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Abstract 
 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärarna arbetar med nyanlända barns 

språkutveckling i förskolan. För att ta reda på förskollärarnas arbetssätt gällande 

nyanlända barns språkutveckling har sex förskollärare från fem olika förskolor och två 

olika kommuner intervjuats. Utöver detta har även nyanlända barns samspel med andra 

barn som har svenska som modersmål och svårigheter som uppstår i kommunikation 

mellan nyanlända barn och vårdnadshavare undersökts. Det framkom i resultatet att 

förskollärarna försöker på det bästa sättet att främja nyanlända barns språkutveckling 

genom att använda sig av olika material såsom sagopåsar, språkpåsar, bokläsning, 

bilder, TAKK-tecken och AKK kartor. Gällande kommunikationen med nyanlända 

vårdnadshavare är det av stor vikt att båda förstår varandra så att det inte blir 

missförstånd använder förskollärarna bilder, Google translate, vikarier som kan 

vårdnadshavarnas språk samt bokar tolk vid behov. Resultatet har även visat att 

förskollärarna ser ingen skillnad mellan nyanlända barn och barn med svenskt 

modersmål. Det som är viktigt enligt förskollärarna är att vara närvarande och utgå från 

varje enskilt barns behov. 
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1 Inledning 

 

De senaste decennierna har Sverige blivit ett mångkulturellt land vilket har gjort att på 

förskolan finns det barn från olika länder. Ökandet av internationaliseringen i det 

svenska samhället ställde höga krav på människor att kunna förstå kulturella värden av 

mångfald där barns förståelse för värdet av mångfald främjas eftersom förskolan är en 

social och kulturell mötesplats (läroplan för förskolan 98 rev 2018). Detta visar vikten 

av förskollärarnas medvetenhet om nyanlända och de svårigheter som uppstår och hur 

förskollärarna kan stödja dem så att barn når målen i förskolans läroplan. Enligt skollag 

(2010) är en nyanländ någon som som har bott i ett annat land men som nu bor i 

Sverige, någon som har bosatt i Sverige i mer än fyra år räknas inte som nyanländ. 

Gregory och Kenner (2012 refererad i Skaremyr 2014) betraktar att nyanlända barn blir 

placerad i en miljö där det finns ett nytt språk, ny sociokulturell kontext som förskolan 

kan medföra både kulturella och språkliga utmaningar. Barnen bör erbjudas 

lärandemiljöer som stödjer deras förmåga att förflytta sig mellan olika kulturella och 

språkliga kontext (Håkansson, 2003; Gregory och Kenner, 2012 refererad i Skaremyr 

2014).  

 

För att studera hur förskollärarna arbetar med nyanlända barns språkutveckling i en 

mångkulturell förskola har vi intervjuat sex förskollärare vid fem olika förskolor i två 

olika kommuner. Fokus i studien ligger på nyanlända barns kommunikation och 

språkutveckling i förskolan. I studien undersöks förskollärarens bemötande och 

förhållningssätt till nyanlända barn i förskolan. Studien kommer att bidra med en ökad 

kunskap om hur förskollärarna kan arbeta med nyanlända barn i förskolan för barnens 

språkutveckling.  

 

Under vår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har vi upplevt nyanlända barns 

språksvårigheter i förskolan. Eftersom vi själva kom till Sverige som nyanländ är vi 

medvetna om hur svårt det kan vara att komma till ett nytt land när man inte behärskar 

språket. Nyanlända barn har mycket varierande bakgrund och en annan kultur vilket 

leder till att de ska anpassa sig i ett nytt samhälle med ny kultur, nya upplevelser, nya 

traditioner och nytt språk. Men hur kan nyanlända barn anpassa sig i den miljön som de 

befinner sig i när de inte behärskar svenska språket? Kirova (2010 refererad i Skaremyr 

2014) anser att barnens hemkultur och förstaspråk ska värdesättas för att integrera 

mångfald och mångkulturalitet i förskolan eftersom detta stödjer barnen att uttrycka sina 

kulturella förmågor i samspel.  

 

2 Disposition 

 

Examensarbetets disposition är följande: Först presenteras inledningen följt av Tidigare 

forskning och studiens Teoretiska utgångspunkter. Därefter följer studiens syfte och 
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frågeställningar följt av metod därtill resultat och analys. Examensarbetet avslutas med 

en diskussion där studiens metod och resultat framförs. 

 

 

 

 

3 Tidigare forskning  

 

Tidigare forskning söktes i databasen ERIC via EBSCO och SwePub. Databaserna har 

valts på grund av att de riktar sig mot forskning inom det pedagogiska fältet. Sökord 

som har använts för att göra en avgränsning inom ämnet är: Mångkulturalitet, nyanlända 

barn i förskolan, flerspråkiga barn i förskolan, kommunikation, multilingualism, 

language development, multilingual children, preschool. 

I detta kapitel beskrivs forskning kring nyanlända barns språkutveckling utifrån tre 

avhandlingar och tre artiklar av Englishtina (2015), Kultti (2012), Ljunggren (2013), 

Omar (2016), Skaremyr (2014) och Svensson (2012). Nedan följer en kortfattning av 

forskningarnas syfte, analys och resultat. 

 

Englishtina (2015) syftar studien till hur förskollärare bör arbeta för att flerspråkiga barn 

ska kunna utveckla tala majoritetsspråket och hur effektiv byggnadsställningsmodellen 

är för att framkalla flerspråkiga barns språkutveckling. Byggnadsställningar är en 

process där lärare visar hur man löser ett problem och sedan erbjuder stöd endast vid 

behov. Teorin är att när barn ges det stöd de behöver när de lär sig något nytt har de 

möjligheten att använda den kunskapen självständigt. Behovsanalysen har varit en 

sociokulturell byggnadsställningsmodell och resultatet visar att förskollärare behöver en 

byggnadsställningsmodell för att ta fram flerspråkiga barns talspråksutveckling i 

majoritetsspråket. 

 

Syftet med Kulttis (2012) studie är att analysera de villkoren ges flerspråkiga barn att 

utveckla sina språkliga och kommunikativa förmågor samt för deras deltagande i olika 

aktiviteter. Resultatet som visar sig i hennes studie är att svenskan är ett normspråk i 

förskolans miljö där andra språk än svenska är mindre synliga samt förskolan verkar 

vara en miljö där svenska är kommunikationsspråket. Resultatet visar även 

förskollärarnas betydande roll genom att erbjuda barn olika aktiviteter såsom lek, 

sångsamling, sagostund och måltid som bidrar till flerspråkiga barns språkutveckling. 

Ett annat resultat som visar sig tydligt i Kulltis studie (2012) är att barn erbjuds 

lärmiljöer i förskolan som bidrar till socialisation och kommunikation mellan barn på 

svenska genom att delta i olika typer av aktiviteter. 

 

Ljunggren (2013) syftet med studien är att visa olika situationer i en mångkulturell 

förskola ger flerspråkiga barn möjligheten till kommunikation med kamraterna. 

Författaren har använts av observationer och semistrukturerade intervjuer och analyserat 

materialet tematisk kategorisering som sedan har analyserats abduktiv som innebär att 
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teori och empiri har växel spelats. Resultatet av studien visar att leken, samspelet och 

måltiderna erbjuder barnen att kommunicera med varandra och förskollärarnas 

närvarande och föreställningar till barnens kommunikation i olika sammanhang får 

ibland betydelse. 

 

Syftet med Omars (2016) studie är att identifiera de ordförrådstrategier som lärarna 

använder under sina läsnings perioder med barn i förskolan. Kvalitativa 

forskningsmetoder har använts där primärdata erhålls genom observationer medan 

sekundärdata erhålls genom intervjuer med lärare. Studien undersöker hur en 

förskollärare genomför sin verksamhet för att bygga ordförråd under högläsning med 

förskolebarn på engelskaspråket. Förskolläraren fokuserar mest på att få barn läsa texten 

högt och det främsta målet har varit att få barnen läsa texten flytande. Det som visar sig 

i resultatet är att läraren måste genomföra läsningarna högt med barn på ett interaktivt 

sätt för att ge fler möjligheter till barnen att använda ordförrådet på engelska samt i 

olika situationer. Detta för att dra nytta av att förbättra deras mottagliga och 

uttrycksfulla färdigheter på engelska. 

 

Syftet med Skaremyr (2014) studie är att visa hur nyanlända barn deltar i språkliga 

händelser och på vilket sätt de kommunicerar. Skaremyr använder sig av observationer, 

anteckningar och filminspelningar för datainsamling som sedan har analyserats utifrån 

hur majoritetsspråket materialiserats i förskolan för att barn ska kunna delta i kulturella 

samband. Resultatet visar att nyanlända barn använder kroppsspråk, gester, 

påhittadspråk och material och de skuggar, blandar språk och uttrycker med rösten. 

Resultatet visar också att nyanlända barns verbalt språk utvecklas över tid.  

 

Svensson (2012) syftar i sin studie till att lyfta fram förskollärarnas betydande roll för 

flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan samt de möjligheter som ges barn för att 

utveckla språket. Svenssons (2012) studie bygger på ett tvåårigt projekt mellan bibliotek 

och förskolor. Målet med projektet har varit att väcka barnens intresse för böcker samt 

stimulera språket och kulturen för både barn som har svenska som modersmål och barn 

som har ett annat första språk än svenska. De förskolor som har deltagit i projektet har 

fått själva bestämma vad de skulle satsa på och hur de skulle arbeta för att stimulera 

språket. Resultatet visar att det finns stora skillnader, såväl materiellt som de dagliga 

aktiviteterna mellan avdelningarna. På många avdelningar förekom bokläsning flera 

gånger om dagen medan på några avdelningar läste man bok bara en gång i veckan 

vilket är oroväckande eftersom förskolan har en central roll i att stödja och utveckla 

flerspråkiga barns språkutveckling.  

 

3.1 Förskollärares strategier för nyanlända barns språkutveckling 

 

Språk och kultur går hand i hand vilket gör att språkliga kunskapsutveckling kräver 

kulturens kunskap där språket verkar (Baker, 2012, refererad i Skaremyr 2014). Även 

Håkansson (2003) och Gregory och Kenner (2012) pekar på behovet av olika kulturella 

världar för nyanlända barns kunskapsutveckling såsom regler, rutiner och olika 
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lärandemiljöer. Vidare skriver författarna vikten av nyanlända barns 

kunskapsutveckling inom olika språks fonologi, grammatik och skriftsystem och kunna 

omplacera sig i de olika kulturella och språkliga sammanhang. Skaremyr (2014) skriver 

att forskning framställer att arbeta med nyanlända barn som är ny i både språket och i 

förskolan kan vara ansträngande och problematiskt eftersom det är en individuell 

process.  Skaremyr skriver vidare att förskollärare handlar mötet med nyanlända på 

olika sätt utifrån förskollärares kunskap om varje nyanländ barns kulturella bakgrund 

och erfarenheter. Detta leder till förskollärares kunskap om olika kommunikationsmetod 

som främjar nyanlända barns lärande och socialisering, metoderna kan vara lek och 

estetiska ämnen. 

 

Forskningen visar också avgörandet av estetiska ämnen för kommunikationen för barn 

som inte har det verbala språket (Dunn, Bundy & Woodrow, 2012; Hulusi & Oland, 

2010; March, 2012, refererad i Skaremyr, 2014). Thompson (2008, refererad i Skaremyr 

2014) anser att flerspråkiga barn som har ett annat första språk än det språket som 

används i förskolan kommunicerar genom lek, bilder och drama när de inte har det 

verbala majoritetsspråket. March (2012 refererad i Skaremyr 2014) visar att musik kan 

underlätta för gemensamt lärande genom att använda musiken som en metod för 

kommunikation när det uppstår svårigheter i det verbala språket. Dunn, Bundy och 

Woodrow (2012, refererad i Skaremyr 2014) tycker att drama genom digitala verktyg 

ger nyanlända barn möjligheter till att utveckla sin förmåga i majoritetsspråket.  

 

Kultti (2012) utgår ifrån det sociokulturella perspektivet och ser på förskolan som en 

sociokulturell uppbyggnad där barns språkande och deltagande med olika modersmål 

kommer till tals. Författaren betonar även att gruppaktiviteter har stor betydelse för 

flerspråkiga barn som bidrar till att barnet deltar i aktiviteter som stärker deras språk och 

kommunikation. Det är viktigt att förskollärarna använder sig av pekböcker, 

bilderböcker, böcker som handlar om barns vardag för att främja barns språkutveckling. 

Mellgren och Gustafsson (2009, refererad i Kultti 2012) har även poängterat vikten av 

barnböcker och samtalet som sker mellan förskolläraren och barnet. Axelsson, Rosander 

&Sellgren (2005 refererad i Kultti 2012) lyfter fram faktorer som är viktiga för 

flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan. Dessa faktorer är barns ålder när de 

börjar förskolan, vårdnadshavarnas vilja om lärandet av både svenska och modersmålet, 

lärarnas tolkning av vårdnadshavare om att svenska ska vara i fokus i förskolan, 

modersmålets obetydliga roll i både tal och skrift, svenska böckerna dominerar i 

förskolan och sist barns utveckling i svenska och av literacitet på svenska. 

 

Svensson (2012) skriver att förskollärarnas arbetssätt har stor betydelse för barns 

språkutveckling. Det är viktigt att förskollärarna stimulerar barns nyfikenhet på att 

utforska språket genom att välja aktiviteter till en del barn som inte kan börja utforska 

språket. Förskollärarnas förhållningssätt kan påverka barnets språkutveckling både 

positivt och negativt enligt Svensson. Ett positivt förhållningssätt är att ta hänsyn till 

barnet när hen pratar, ställa frågor och låta barnet utvidga sina tankar genom att svara på 

frågor som har ställts samt uppmuntra barnet till diskussion. Däremot ett negativ 
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förhållningssätt är att där förskolläraren hindrar barnets språkutveckling genom att 

barnets frågor besvaras kort med ja, nej eller ett hummande från förskolläraren och det 

sker inget samtal som utvecklar barnets språkförmåga. Kultti (2009,2012 refererad i 

Svensson 2012) poängterar även förskollärarnas betydande roll i att bemöta barn med 

icke statusfyllda språk som farsi, bunong och tigrinja på samma sätt som ett 

engelskspråkigt barn som har högre språkstatus. Det är viktigt att flerspråkiga barn 

upplever att deras språkkunskaper värdesättas och att deras modersmål är lika värdefullt 

som svenska språket. 

 

Omar (2016) betonar att ordförråd spelar en central roll för lärandet av ett annat språk 

samt utvecklingen av barns läskunnighet. Vidare skriver författaren att det av stor vikt 

att lärarna använda sig av effektiva metoder vid högläsning som kan främja småbarns 

ordförrådslärande. Tidigare forskning har visat att högläsning har stor betydelse för 

utvecklingen av barns ordförråd (Purcell-Gates, McIntyre, & Freppon, 1995; Whitehurst 

et al., 1999; Beck, McKeown, & Kucan, 2002; Brabham & Lynch-Brown, 2002; 

Collins, 2005 refererad i Omar 2016). Meller, Richardson & Hatch (2009, refererad i 

Omar 2016) anser att när läraren läser en berättelse för barnen sker det en integrering 

mellan barn och läraren. Detta bidrar till att möjligheter skapas för utvecklingen av 

ordförråd som hjälper barn att förstå berättelsen. Forskningen visar även betydelsen av 

bokläsningen där läraren integrerar med barnen genom att föra diskussion om 

berättelsen. Genom diskussionen använder barnen språket och visar sin förståelse för 

berätteslen (McKeown, & Kucan, 2002, refererad i Omar 2016). Trelease (2001, 

refererad i Omar 2016) skriver att anledningen med bokläsning är att lugna ner barn, 

informera, förklara och väcka deras nyfikenhet. Vidare skriver författaren när läraren 

läser för barnen ger de möjligheter att lära sig ordförråd, samt olika meningsstrukturer 

och berättelsestrukturer för att utveckla det andra språket. 

 

Englishtina (2015) påpekar att förskollärare bör skaffa sig en upplysning av att använda 

vardagliga aktiviteter för att bygga ordförråd genom att exempelvis ställa frågor om 

kläder när barnen klär på sig eller om mat när de äter. Englishtina bevisar att även om 

flerspråkiga barn inte använder byggnadsställningar för mer utvecklat språk i sin 

mening bör förskollärare hjälpa barn genom att välja ställningsstrategier som underlättar 

för barns sitt eget lärande. Detta ger möjligheten till flerspråkiga barn att engagera sig i 

en aktiv inlärningsprocess där förskollärare bygger på barns nuvarande kunskap. 

Englishtina påpekar också att byggställningar kan vara en forskningsuppgift när 

flerspråkiga barn försöker hitta lösningar på frågorna som förskollärare ställer i 

vardagliga aktiviteter vilket motiverar barn att lära sig mer. Englishtina (2015) anser att 

en erfaren social miljö är avgörande för språkinlärning, med detta menar Englishtina att 

förskollärare och barngruppen kan ordnas i denna sociokulturella aktivitet. En grund för 

betydande inlärning hos flerspråkiga barn ökas genom interaktion med kamrater, 

förskollärare och föräldrar tycker Englishtina. Vidare bevisar Englishtina avgörandet av 

förskollärares roll gällande undervisningsställningar. Det vill säga att endast kunskapen 

om innehållet räcker inte för lärandet utan det kräver också undervisningsstrategier. 

 



 

6 

 

3.2 Kommunikation mellan förskollärare och nyanlända barn  

 

Ljunggren (2013) förklarar begreppet kommunikation som innebär att göra något 

tillsammans med andra, kommunikation i förskolan kopplas med barns samarbete och 

samlärande. Enligt Vygotskij (1978 refererad i Ljunggren, 2013) lärandet sker när de 

yttre upplevelserna och erfarenheterna omvandlas till inre processer i kommunikation 

med andra. Hyltenstam, Axelsson & Lindberg (2012, refererad i Skaremyr 2014) anser 

att nyanlända barn lär sig majoritetsspråket omedvetet och informellt i förskolan. 

Ljunggren (2013) visar att barn utvecklar det verbala språket genom interaktion med 

andra i omgivningen men barn som inte har det verbala språket pratar de mer med 

jämnåriga barnen än med vuxna i kommunikationen. Tellgren (2004, refererad i 

Ljunggren 2013) påpekar att barns interaktion och samspel är svårfattad i förskolan 

särskilt när barnen inte får stödet från förskollärare vid behov, eftersom barns relationer 

skapas med användandet av olika resurser som förskollärare bör erbjuda barnen. 

Bygdeson-Larsson (2010, refererad i Ljunggren 2013) belyser också att barns 

kommunikationsutveckling kräver närvarande och uppmuntrande förskollärare som är 

där och då för barnensskull. 

 

Förskollärare i en mångfald förskola har svåra arbetsuppgifter gällande samtal när 

nyanlända barns språknivå är lägre än deras intellektuella nivå (Benkert, Hålland & 

Wallin, 2007 refererad i Ljunggren 2013). Flerspråkiga barn som inte har tillräckligt 

med verbalt språk använder icke-verbala resurser vilket underlättar kommunikationen, 

barns blickar, gester och nyttjande av olika förskolans material som leksaker är 

avgörande för flerspråkiga barns kommunikation (Polly Björk-Willen, 2006 refererad i 

Ljunggren 2013). En tillåtande miljö för barns röster är bra för språklig och kulturell 

mångfald (Dysthe, 1996 refererad i Ljunggren 2013). Att ta barnens röst på allvar och 

ge tiden till att lyssna på till exempel barnens berättande kan användas som en metod 

för flerspråkiga barns språkutveckling i en mångfald förskola. Detta kan möjliggöra att 

bygga en bro mellan vardagsspråk och mer formellt språk (Wedin, 2010 refererad i 

Ljunggren 2013)   

 

Barn som har svårigheter i det majoritetsspråket behöver erbjudas samtalspartner som 

har lika språkutvecklingsnivå eller mer kompetent i sin språkutvecklingsnivå för att 

behärska sin språkliga kompetens (Bruce, Hansson & Nettelbladt, 2010, refererad i 

Ljunggren 2013). En annan viktig faktor för barns språkutveckling är förskollärarnas 

barnsyn och förhållningssätt till utveckling av samspelet (Ljunggren 2013). Ljunggren 

skriver vidare att uppmuntrade barn till kommunikation och samarbete satsar på att 

samarbeta när det finns stöttande förskollärare. Fokus i Ljunggrens (2013) ligger på en 

ny aspekt av att komma närmare till barns kommunikation vilket leder till att synliggöra 

förskollärares didaktiska planering även fast barnens kommunikation år i fokus. Björk- 

Willen (2006, refererad i Ljunggren 2013) betonar också vikten av att kräva mera 

studier och forskningar kring barns språkanvändning i ett flerspråkigt sammanhang.  
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Hulusi och Oland (2010 refererad i Skaremyr 2014) beskriver svårigheterna i nyanlända 

barns förflyttningar mellan olika kulturer. Författarna menar att för nyanlända barn kan 

det bli svårt att skapa nya relationer när de tappar bort sin identitet i förflyttningens 

process mellan olika kulturer. Hulusi och Oland skriver vidare att förskollärare bör 

skapa möjligheter för nyanlända barn att berätta sina känslor och erfarenheter genom 

exempelvis olika symboler så att de utvecklar en djupare uppfattning om sin 

förflyttning. Skaremyr (2014) lyfter nyanlända barns utmaningar i språket och kultur i 

den nya miljön som de befinner sig i bör förskollärarna förstå. Detta leder till att 

förskollärarna kan veta hur de stödjer barnen genom att använda olika strategier. 

Skaremyrs (2014) studie visar att rollekar och aktiviteter av kommunikativa verktyg ger 

nyanlända barn möjligheten till deltagandet i språkliga händelser. Studien visar också 

att deltagandet i språkliga händelser kan nyanlända barn genomföra i samspel med barn 

och förskollärare i omgivningen vilket hjälper barnen att få tillgång till deltagande och 

inflytande. 

 

3.3 Flerspråkighet  

Kulti (2012) har studerat flerspråkiga barns språkutveckling och pekar på vikten av 

förskolan som ett samband och hjälpmedel för språkutveckling som kan vara 

funktionellt i ett mångkulturellt och globaliserad samhälle. Hon har fokuserat på de 

villkor som förskolor ger till flerspråkiga barns utveckling både i det svenska språket 

och även modersmålet. Enligt Kulti (2012) avses förskolan som det första steget i 

utbildningssystemet där skaffar sig flerspråkiga barn språkkunskaper i tidig ålder. 

Kultti & Pramling Samuelsson (2006 refererad i Kultti 2012) har studerat lärarnas 

förhållningssätt till flerspråkiga barns utveckling och lärande i förskolan. Författarna 

pekar på vikten av lärarnas samverkan med barn och vårdnadshavare för 

språkutvecklingen. Det är viktigt att lärarna ökar sina kunskaper om barns erfarenheter 

både i och utanför förskolan för att kunna skapa möjligheter till lärande.  

 

Kultti (2012) skriver i sin avhandling att i dagens läge är förskolan en plats där inträffar 

möten mellan barn och vårdnadshavare med olika språkliga bakgrund. Enligt författaren 

lärandet av svenska är en fråga av stor vikt om flerspråkiga barns livsvillkor och 

rättigheter. Vidare skriver författaren att både modersmålet och andraspråket har stor 

betydelse för flerspråkiga barns lärande samt barn som har annat modersmål än svenska 

får bättre möjligheter att lära sig svenska. Kultti betonar att flerspråkiga barn inte får de 

förutsättningar för att utveckla modersmålet, däremot ges det goda möjligheter som 

utvecklar deras svenska. Enligt skolverket (2011, refererad i Kullti 2012) har alla barn 

med ett annat modersmål än svenska rätt till modersmålsstöd vilket ska organiseras av 

kommunerna.  

 

Svensson (2012) har skrivit i sin artikel om att förskolan ska vara en plats där barn ges 

stimulans inom olika områden inte bara språkutveckling. Svensson betonar med stöd 

från läroplanen för förskolan, att förskollärarnas uppgift är att barn får tillgång till en 

god miljö för språkutveckling. Det är även viktigt att förskollärarnas medvetenhet och 

kunskap höjas inom språkutveckling. Scheele, Leseman och Mayo (2010 refererad i 
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Svensson 2012) anser att flerspråkiga barn är lite sena i sin språkutveckling jämfört med 

enspråkiga barn. Anledningen är att enspråkiga talar och hör samma språk alltid medan 

flerspråkiga har olika språk att höra och tala med vilket leder till att flerspråkiga har 

lägre utbildning än enspråkiga.  

 

Att vara social är en tillgång men det finns även andra intellektuella och språkliga 

positiva effekter. Till exempel flerspråkiga kan urskilja språkljud i ord samt deras 

skriftspråk är mer utvecklade än enspråkiga (Bialystok, Craik och Freedman 2007; Hoff 

2012; Wodniecka et al refererad i Svensson 2012). 

Svensson (2012) talar om språkets status och att i Sverige har svenskan den högsta 

statusen men det är viktigt att förskollärarna har samma bemötande för andra språk som 

har lägre status (tigrinja, kurdiska eller bunong). Thomas och Collier (2002 refererad i 

Svensson 2012) anser att barn som har ett annat modersmål och där lärarna visar positiv 

attityd till barnets modersmål och ser barns flerspråkighet som en tillgång fick bättre 

resultat i skolan än enspråkiga barn. 

 

4 Teoretiska utgångpunkter 

 

Teorin som ligger till grund för denna studie utgår ifrån den sociokulturella teorin. Val 

av teorin har gjorts på grund av det sociokulturella perspektivet beskriver att utveckling 

och lärande sker i ett socialt och kulturellt sammanhang. Förskolan är en social 

mötesplats där barn lär sig de sociala och kulturella sammanhangen i samspel och 

kommunikation med både förskollärarna och andra barn. Nilholm (2016) bekräftar att 

kommunikationen är viktigt i det sociokulturella perspektivet. Förskolan påverkar barn 

att agera och tänka. Med tanke på detta har vi förstått att den här teorin passar till 

studien. Ett sociokulturellt perspektiv tydliggör de sociala och kulturella sammanhang 

där barn lever i är som formar deras sätt att tänka och agera. 

 

Vygotskij (refererad i Smid 2010) betraktar att kunskap skapas genom interaktion med 

andra människor i en social kontext i det sociokulturella perspektivet. Med detta menar 

Vygotskij att människor i omgivningen och deras föreställningar och värderingar 

påverkar ens liv, påverkan äger rum genom att betrakta andra människor som 

presenterar ett nytt tankesätt. Författaren skriver vidare att barns språk och 

begreppsbildning utvecklas genom interaktion och aktiviteter i vardagslivet i det 

samhället som de lever i. Det vill säga att de abstrakta begreppen som ingår i kulturen 

kan barn möta i en formell undervisningsmiljö vilket författaren kallar det för från 

vardagliga till vetenskapliga begrepp. Smidt (2010) förklarar begreppen mediering och 

internalisering som är centrala i det sociokulturella perspektivet. Mediering innebär att 

använda kulturella redskap för att förstå omvärlden, till exempel är språk en metod som 

används för att kommunicera och utbyta tankar. Enligt Vygotskij handlar internalisering 

om sambandet mellan det tysta inre talet och det talade språket. 
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5 Begreppsdefinition  

 

Flerspråkighet: 

Flerspråkighet innebär språkutveckling på flera språk gradvis och vid samma tillfälle, 

enligt skolverket är begreppet flerspråkighet att barn har ett första språk och senare 

lägger till fler språk. 

 

Kommunikation:  

Kulti definierar begreppet kommunikation som en länk mellan kultur och tänkande. 

 

Mångkulturalitet: 

Begreppet mångkulturalitet i förskolans inriktning innebär att där det finns barn som har 

olika etnicitet, kön och social klass.  

 

Nyanländ:  

Enligt skollag (2010) är en nyanländ någon som som har bott i ett annat land men som 

nu bor i Sverige, någon som har bosatt i Sverige i mer än fyra år räknas inte som 

nyanländ. 

 

6 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att undersöka förskollärarnas uppfattningar kring nyanlända 

barns språkutveckling i förskolan och kommunikationen med barnen och 

vårdnadshavare. 

 

6.1 Frågeställningar  

 

• På vilket sätt arbetar förskollärarna med nyanlända barn för att stärka deras 

språkutveckling? 

• Vilka svårigheter uppstår i förskollärarnas kommunikation med barnen och 

vårdnadshavarna? 

 

7 Metod  

Under detta avsnitt har behandlats urval, metod för datainsamling, genomförande, 

bearbetning av analys, reliabilitet och validitet och sist etiska övervägande. 

 

7.1 Datainsamlingsmetod  
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Då studiens syfte är att undersöka förskollärarnas uppfattningar kring nyanlända barns 

språkutveckling i förskolan och svårigheterna i kommunikationen med barnen och 

vårdnadshavarna, har valet varit att genomföra en kvalitativ studie genom intervju som 

datainsamlingsmetod. Bryman (2018) visar att en semistrukturerad intervju ger stor 

frihet till intervjuarna att utforma svaren på sitt eget sätt. Valet av 

datainsamlingsmetoden har varit givande för studien då studiens syfte är att undersöka 

förskollärarnas uppfattningar i studiens aktuella ämne utifrån sina arbetserfarenheter 

och upplevelser. I en semistrukturerad intervju kan det komma följda frågor utifrån 

intervjuarnas svar som lutar åt ett vanligt samtal. Bryman visar vidare att frågor som 

inte är inräknad i intervjuguiden kan ställas utifrån intervjuarnas svar, men på det stora 

hela ställas frågorna i den ursprungliga ordningen. 

 

7.2 Urval   

Urvalet har varit att få med förskolor från två olika kommuner för att få en uppfattning 

av vilka förutsättningar kommunerna erbjuder mångkulturella förskolor. Förskolorna 

kontaktats via mejl och informerats om studiens syfte och därmed ställts en fråga om de 

skulle vilja delta. Förskollärarna frågades även om de skulle kunna tänka sig att bli 

inspelade under intervjun vilket underlättar bearbetning av materialet med möjligheten 

till att lyssna av materialet flera gånger. 

 

För att kunna undersöka studiens syfte och frågeställningar har bestämts att intervjua 

förskollärarna som arbetar i mångkulturella förskolor samt har erfarenheter av att arbeta 

med nyanlända och även flerspråkiga barn. Det har tagit en månad att hitta sex 

förskollärare i fem olika förskolor och två olika kommuner. Från början har några 

förskollärare kontaktats via mejl och telefon med förklaring av studiens syfte och 

frågeställningar samt frågats om någon av de skulle vilja delta i studien. Förskollärarna 

har tackat nej på grund av tidsbrist eller fler av de har inte haft erfarenheter av att arbeta 

med nyanlända barn. Eftersom intervjuer skulle börjas så fort som möjligt har bestämts 

att gå runt till olika förskolor och fråga förskollärarna på plast om de skulle vilja delta i 

studien. En del har tackat ja direkt och fler av de skulle ringa och höra av sig vilket de 

inte har gjort. Efter alla förskole besök har sex förskollärare visat intresse att delta i 

studien som har haft erfarenheter av att arbeta med nyanlända barn. Intervjuerna 

genomförts i förskolornas personalrum där förskollärarna har skrivit sin medgivande till 

att delta i studien. 

 

7.3 Genomförande 

Intervjuerna har genomförts med sex förskollärare som har arbetat mellan fem och 

fyrtiotre år inom förskola. Intervjun har utförts mellan tjugo och fyrtiofem minuter. En 

semistrukturerad intervju har tagit plats där både intervjuarna och studenterna har varit 

engagerat. En semistrukturerad intervjumetod har varit givande eftersom svaren från 

intervjuarna har lett till följdfrågor och intressanta diskussioner. Intervjun har varit 

smidig på grund av att studenterna har delat ansvaret för att skapa en lugn miljö för 

intervjuarna. En av studenterna har ställt de färdiga frågorna och den andra studenten 
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har tagit hand om inspelningen på mobilen där även båda har deltagit i följdfrågorna och 

diskussionerna. Alla ljudfilerna från intervjuer har flyttats från mobilen till dator och 

sedan transkriberats. Intervjumetoden medverkat till studien genom att det har varit 

möjligt att lyssna av inspelningen flera gånger.  

 

7.4 Bearbetning av data 

Det insamlade materialet från de inspelade intervjuerna och transkriberingen av 

ljudinspelningen har analyserats tematiskt utifrån studiens teoretiska utgångspunkt som 

är det sociokulturella perspektivet. Teorin beskriver att utveckling och lärande sker i ett 

socialt och kulturellt sammanhang. Val av teorin baseras på studiens syfte där det 

sociokulturella perspektivet är adekvat för att kunna tolka och analysera förskollärarnas 

arbetssätt för att främja nyanlända barns språkutveckling, nyanlända barns samspel med 

kamraterna och svårigheterna i kommunikationen med nyanlända barn och 

vårdnadshavare. Då förskollärarna inte har nämnt det sociokulturella perspektivet under 

intervjun om deras arbetssätt har det ändå varit möjligt att utgå ifrån teorin under 

intervjun och analys av det insamlade materialet. Bearbetning av transkriberingen har 

varit genomtänkt så att det tas hänsyn till det förskollärarna anser som viktigt och det 

som är relevanta till att ge svar på undersökningsfrågorna. I enighet med detta har det 

insamlade materialet delats och tematiskt redovisats i resultat.  

 

7.5 Reliabilitet och validitet  

Gällande reliabilitet och validitet skriver Bryman (2018) för att uppfatta den sociala 

verkligheten och händelserna som inträffar i vardagliga situationer är det de som lever i 

denna verklighet som har förmågan att reflektera över den sociala verkligheten vilket är 

ett föremål för en undersökning. Studien bygger på att föredra sin validitet och 

reliabilitet genom att skapa en god relation med intervjuarna så att de blir uppmuntrade 

till att öppna sig och berätta sin uppfattning och svara på frågorna. Metoden intervju har 

upplevts givande för studien eftersom otydliga svar hade kunnat tas reda ut med stöd av 

följdfrågor.  

  

Enligt Bryman (2018) innebär semistrukturerad intervju en intervjuguide där används 

färdiga frågor som ordningsföljden på frågorna varierar. Det vill säga att intervjuarna 

svarade på frågorna utifrån sina arbetserfarenheter. Gällande studiens validitet och 

reliabilitet är det givetvis svårt att få några allmänna konklusioner på grund av studiens 

limitativa utsträckning. Brinkkjaer (2013) visar att validitet värderas beroende på hur 

undersökningsprocessen är upplagd och genomförd. Då studiens syfte är att undersöka 

förskollärarnas uppfattningar kring nyanlända barns språkutveckling i förskolan och 

svårigheterna i kommunikationen med barnen och vårdnadshavarna, har avsikten inte 

varit att få allmänna kontext som gäller för alla förskollärare. 

 

7.6 Etiska övervägande 

Innan att börja med studiens process har det tagits hänsyn till de fyra centrala etiska 

aspekter inom vetenskaplig forskning. Val av fokus till studien läggs på förskollärarnas 
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upplevelser och erfarenheter av att arbeta med nyanlända barn och deras 

vårdnadshavare. Förskollärarna har informerats både muntligt och skriftligt om studiens 

syfte och gett sitt samtycke. Enligt vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska riktlinjer 

har förskollärarna fått information om samtyckeskravet som innebär att delta frivilligt 

och informationskravet som innebär att de har rätt till att avbryta deltagandet i studien. 

Vidare har förskollärarna informerats den tredje riktlinjen nyttjandekravet som innebär 

att all insamlingsdata kommer att användas av endast till studiens syfte och den fjärde 

riktlinjen konfidentialitetkravet som innebär att all insamlingsdata skulle användas 

konfidentiellt. Deltagarnas identitet, förskolornas namn och var förskolorna befinner sig 

i landet är anonym.  

 

8 Resultat och analys  

Här nedan beskrivs resultatet utifrån de intervjuer som har utförts med sex olika 

förskollärare i två olika kommuner. Resultatet är kategoriserat i fyra olika rubriker som 

är förskollärarnas arbetsmetoder som främjar nyanlända barns språkutveckling, 

förskollärarnas tankar kring yrket och en mångkulturell förskoleverksamhet, svårigheter 

i kommunikation med nyanlända vårdnadshavare och nyanlända barns samspel med 

andra barn och anpassningen av verksamheten. Syftet med rubrikerna är att tydliggöra 

det förskollärarna har sagt utifrån intervjufrågorna. Deltagarnas identitet är anonym och 

används initialer, förklaring till initialerna är:  

F1:1 – Förskola 1: förskolläraare 1 

F1:2 – Förskola 1: förskollärare 2 

F2:1 – Förskola 2: förskollärare 1 

F3:1 – Förskola 3: förskollärare 1 

F4:1 – Förskola 4: förskollärare 1 

F5:1 – Förskola 5: förskollärare 1 

 
8.1 Förskollärarnas arbetsmetoder som främjar nyanlända barns 

språkutveckling 

 

Förskollärarna i studien betonar vikten av att vara tydlig i sitt kroppsspråk när barn inte 

behärskar det verbala språket. De anser att förskollärare har möjligheten att ta nytta av 

vardagliga sysselsättningar som tar plats i verksamheten under dagen, genom att tala om 

det de håller på med till barnet. Exempelvis benämna varje klädesplagg under 

påklädning. 

 

För förskolläraren F1:1 verkar inte ett nyanlänt barn annorlunda på något sätt utan att 

förskollärare är tydlig i sitt kroppsspråk, använda lättare ord och att vara öppen för det 

de pratar om att spinna på det. F2:3 möter nyanlända barn som vilket barn som helst, 

hen tycker att kroppsspråk och ögonkontakt är viktigt. F3:4 anser att framför allt är 

kroppsspråket, blicken, tecken och tydlighet viktigt men också att gå ner på barnets nivå 

och se till att barnet förstår rutinerna i vardagen så att barnet får vara med och få ett grep 
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en dag på förskolan. F4:5 den här förskolan är annorlunda eftersom det finns personal 

som pratar många olika språk vilket underlättar för både barnen och förskollärarna. F1:2 

har en annan uppfattning gällande nyanlända barn att förskollärare måste föredra 

trygghetsarbete till att börja med. 

 

…när man tänker på nyanlända barn måste man jobba med tryggheten på 

ett annat sätt då är språket inte i första hand, utan det är snarare barnen 

har kommit från olika tillvaro. 

 

Hen utrycker vidare att tryggheten är det viktigaste eftersom finns det inte trygghet då 

finns det inte lärande. Trygghetsarbete innebär för F2:3 små barngrupper och lugnt så 

att förskolläraren tar det i barnens takt samt deras intresse vad förskolläraren kan tillföra 

i det och bilda en förbindelse, sedan kan förskollärare börja arbeta med barns 

språkutveckling. Alla förskollärare i studien säger att det finns olika hjälpmedel för 

nyanlända barns språkutveckling bland annat bilder, TAKK-tecken, AKK- kartor, 

bokläsning, språkpåsar, sagopåsar och flanosagor.  

 

Utöver dessa hjälpmedel anser F1:2 att prata sakta, prata tydligt, göra verksamheten 

roligt, lustfyllt och spännande är avgörande för nyanlända barns språkutveckling. F1:1 

tycker att det är viktigt att säga korta meningar så att barnen förstår, hen menar ”säg 

bara de viktiga orden utan att använda många ord och långa meningar”. Utifrån hens 

trettiofyra års erfarenhet av att arbeta som förskollärare och för det mesta i 

mångkulturella förskolor, är korta meningar lättare för flerspråkiga barn i förskolan. 

F1:1 och F1:2 påpekar att prata i arbetslaget ofta om olika arbetsstrategier och lära av 

varandra är utvecklande för förskollärarna. F1:1 har tagit upp ett exempel som har sket 

under intervju dagen 

 

Jag sa till ett nyanlänt barn i morse att hoppa i byxorna och barnet antog 

det som att ”hoppa i byxorna” 

 

Hen menar att det är viktigt att prata i arbetslaget eftersom ibland kan det tas förgivet att 

nyanlända barn kan något, men de kanske inte kan det. Hen hade tänkt säga till barnet 

att sätta byxorna på sig men barnet hade hoppat runt i hallen efter barnet har tagit 

byxorna på sig. F2:3 tycker att det är viktigt att tänka på planeringen och aktiviteter som 

är lärande för nyanlända barns språkutveckling. Hen tycker också att bygga bra relation 

med vårdnadshavarna är avgörande för att förstå barnets situation och tidigare 

upplevelse.  

 

F3:4 bekräftar att nyanlända barn har rätt till 80-timmars språkstöd i denna kommun 

vilket förskollärarna kan fördela timmarna på ett passande sätt. Språkstöd innebär att 

man beställer en person som kan prata barnets modersmål för att tolka för barnet tills 

barnet har lärt sig lite svenska och hjälpa till att förmedla till vårdnadshavarna hur en 

svensk förskola fungerar under inskolningsperioden. Hen anser att om barn kommer till 

Sverige när de är små är de lika som andra barn som föddes i Sverige vilket gör att 
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förskollärarna inte behöver planera något särskilt för nyanlända barn, men när de 

kommer i fem års ålder behöver förskollärarna tänka på att anpassa verksamheten på ett 

annat sätt.  

… när barn kommer i fem årsålder ska man jobba på olika sätt så att 

barnet kommer in i rutiner samtidigt kan barnet bidra med något, så att 

barnet inte känner sig skuld för att inte kunna det som man gör här. 

 

Hen menar att barn som kommer från en annan kultur behöver komma in i rutinen vilket 

kräver en egen planering för att barnet ska lära sig språket och vardagliga rutiner, 

exempelvis mycket läsning. Hen anser också att ett nyanlänt barn kan vara en tillgång 

till ett nytt lärande för barngruppen som barnet har tagit med sig från sin kultur. Enligt 

hen har detta två fördelar, den ena är för barnets självkänsla att barnet inte känner sig 

skuld för att inte kunna en svensk förskolas kultur. Den andra är att barnet kan bidra 

med något annorlunda från sin kultur till barngruppen. Flera av förskollärarna i studien 

anser att läsning och dialog är språkutvecklande för nyanlända barn. 

 

Målet är att det ska bli en dialog exempelvis vid högläsning om ett barn 

blir intresserad av en boll i boken kan man ha konversation om den, 

eftersom det är bra att bli öppen till det de vill prata om. 

 

F1:2 tycker att det är viktigt att uppmuntra det nyanlända barnet till en konversation 

genom att bli öppen till det barnet vill prata om. Hen anser att en förskollärare behöver 

vara flexibel och växla en planerad aktivitet till en annan aktivitet beroende på det som 

sker där och då, eftersom det viktigaste är lärandet. F4:5 tycker att barn är duktiga på att 

kommunicera genom att använda alla sina synen. Hen har upplevt många gånger att 

nyanlända barn blir glada när hen förstår vad barnen vill säga. Hen har tagit ett exempel 

som har sket i en matsituation där ett barn inte har det verbala språket men har pekat på 

mjölken, förskolläraren har hällt mjölk i barnets glas och barnet klappade händerna.  

 

 

8.2 Förskollärarnas tankar kring yrket och en mångkulturell 

förskoleverksamhet  

Förskollärarna i studien har en positiv syn på yrket förskollärare. Flera av förskollärarna 

tycker att det är ett givande och utvecklande yrke eftersom man utmanar sig varje dag 

genom att möta olika barn som har olika behov hela tiden. Två av förskollärarna tycker 

att yrket är roligt och spännande. F1:1 har 34-års erfarenhet och anser att yrket 

förskollärare är bra det hen tycker har blivit mindre bra är att barngruppen har utökats 

och mycket nya arbetsuppgifter som ska utföras inom samma ram men samtidigt 

givande eftersom yrket har fått ett annat status än tidigare.  F5:6 tycker att yrket 

förskollärare är underbart, hen har 43-års erfarenhet av att arbeta som förskollärare och 

anser att sedan första förskolans läroplan har kommit i 1998 har det hänt mycket i 

förskolans verksamhet och utrycker sig: 
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…det blev extra roligt när första läroplanen kom och den förstärks varje 

gång den reviderades… 

 

F1:2 och F3:4 bekräftar att yrket är utvecklande, det finns möjligheten att hitta sätt för 

sin egen utveckling genom att ha olika uppdrag såsom att bli utvecklingsledare, mentor 

till studenter, handledare till studenter och likabehandlings uppdrag. På detta sätt får 

förskollärarna egen fortbildning i yrket. F2:3 och F4:5 bekräftar att inom 

förskoleverksamheten upplever förskollärarna olika saker varje dag. Barnen har olika 

nivåer och lärandet skiljer sig från det ena till det andra vilket är spännande för 

förskollärarna att vara med och bidra till den utvecklingen som sker i varje individ. 

 

Gällande förskoleverksamheten bekräftar fyra av förskollärarna i studien att 

flerspråkighet är en tillgång samtidigt betonar de vikten av modersmålet. F1:1 tycker att 

känslan till språk är det viktigt, hen betonar vikten av att prata barnets modersmål 

hemma eftersom barnet får språkkänslan från modersmålet. F1:2 uppfattar att barnens 

språkutveckling kanske tar längre tid när det finns många olika språk, men det är 

möjligt att kunna kommunicera på många olika sätt ändå. F3:4 anser att när en 

förskollärare har erfarenhet av att arbeta i en mångkulturell förskola går det bra men när 

förskolläraren inte har varit i en mångkulturell förskola kan det kännas utmanande. Hen 

bekräftar att när barnet hade en grund i sitt modersmål är det lättare för barnet att lära 

sig det svenska språket.  

 

När föräldrarna pratar ”sämre” svenska med barnen är det svårt för 

barnen att lära sig svenska, eftersom de inte har ett fullkomligt språk. 

 

F3:4 menar att många vårdnadshavare vill att deras barn ska lära sig svenska språket 

fort vilket gör att de pratar svenska med sina barn hemma och barnen lär sig inte ”rätt” 

svenska samtidigt tappar barnen modersmålet. Hen säger vidare att flerspråkiga barn har 

ofta sämre svenska även när de blir äldre på grund av att vårdnadshavare med svensk 

bakgrund har en kultur där de pratar med sina barn sedan barnen är små men i andra 

kulturer ofta pratar inte vårdnadshavarna med sina barn på det sättet. Exempelvis ”Nu 

ska vi klä på oss och åka bil, nu ska du sätta dig på stolen och äta mat”. F4:5 tycker 

också att mångfald är en tillgång men ibland tänker hen om hur det kommer att gå för 

barnet i skolan. 

 

F2:3 och F5:6 anser flerspråkighet som ett problem eftersom förskollärarna vill ge 

barnen mycket med kunskap men språkbristen tillåter inte förskollärarna att erbjuda så 

mycket som de egentligen skulle vilja. F2:3 säger att även om flerspråkighet är ett 

problem måste förskollärare bli medveten om att alla har olika behov och verksamheten 

ska vara en individanpassad. Hen säger vidare att det kräver mycket energi men det är 

fortfarande ett behov som allt annat, exempelvis ett barn kanske har språket men det 

barnet har också autism och behöver särskilt stöd. 

 



 

16 

 

Förskollärarna belyser att det skulle behövas mera stöd från kommunen och chefer så att 

nyanlända barn utvecklar sitt svenska språk. Det finns special pedagog, det finns 

vikarier som kan barnens modersmål och det finns information om var förskollärarna 

kan söka hjälp för språkstöd men förskollärarna tycker fortfarande att det skulle behövas 

ännu mera stöd. Förskollärarna belägger att det finns tolk vid behov, men ibland kan 

förskollärarna känna sig otillräckliga när de inte tar tag på tolk. Förskollärarna säger 

vidare att kommunen och cheferna måste vara medvetna om att behovet av stöd skiljer 

sig från förskola till förskola. (F1:1, F1:2, F2:3 och F4:5).  

 

Nyanlända barn har rätt till 80-timmars stöd vid inskolning, vi går på 

fortbildning, teckenkurs och hur man använder bilder som stöd. Vi har 

tillgång till tolk via telefon och på plats när vi har utvecklingssamtal och 

föräldramöte, vi går på föreläsningar som chefer ordnar om att man kan 

uppleva kulturkrock…(F3:1) 

 

Hen tycker däremot att förskollärarna får tillräcklig med stöd fast det är i samma 

kommun som de andra förskollärarna som upplever att de inte får tillräcklig med stöd. 

F3:4 säger vidare att när det kommer förskollärare som inte har erfarenhet av att arbeta 

inom en mångkulturell förskola stötar förskollärarna varandra. Hen belyser att 

föreläsningarna är givande för att ha förståelse för andra kulturer. Förskollärarna och 

vårdnadshavarna förstår ofta inte varandra eftersom de har olika åsikter kring hur barn 

ska vara. Exempelvis barn ska inte vara ute när det är kallt för att de blir sjuka tycker 

vårdnadshavarna medan förskollärarna tycker att barn ska vara ute för att hålla sig frisk.  

 

Barnen är lättare att möta, det är svårare med vårdnadshavare (F5:6) 

 

Denna förskollärare arbetar i en annan kommun där nyanlända barn inte har språkstöd 

som den andra kommunen har, däremot har de rätt till tolk vid behov. Allt ansvar 

hänger på förskollärarna fast hen upplever inte det som ett problem, eftersom nyanlända 

barn på hens avdelning är endast en sjätte del av barngruppen. Detta gör att nyanlända 

barn lär sig svenska språket fort i samspelet med kamraterna. Hen bekräftar att det inte 

är svårt att möta nyanlända barn, däremot är det svårt att möta vårdnadshavarna. Det 

uppstår ofta kulturkrock exempelvis vårdnadshavarna vet inte vikten av inlämnings- och 

upphämtningstiderna, de förstår inte att barnen inte har rätt till att vistas i förskolan när 

vårdnadshavarna är lediga och när förskollärarna förmedlar något till vårdnadshavarna 

och frågar om de har förstått, nickar de fast de inte har förstått.  

 

 

8.3 Svårigheter i kommunikation med nyanlända vårdnadshavare 

 

Förskollärarna upplever svårigheter i kontakt med nyanlända vårdnadshavare på grund 

av språkbrist. Förskollärarna anser att det är viktigt att bemöta vårdnadshavare dagligen 

för att kunna byta information om barnet och berätta om det som händer i förskolan 

varje dag. F1:1 berättar att ibland säger vårdnadshavarna att de förstår men det gör dem 
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inte och det är förskollärarnas ansvar att de har förstått samt uppmuntra de till att fråga 

om de inte förstår. Vidare berättar F1:1 att: 

 

Man kan rita och berätta samtidigt. Säga bara det man vill säga inte 

massa annat. Ta hjälp av personal som har annat språk för att 

kommunicera med vårdnadshavarna. 

 

Vidare uttrycket F1:2 att det är svårt när vårdnadshavarna säger att de förstår när de inte 

gör det vilket blir det missförstånd. Förskollärarna försöker på det bästa sättet 

kommunicera med vårdnadshavarna genom att använda sig av olika appar på lär plattan 

för att visa bilder samtidigt som de pratar och boka tolk vid behov.  

 

Förskollärarna instämmer i att barn lär sig lättare språk genom att göra det 

förskollärarna säger varje dag men det blir svårare när det gäller vårdnadshavare. 

F2:3 berättar att de försöker använda vikarier, ha utvecklingssamtal på engelska och 

boka tolk för att underlätta kommunikationen. Vidare berättar hen att de har 

informationstavla som förskollärarna uppmuntrar vårdnadshavarna att titta på varje dag 

och fråga om de inte förstår.  

 

Har man bra kontakt med vårdnadshavarna har man vunnit mycket för 

barnets utveckling och lärande. 

 

Samtliga förskollärare har varit eniga om att språkbristen försvårar kommunikationen 

mellan förskollärarna och nyanlända vårdnadshavare. Förskollärarna lyfter fram vikten 

av vardagskontakten med vårdnadshavarna som kan underlätta samarbetet. F3:4 tycker 

att kommunikation med vårdnadshavare är svårt då förskollärarna och vårdnadshavarna 

har olika syn på tider, schema, och extra kläder. Ibland kan det bli svårt att förmedla 

dessa informationer då vårdnadshavarna inte kan språket. Därför är det bra för 

förskollärarna när det kommer vikarier som kan vårdnadshavarnas språk. F3:4 och F5:6 

anser att det är viktigt om vårdnadshavarna får information om hur en förskola i Sverige 

fungerar på SFI (svenska för invandrare). 

 

Det är en utmaning för förskollärarna att få vårdnadshavarna förstå hur 

det fungerar i samhället.   

 

Enligt F4:5 är det viktigt att som förskollärare vara medveten om vad de säger och vilka 

ord man använder så att det blir inget missförstånd. Förskollärarna använder bilder och 

Google translate men ibland kan det vara konstigt, däremot känner vårdnadshavarna 

pinsamt att ha tolk och säger att de kan svenska. Vidare berättar F3:4 att hen vill lära sig 

och fråga vårdnadshavarna om deras kultur men det är svårt när de inte har språket. En 

annan svårighet som F5:6 tar upp är olikheter mellan kulturen. Vårdnadshavarna har 

svårt att bestämma över sina barn ibland vilket kan bero på deras kulturella bakgrund. 

 

Ibland skriker barnen och vårdnadshavarna skrattar. 
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8.4 Nyanlända barns samspel med andra barn och anpassning av 

verksamhet 

 

De flesta av förskollärarna uttrycker att de anpassar verksamheten efter varje barns 

behov oavsett barnet är nyanländ eller barn som behöver särskilt stöd. F3:4 har sagt 

exempelvis ”vi måste anpassa verksamheten utifrån de barngruppen vi har. Vi har till 

exempel tre olika läsgruppen istället för en samling för hela barngruppen”. F1:1 och 

F5:6 anser att barn lär av varandra och barn lär sig snabbare än vuxna eftersom vuxna 

tolkar mycket. Förskollärare F1:1 berättar att forskningen visar att det inte behöver vara 

många svensktalande barn för att hjälpa de nyanlända barnen men hen anser att barn lär 

sig av andra barn vilket gör det för förskolläraren att hålla med den sammansättningen. 

 

När barn lär sig av varandra blir lärandet naturligt. 

 

Vidare uppger F2:3 att verksamheten planeras genom att förskollärarna tänker på hur de 

pratar, benämna saker, mycket sång, ramsor, använda olika metoder för 

kommunikationen för att förstå varandra.  

 

Att jobba på en mångkulturell förskola har aldrig varit jobbigt utan det 

har varit givande.   

 

F1:2 berättar att när det gäller inskolning av nyanlända barn behöver de extra hjälp i 

några veckor eller flera månader beroende på det enskilda barnet. Hen menar att det 

som skiljer sig med inskolning av svensktalande barn och nyanlända barn är att de 

behöver förstå varandra för att kunna kommunicera. Hen pekar även på mindre grupper 

och barn med olika bakgrund i gruppen.  

 

När man har en barngrupp med endast andra modersmål blir språket 

fattigt vilket skapar mycket konflikter.  

 

När det gäller nyanlända barns samspel med andra barn anser alla förskollärare att barn 

oftast leker på samma sätt oavsett de har kommit från olika kulturer samt hittar ett sätt 

att kommunicera med varandra. Förskollärarna har varit överens om att barn lär och 

utvecklas genom samspel med andra barn. Förskollärare F5:6 uttrycker att när det finns 

fler svensktalande barn lär barn sig av varandra så det beror på hur blandad gruppen är. 

De betonar vikten av förskollärarnas närvarande och att vara medveten om barnets 

behov. F1:1 och F1:2 jobbar på en småbarnsavdelning och tycker att på grund av att 

barnens språk inte har utvecklats använder barnen mest kroppsspråk. Men med äldre 

barn blir det ofta missförstånd och konflikter vilket kräver att förskollärare ofta måste 

vara i närheten för att leda, konsekvensbeskriva och berätta. 
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Det är därför det behövs extra personal för att kunna vara i barnens 

samspel.  

 

F2:3 har jobbat på en mångkulturell förskola där det finns många barn som har samma 

språk vilket underlättar för barnen att hitta kompisar. Hen tycker att om det inträffar 

kroppsligt bråk kan det inte bara vara på grund av språkbrist utan det kan vara andra 

problematik som gör att barnen slåss. Hen förstår också att det kan bli svårt för ett barn 

som inte behärskar ett språk vilket gör att det blir kroppsligt. Vidare berättar 

förskolläraren att jobba med nyanlända barn är inte annorlunda från andra barn som 

behöver särskilt stöd utan det handlar om att bli medveten om barnets behov. 

 

Ofta försöker nyanlända barn visa det de vill uttrycka på olika sätt för 

att göra sig förstått. 

 

F3:4 tycker att det är viktigt att vara med barnen när de leker och stötta dem när de inte 

förstår varandra. Hen berättar att när förskolan är en mångkulturell är det inte konstigt 

för barnen men när det kommer barn som inte har varit i en mångkulturell förskola blir 

allt nytt. Hen anser att barn hittar varandra snabbt oavsett deras bakgrund. 

 

Till exempel två barn pratade engelska med varandra fast båda hade inte 

engelska som modersmål. 

 

Enligt F4:5 är barn fantastiska på att kommunicera. Hen tycker att barnen använder alla 

synen de har. Två barn som inte har samma språk samspelar på ett bra sätt.  

 

Varje barn har sitt eget språk som är en process. 

 

 

8.5 Sammanfattning av resultat 

 

Det som har visat sig i resultat gällande nyanlända barns språkutveckling och 

kommunikation med förskollärarna är att samtliga förskollärare i studien har arbetat på 

många olika sätt för att kunna främja nyanlända barns språkutveckling. Alla 

förskollärare var eniga om att det inte finns skillnader mellan nyanlända barn och barn 

som har svenska som modersmål. Med detta menar förskollärarna att 

förskoleverksamheten ska anpassas individuellt utifrån alla barns behov och brist på 

språk är ett behov till nyanlända barn. Förskollärarna lyfter fram verktyg som används 

för nyanlända barns språkutveckling, dessa verktyg är bilder, TAKK-tecken, AKK 

kartor, sagopåsar, bokläsning, sångpåsar och flanosagor. Förskollärarna använder även 

kroppsspråk, korta meningar och konkreta föremål, de pratar sakta, pratar tydlig, 

benämner allting och boka tolk vid behov samt göra verksamheten roligt, lustfyllt och 

spännande. En av förskollärarna belyser vikten av att arbeta med nyanlända barns 

trygghet framför allt. Förskolläraren menar att barn kommer från olika tillvaro vilket 

kan göra det svårt för barnen att lära sig och utvecklas. Förskollärarna bekräftar att det 
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är lättare att kommunicera med barnen än med vårdnadshavarna. De poängterar även 

vårdnadshavarna ska informeras hur det svenska förskolan fungerar, eftersom det är en 

utmaning för förskollärarna att få vårdnadshavarna förstå hur det fungerar i förskolan. 

Enligt förskollärarna uppstår det alltid svårigheter i kommunikation med 

vårdnadshavarna. Förskollärna belyser även vikten av att vårdnadshavare ska prata sitt 

modersmål hemma med sina barn. 

 

9 Diskussion  

 

9.1 Metoddiskussion 

 

Det har bestämts från början att genomföra undersökningen genom att intervjua 

förskollärarna på förskolor vilket har varit till stor hjälp att nå studiens syfte. Resultatet i 

studien skulle bli annorlunda om en annan metod än intervju skulle användas samtidigt 

har metoden fungerat bra trots att det har varit första gången att intervjua någon. 

Bryman (2018) betonar att när man ska genomföra intervju för första gången kan det 

kännas skrämmande och risken att göra misstag är stor. Vidare skriver författaren att det 

är viktigt att vara medveten om förekommande och oväntade faktorer som påverkar 

intervjun negativt.  En kvalitativ metod med semistrukturerade intervju har valts till 

studien med syftet att undersöka förskollärarnas arbetssätt kring nyanlända barns 

språkutveckling. Det har varit lämpligt att använda av en semistrukturerad intervju för 

att ta del av intervjuarnas erfarenheter och upplevelser. Bryman (2018) anser att genom 

att använda sig av semistrukturerade intervju har man möjlighet att ställa följdfrågor 

under intervjuerna för att få en mer fördjupad förståelse från förskollärarnas svar. 

Intervjufrågorna har formulerats basretat på studiens syfte och frågeställningar vilket 

har bidragit till tio intervjufrågor.  

 

Det skulle ha varit bra om intervjuarna fått ta del av intervjufrågor i förväg för att de ska 

ha en uppfattning om vad frågorna handlar om. På grund av svårigheter med att hitta 

förskollärarna tidigare har de inte fått frågorna men detta har inte påverkat 

intervjuprocessen negativt.  Intervjuarna i studien har varit positiva till intervjufrågorna 

vilket har lett till en framgångsrik intervju. Samtidigt har intervjuarna fått den tiden de 

behövt för att kunna svara på frågorna i lugn och ro. Enligt Bryman (2018) finns det 

kriterier för en lyckad intervju där ska intervjuaren visa hänsyn och låta intervjuarna 

prata klart samt ställa enkla och förståeliga frågor. Intervjuerna har utfört genom 

ljudinspelning med hjälp av en privat mobiltelefon detta för att kunna lyssna flera 

gånger samt inte missa viktiga information som intervjuarna har sagt. Samtidigt har alla 

intervjuare känt sig bekväm med att bli inspelat under intervjun. Fördelar med 

ljudinspelningen är att det underlättar analysen av vad deltagarna säger samt forskaren 

kan göra upprepade granskningar av intervjuarnas svar. Det finns även nackdel med 

ljudinspelningen och det är att digitala ljudfiler är stora och behöver stort utrymme när 

man ska flytta eller spara de (Bryman, 2018).  
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9.2 Resultatdiskussion  

 

Studiens syfte har varit att undersöka förskollärarnas uppfattningar kring nyanlända 

barns språkutveckling i förskolan och svårigheterna i kommunikationen med barnen och 

vårdnadshavarna. För att ta reda på det ställdes olika frågor till förskollärarna bland 

annat hur de bemöter nyanlända barn i vardagen, vad de får för stöd, hur de anpassar 

verksamheten, hur nyanlända barn samspelar med kamraterna och om 

kommunikationen med vårdnadshavare. I tidigare forskningen visar Trelease (2001, 

refererad i Omar 2016) att bokläsning där förskolläraren integrerar med barnen genom 

att föra diskussion om berättelsen är avgörande. Vidare skriver författaren att 

bokläsning ger nyanlända barn möjligheter att lära sig ordförråd, olika 

meningsstrukturer och berättelsestrukturer för att utveckla det andra språket. Studiens 

resultat visar också att bokläsningen och dialog är språkutvecklande för nyanlända barn. 

Studiens resultat visar även avgörandet av att uppmuntra nyanlända barn till en 

konversation. 

 

Tidigare forskning (Englishtina, 2015) visar att en erfaren social miljö är avgörande för 

språkinlärning. Englishtina menar att flerspråkiga barns språkutveckling ökas i 

sociokulturella aktiviteter genom interaktion med kamrater, förskollärare och 

vårdnadshavare. Studiens resultat visar att även förskollärarna har varit överens om att 

barn lär sig och utvecklas genom samspel med kamraterna. Studiens resultat visar 

vidare vikten av barngruppens utformning, det vill säga att när det finns fler 

svensktalande barn i barngruppen lär nyanlända barn sig av varandra. Resultatet visar 

också att flerspråkiga barn har ofta sämre svenska på grund av att vårdnadshavare med 

svensk bakgrund har en kultur där de pratar med sina barn sedan barnen är små, men i 

andra kulturer pratar inte vårdnadshavare med sina barn på det sättet. Björklund (2018) 

belyser familjens betydande roll som formar barnen och deras identitet. Vidare skriver 

Björklund att familjen i västvärlden brukar vuxna samtala med barnen sedan barnen är 

små och inte ens har börjat prata. Detta visar vikten av sociokulturella aktiviteter för 

språkinlärning vilket överensstämmer med tidigare forskningen.   

 

Vidare bevisar Englishtina (2015) i tidigare forskning avgörandet av förskollärares roll 

för lärandet gällande arbetsstrategier utöver förskollärares kunskapen om innehållet. I 

enighet med tidigare forskningen visar studiens resultat vikten av förskollärarnas 

närvarande och att vara medveten om barnets behov. Det vill säga att verksamheten 

måste anpassas utifrån både det individuella barnet och de barngruppen som finns vilket 

gör att det är viktigt att förskollärarna tänker på hur de pratar, benämna saker, mycket 

sång, ramsor, använda olika metoder för kommunikationen för att förstå varandra. 

Studiens resultat visar vidare att när barn inte har det verbala språket kan det bli 

missförstånd och konflikter vilket kräver att förskollärare ofta måste vara i närheten för 

att leda, konsekvensbeskriva och berätta.  
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Nyanlända barn som inte har tillräckligt verbalt språk använder kroppsspråk för att 

underlätta kommunikationen, barns blickar, gester och nyttjande av olika förskolans 

material som leksaker är avgörande för nyanlända barns kommunikation. I enighet med 

tidigare forskning (Polly Björk-Willen, 2006 refererad i Ljunggren 2013) visar det sig 

att förskollärarna tycker barn är duktiga på att kommunicera genom att använda alla 

sina synen. Förskollärarna betonar även vikten av att avse planeringen och aktiviteterna 

för nyanlända barns språkutveckling. Med detta menar förskollärarna att verksamheten 

planeras genom att se till hur förskollärarna pratar, benämna saker, mycket sång, ramsor 

och bokläsning men framför allt att göra verksamheten roligt, lustfyllt och spännande är 

avgörande för nyanlända barns språkutveckling.  

 

En tillåtande miljö för barns röster är bra för språklig och kulturell mångfald visar sig 

även i tidigare forskning (Dysthe, 1996 refererad i Ljunggren 2013) och 

överensstämmer med Skaremyr (2014) där hon lyfter nyanlända barns utmaningar i 

språket och kultur i den nya miljön som de befinner sig i bör förskollärarna förstå. 

Skaremyr menar att förskollärarnas förståelse för nyanlända barns utmaningar gör att 

förskollärarna blir medvetna om hur de stödjer barnen genom att använda olika 

strategier. Dessutom visar studiens resultat vikten av att uppmuntra det nyanlända 

barnet till en konversation genom förskollärarnas öppenhet till det barnet vill prata om. 

Det vill säga att en förskollärare behöver vara flexibel och växla en planerad aktivitet 

till en annan aktivitet beroende på det barnet är intresserad av. Björklund (2018) pekar 

på vikten av vuxnas uppmärksamhet av det barnet utrycker och det är i samspelet som 

en konversation sker.  

 

I tidigare forskningen (Benkert, Hålland & Wallin, 2007 refererad i Ljunggren 2013) 

anser att förskollärare i en mångfald förskola har svåra arbetsuppgifter gällande samtal 

när nyanlända barns språknivå är lägre än deras intellektuella nivå. Detta går isär med 

studiens resultat där förskollärarna inte alls tycker att de har svåra arbetsuppgifter. 

Studiens resultat visar förskollärarnas uppfattning om att nyanlända barns 

språkutveckling kanske tar längre tid när det finns många olika språk i en mångkulturell 

förskola, men det är möjligt att kunna kommunicera på många olika sätt ändå. 

Förskollärarna tycker också att arbeta med nyanlända barn är inte annorlunda från andra 

barn som behöver särskilt stöd utan det handlar mer om att bli medveten om barnets 

behov. Förskollärarna i studien bekräftar att det finns olika hjälpmedel för nyanlända 

barns språkutveckling bland annat bilder, TAKK-tecken, AKK kartor, bokläsning, 

språkpåsar, sagopåsar och flanosagor. Förskollärarna påpekar också att kroppsspråket, 

blicken, tecken och tydlighet är viktigt men också att gå ner på barnets nivå och se till 

att barnet förstår rutinerna i vardagen så att barnet får vara med och få ett grep en dag på 

förskolan. 

 

Studiens resultat visar således i enighet med tidigare forskning (Skaremyrs, 2014) att 

nyanlända barns deltagande i språkliga händelser där de kan genomföra i samspel med 

barn och förskollärare i omgivningen hjälper barnen att få tillgång till deltagande och 

inflytande. Förskollärarna i studien tycker att barn kan lätt samspela med andra barn och 
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förskollärare genom att använda alla sina synen. Vidare säger förskollärarna gällande 

nyanlända barns samspel med andra barn anser de att barn oftast leker på samma sätt 

oavsett de har kommit från olika kulturer samt hittar ett sätt att kommunicera med 

varandra.  

 

Däremot visar studien att det är svårt för förskollärarna att kommunicera med 

vårdnadshavare. I enighet med tidigare forskning (Kultti, 2012) bekräftar att i dagens 

läge är förskolan en plats där förskollärare möter med barn och vårdnadshavare som har 

olika språklig bakgrund. Vidare skriver författaren att både modersmålet och 

andraspråket har stor betydelse för flerspråkiga barns lärande samt barn som har annat 

modersmål än svenska får bättre möjligheter att lära sig svenska. Studiens resultat visar 

där förskollärarna poängterar att det alltid uppstår svårigheter i kommunikationen med 

vårdnadshavarna. Förskollärna belyser även vikten av att vårdnadshavare ska prata sitt 

modersmål hemma med sina barn. Detta resultat överensstämmer med tidigare 

forskning där Thomas och Collier (2002 refererad i Svensson 2012) visar att barn som 

har ett annat modersmål och där lärarna visar positiv attityd till barnets modersmål och 

ser barnets flerspråkighet som en tillgång får bättre resultat i skolan än enspråkiga barn. 

 

Sammanfattningsvis visar studiens resultat att förskollärarna främjar nyanlända barns 

språkutveckling genom att använda sig av olika arbetsstrategier. De använder olika 

hjälpmedel bland annat sagopåsar, språkpåsar, bokläsning, bilder, TAKK-tecken och 

AKK kartor. I studiens resultat bekräftar förskollärarna att anpassa verksamheten utifrån 

de barngruppen som finns och planera utifrån varje barns behov är viktigt. 

Förskollärarna erbjuder nyanlända barn att få tillgång till deltagande och inflytande i 

verksamheten. De anser även att barn har lätt att samspela med andra barn och 

förskollärare genom att använda alla sina synen vilket gör att förskollärarna inte 

upplever mångkulturalitet som ett problem. Däremot känner förskollärarna svårigheter i 

kommunikationen med vårdnadshavarna. Förskollärarna lyfter fram modersmålets 

betydelse för inlärningen av det svenska språket hos nyanlända barn. 

 

 

10 Slutsatser och vidare forskning 

 

10.1 Slutsatser 

 

Syftet med denna studie har varit att belysa förskollärarnas arbetssätt kring nyanlända 

barns språkutveckling. Studiens frågeställningar har blivit besvarade genom de sex 

intervjuer. Förskollärarna i studien har inte upplevt svårigheter i arbetet med nyanlända 

barn samtidigt har det inte varit utmanade för de flesta av förskollärarna. 

Samtliga förskollärare använder olika metoder och har ett förhållningssätt där nyanlända 

barn får tillgång till olika språkliga hjälpmedel som främjar deras språkutveckling. 

Utifrån resultatet av studien har vi kommit på det att det skulle bli bra om det har 

funnits resurser som pratade nyanlända barns modersmål vilket gör att barnen känner 
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sig trygga. Förskollärarna visar intresse för nyanlända barns kultur och tycker att det är 

av stor vikt att kunna några ord på barnens modersmål. När det gäller kommunikation 

med vårdnadshavarna nämner förskollärarna svårigheter på grund av språkbrist men de 

gör sitt bästa för att kunna kommunicera. Resultatet stämmer med tidigare forskning 

och våra erfarenheter som visar att barn lär sig i interaktion med sin omgivning. Enligt 

förskollärarna ska barngruppen vara blandade med både svensktalande barn och barn 

som har ett annat modersmål än svenska för nyanlända barns språkutveckling. En av 

förskollärarna uttrycker att om det är bara flerspråkiga eller nyanlända barn på förskolor 

blir språket fattigt.  

 

 

10.2 Vidare forskning 

 

Utifrån studiens resultat tycker vi att kommunerna ska informera nyanlända 

vårdnadshavare hur en svensk förskola fungerar så att allt ansvar inte hänger på 

förskollärarna. Utöver detta tycker vi att cheferna skulle kunna tänka sig att ordna 

föräldramöte för nyanlända vårdnadshavare en till två gånger per termin där det finns 

tolk på vårdnadshavarnas språk. I mötet med vårdnadshavarna skulle kunna 

förskollärarna och cheferna vara på plats där de berättar och visar hur en svensk 

förskola fungerar utifrån de didaktiska frågorna vad, hur, varför och för vem. Studiens 

resultat har även visat oss att vårdnadshavarnas inflytande är avgörande för nyanlända 

barns språkutveckling och föräldramöte kan vara ett sätt att verkliggöra 

vårdnadshavares inflytande i verksamheten. 

 

 En fortsatt studie som skulle kunna vara intressant gällande nyanlända barn och 

vårdnadshavare är att intervjua även nyanlända barn och vårdnadshavare kring hur de 

upplever den nya kulturen i den svenska förskolan för att få en djupare förståelse. 
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Bilagor  

Bilaga 1 

Semistrukturerad intervju 

 

1. Vad tycker du om yrket förskollärare? 

2. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

3. Vilka erfarenheter har du av att arbeta med nyanlända barn? 

4. Hur möter du nyanlända barn i vardagen? 

5. Får ni stödet ni behöver i arbetet med nyanlända barn? 

6. Hur tänker ni kring anpassning av verksamheten gällande nyanlända barn? 

7. Vilka stöd får nyanlända barn för deras språkutveckling? 

8. På vilket sätt samspelar nyanlända barn med andra barn i gruppen när de inte 

behärskar svenska språket? 

9. Uppstår det svårigheter i kommunikationen med barnen och vårdnadshavare? 

10. Ser du nyanlända barns språkbrist som ett problem eller en tillgång? Utveckla 

ditt svar.  

  



 

28 

 

Bilaga 2  

Missivbrev 

 

   Datum 

 

 Området 

 

 

Medgivande inför studie 

 

Under höstterminen 2019 kommer vi att genomföra en studie som är del i vårt 

examensarbete i pedagogik inom förskollärarprogrammet vid Högskolan i Gävle. I vår 

studie vill vi undersöka på vilket sätt arbetar förskollärarna med nyanlända barn för att 

stärka deras språkutveckling? Vilka svårigheter uppstår i förskollärarnas 

kommunikation med barnen och vårdnadshavarna? 

Syftet med studien är om förskollärarnas uppfattningar kring nyanlända barns 

språkutveckling i förskolan och svårigheterna i kommunikationen med barnen och 

hemmet. 

Det krävs ingen handledning från arbetsplatsens sida men respektive arbetsplats ska 

informeras om studiens syfte. Vi kommer att samla data genom intervju. Ifyllandet av 

intervju beräknas ta 30-40 minuter. Under intervju kommer ljudupptagning att 

förekomma för att på bästa sätt kunna analysera intervjun. Under intervjun kommer 

även anteckningar att göras. De data som samlas in kommer endast att användas i 

examensarbetet. Uppgifterna kommer att bli behandlade konfidentiellt och inte finnas 

tillgängliga för obehöriga. Inga namn på deltagare, förskolor eller kommuner kommer 

att redovisas i examensarbetet. Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagare kan avstå 

från att svara på frågor eller avbryta sitt deltagande utan särskild motivering. Vi följer 

uppsatta regelverk enligt GDPR (fd.PUL) och etikprövning avseende examensarbeten. 

 

Vår handledare för arbetet är universitetslektor Cresantus Biamba  

cresantus.biamba@hig.se 

För mer information kring studien kontakta undertecknad: 

Toloue Safdari 

Mobil: 0764127190 

Epost: toloue_safdari@hotmail.com 

Selam Tewolde 

Mobil: 0765679623 

Epost: selamvir@yahoo.com    

 

Med bästa hälsningar 

Toloue & Selam 

 

(Toloue Selam) 

 


