt fokus att gå vidare med utifrån den här 
avhandlingens resultat. Ingen av delstudierna har fokuserat på de pedagogiska 
möjligheter som finns i barns tidiga litteracitet. Genom att ta avstamp i en 
aktionsforskningsdesign skulle det vara möjligt att tillsammans med lärare (eller 
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lärarstudenter) planera forskningsaktioner med syfte att utveckla den 
skriftspråkliga miljön i förskolan, liksom gjordes i delstudie 2 då den 
flerspråkiga miljön utvecklades. Dessa forskningsaktioner skulle kunna 
designas utifrån ett målinriktat fokus där skönlitteratur skulle kunna få en 
mycket mer framträdande roll. 

För det femte vore det spännande att utveckla det deltagarorienterade inslaget 
till att också inkludera barns perspektiv, liksom jag tidigare diskuterat i 
metodkapitlet. Det är troligt att barns perspektiv på pedagogiska möjligheter 
skiljer sig från det perspektiv som framträtt genom avhandlingen.  
 

Avslutande tankar – ljuset på läraren 
Det är nödvändigt att ljuset riktas mot läraren för att förstå hur pedagogiska 
möjligheter uppstår och utvecklas. Kanske kan denna slutsats tyckas lite 
paradoxal, eftersom jag i avhandlingen så tydligt tagit avstamp i teorier som 
fokuserat på miljöns betydelse. Men det ligger i denna paradox ändå något 
intressant. Såväl i miljön som genom barnens lek och de pedagogiska 
aktiviteterna blir lärarens roll ofta avgörande. 

När de tre delstudierna läggs ihop ser jag en tydlig bild utkristalliseras. Jag 
ser hur strålkastarljuset har skiftat från barnen och deras samspel, till lärarna 
och deras samspel. Jag ser hur jag gått från ett tydligt fokus på kulturella 
artefakter och miljöer, till ett mer relationellt fokus. Slutligen ser jag hur bilden 
av barnet som ”fritt” och som någon som kan ”positionera sig som en 

kommunikativ aktör” har fått stryka på foten lite.  Jag ser hur denna frihet ändå 

är starkt kopplad till att barn förses med rätt verktyg för att kunna inta sådana 
positioner. Därför menar jag att vi sviker barnen om vi inte ger dem ett 
genomtänkt och riktat stöd i deras språkutveckling. Tidigare forskning har visat 
att barn kommer till korta med att utveckla flerspråkiga kompetenser då det inte 
finns något riktat eller planerat stöd för hur detta ska gå till, och att det kan 
finnas en fara i att sätta en alltför stor tilltro till att baren helt ”fixar det på egen 

hand” i lek och i meningsfulla sammanhang (Cekaite & Evaldsson, 2017). Vad 
ett sådant ”meningsfullt sammanhang” egentligen betyder ser jag också som ett 

viktigt föremål för debatt om förskolans framtida roll i det svenska 
utbildningssystemet.  

Avslutningsvis vill jag återkomma till flickan i dockrummet på Anderslövs 
daghem. Jag tänker mig att jag håller henne i handen när jag nu står inför att 
formulera slutorden i min avhandling. Jag ser hur hennes nyfikenhet, spontanitet 
och upptäckarglädje har varit helt avgörande för att den här avhandlingen har 
kunnat slutföras. Det är hennes starka behov av att leka och upptäcka som lagt 
grunden till den här avhandlingen. Det är värt att komma ihåg att en stor del av 
vem vi är och vilka vi blir grundläggs i den tidiga barndomen och därmed i 
förskolan. 
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7.  SUMMARY 

This thesis is entitled Pedagogical Opportunities in a Diverse Early Childhood 
Education Practice. It examines pedagogical opportunities in early childhood 
education, a concept that has been further developed throughout the research 
project. Pedagogical opportunities in the context of learning and knowing have 
been examined by Barab and Roth (2006) and Clarkin-Phillips and Carr (2012), 
who argue that possibilities to learn can be regarded as available, inviting and 
personalizing. Opportunities are available through a curriculum-based 
ecosystem and the children’s, parents’ and teachers’ cultural and linguistic 

resources. They are available but are not necessarily used for pedagogical 
planning or the performance of activities. If opportunities are available the next 
step is to make them possible to use, i.e. to make them inviting. Opportunities 
that are both available and inviting are more pronounced and clearer in form 
than opportunities that are only available. Personalizing opportunities are both 
available and inviting and take the individual’s own personal experiences as a 
point of departure.  

Studying pedagogical opportunities by examining the educational practices 
for the youngest children is an appropriate focus for several reasons. Heckman 
(2011) demonstrates the equalizing effects of investments in early childhood 
education on children’s opportunities for further education and equivalent life 

chances. An increasing number of countries recognize the benefits that 
Heckman (2011) describes, i.e. the earlier the investments the greater will be 
the returns. These equalization effects are often emphasized as the most central 
argument for governments to invest economically in national early childhood 
education programmes. Research has shown that early childhood education has 
the potential to become a social and economic benefit for the society and for the 
individual at several levels (Sylva, Melhuish, Sammons, Siraj-Blatchford & 
Taggart, 2010; Bakken et al., 2017). In recent years, early childhood education 
has therefore become a high priority focus for educational research (Persson, 
2008; Persson, 2015; Tallberg Broman, 2015). 
The Swedish early childhood and care system is part of a wider global context, 
and is influenced by various political decisions and changes in society. In recent 
years there has been an increased focus on the effects of education on the 
youngest children. If governments were to take the quality aspect seriously, 
there would be no need for an increased focus on measurement and competition 
between nations. Mackey et al. (2016) point out that we are in need of investing 
in a preschool that takes children’s different environments and varied linguistic 

cultural and social contexts into account. According to Perlman et al. (2017), 
measuring children’s abilities may be an appropriate way to go; however, 
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teachers’ level of education and their didactic ways of organizing the 

educational practice are likewise of importance.  
Sheridan and Pramling Samuelsson (2016) stress that, to achieve positive 

effects, it is not enough for children only to take part of the national early 
childhood education programme. Early childhood education programmes need 
to be inclusive; moreover, children need to be provided with opportunities to 
develop communicative competences (Williams & Sheridan, 2018). This is the 
main reason why this thesis is relevant for both educational research and 
educational practice; it focuses on how potential opportunities can become 
pedagogical in the diverse Swedish early childhood education practice.  

The Swedish preschool can be regarded as a multilingual and heterogenic 
context, hence our reference to “a diverse early childhood education practice”. 

Research has shown that preschool can have equalizing effects on children’s 

opportunities for development and learning, and for further education and 
equivalent life chances. However, as well as take part in the early childhood 
programmes, children must also receive opportunities to develop 
communicative skills in preschool, and an educational context that is 
characterized by inclusion is essential.  

The aim of the present study is to contribute to knowledge about different 
types of possibilities in different contexts in the diverse early childhood 
education practice. The educational contexts that have been studied are 
supposed to be communicative and inclusive. The above aim leads to the 
following research questions: 

 
• How do pedagogical opportunities appear in different contexts and 

activities in the diverse early childhood education practice? 
• What implications do pedagogical opportunities have for the early 

childhood education practice related to creating a communicative 
and inclusive context?  

 

Study 1 examines opportunities for children to develop communication through 
interaction with peers. The study was conducted in a multilingual early 
childhood education setting.  
Study 2 examines opportunities for teachers to develop new strategies by means 
of involving parents in the educational preparing. The study was conducted in 
a multilingual early childhood education setting.  
Study 3 examines opportunities for teachers to develop an inclusive approach 
in preschool in order to support newly arrived refugee families. The study 
involves teachers from different early childhood education settings that have 
received many newly arrived families as a result of the great refugee wave in 
Sweden in 2015 (Swedish Migration Board, 2016). 
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The thesis takes its theoretical point of departure in a socio-cultural 
perspective. The socio-cultural perspective demonstrates how development and 
learning are culturally embedded and institutionally defined. Säljö (2005, 2010) 
argues that the socio-cultural perspective should not be confused with a theory. 
The concept of pedagogical opportunities includes many different issues, which 
is why a variety of theoretical resources were needed for the different studies. 
The socio-cultural perspective of knowledge and action can be regarded as the 
umbrella covering all three studies. Jakobsson (2012, p. 152) emphasizes that 
the term “socio-cultural perspective” is “an overall term of a number of closely 

related theories of people’s learning and development”. The most prominent 
aspect of the socio-cultural perspective is its view on knowledge. Knowledge is 
not considered as a process taking place within the individual, but rather, as 
something produced between individuals. Humans’ ways of meaning making 

and gaining knowledge of reality occur through social interaction, using 
language as the most important tool (Säljö, 2011). The socio-cultural 
perspective therefore often forms a starting point where researchers study the 
social and communicative actions of actors, while they construct a joint 
knowledge (Björklund, 2008). The theoretical point of departure of affordance 
theory (Gibson, 1986) and action research (Lewin, 146; 1997) can be regarded 
as grounded in a socio-cultural perspective of knowledge and action. 
Through the theory of affordance (1986), Gibson develops an alternative way 
of approaching action, where actors and the environment interact, and where 
opportunities (or obstacles), rather than merely the actions themselves, are in 
focus. Actions are seen as embedded in the environment. The most central 
concept of affordance theory is therefore the concept of affordance, which has 
a prominent place in the three different studies. Affordance is used as an 
analytical tool in three different ways. 
“Communication affordance” refers to the possible actions that are embedded 
in the pedagogical environment, which have an impact on children’s 

possibilities to engage in peer communication. Communication affordance can 
be both social and physical (Reed, 1993). As an analytical tool, communication 
affordance is used in Study 1 to analyze what gives children opportunities to 
communicate with peers. 
“Multilingual affordance” refers to what is provided by the classroom 

environment in terms of multimodal, digital, and analogue tools in many 
different languages. As an analytic tool, multilingual affordances were used in 
Study 2 to analyze what kind of didactic organization gives children 
opportunities to engage in multilingual communication. To study the 
multilingual affordances in this thesis we used recordings of parents’ and 

siblings’ voices. 
The affordance network is a “collection of facts, concepts, tools, methods, 
practices, agendas, commitments, and even people, taken with respect to an 
individual, that are distributed across time and space and are viewed as 
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necessary for the satisfaction of particular goal sets” (Barad & Roth, 2006, p 5). 
As an analytical tool the affordance network was used in study 3 to analyze 
what gives teachers opportunities to develop their professional practice with 
regard to introducing newly arrived families into preschool. 

 
Action research is not only a method, but can rather be referred to as an 

approach, or as a method and a theory in combination. The idea is that academia 
and the professional practice come together in a joint knowledge process (Carr, 
2006). The different steps of action research are often described as a spiral, 
where practitioners together with researchers examine, follow up and evaluate 
different actions that are documented, and plan new actions based on the results 
and the common analysis. In this way, the interpretation evolves through a joint 
analysis. Based on the interpretation, a more comprehensive analysis can be 
completed (Rönnerman, 2012). Action research was used as a theoretical point 
of departure in studies 2 and 3. 
 

Study 1 Communication Affordances in a 
Multilingual Preschool – Free and Promoted Fields 
of Action 
According to the revised Swedish Curriculum for Preschools (1998/2010), 
preschool must provide children with opportunities to develop their 
communicative skills through preschool activities. Research has shown that an 
effective way of developing children’s communication skills is to encourage 

and develop a polyphonic language context (Dysthe, 1996). Children’s ability 

to position themselves as communicative actors has therefore been a focus of 
interest. 

Study 1 is grounded in a socio-cultural perspective based on Vygotsky’s 

cultural-historical theory (Vygotsky 1978; 1986; 1995). Furthermore, it is based 
on Gibson’s (1986) assumption that different environments offer actors 
different types of physical and social possibilities for action. Children’s abilities 
to position themselves as communicative actors are analysed using Harré and 
Van Langenhove’s positioning theory (1999). The term “communication 

affordance” has been used to analyse both physical and social communication. 
Further developing Gibson’s theory, Reed (1993) introduces the concepts of 
free and promoted fields of action. These concepts are used to define how 
different affordances are targeted to children in different contexts. “Free fields 

of action” refers to situations where children discover affordances on their own, 
and are allowed and feel free to use them without social constraints (Reed, 
1993). “Promoted fields of action”, on the other hand, refers to situations where 
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affordances are targeted and introduced to children by someone else. Promoted 
fields of action usually include more social barriers. 

The aim of this study was to highlight and understand how children’s 

possibilities to communicate with each other vary in different situations in a 
multilingual preschool setting. In order to understand children’s peer 

communication, the study focuses on situations where children are believed to 
communicate to a great extent with peers, namely in play and during mealtimes. 
More targeted and organized language training, such as at circle time, was 
deliberately not chosen as the subject of observation and analysis in the study.  

The following questions were asked:  
• What impact do artifacts have on communication affordances? 
• What impact do teachers have on communication affordances? 
• How do children’s abilities to communicate vary in different fields of 

action? 
Video observation and field notes were used as a method of data collection. 

The observations were completed with interviews with the teachers. 
Observation was the main data collection method. 
During play, the children used a variety of artifacts for peer communication, 
including but not limited to toys. A colourful blanket with a map served as a 
communication affordance in the children’s play. The toys were used in an 
innovative manner. For example, the tires of the Lego cars were used as rings 
to create “ghost fingers” or “horror fingers”. The observations showed that 

when the children were focused on building puzzles together, they did not 
communicate in the same way as with other types of play. The jigsaw puzzle 
material did not offer the same opportunities for innovative ways of using the 
material, and therefore did not offer alternative ways of playing and 
communicating as did the Lego material. 
Regarding the impact of artifacts for peer communication at mealtimes, 
the teachers tried to introduce the children’s clothes as a communication 

affordance, but without much success. The artifacts used by the children to 
communicate during the meal usually included the food itself. A sandwich was 
used to illustrate a boat and a dog. The children had a conversation about the 
similarity in sound between the words “rice” (Swedish: ris) and “pig” (gris). 
They also used the food as a starting point for reflecting on different languages 
and eating habits. 
The teachers had great faith in the potential of communication affordances. By 
helping to organize the children into smaller playgroups, they supported the 
children’s interaction. Sometimes social constraints were observed in relation 
to how the toys were used. The toys that came from the children’s home 

environment led to a special kind of communication affordance as the children 
introduced new types of play using them. However, they were allowed to bring 
in their own toys only on Fridays. 
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The teachers’ way of organizing the mealtime was important in terms of the 
communication affordances. During breakfast, the children sat by themselves at 
a table, and at lunch they sat together with their teachers. This resulted in the 
children having a different type of communication, and a different kind of 
communication affordances, at breakfast than at lunch. However, it appeared 
that these communication affordances were not supported and followed up by 
the teachers. 
The results indicate that free fields of action provided more communication 
affordances. The children had more frequent conversations, engaged in more 
meta-linguistic reflections, and used the multilingual environment as a resource 
in the dialogues in the fields of free action, compared with the promoted fields 
of action. 
The fact that more communication affordances occurred in the free fields of 
action indicates that it is essential that preschools promote self-initiated play 
and interaction. However, the results also point to the lack of teachers’ support 

for free fields of action. 
The study shows how multilingualism in itself can serve as a significant 
communication affordance. I therefore argue that multilingualism could be a 
starting point for creating new communication affordances.  
 

Study 2 Multilingual Affordances in a Swedish 
Preschool – an Action Research Project  
The Swedish School Inspectorate (2013) stresses that preschools need to 
enhance the didactic working methods aimed at supporting children’s first and 
second language development in early childhood education. Based on this 
requirement, an action research project was started with the aim of developing 
a multilingual environment in preschool. 
Study 2 used multilingual affordances (based on Gibson, 1986, and Reed, 1993) 
as a way to explore how children employ multimodal, digital and analogue tools 
that record multiple languages as well as their own parents’ voices. The study 

is based on an idea of common knowledge production and collaboration 
between universities and preschools (Rönnerman, 2012). 
The aim of the action research project was to develop a multilingual 
environment at preschool. The overarching aim of the study was to find out 
what happens when parents are involved in building a multilingual environment 
in preschool. The study addresses the following research question: 

 
• What happens when parents are involved in constructing a multilingual 

environment in the daily activities in preschool through the use of 
digital tools? 
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The research circle approach was used. The empirical data for the study consist 
of both documented meeting notes of the research circle and the material that 
the participants contributed at the meetings. The participants’ documentation of 

actions was evaluated and interpreted cooperatively during the research circle 
meetings. Based on the common analyses in the circle, a meta-analysis was 
made in which the different analyses were thematized. The method used by 
participants consisted of testing different actions aimed at developing a 
multilingual environment. The actions were documented using a video camera. 
The research circle evaluated and analysed the actions in a collective analysis. 
The teachers tested how a “talking pen” could be used to record the parents’ 

voices and let the children listen to them in their daily activities. The parents 
also filmed themselves in different situations, and the children then watched the 
films in preschool. They also used computer tablets in different ways. 
When the children used the talking pen and the tablet, the teachers rarely asked 
them questions that they already knew the answer to. Instead, they experienced 
that they developed new ways of interacting with the children. For example, 
they asked the children what their mother, father or sibling liked to talk about. 
The teachers described this as a partially new way of communicating with the 
children. 
The teachers said that, as the children got to know the different presentations, 
their awareness of the different languages increased. This increased awareness 
was shown by the children using both translation and meta-linguistic ideas (e.g. 
“This is my language, that is your language.”). 
By actively involving the parents in the activities, the teachers felt an increased 
sense of togetherness. Even the parents expressed this feeling, when answering 
a parenting survey. 
The results can be regarded as a contribution to an increased understanding of 
preschool as a socio-cultural context. By using new technology, it was possible 
to partially erase the fairly immovable boundary between preschool and home. 
The different approaches in the study indicate that more ways of using 
affordances are possible. The study therefore shows that parental involvement 
is an important affordance that should be explored more closely, as 
opportunities for action are embedded in it.  

 

Study 3 Welcoming Newly Arrived Families in 
Early Childhood Education – an Action Research 
Project 
As a result of war and turbulence in the world, Sweden received 163,000 asylum 
seekers in autumn 2015 (Migration Board, 2016). Many of the children of the 
asylum seekers began their education in Swedish school and preschool during 
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this period, which required schools and preschools to take actions in terms of 
organization and planning. Bunar (2015) illustrates how there are shortcomings 
in knowledge about best practices for introducing newly arrived students in the 
Swedish education system, although Sweden has long experience in receiving 
newly arrived children in schools and preschools. When it comes to studies on 
early childhood education, Lunneblad (2017) stresses that there is a lack of 
focus on the younger children, and on the special conditions of early childhood 
education. As this study addresses preschool, it can be regarded as a 
contribution of knowledge to such research. 
The research circle approach was used as a method. The research circle met 
monthly during autumn 2016 and spring 2017. The meetings took place in the 
municipal facilities. The content of the meetings varied. Sometimes a meeting 
was about the materials (notes and photographs) that the participants brought to 
the meeting. The meetings also included some lectures, both by the circle leader 
and by the circle participants themselves, as well as by external researchers. 
These events were used as a starting point for the conversations. 
Study 3 takes its theoretical point of departure in action research, assuming that 
actions can be studied based on the idea of simultaneously introducing a change 
in the action pattern and by observing and evaluating the change (Lewin, 1946; 
Reason & Bradbury, 2001). Actions are seen as embedded in the environment 
(Gibson, 1986).  

The aim of the study is to investigate how early childhood education can 
develop professional practice for receiving and introducing refugee families 
recently arrived in Sweden. The study’s research questions are: 

• What resources are needed to develop the work of welcoming newly 
arrived families?  

• Which kind of organization supports these resources? 
Conversations about planned and implemented research actions were analysed 
in order to understand what components the teachers emphasized as having an 
impact for their professional practice in dealing with newly arrived families. 
The study takes a professional perspective and focuses on teachers’ experiences 

of receiving newly arrived families in preschool and on the competencies that 
develop through these experiences. The early childhood education practice is 
regarded as a “curriculum-based ecosystem” and is investigated through the 

concept of “affordance networks”, where structured planning and cultural, 
social and linguistic experiences are considered necessary and intertwined 
resources in a goal-oriented practice.  
Four themes were identified as significant for teachers to achieve the goal of 
developing their professional practice with regard to welcoming newly arrived 
families: The introduction; Organizing safety and participation; The ability to 
process frightening stories; and Cultural bridges.  
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During the introduction the teachers strived consciously to attach to the 
children, and for this reason they emphasized the importance of having access 
to interpreters. Different types of scaffolding methods were discussed.  
The teachers highlighted that preschool also has an important social function as 
“guiding the families into society”. For this reason, they used the method of 

“walk and talk” where they walked alongside the parents to chat and show them 

the surroundings. Through these walks, the parents could extend their social 
network, as the walks gave them the opportunity to get to know each other. 
Regarding the concept of curriculum components, the introduction, 
introductory talks and the planning and structure that followed were 
highlighted. With regard to the relational components, the supportive function 
of the introductory talks and the idea of building a trustworthy relationship were 
pointed out as significant.  
The teachers discussed how it was possible for preschool to become a context 
for security and continuity for families who had difficult experiences settling 
in. They described how these positive effects were followed by actions to 
involve the parents.  
Cultural bridges were an important component. Since many of the teachers were 
immigrants themselves, they knew about the experiences of reestablishing in a 
new country and were able to use that experience in their practice.   
Some teachers said that it may also be problematic to represent the “immigrant” 

in different contexts. They described how they did not regard the cultural 
bridges as a method or strategy that could be applied in their professional 
practice, but as a possible resource based on their own perspective and interest.  
The teachers said that meeting people in a difficult life situation could be 
stressful and difficult. One of the preschools had developed a model that 
provided access to psychologist support and active collaboration with the social 
services. In some preschools, this opportunity was not developed to the same 
extent. In preschools that did not provide this service the teachers felt that this 
was something their workplaces should develop. They also emphasized that 
they did not want to “intuit the feelings of others” but should learn to keep 
emotions out of it and instead ask “What is possible to do?”  
Although the preschool teachers talked about the importance of not pushing the 
children, they simultaneously described situations and contexts the children 
perceived as scary at first, but were less anxious about the next time when 
exposed to the same situation. This is in agreement with Engeström’s (2015) 

statement that development can only happen when we go beyond what is 
already known. The preschool teachers said that a clear and supportive structure 
was needed to make it possible to create something new together. 

 
Overarching analysis 

One of the conclusions drawn based on the findings of Study 1 was that the 
children’s different native languages could serve as an important 
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communication affordance. The multilingual context was therefore an 
opportunity that was available. On the other hand, this resource was not used to 
a particularly high extent by the teachers. Listening to the sound of different 
languages and comparing and discussing the meaning of words and sounds of 
language can be an effective tool for creating a linguistic awareness in children 
(Liberman et al., 2017). In other words, it could be an opportunity that could be 
made more inviting. 
The findings of Study 1 also showed that interaction with peers was a central 
communication affordance. Interaction with peers appeared as a pedagogical 
opportunity that was both available and inviting because it was used to a 
relatively large extent. However, this opportunity did not appear to be 
personalizing because there was sometimes a lack of support for developing this 
communication affordance based on the specific needs of the children. These 
conclusions can be compared with conclusions from other research studies that 
demonstrated the lack of a conscious support for children’s dialogues (Skans, 
2010; Puskás & Björk Willén, 2017). 
When Study 2 was conducted, the teachers intended to consciously create an 
environment where more languages could be heard during the day. They 
developed pedagogical opportunities that were available (e.g. the parents’ 
languages and experiences were available), inviting (they made it possible to 
make use of recordings and films that the children could listen to and watch) 
and personalizing (they took benefit of the individual linguistic and cultural 
experiences that existed in the curriculum-based ecosystem). 
Interaction with peers appeared in Study 2 and in Study 1, as an opportunity that 
was available and inviting. By scaffolding children’s dialogues, the teachers 

were also able to make them more personalizing. A reasonable conclusion from 
the findings is that a thoughtful and supportive structure needs to be available 
for pedagogical opportunities that are available, inviting and personalizing. 
Study 1 highlights Jonsson’s (2012) discussion about traditional Swedish early 
childhood education practice, which she calls “the didactics of the present” 

where content and methodology are planned based on the present moment. 
Didactics of the present moment can sometimes contrast with a thoughtful and 
supportive structure as described above.       
 
Study 3 showed that teachers saw the mapping of children’s native languages 
as necessary. But as an even more important resource they emphasized the 
importance of being interested in the situation of the newly arrived families, in 
order to understand who they were, and to meet them in the best possible way. 
The teachers stressed that they wanted to make use of the parents’ experiences 

to better understand the children, but at the same time they viewed the parents 
as the ones who needed the most help and support. Thus, the cooperation with 
parents was an available and inviting opportunity, but not personalizing. 
However, the teachers’ own experiences and language skills were opportunities 
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that were available as well as inviting and personalizing as the teachers also had 
experiences of escape and of starting a new life in a new country.  
Free fields of action appeared to be more favourable for communication 
affordances than promoted fields of action. In other words, free fields of action 
were viewed as more inviting than promoted fields of action. Throughout the 
working process it was necessary to reevaluate this conclusion, and a new 
conclusion could be drawn from the research system. Although the children 
were given the opportunity to familiarize themselves with the new educational 
material in Study 2, it was the teachers’ way of organizing that allowed the 
children to benefit from multilingual affordances. Parental cooperation appears 
to present an available and inviting but not necessarily personalizing 
opportunity. Unquestionably, the teachers used the parents as a resource to 
develop educational materials. However, it would have been possible, and 
desirable, to use more systematic ways of taking advantage of parents’ specific 

knowledge to make this opportunity even more personal.  
If preschool is to be an inclusive and communicative context, it is imperative 
that parents’ experiences can be utilized in a much more organized way than is 
the case today. Earlier research has shown that beliefs about identities, power 
relations and ethnicity interact with how preschool regards parents from 
different cultural and linguistic backgrounds (Heng, 2014; Lunneblad, 2013; 
Mahmood, 2013). It is therefore necessary that such performances are raised 
and problematized if the educational practice is to become a communicative and 
inclusive context. 
This thesis shows that opportunities cannot be measured in a concrete way. The 
thesis could therefore help to broaden the discussion by pointing to alternative 
ways of discussing the role of early childhood education in the education 
system. The thesis points to the role of the teacher as vital. 
Based on the results of this thesis, several questions would be of interest to 
pursue in future research studies. Firstly, participatory research based on a 
parental perspective would be an interesting starting point to study pedagogical 
opportunities in relation to preschool as a multilingual and inclusive context. 
Secondly, only urban preschool settings were studied. It would be interesting to 
investigate whether the content of pedagogical opportunities differs in 
preschools where the context is different and includes the specific conditions of 
rural areas. Such a perspective is needed to complete the picture. 
Thirdly, pedagogical opportunities could also be used to study teacher training 
as a multilingual and inclusive context. The findings indicate that teachers’ 

specific linguistic and cultural experiences can be central to the creation of 
pedagogical opportunities. It would therefore be interesting to investigate how 
to use teachers’ varied cultural and linguistic backgrounds as a resource in 
teacher training. 
Fourthly, there is a linguistic focus to proceed with based on the results of this 
thesis. None of the studies have focused on the pedagogical opportunities found 
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in children’s early literacy. Starting from an action research design, it would be 
possible to plan research actions with teachers (or teachers in training) to 
develop the literacy environment in preschool, as was done in Study 2 when the 
multilingual environment was developed. These research actions could be 
designed based on a targeted focus where fiction could play a much more 
prominent role. 
Finally, it would be stimulating to further develop the participatory element to 
also include children’s perspectives. It is likely that children’s perspectives on 
pedagogical opportunities differ from the perspective presented in this thesis. 
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Bilaga 1, Mail till Personal  
 
Hej ….. Jag kontaktar dig med anledning av att jag ska göra en studie av barns 

kommunikation på en flerspråkig förskola. Jag vill undersöka barns 
kommunikation i vardagen. Jag vill se om pedagoger kan möjliggöra barns 
kommunikation. Det jag vill studera är vardagssituationer, som när ni äter eller 
klär på er i hallen. Jag har inte för avsikt att observera när ni har språksamlingar. 
Jag har varit i kontakt med………………för att höra vilken förskola hon tyckte 
kunde vara lämplig för en studie. Hon föreslog er förskola, alltså……….. 

Studien är etnografisk och det innebär att jag vill träffa er och följa er över en 
tid för att verkligen lära känna er och barnen. Jag kommer att använda mig av 
både videokamera och anteckningar, Tror du att du och de andra på 
…..avdelning skulle kunna tänka er att medverka i denna studie? Vänligen 

återkom så fort du talat med ….. och …….och hört hur de ställer sig till 

medverkan Vänliga Hälsningar Åsa Ljunggren, Malmö Högskola 
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Bilaga 2, Brev till föräldrar 
Hej! Jag heter Åsa Ljunggren och är forskarstuderande i Barndom Lärande 
Ämnesdidaktik på Lärarutbildningen vid Malmö Högskola. Jag vill studera 
barns kommunikation och samspel på en flerspråkig förskola. Jag vill också se 
vad förskollärare kan göra för att möjliggöra barns kommunikation och 
samspel. En av mina övergripande frågor är: Vilken roll spelar pedagoger för 
att möjliggöra kommunikation på den flerspråkiga förskolan? Genom 
videoinspelningar, observationer och anteckningar på plats vill jag följa 
barnen och personalen på xxxx Förskola. För att kunna göra detta behöver jag 
ert tillstånd. Det är viktigt att ni känner till att inspelningarna endast kommer 
att användas i forskningssammanhang och inte kommer att spridas. Alla 
barnen kommer att få vara anonyma och deras riktiga namn kommer att 
ersättas med påhittade. Förskolans namn kommer inte heller att offentliggöras. 
Deltagandet är frivilligt. Ni kan när som helst dra er ur undersökningen. Om ni 
har några frågor är ni välkomna att kontakta mig via telefon eller e-post. 
Vänligen fyll i lappen nedan och lämna till personalen så snabbt som möjligt. 
Vänliga hälsningar Åsa Ljunggren, licentiand Telefon:040-6658222 E-
mailadress: asa.ljunggren@mah.se 
……………………………………………………………………………… Jag 

ger mitt tillstånd för mitt barn att delta i studien.  
 

Barnets 
namn……………………………………………………………………………

………….. 
 Målsmans 
undeskrift………………………………………………………………………

………………… 

Datum…………………………………………………………………… 
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Bilaga 3 Presentation av uppstart av forskningscirkel tema flerspråkighet 

 
Det finns många olika sätt att leda och organisera en forskningscirkel.  En viktig 
förutsättning är att skolledare och deltagare tycker att detta är en viktig uppgift 
och kan se vinsterna med att titta på sin verksamhet med ”analytisk” blick. Sven 

Persson (2009) ger en vägledning till hur arbetet kan bedrivas, och lyfter i detta 
sammanhang tydligt fram betydelsen av ramar och förutsättningar samt att dessa 
presenteras klart och tydligt från början för samtliga inblandade.  
 
Vi cirkelledare vill därför här introducera forskningscirkelns ramar, syfte och 
förutsättningar för förskolechefer i stadsdelen. Att deltagarna ska få tid för 
inläsning och reflektion samt ersättas av vikarier vid träffarna är förutsättning 
för att kunna starta. Viktigt att förskolecheferna involveras i processen då det är 
de som känner sin verksamhet och personal.  
 
Lärande samtal – en del av processen 
Vår tanke från start är att få ihop gruppen och skapa ett gott och öppet klimat 
där alla deltagare kan känna sig trygga att våga uttrycka sina tankar och idéer. 
Vi vill därför arbeta med Lärande samtal (Scherp, 2003). 
Vi cirkelledare ser det inte som att vi är”experter” utan betraktar arbetet som en 

dynamisk process där cirkelledare och deltagare kan arbeta sig fram till ett 
gemensamt kunskapande. Sven Persson (2007) framhåller att det dualistiska 
tänkandet kring teori och praktik försvårar mötet mellan forskare och lärare och 
gör forskningscirkelns arbete otydligt. Persson framhåller istället 
forskningscirkeln som ett forum där experter med kompetens och kunskap inom 
olika områden möts. Huvudmeningen med att starta en forskningscirkel är att 
främja förutsättningar för alla deltagare och cirkelledare tillsammans kan ges en 
möjlighet att delta med sitt eget tänkande i en gemensam 
kunskapsproduktionsprocess. Kunskapen ska sökas och skapas i den egna 
verksamheten, tillsammans med barnen och kollegorna, och i forskningscirkeln 
tillsammans med de andra deltagarna och cirkelledarna.  
I detta sammanhang vill vi framhålla styrkan med att vi cirkelledare har olika 
yrkesroller och att vi därigenom kan bidra med en kompetenshöjning från olika 
ämnesområden.  
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Gruppen kommer träffas regelbundet var tredje vecka i två terminer. Processen 
är det viktigaste och den gemensamma erfarenheten i gruppen är betydelsefull. 
Efter avslutad process är tanken att arbetet ska mynna ut i en vetenskaplig 
artikel skriven av Åsa Ljunggren, fil lic. pedagogik. 
 
 
Bilaga 4, Presentation av forskningscirkel med temat flerspråkighet 
En forskningscirkel en mötesplats som till mångt och mycket påminner om en 

studiecirkel, men är mer inriktad på förändring. Den kan betraktas som ett 

försök att upplösa dikotomin mellan forskaren och praktikern. Sina rötter har 

den i arbetarrörelsens folkbildningsideal, och den har i Sverige utvecklats 

som metod under 1970-talet, då högskolekurser startade för fackligt 

förtroendevalda som ett led i att organisera och utveckla kunskapsutbyte 

mellan forskare och fackligt aktiva (Persson, 2009). Eftersom den innebär ett 

forum för forskare och praktiker att utväxla erfarenheter och idéer, behöver 

den alltid bygga på principen om ett ömsesidigt utbyte. En forskningscirkel 

bör ledas av en forskarutbildad eller doktorand, för att möjliggöra en 

förankring i det vetenskapliga fältet. Att läsa och diskutera 

forskningslitteratur, använda teorier och begrepp och reflektera över 

relationen mellan teori och praktik är viktiga delar i processen (Andersson).  

En grundförutsättning för att starta en forskningscirkel är att organisatoriska 

förutsättningar finns i form av stöd från kollegor och arbetsledning samt 

utrymme för reflektionstid (Persson, 2009).  

Behovet av att utveckla praktiken och behovet av att förstå praktiken utifrån 

ett vetenskapligt perspektiv sammanfaller idag med varandra. Det har i det 

systematiska kvalitetsarbetet i staden framkommit att det finns en brist på 

kunskap om hur förskolan på bästa sätt kan arbeta med introduktionen av 

nyanlända familjer. Samtidigt finns det ett påbörjat doktorandprojekt som 

ämnar studera frågan. Organisatoriska ramar för att kunna genomföra cirkeln 

finns redan på plats. Om ni skulle vilja att era förskolor medverkar i detta 

projekt kan ni ge era medarbetare möjlighet att anmäla sig. Tanken är att 

projektet ska mynna ut i en vetenskaplig artikel och vara en del av min 

doktorsavhandling. 

För att det ska bli möjligt att på allvar utveckla professionspraktik, krävs mod 

att våga ifrågasätta den. Det är nog högst mänskligt att vi gärna vill visa oss 

själva från vår bästa sida. Kanske det därför också är naturligt att vi gärna vill 

betona det som vi gör bra, emedan det som behöver utvecklas i vår praktik är 

betydligt svårare att framhålla. Riskerna med att forska kring den egna 

praktiken betonas av flera forskare (Persson, 2009; Andersson, 2007). Att 
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kunna ställa sig ”utanför” den verklighet som vi både befinner oss i och vill 

utveckla är komplicerat. Ett sätt att möjliggöra ett ”främmandegörande” av 

den egna professionspraktiken kan därför vara att lyfta fram den som ett 

studieobjekt, ett föremål för gemensam reflektion. /Åsa Ljunggren 
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