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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur nyanlända barns placering, mottagning, 
inkludering och språkutveckling sker utifrån verksamhetsansvariga och förskollärares 
perspektiv i tre olika förskolor, med utgångspunkt i det interkulturella förhållningssättet och 
perspektivet samt den sociokulturella teorin. I den sociokulturella teorin är den pedagogiska 
teoretikern Vygotskjis teorier centrala. Barn anses vara sociala aktörer i förhållande till sin 
omvärld och lärandet sker kollektivt. Kärnan i det interkulturella perspektivet är möten mellan 
olika kulturer. Förhållningssättet grundar sig på att Sverige är ett mångkulturellt land där det 
är en förutsättning att alla språk och kulturer blir sedda, respekterade och bekräftade. 
Intressant i denna studie blir att undersöka hur dessa förhållningssätt och perspektiv 
genomsyrar verksamheten i tre förskolor. Syftet och frågeställningarna till denna studie är 
strukturerade på ett sätt som skapar möjlighet till diskussion kring nyanlända barns 
integrationsprocess och språkutveckling i förskolan. Vi undersöker pedagogers 
språkutvecklande arbetssätt och huvudmännens uttalanden om hur mottagningsprocessen för 
nyanlända barn egentligen går till. Metoden som har använts för denna studie är kvalitativa 
samtalsintervjuer med två biträdande förskolechefer och en förskolechef som respondent, 
samt tre förskollärare som arbetar på samma förskola som respektive verksamhetsansvarig. 
Studien visar att det finns delade åsikter om hur bra förskolorna har möjlighet att förbereda 
sig innan de nyanlända barnen börjar på förskolorna. De råder även en enighet om vad som är 
det mest gynnsamma gällande barnens språkutveckling i förskolan. Enigheten grundar sig i att 
det är väsentligt att de nyanlända barnen får samma förutsättningar som alla andra på 
förskolan. Detta innebär att pedagoger skapar möjlighet till att de nyanlända barnen blir 
delaktiga i verksamheten. Utifrån intervjuerna märkte vi att de verksamhetsansvariga och 
förskollärarna kontinuerligt yttrade sig utifrån de teoretiska ramarna som vi har för denna 
studie. Diskussion kring de nyanlända barnens tidigare bakgrund och erfarenhet samt hur 
viktigt det är att barnen får socialisera sig på förskolan med andra barn, för att utvecklas är 
centralt för denna studie.  
 

Nyckelord: nyanlända barn, förskola, språkutveckling, integrationsprocess 
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1. Inledning 
 
I förskollärarutbildningen har vi lärt oss hur betydelsefull yrkesroll förskolläraren har. Detta 
har gjorts genom olika kurser, forskning och kurslitteratur. Tanken av att vara med barnen 
redan från början och följa med i deras utveckling de första åren låter mycket spännande och 
lärorik. Idag lever vi i ett mångkulturellt samhälle där det är viktigt att arbeta med människors 
lika värden, gemensamma kultur och språk. Det är därför betydelsefullt att ha beredskap och 
kunskap om hur nyanlända barn i förskolan mottages på bästa möjliga sätt och får bra 
förutsättningar för att utvecklas. Enligt Läroplanen för förskolan har förskollärare ansvar för 
barnens lärande och utveckling. “Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och 
barn som på att barnen lär av varandra” (Lpfö98, rev. 2016, s. 7).   
 

“Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga 
att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en 
social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen 
för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle. Medvetenhet om det egna kultur- 
arvet och delaktighet i andras kultur ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att 
förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Förskolan kan bidra till att barn 
som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att 
utveckla en kulturell tillhörighet” (Lpfö98, rev. 2016, s. 6).  

     
En av oss har även arbetat som introduktionshjälp. Att arbeta som introduktionshjälp i 
förskolan går ut på att hjälpa ett nyanlänt förskolebarn att introduceras och känna sig trygg i 
förskolan. De som får möjlighet att arbeta som introduktionshjälp för nyanlända barn ska 
gärna tala samma språk som det nyanlända förskolebarnet gör. Detta väckte många tankar och 
funderingar om nyanlända förskolebarns situation. En annan gemensam erfarenhet är de 
verksamhetsförlagda utbildningarna som vi har haft vid ett antal tillfällen under utbildningens 
gång. På en förskola var det tydligt med den språkliga inriktningen. En avdelning var avsedd 
för att kommunikation ska ske på det engelska språket. Vi menar att det är tydligt med hur en 
verksamhet kan anpassas efter barnens förutsättningar. Annat intressant som vi har erfarenhet 
av är hur verksamheten kan förändras för att skapa språkstimulerande och intresseväckande 
miljöer. Utifrån de tidigare nämnda erfarenheterna och arbetet med nyanlända barn, har 
intresset för barns integrationsprocess och språkutveckling ökat. Vi anser att forskning kring 
detta kan gynna oss som blivande förskollärare till att kunna arbeta språkstödjande. Med rätt 
kunskap kan barnet få rätt stöd där barnet befinner sig. Alla barn kan utvecklas med rätt 
förutsättningar.  
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2. Bakgrund 
År 2016 var det år med det högsta antalet fattade beslut om asyl som Migrationsverket har 
haft. Detta beror på det tidigare årets kraftigt ökade asylsökande. Det var 163 000 personer 
som sökte asyl i Sverige år 2015 (Migrationsverket, 2017). I den senaste aktuella statistiken 
av Migrationsverket tyder resultaten på en variation av asylansökningar från vecka till vecka. 
(Migrationsverket, 2018). Detta påverkade skolsystemet och Sveriges Kommuner och 
Landsting uppskattade att det var 70 000 barn i åldern 0-19 som kom till Sverige utifrån 
Migrationsverkets uppgifter som vi nämner ovan (SVT, 2015). Behovet av förskola och skola 
har ökat och detta medför även en ökad press på lärare och rekrytering av lärare. Dessa 
utmaningar tacklas genom att göra satsningar på att bland annat identifiera utbildade lärare 
som söker asyl för att sedan få dem att arbeta inom skolvärlden (ibid.). SVT publicerade en 
artikel med kommentarer från barnombudsmannen där det framgår att många asylsökande 
barn lider av psykisk ohälsa (SVT, 2017). I Läroplanen för förskolan står det att 
förskoleverksamheten ska präglas av omsorg om det enskilda barnets välbefinnande och 
trygghet. I förskolans uppdrag ingår det även att förskolan ska lägga grunden för det livslånga 
lärandet. Med detta betonas vikten av att skapa en miljö som är trygg, stimulerande, lärorik 
och berikad med omsorg. Dessa delar ska tillsammans bilda en helhet (Lpfö98, rev. 2016, s. 
5).  
 
Situationen har medfört mycket omdiskuterade debatter i media som handlar om de nyanlända 
barnens psykiska ohälsa och att de behöver en bättre inskolning (Göteborgsposten, 2013 & 
SVT, 2017). I Lärarförbundets tidning “Förskolan” publicerades även en artikel där de 
diskuterar provisoriska snabblösningar på hur de kan tackla bristen på förskollärare och 
lokaler (Lärarförbundet, 2016). Det är många nyanlända som kommer med olika upplevelser, 
livserfarenheter och bakgrunder. De behöver stöd på olika sätt när de kommer till förskolan. 
Förskolan blir därför en viktig pusselbit för att de ska komma in i gemenskapen på förskolan 
(Lunneblad, 2013, s.1). Det blir en stor omställning och en hel del nya upplevelser för de 
nyanlända barnen och deras familjer. De nyanlända barnen möter svårigheter i att komma till 
ett nytt land. Svårigheterna innefattar utmaningar i kulturella och språkliga sammanhang 
(Skaremyr, 2014, s. 27). Lunneblad menar att förskolan för många nyanlända barn och 
familjer är ett utav de första mötena med det svenska samhället (Lunneblad, 2013, s. 1). En 
pedagog kan möta nyanlända barn som kan ha med sig upplevelser från tiden som flyktingar 
och med traumatiska händelser. Förskoleverksamheten blir betydelsefull för dessa barn och 
familjer för att få en struktur i vardagen och för att etablera nya nätverk som de tidigare har 
förlorat (ibid.). 

2.1 Begreppsdefinitioner 
 
Nyanlända barn 
Lunneblad definierar ett nyanlänt barn som en person som är född och bosatt i ett annat land, 
men blir folkbokförd och bosätter sig i Sverige. Personen betraktas som nyanländ i två år 
(Lunneblad, 2013, s. 1).  
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Asyl 
NE definierar begreppet asyl som det skydd en stat ger till en person som söker detta skydd, 
från någon annanstans (NE, 2018).  
 
Asylsökande 
Migrationsverkets definition av asylsökande är en person som har sökt skydd i Sverige och 
inte har fått något svar på sin asylansökan (Migrationsverket, 2018). 

3. Tidigare forskning 
Nedan presenterar vi den tidigare forskning som finns för de centrala aspekterna i studien, 
som är de nyanlända barnens integrationsprocess från placering och mottagande i förskolan 
till inkludering och språkutveckling. 

3.1 Att börja förskolan som nyanländ: Mottagandet och placering av nyanlända barn 
Skaremyr hävdar att det är en komplicerad och social process att börja förskolan (Skaremyr, 
2014, s. 16).  Integrationsprocessen anses vara individuell och unik för varje barn. Det är en 
period där det är mycket som händer på en och samma gång och känslorna för barnet och 
familjen är centrala. I detta kan det vara betydelsefullt och underlättande att stödja familjen 
(ibid.). Vidare påpekar hon att forskning kring nyanlända barn mest är inriktad på det 
pedagogiska fältet, där förskollärare har kunskap om hur de ska stödja barnet och familjen i 
form av utveckling och socialisering snarare än språklig utveckling (Skaremyr, 2014, s. 21). 
Skaremyr hävdar att leken enligt många studier är en central aspekt när det gäller mottagande 
av nyanlända barn (Skaremyr, 2014, s. 22). De nyanlända barnen är otroligt engagerade i att 
skapa nya kontakter och att socialisera sig med sin nya omgivning. I den mån de kan använder 
de sig av det verbala språket men även andra strategier som till exempel artefakter (ibid.). Det 
är en stor händelse för barnet att börja i förskolan. Att börja i förskolan medför en hel del 
utmaningar för det nyanlända barnet (Skaremyr, 2014, s. 27). När det nyanlända barnet börjar 
i den svenska förskolan sker det oftast en kulturell krock. Barnet har vant sig med hemspråket 
och den kulturen och mitt i den vanan kommer barnet till en ny värld där ett nytt språk talas 
och där det råder andra kulturer än vad det gör hemma (ibid.). Utmaningen kan utgöra en 
svårighet i att kommunicera med sin omgivning. När barnet upplever denna svårighet kan det 
leda till en känsla av utanförskap (ibid.).  
 
Lunneblad diskuterar även detta och menar att mottagandet av nyanlända barn är en komplex 
fråga med ”föränderlig problematik” (Lunneblad, 2013, s. 5). Integrationspolitiken kan 
beskrivas som ett ideologiskt dilemma. Med detta menas att det är något som samhället är 
medvetet och har många åsikter om. Exempel på sådant i en förskolekontext kan vara högtider 
och traditioner i förskolan (ibid.). Det råder olika åsikter om dessa ska firas eller inte. Det kan 
också handla om vardagliga rutiner kopplade till måltider och kläder. Sådana diskussioner är 
oftast kopplade till normer och värderingar som finns i samhället (ibid.). Vidare menar 
Lunneblad utifrån forskning att det görs olika satsningar i landets förskolor på att integrera de 
nyanlända barnen i barngruppen (Lunneblad, 2013, s. 3). Det kan uppstå en del svårigheter i 
processen (Lunneblad, 2013, s. 3). Kulturer och traditioner som föräldrar bär med sig från sitt 
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hemland försvårar integrationsprocessen för pedagogerna på förskolorna. Kulturella skillnader 
som ofta kommer till uttryck är frågor om klädsel, uppfostran och mat (ibid.). 

3.2 Förskolans viktiga roll för de nyanlända barnens integration i samhället 
Uppfattningen om hur man ska bemöta flyktingbarn har förändrats (Wångersjö, 2017, s. 32). 
Wångersjö menar att det tidigare var mest fokus på att bearbeta traumatiska händelser som 
barnet hade varit med om. Nu är det mer fokus på att skapa en trygg miljö för barn som 
kommer från ett annat land (ibid.). Förskolan har en viktig roll i att skapa en trygg plats för de 
nyanlända barnen som kommer (ibid.). Det kan beskrivas som en pusselbit som skapar en 
trygg vardag. Förskolan fungerar som ”en friskgörande faktor” för barn som har flytt från ett 
land till ett annat (ibid.). Det finns inga generella riktlinjer för nyanlända barn i förskolan, de 
nyanlända barnen har samma rättigheter som Skollagen beskriver. Det gäller för alla barn i 
Sverige även de som har ett uppehållstillstånd eller är asylsökande (Wångersjö, 2017, s. 34-
35). 

3.3 Mottagningsprogram för nyanlända barn  
I Europa har det utformats många olika mottagningsprogram för mottagandet av flyktingbarn 
och familjer dessa har olika perspektiv (Lunneblad, 2013, s. 3). Vissa perspektiv är mer 
inriktade på barnen och familjens psykiska hälsa med tanke på upplevelser som de kan ha 
med sig från hemlandet och andra inriktar sig tydligt på ett direkt utbildningsperspektiv 
(ibid.). I Sverige används en modell som i grund och botten har sitt ursprung i ett 
mottagningsprogram som kommer från Holland. I denna modell utvärderas verksamheten 
externt som visar på god måluppfyllelse (ibid.). Sverige skiljer sig en del från många andra 
länder i Europa men kan jämföras närmast med Danmark och Norge.  I en jämförelse mellan 
den danska modellen och den norska visar det sig att den norska är mer öppen och mottaglig 
för barnperspektiv (ibid.).  

3.4 Språkinlärning för nyanlända barn 
Skaremyr menar att det finns mer forskning som är inriktad på inlärning av språk för barn 
som har ett annat modersmål än svenska än vad det finns om just nyanlända barn i förskolan. 
(Skaremyr, 2014, s. 9). Hur det ser ut för barn som kommer nyanlända till den svenska 
förskolan är inte lika uppmärksammat (ibid.). Hon menar även att det behövs mer forskning 
som vänder sig till just nyanlända barn och hur de kan integreras i en ny språklig miljö på 
förskolan (Skaremyr, 2014, s. 9-10). När nyanlända barn börjar i förskolan börjar en 
andraspråksinlärning. Språkinlärningen sker omedvetet i förskolan eftersom svenskan är det 
huvudsakliga språket som används (Skaremyr, 2014, s. 19-20). Språkinlärningen ser olika ut 
för olika barn och det är flera faktorer som kan påverka. Barns olika personlighet är en sådan 
faktor till exempel om barnet är tillbakadraget eller inte då det framgår att vissa barn kan bli 
tysta en period i kontakt med ett nytt språk (Skaremyr, 2014, s. 20). Martín-Bylund beskriver 
tvåspråkiga barns tystnad. Tvåspråkiga barn kan reagera med tystnad och pedagoger kan tolka 
detta som barnets bristande språkkunskaper (Martín-Bylund, 2018, s. 352). Dessa barns 
tystnad är en del av deras successiva språkliga utveckling. När barnet kommer in i en ny 
kontext där ett annat språk talas kan barnet hamna i en tyst period som varar olika länge för 
olika barn. Barnet samlar och sparar information för att skapa sig en uppfattning om det nya 
språket, innan hen kan börja använda det (ibid.).  
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“Att få känna sig accepterad, trots bristande språkförmåga på andraspråket och trots andra 
kommunikationsvanor, är mycket betydelsefullt för språkinlärningen. Det är bland vänner 
som man vågar prova olika uttryckssätt och då utvecklas språket” (Svensson, 2012, s. 32). 
Barn med flera språk kan bli sena i sin språkutveckling jämfört med de barn som endast har 
ett språk eftersom flerspråkiga barn blir exponerade för flera språk samtidigt (Svensson, 2012, 
s. 29). Svensson menar att det i globala studier framgår att det finns flera faktorer som kan 
påverka barnens språkliga inlärning som till exempel familjens utbildning och att de bor i 
socialt utsatta områden (ibid.). Vidare hävdar hon att det i studier framgår att barn med flera 
språk kan ha vissa fördelar som ”kognitiva och allmänt språkligt positiva effekter” (ibid.). 
Hon menar att forskning visar hur pedagogerna lägger upp den språkliga verksamheten och 
hur de planerar miljön på förskolan kan påverka barnens språk både positivt och negativt 
(Svensson, 2012, s. 30). 

3.5 Simultan och successiv språkutveckling 
Wedin beskriver simultan och successiv språkutveckling. Med simultan språkutveckling 
menar hon att flera språk lärs in parallellt i hemmet. Det kan vara att föräldrarna talar olika 
språk med barnet under dess uppväxt (Wedin, 2011, s. 35). Hon menar att barn som bor i hem 
där det talas ett språk kommer att bli successivt tvåspråkiga när de börjar i förskolan och lär 
sig det svenska språket. Även om barnet börjar tidigt i förskolan blir barnets utveckling av det 
svenska språket successivt eftersom språket som talas i hemmet är det grundläggande språket 
(ibid.). För barn som kommer till förskolan som har ett annat förstaspråk än svenska blir det 
ett helt nytt möte med ett nytt språk (Sandvik & Spurkland, 2011, s. 49-50). 

3.6 Modersmålets betydelse 
Alla barn ska få möjlighet att utveckla det svenska språket i förskolan och även sitt 
modersmål (Skaremyr, 2014, s. 95).  Skaremyr beskriver att det bara är vissa barn som får 
språkstöd i förskolan och beroende på vilket modersmål barnen har får de olika 
förutsättningar. ”Hur ska vi förstå Läroplan för förskolans (Skolverket, 2010) intentioner med 
en förskola för alla när inte alla nyanlända barn får samma förutsättningar, det vill säga, 
språkstöd i modersmålet?” (ibid.).  
 
Svensson menar också att olika modersmål prioriteras olika och har olika status i samhället. 
Barnens modersmål har betydelse för vilket stöd de kommer att få i förskolan eftersom 
samhället har olika värderingar då vissa språk värderas högre än andra. Barn som får stöd i sitt 
modersmål och som har engagerade pedagoger lyckas bättre senare i skolan jämfört med de 
barn som inte får samma stöd i sitt modersmål (Svensson, 2014, s. 31). I boken ”Den 
mångkulturella förskolan” hävdar Lunneblad att modersmålet är av stor betydelse för barnens 
fortsatta sociala förmåga och att kunna uttrycka känslor. Om modersmålet förbises kan det 
medföra konsekvenser som inre tystnad hos dessa barn (Lunneblad, 2009, s. 39). “Att 
behärska modersmålet ses också som en förutsättning för att invandrarbarnet ska kunna lära 
sig svenska” (ibid.). När barn med annat modersmål inte finner ord när de vill kommunicera, 
använder de sig utav ”bilder, lek och drama” (Skaremyr, 2014, s. 24) för att förmedla sina 
tankar och känslor (ibid.). Barn som kommer till förskolan har redan utvecklat ett språk, även 
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om de inte uttrycker sig i ord. Modersmålet ska ses som en resurs som bidrar till att stärka och 
utveckla identiteten (Wångersjö, 2017, s. 64). Tidigare ansågs det att barn inte kunde lära sig 
flera språk samtidigt och pedagogerna var oroliga för att barnen skulle röra ihop språken eller 
inte utveckla något av språken riktigt (ibid.).   
 
Wångersjö hävdar att inlärning av flera språk parallellt inte är någon komplicerad faktor 
(Wångersjö, 2017, s. 65). Tidigare skulle alla på förskolan prata svenska, även om det fanns 
andra gemensamma språk (ibid.). Wångersjö menar vidare att språket inte alltid är nyckel till 
att kunna vara med i leken för barn lär sig att kommunicera och att det finns olika sätt att 
förstå (ibid.). Hon menar att det gäller att hitta olika lösningar för att lyfta barnens olika språk 
i verksamheten. För att nyanlända barn ska utveckla sitt modersmål är det viktigt att de får 
använda det genom att ha en pedagog eller en modersmålsstödjare som kan prata med barnet 
på barnets språk. De kan lyssna på en saga på ett annat språk som alla barnen känner till med 
bilder (ibid.). Genom att placera barn som pratar ett gemensamt språk på samma avdelning, 
får de möjlighet att använda språket tillsammans i leken eller i andra situationer (Wångersjö, 
2017, s. 66). Det finns olika sätt att stödja nyanlända barns språkutveckling till exempel 
genom att låna böcker på olika språk och med parallella språk. ladda ner appar på lärplattan 
där barnets modersmål finns, eller att använda barnens vårdnadshavare som resurs för att till 
exempel läsa en saga (Wångersjö, 2017, s. 67).  

4. Teoretisk utgångspunkt 
I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkterna som vi har utgått ifrån i denna 
studie. De teorier som vi har använt oss av är det sociokulturella perspektivet med fokus på 
Vygotskijs centrala begrepp. Begreppen benämns ”den närmaste utvecklingszonen” och 
”scaffolding”. Vi använder oss också av det interkulturella perspektivet. Detta perspektiv 
omfattar kulturella och gemensamma möten där pedagogens fördomsfria och positiva 
förhållningssätt till barns olika kulturer är avgörande. Perspektiven och teorin genomsyrar 
studien.  

4.1 Det sociokulturella perspektivet 
I detta perspektiv är Lev Vygotskijs sociokulturella teori central. Kästen-Ebeling och Otterup 
redogör för Vygotskijs tankar om att inlärningsprocessen sker i sociala sammanhang. När 
individen befinner sig i ett socialt sammanhang sker språkinlärning (Kästen-Ebeling & 
Otterup, 2014, s. 62). När individer interagerar blir resultatet språkinlärning. Deltagarna anses 
vara aktiva aktörer där lärandet står i centrum och ett samarbete sker (ibid.). De nämner även 
ett centralt begrepp som Vygotskij myntade “zonen för närmaste utveckling” (Kästen-Ebeling 
& Otterup. 2014, s. 63). Detta begrepp ämnar se avståndet på hur mycket en person klarar på 
egen hand innan en mer kunnig och erfaren person behöver hjälpa till. Ett exempel på detta 
kan vara små barns påklädningssituationer. I början behöver de hjälp att klä på sig kläderna 
men efter ett tag klarar de att klä på sig på sig själva (ibid.). I språkinlärningssituationer 
funkar det ungefär på samma sätt. Den vuxne använder sig även av ett annat centralt begrepp i 
detta skede som kallas stöttning (scaffolding). Stöttning innefattar den hjälp de får av den mer 
erfarna pedagogen för att klara sig längre i sin utveckling. Denna teori är mycket betydelsefull 
i språkinlärningen (ibid.). Basaran beskriver också det Vygotskij kallar för den närmaste 
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utvecklingszonen i den sociokulturella teorin (Basaran, 2016, s. 19). Han menar att barn lär i 
samspel av varandra och vuxna. Barn utvecklar språket när pedagogerna skapar stimulerande 
miljöer där barnen kan leka och kommunicera med varandra. Till exempel om och när ett barn 
vill bygga ett pussel kan ett äldre barn eller vuxen hjälpa till och visa hur man gör (ibid.).  
 
Kaya beskriver Vygitskijs tankar om hur språket påverkar lärandet och tänkandet. Hon anser 
att vi lär i sociala sammanhang och att det inte går att skilja på lärande och språkutveckling. 
Vidare diskuteras Vygotskjis teorier hon hävdar då att barn lär sig språket i vardagliga och 
konkreta situationer. Ett ”vardagsspråk utvecklas” i ”här och nu” situationer. Alla barn 
utvecklar språket i egen takt men vad som ofta sker i skolan framförallt är att det görs 
antaganden om att alla barn är på samma nivå språkligt (Kaya, 2016, s. 34-35).  I förskolan 
ska alla barnen komma överens och dela ett utrymme och det är olika normer och regler som 
de ska förhålla sig till. Barnen behöver kommunicera med varandra för att skapa samspel och 
anpassa sig efter andra barns viljor och tankar (Skaremyr, 2014, s. 33).  
 
Hwang & Nilsson belyser även detta när de nämner Vygotskijs teorier om att barn är en del av 
ett socialt sammanhang där de lär i mötet med andra vuxna som barn. Han menar att barns 
utveckling är bunden till det kulturella sammanhanget (Hwang & Nilsson, 2011, s. 66). Barn 
måste lära sig att hantera olika hinder och kunna tyda sin omgivning och uttrycka sig i ord. 
För att kunna göra det utvecklar barn ”Psykologiska verktyg” och ett av dessa verktyg är 
språket som hjälper barnet att avskilja sig från situationen och tänka i ett vidare perspektiv 
(Hwang & Nilsson, 2011, s. 67). Detta möjliggör också kommunikation med andra men även 
att skapa en inre dialog hos barnet som också är gynnsamt för tänkandet (ibid.). Utifrån 
Vygotskijs uttalanden hävdar Hwang & Nilsson att pedagogers förhållningssätt till hur barnet 
lär och utvecklas är viktigt (ibid.).  

4.2 Det Interkulturella perspektivet och förhållningssättet 
Vikten av ett interkulturellt perspektiv i ett mångkulturellt samhälle diskuteras av Lorentz. 
Det interkulturella perspektivet är nära förknippat med mångkultur eftersom det står för ett 
mångkulturellt samhälle (Lorentz, 2013, s. 53). Det är viktigt för en verksam lärare som 
arbetar i en mångkulturell skola att vara berikad på kunskap om interkulturaliteten och dess 
villkor (ibid.). Intressant i detta perspektiv är att se hur olika kulturmöten kan samverka, 
påverka och berika varandra (Lorentz, 2013, s. 54). Vidare skriver Lorentz om Harold 
Garfinkel som har utvecklat det som kallas för etnometodologi som handlar om människors 
gemensamma egenskaper som till exempel kultur och språk (Lorentz, 2013, s. 69). Det 
interkulturella perspektivet idag är ett av dagens viktigaste pedagogiska perspektiv speciellt i 
mångkulturella sammanhang (Lorentz, 2013, s. 72). Detta förhållningssätt är viktigt för en 
pedagog som arbetar på en mångkulturell förskola och skola. I detta förhållningssätt är läraren 
nyfiken på barnet eller elevens egen kultur och identitetsutformning. En lärare som använder 
detta förhållningssätt har ett positivt och fördomsfritt bemötande gentemot barn och 
elever (Kästen-Ebeling & Otterup, 2014, s. 79-80).  
 
Wångersjö menar att mötet med nyanlända barn och familjer oftast handlar om ett möte 
mellan olika kulturer (Wångersjö, 2014, s. 36). Mycket handlar också om att vara medveten 



	 13	

om de fördomar som läraren själv bär på för att kunna bemöta barnet på bästa sätt. När vi har 
accepterat och förstått att var och en av oss bär på fördomar kan vi utmana och motverka 
dessa (Wångersjö, 2014, s. 37). Wångersjö har arbetat med nyanlända barn med hjälp av ett 
projekt som kallas för ”Barnets bästa”. Hon anser att det interkulturella förhållningssättet är 
en av de viktigaste delarna i modellen (Wångersjö, 2014, s. 38). Med ett interkulturellt 
förhållningssätt är pedagogen inställd på att de nyanlända barnen och deras familjers olika 
hemkulturer är minst lika viktiga som de svenska kulturerna (ibid.). Wångersjö nämner tre 
huvudproblem i bemötandet av nyanlända barn. Det första är ”inget tomt ark” och detta 
förklaras med att barnen inte är tomma ark som bör fyllas med nytt svenskt innehåll 
(Wångersjö, 2014, s. 39). ”svenskheten som norm” är det andra huvudproblemet som 
innefattar normer om att det typiskt svenska beteendet är det rätta (Wångersjö, 2014, s. 40-
41). Det tredje huvudproblemet är ”föreställningar om integration” Detta problem är 
sammankopplat med de två tidigare huvudproblemen men handlar snarare om hur 
integrationen går till för nyanlända (Wångersjö, 2014, s. 42). Det finns en inspirationsskrift 
som också är ur detta projekt och är ett inspirationsmaterial för verksamma pedagoger i olika 
förskolor. Den riktar sig mot förskolor som tar emot nyanlända barn. Det interkulturella 
förhållningssättet handlar om att alla kulturer ges lika mycket värde och att alla kulturer är 
viktiga och synliggörs (Beckman & Kronholm, 2014, s. 21). Kultur, religion och etnisk 
gruppering är inte något som nyanlända barn och deras familjer sorteras efter. I detta 
förhållningssätt synliggörs barnens styrkor. Många ser nyanlända familjer och deras barn som 
”tomma ark” som behöver fyllas på med nytt (ibid.). Med ett interkulturellt förhållningssätt 
respekteras barnen och familjens tidigare levnadssätt och livshistoria och allt som personerna 
har med sig från tidigare anses vara tillgångar som förskolan har i uppgift att synliggöra och 
ta till vara på (ibid.).  

5. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare och verksamhetsansvariga i 
förskolorna beskriver sitt arbete med mottagandet, inkludering och placering av nyanlända 
barn och med särskilt fokus på hur detta syns i verksamhetens språkutvecklande arbetssätt. 
 

1. Hur beskriver verksamhetsansvariga att mottagandet går till när det gäller introducering 
och inkludering av de nyanlända barnen? 

 

2. Hur beskriver förskollärare sitt arbete med nyanlända barns språkutveckling i 
verksamheten för att barnen ska bli delaktiga? 

 

3. Vilka läromedel och resurser uttrycker förskollärarna att de använder sig av när det gäller 
nyanlända barns språkutveckling?  
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4. Hur arbetar förskollärarna för att synliggöra sitt språkutvecklande arbetssätt i 
verksamheten i förhållande till det som uttrycks i intervjuerna och hur levandegörs 
kunskapen i praktiken?  

6. Metod      
I detta avsnitt presenteras det tillvägagångssätt som har använts för datainsamling. Urval och 
genomförande av studien presenteras även för att skapa en bredare förståelse för läsaren. 
Kontexter och deltagare introduceras eftersom att deltagarnas kompetens kan komma att vara 
avgörande för reliabilitet och validitet som också nämns i detta avsnitt. En presentation görs 
av Vetenskapsrådets riktlinjer och annan relevant metodlitteratur som grund.  

6.1 Metod för datainsamling 
Till denna studie har vi valt den kvalitativa forskningsintervjun som metod. Trost menar att 
syftet med en studie kan vara avgörande beroende på vilken typ av metod som används 
(Trost, 2010, s. 31). Anledningen till att vi valde en kvalitativ forskningsintervju och inte en 
kvantitativ var för att den kvalitativa forskningsintervjun passar vårt syfte bäst (Trost, 2010, s. 
31-32). Han menar att den kvantitativa metoden är lämplig att användas om procentuella 
siffror blir resultatet i studien. Den kvalitativa forskningsintervjun är dock mer lämplig att 
använda om syftet går ut på att försöka skapa en förståelse för hur människors olika 
tankemönster och åsikter ser ut och även hur de reagerar och resonerar kring en specifik 
kontext (ibid.). Fördelen med en kvalitativ forskningsintervju är enligt Esaiasson m.fl. att den 
kan ge möjligheter till att registrera oväntade svar samt ge utrymme för uppföljningsfrågor 
(Esaiasson m.fl. 2017, s. 260).  

6.2 Genomförande och urval 
Vi började med att kontakta Mottagningsenheten för nyanlända via telefonsamtal. De kan 
hjälpa nyanlända barn och elever att söka till olika förskolor och skolor. Mottagningsenheten 
för nyanlända barn hjälper även förskolor och skolor med olika typer av kartläggningar. 
Kartläggningar görs för att veta var den nyanlända personen passar bäst att påbörja sin 
skolgång. Vid ett telefonsamtal frågade vi Mottagningsenheten om de visste eller kunde slussa 
oss vidare till förskolor i Uppsala som har fått nyanlända barn placerade i sina verksamheter. 
De avböjde och hänvisade oss till att direkt ta kontakt med förskolorna och fråga dem. Det var 
information som vi själva skulle ta reda på uttryckte de.  
 
Vi tänkte att det vore intressant att få intervjua verksamhetsansvariga och förskollärare som 
arbetar på samma förskola för att jämföra och analysera svaren. Via e-post skickade vi ut 
meddelanden till sju verksamhetsansvariga där vi kort presenterade oss och redogjorde för 
syftet med studien. Efter en veckas väntetid var det ingen som svarade.  Esaiasson m.fl. 
nämner hur vanligt det är att skicka ut påminnelser till deltagarna som ofta resulterar i att fler 
svarar och väljer att delta (Esaiasson m.fl. 2017, 247). När vi läste detta bestämde vi oss för 
att skicka ut en påminnelse till samtliga deltagare. Vi hade inte räknat med att alla skulle svara 
på mailet men att ingen av de sju svarade gjorde oss förvånade och gav oss en panikartad 
känsla. Därför valde vi att ge det en ny chans och tre dagar senare gjorde vi ett nytt försök och 
denna gång expanderade vi antalet och skickade till 30 verksamhetsansvariga runt om i 
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staden. Vi fick svar av två biträdande förskolechefer och en förskolechef (av 30!) som gärna 
kunde bli intervjuade och de skulle sprida informationen vidare till sina respektive anställda 
förskollärare.  
 
Nästa steg var att vi kontaktade de som hade svarat på att de kunde delta. I det mailet gav vi 
respondenterna möjligheten att bestämma en tid och plats som passade dem bäst inom en 
tidsintervall på två veckor. Samtliga deltagare svarade med tid och plats och intervjuerna 
planerades att genomföras på varje förskolas personalrum respektive samtalsrum. Detta 
gjordes för att Esaiasson m.fl. nämner att intervjun bäst sker i en lugn miljö där deltagarna 
känner sig trygga (Esaiasson m.fl. 2017, s. 277). Vi lovade även att skicka ut en intervjuguide 
några dagar innan varje intervju. Intervjufrågorna skickades för att alla deltagare skulle få 
möjligheten att förbereda sig, som är en del av informationskravet (Vetenskapsrådet, 2010, s. 
7). Intervjuguiden är utformad på ett sätt som Esaiasson m.fl. de beskriver och är en 
välformulerad och strukturerad guide för frågorna som kommer att ställas i de kvalitativa 
forskningsintervjuerna. Frågorna är formulerade på ett sätt som gör att de knyter an till de 
frågeställningar som vi har i undersökningen (Esaiasson m.fl. 2017, s. 273). Frågorna ska 
skapa en dynamisk situation där deltagarna blir motiverade till att berätta om sina upplevelser 
och erfarenheter. Det bygger på att frågorna är lättbegripliga och samtidigt innehar en 
akademisk jargong. När vi har formulerat frågorna har vi även tänkt på att inte ha allt för 
många “varför-frågor” eftersom det kan ändra karaktär på intervjun och då verka som ett 
förhör snarare än en intervju. I intervjuguiden formulerade vi det som vi först kallar för en 
bakgrundsfråga som Esaiasson m.fl. kallar för uppvärmningsfrågor. Resterande frågor är de 
centrala i intervjun som också är formulerade på ett sätt som skapar utrymme för vidare 
diskussion (Esaiasson m.fl. 2017, s. 274).  
 
En strategi som vi gemensamt bestämde var att Maria skulle sätta ett större fokus på att skapa 
utrymme till att ställa en del följdfrågor eftersom Marias respondenter bestod av 
verksamhetsansvariga som har ett eget ansvar över en eller flera förskollärare medan Cecilia 
intervjuade förskollärare som ingår i ett arbetslag. I det sammanhanget har Cecilia 
möjlighet att diskutera olika frågor med förskolläraren som ger mer utförliga svar. Vi 
planerade att använda oss av ett anteckningsblock för att anteckna viktiga detaljer som vi inte 
skulle hinna med. Dock är det i princip omöjligt att hinna skriva ner allt som sägs och därför 
använde vi oss av diktafoner för att spela in ljud för att kunna transkribera och sedan 
analysera insamlad data. Innan varje intervju genomfördes berättade vi på plats syftet med 
undersökningen och att vi endast skulle spela in för att kunna transkribera intervjuerna. 
Deltagarna fick även möjlighet att ställa frågor till oss innan vi började spela in.  Intervjuerna 
genomfördes parallellt. När Maria intervjuade de verksamhetsansvariga intervjuade Cecilia 
förskollärarna. När intervjuerna avslutades möttes vi i hallen och frågade om vi fick ta en 
”snabb titt” i verksamheternas olika gemensamma utrymmen. 

6.3 Deltagare och kontexter  
Till studien är det yrkeskategorierna biträdande förskolechefer, förskolechefer och 
förskollärare som intervjuades. Vi intervjuade alltså två yrkeskategorier inom förskolevärlden. 
 Vi intervjuade tre verksamhetsansvariga i hopp om att få intressanta svar i den första 
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delstudien som handlar om de nyanlända barnens mottagande, placering och fortsatta 
undervisning i förskolan. Vi intervjuade också tre förskollärare som kan bidra med intressanta 
svar om frågor kring hur de arbetar med de nyanlända barnens språkutveckling efter att de har 
blivit mottagna och placerade.  
 
Förskola A 
Verksamhetsansvarig 1 är verksam biträdande förskolechef över tre förskolor sedan ca ett år 
tillbaka och hen har arbetat med nyanlända barn sedan dess. Hen har tidigare arbetat som 
rektor i några skolor. Förskollärare 1 är verksam förskollärare sedan 16 år tillbaka och hen har 
arbetat med nyanlända barn i fem år. 
 
Förskola B 
Verksamhetsansvarig 2 är verksam förskolechef på en fristående förskola sedan fem år 
tillbaka och hen har arbetat med nyanlända barn under hela perioden. Förskollärare 2 är 
verksam förskollärare sedan fyra år tillbaka och hen har arbetat med nyanlända barn i två år. 
 
Förskola C 
Verksamhetsansvarig 3 är verksam biträdande förskolechef över tre förskolor sedan sex år 
tillbaka och hen har arbetat med nyanlända barn i två år. Förskollärare 3 är verksam 
förskollärare sedan elva år tillbaka och hen har arbetat med nyanlända barn i åtta år. 

6.4 Databearbetning och analysmetod  
Det finns tre steg i bearbetningen av data menar Trost. Första steget är att samla in materialet. 
Det andra steget är att analysera materialet och det tredje steget är att tolka materialet med de 
teorier man har i studien (Trost, 2010, s. 147). Trost hävdar att analysen blir bättre när det förs 
anteckningar under intervjun, om det kommer upp något intressant. Det är något som vi även 
har gjort. Han avråder från att göra hela analysen vid intervjutillfället eftersom han menar att 
man måste ha distans till intervjuerna för att gör analysen (Trost, 2010, s. 149). Vid 
databearbetningen lyssnade vi på det inspelade materialet från de kvalitativa intervjuerna och 
därefter transkriberade vi allt material ordagrant. Som Trost menar är det av betydelse att man 
måste vara noggrann när man transkriberar materialet men han menar också att det är 
tidskrävande (Trost, 2010, s. 149). Han menar vidare att det är viktigt att tänka på att inte 
“läsa mellan raderna” (Trost, 2010, s. 152) när man analyserar materialet ska man inte avgöra 
vad som är relevant eller ologiskt utan att försöka förstå hur den intervjuade personen tänker 
(ibid.).  

6.5 Reflektion över metoden     
Valet av metod var det mest relevanta till just den information vi söker. I enlighet med Trost 
som nämner skillnaden mellan den kvantitativa och kvalitativa metoden kan vi även styrka 
detta. Vi märkte att varje specifik intervju möjliggjorde en förståelse för varje persons 
tankemönster i en specifik kontext och ett sammanhang. Vi var inte ute efter procentuella 
siffror eller hur det egentligen ser ut i verkligheten snarare att se vad de verksamma har för 
åsikt om detta (Trost, 2010, s. 31-32). Vi märkte även hur de kvalitativa intervjuerna som 
utfördes skapade utrymme för vidare frågeställningar inom området som till exempel 
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krigsdrabbade eller traumatiserade barn som kommer från andra länder (Esaiasson m.fl. 2017, 
s. 260). Vi ser inte en möjlighet i att försöka förstå de verksamhetsansvariga och 
pedagogernas yttranden eller tankemönster genom en kvantitativ metod som till exempel 
enkäter. En svårighet i detta val av metod var att få tag på deltagare till intervjuerna. Det 
hände även att en förskollärare som egentligen skulle vara med avböjde och ångrade sig på 
plats när vi kom dit. Det var svårast att få tag på de verksamhetsansvariga eftersom de vid 
flera tillfällen förklarade att de hade ont om tid.   

6.6 Etiska hänsynstaganden 
För att förbereda personerna som skulle bli intervjuade skickade vi ut e-post, med information 
om vår studie samt studiens syfte och frågeställningar. Personen deltar på sina egna villkor 
och bestämmer själv om hen vill hoppa över en fråga eller avbryta intervjun (Bell, 2006, s. 
157). Bell hävdar att det inte är tillräckligt att ha endast muntlig information vid själva 
intervjutillfället, utan att personerna ska förberedas i förväg för att de ska veta vad det handlar 
om och om de verkligen vill delta i studien (ibid.).  Med konfidentialitet menas att personen 
som blir intervjuad inte ska kunna identifieras medan anonymitet innebär att forskaren inte vet 
vem som har angivit vilket svar (Bell, 2006, s. 57). Vi har följt Vetenskapsrådets riktlinjer om 
informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet 
(Vetenskapsrådet, 2010, s. 7, 9, 12 & 14). 

6.7 Arbetsfördelning 
Till denna studie har ett gott samarbete genomsyrat arbetet. Detta innebär att vi tillsammans 
har samarbetat och diskuterat varandras delstudier kontinuerligt under arbetets gång. Vi har 
haft olika ansvarsområden. Maria har skött den kommunikativa kontakten med bland annat 
respondenterna och handledaren. Cecilia har haft ansvarsuppgifter som att förbereda och ta 
reda på information om verksamheterna där intervjuerna skulle äga rum. Formalia och layout 
har varit ett gemensamt ansvar. Alla delar har skrivits tillsammans förutom resultaten till våra 
delstudier. Vi har varit beroende av varandras åsikter, kunskaper och egenskaper på olika sätt. 
Till varje träff har vi uppdaterat en grundläggande plan om hur och när alla olika delar skulle 
vara genomförda och detta har gjort denna studie möjlig. 

6.8 Reliabilitet och Validitet 
I studier diskuteras ofta reliabiliteten (tillförlitlighet) och validiteten (giltighet). Med 
reliabilitet menas hur tillförlitlig informationen är och om resultatet skulle bli snarlikt vid en 
annan tidpunkt och situation (Trost, 2010, s. 131). För att det ska bli reliabelt ska det bli en så 
kallad ”mättning” av materialet. För att kunna säga att det är hög reliabilitet måste 
intervjuerna ske under liknande förutsättningar (ibid.). Vid kvalitativa studier uppstår det 
”slumpinflytelser”.  Därför blir det lite svårt att tala om reliabilitet i kvalitativa studier 
eftersom det kan uppstå missuppfattningar och misstolkningar (Trost, 2010,  s. 132). Bell 
menar att validitet är något mer komplext och hon menar att det handlar om frågorna man 
ställer redogör för det man har tänkt. Men hon menar att detta är en vag förklaring till 
begreppet (Bell, 2006, s. 117). En annan definition av validitet är ”Mäter du vad du tror att du 
mäter?” (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 296).  
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6.9 Motivation till valet av intervjufrågor  
För att få ett intressant resultat att analysera var vi noggranna med urvalet av frågeställningar 
till respondenterna. Några frågor var likadana som ställdes till både verksamhetsansvariga och 
förskollärare och vissa var mer fördjupade, anpassade efter våra delstudier.   
 
Hur länge har du varit verksamhetsansvarig och hur länge har du arbetat med 
organiseringen av nyanlända? Med denna fråga ville vi ta reda på respondentens tidigare 
bakgrund och nuvarande yrkesposition för att möjligtvis kunna diskutera betydelsen av 
personens erfarenhet och bakgrund i förhållande till yttranden som sker under intervjuerna. 
  
Hur går det till med mottagandet och placering av nyanlända barn, Vilken typ av 
information får du och från vem?  Med denna intervjufråga ville vi få reda på hur 
processen stegvis går till, från mottagande och placering till introducering och inkludering för 
de nyanlända barnen.  
 
Vad händer sedan, när det gäller organisering av undervisning i verksamheten för 
nyanlända barn? Vid detta skede har de verksamhetsansvariga möjligheter att yttra sig om 
hur just deras arbetssätt, upplägg och bestämmelser ser ut på sina förskolor. Dessa yttranden 
kan sedan jämföras och diskuteras.  
 
Gör du som förskollärare några anpassningar i verksamheten för nyanlända barn? 
Vilka? Med denna fråga ville vi få reda på vilka anpassningar förskollärarna menar att de gör 
för nyanlända barn i verksamheten. 

 
       Använder du dig av läromedel och språkstödjare för att göra nyanlända barn 

delaktiga i verksamheten? Vilka? Med denna fråga ville vi få reda på hur barnen blir 
delaktiga i verksamheten, och vilka läromedel de använder.   
   
Finns det några särskilda situationer du anser att nyanlända barns språkutveckling bäst 
stimuleras? Vilka? Varför? Med denna intervjufråga ville vi få reda på vilka situationer 
förskolläraren anser är bäst för barnens språkutveckling. 
 
Hur kan nyanlända barns tidigare erfarenheter och bakgrund göra dem delaktiga i 
verksamheten? Med denna fråga ville vi ta reda på vad de verksamhetsansvariga antyder i 
förhållande till de två teoretiska utgångspunkterna som vi har för denna studie, det 
interkulturella och den sociokulturella teorin.  
 
Finns det något annat som du tror kan vara bra för oss att veta om nyanlända barn?  
Vi planerade som avslut en väldigt öppen fråga där respondenten hade en ytterligare och sista 
möjlighet att berätta något som de tycker är viktigt att tillföra till denna studie som möjligtvis 
kan bidra med en givande diskussion kring annat viktigt i denna kontext. 
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7. Resultat & analys 
I detta avsnitt följer en redogörelse för undersökningens resultat. Resultatet är baserat på 
intervjufrågorna som vi ställde till respondenterna vid varje intervjutillfälle. Intervjufrågorna 
är utformade utefter frågeställningarna och syftet som vi har i denna studie. Svaren på 
intervjufrågorna har sedan analyserats i relation till de teorier som vi använder oss av. Vi har 
analyserat resultaten med hjälp av en kvalitativ analysmetod genom att se de noteringar vi har 
fört efter intervjuerna och lyssnat på de transkriberade materialen som vi har spelat in. Nedan 
följer sammanställningen av hur vi har tolkat svaren. Den är baserad på de intervjuer vi 
utförde med verksamhetsansvariga och förskollärare angående nyanlända barns mottagande, 
placering, inkludering och språkutvecklande arbetssätt i verksamheten. 

7.1 Nyanlända barns mottagande och placering enligt verksamhetsansvariga 
Verksamhetsansvarig 1, 2 och 3 beskriver integrationsprocessen på liknande sätt. De menar 
att de inte gör någon stor skillnad på nyanlända barn och andra barn. ”Det är ingen skillnad på 
nyanlända barnen och andra familjer när det gäller hur snabbt de kan få plats på en förskola” 
(Verksamhetsansvarig 1). ”Finns det gott om platser så kan de få plats inom en vecka eller 
två. Så man får lite förhandsinformation innan barnet börjar” (Verksamhetsansvarig 1). 
Vidare beskrivs processen från att barnen kommer till Sverige och integreras i samhället 
genom att skolas in i förskolan. ”Första kartläggning görs från antagningen. Vi får inte så 
mycket information. Det är inte så mycket information tyvärr det där skulle nog kunna 
förbättras, Däremot kan vi få reda på om det är någon i familjen som pratar svenska eller 
inte”(Verksamhetsansvarig 3). 
 

”kommunen har det första samtalet. De har ett samtal med föräldrarna. Och så skriver 
de ner information som sedan skickas till förskolan där barnet sedan blir placerat...” 
”Det har funkat sådär, ganska dåligt hahaha” tanken var väl att de här skulle gå väldigt 
snabbt och vara effektivt. Men det har inte varit så. Vad det beror på vet jag inte riktigt 
men…” ”Alltså Det blir en vanlig inskolning som vilken annan familj som helst. 
Skillnaden kan vara att vi behöver använda tolk” (Verksamhetsansvarig 2). 

  
Det första steget från att de nyanlända barnen blir inskrivna hos Migrationsverket är att de får 
hjälp av det som kallas för mottagningsenheten för nyanlända. På mottagningsenheten får 
barnen och familjerna hjälp med att söka till de olika förskolor som finns i staden. Enligt 
respondenterna råder det ingen skillnad på ansökningar från nyanlända barn och andra barn. 
Mottagningsenheten har i uppgift att guida barnen och deras föräldrar. Verksamhetsansvarig 1 
beskrev ansökningsprocessen och menade att det går till på samma sätt som för alla andra 
barnfamiljer som söker en plats i förskolan till sina barn. Nyanlända barnfamiljer kan få hjälp 
utav Mottagningsenheten för att nyanlända att söka och hitta den förskola som passar dem 
bäst. De går in på en hemsida via Uppsala kommun som kallas eBarnUngdom.uppsala.se. Där 
finns alla fristående och kommunala förskolorna som det är möjligt att välja bland. Därefter 
får de göra fyra val rankade efter vad de själva helst prioriterar. Vidare förklarar de 
verksamhetsansvariga att Mottagningsenheten inte gör den största skillnaden egentligen. När 
familjen har fått en placering kan Mottagningsenheten hjälpa både förskolan och familjen 
med att göra en första kartläggning. Kartläggningen genomförs med hjälp av en intervju som 
görs med det nyanlända barnets eller barnens vårdnadshavare. Samtliga verksamhetsansvariga 
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nämner att de får reda på information om barnet som till exempel vad de kan för språk, 
barnets ålder, intressen och annan aktuell information som kan vara relevant för förskolan att 
veta.  
 
Verksamhetsansvarig 1 och 3 nämner att Mottagningsenheten underlättar arbetet som gör att 
de kan förbereda sig någorlunda om de får lite förhandsinformation innan barnet skolas in i 
förskolan. De kommenterar dock att de önskade att de fick mer information än vad de får 
idag. De menar att informationen är väldigt kortfattad. “Tyvärr är det inte så mycket 
information som vi får men det skulle nog kunna förbättras” (Verksamhetsansvarig 3). Steg 
nummer två i processen är när det nyanlända barnet eller barnen inskolas på förskolan. 
Gemensamt för samtliga verksamhetsansvariga är att de gör en egen kartläggning eller så 
kallad språkkartläggning. De menar att informationen är betydelsefull och kan bli ännu mer 
användbar om de får reda på mer om de nyanlända barnen. Speciellt för förskola B eftersom 
det är en fristående förskola. Mottagningsenheten för nyanlända är ett uppdrag från 
kommunen.  
 

”Lokala mål och sånt måste vi ju följa och sånt som står i läroplanen och skollagen 
 och alla andra som ni vet. Men sen kan det finnas mallar där de står till exempel så 
här kan det se ut i kommunen… då tänker vi jaha okej de här passar inte oss riktigt. Då 
kanske vi behöver ändra för att komma ut till föräldrarna. Så det kan se lite annorlunda 
ut” (Verksamhetsansvarig 2). 

 
Däremot avviker Verksamhetsansvarig 2 från den uppfattningen. I citatet nedan beskrivs att 
det finns möjlighet att inte följa eller förhålla sig till den första kartläggningen som 
Mottagningsenheten för nyanlända gör. Verksamhetsansvarig 1 och 3 nämner att den utförs av 
en förskollärare som helst är flerspråkig och talar samma språk som barnet. Om inte den 
möjligheten finns har de möjlighet att boka en tolk från Modersmålsenheten.  

 
”Just nu tänker vi efter extra när vi anställer. Vi anställer gärna pedagoger som är 
flerspråkiga. Anpassningar görs när vi placerar barnen i verksamheten. Om det till 
exempel vi vet att vi har en arabisktalande pedagog på en specifik avdelning eller ett 
block på förskolan placerar vi det arabisktalande barnet där. Vi arbetar med bilder och 
skapa tydlighet för barnen. Med hjälp av bilder kan vi förklara hur en dag ser ut” 
(Verksamhetsansvarig 3). 
 
”Det är jag och förskollärare som bestämmer hur undervisningen ska gå till sen. Det är 
ju förskolläraren som har ansvaret att de sker undervisning och att de ger den kvalitet 
de ska göra. Jag har de yttersta ansvaret då. Men de är förskollärare som planerar och 
använder sig av mallar och liknande” (Verksamhetsansvarig 2). 

 

”Ibland kan man även tänka extra när man placerar barnet i verksamheten jag menar 
vad det finns för tillgångar att hämta där, Om det finns flera barn som är flerspråkiga 
kan det vara en tillgång. Det är fokus på det svenska språket och försöker använda de 
flerspråkiga pedagogerna mycket i början så de kan få information på sitt språk också. 
Vi jobbar mycket med bildstöd och tecken som stöd, sen är Barnen är så underbara när 
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de interagerar med varandra de lär sig språket lätt när de leker, De lär sig av kamrater 
och pedagoger” (Verksamhetsansvarig 1). 
 

Verksamhetsansvarig 1 och 3 beskriver tydligt hur anpassningar görs för de nyanlända 
respektive de flerspråkiga barnen i förskolan. Verksamhetsansvarig 2 använder sig också av 
anställda pedagoger på förskolan som är flerspråkiga som en resurs. Med yttrandet ovan 
lägger hon en stor vikt på förskollärarens kompetens och ger därmed ansvaret till 
förskolläraren att introducera och  organisera verksamheten. De övriga i arbetslaget har en 
mindre roll i detta. Skillnaden är att det bara är förskollärare som får göra det jämfört med 
förskola A och B där det kan vara både förskollärare och barnskötare som kan utföra 
kartläggningen. Gemensamt för dessa respondenter är att de alla ser sina anställda pedagoger 
som en resurs, främst när de är flerspråkiga. Andra barn på förskolan som är flerspråkiga 
anses också vara en resurs eftersom barnen lär sig av varandra och av pedagoger. 
Verksamhetsansvarig 1 och 3 nämner även vikten av att pedagogerna alltid är tydliga med 
barnen och den tydligheten uppstår när de använder bilder och tecken som stöd.  

7.2  Synpunkter om nyanlända barns tidigare erfarenhet från verksamhetsansvariga 
De tre olika verksamhetsansvariga hade delade åsikter om hur nyanlända barns tidigare 
erfarenhet och bakgrund kan göra dem delaktiga i verksamheten men de var alla eniga om att 
den tidigare erfarenheten och bakgrunden kan vara avgörande för barnens delaktighet i 
verksamheten.  
 

”Vi vill gärna uppmärksamma och synliggöra alla barns tidigare erfarenheter genom 
att uppmärksamma deras språk. Vi försöker lyfta fram språken genom de flerspråkiga 
pedagogerna som vi har. Att jobba med nyanlända barn är nära förknippat med andra 
flerspråkiga barn och familjer” (Verksamhetsansvarig 1).  
 
“Man pratar om med att lyfta alla barn oavsett hur många språk man har, att lyfta 
hemkulturen. Att få möjlighet att visa vem man har och vad man har för historia, om 
man kanske firar eller inte firar en högtid och huruvida man äter frukost eller 
inte”(Verksamhetsansvarig 1). 
 
”De senaste åren har Uppsala kommun i samarbete med Skolinspektionen märkt att vi 
kanske inte jobbar så bra med just flerspråkiga barn. Just de där med att ta vara på 
deras erfarenheter och låta dem utöva sitt modersmål” (Verksamhetsansvarig 1). 
 
”Men det läggs upp så det är frivilligt inte sådär så man säger ”du kommer från 
Tyskland nu får du berätta hur ni gör” man frågar alla barnen ”gör ni något när det blir 
ett nytt år?” kan någon räkna till 10 på ett annat språk?” man visar att man är 
intresserad av språk och kultur från andra länder och att det är en tillgång ”aldrig sådär 
ja men du är från Somalia nu måste du berätta ni är så annorlunda” det är jätteviktigt 
att inte exotifiera. Men att lyfta språk, olika länder och kulturella olikheter som 
tillgångar det är något som vi har jobbat mycket med” (Verksamhetsansvarig 1). 
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Ja, det gör barnen väldigt delaktiga faktiskt. Vi är ju en Reggio Emilia förskola där vi 
jobbar med att uttrycka oss på många olika sätt, Så att absolut dom tidigare 
erfarenheterna är viktiga i verksamheten. Precis som för alla andra människor” 
(Verksamhetsansvarig 2). 
 

Vidare påpekas det att det är skillnad på hur de nyanlända barnens tidigare erfarenhet och 
bakgrund lyfts upp. Pedagogerna ska skapa en arena där barnen har möjlighet att frivilligt 
berätta om sin tidigare erfarenhet och bakgrund. Inget sådant kan eller ska se med tvång 
förklarar de. Detta är något som de upprepade flera gånger i intervjuerna. De menar att det är 
viktigt att en person får genomföra det uppdraget och arbeta med dessa barn eftersom varje 
handling är betydelsefull.  Det är i detta skede viktigt att pedagogerna ställer öppna frågor 
som ger barnen möjlighet och utmanar till att självmant berätta så att de blir delaktiga i 
verksamheten. Verksamhetsansvarig 1 var tydlig med att det är jätteviktigt att inte exotifiera 
på något sätt. Det talades om att det är pedagogen som får i uppgift att på ett pedagogiskt sätt 
lyfta de olika kulturella skillnader, länder och språk som tillgångar och det är något som alla 
förskolor borde jobba extra mycket med hävdades det. 

7.3 Kommentarer av verksamhetsansvariga om arbetet med nyanlända barn  
Denna öppna frågeställning ledde till en fortsatt diskussion. Verksamhetsansvarig 1 beskrev 
vid detta tillfälle vikten av att hitta en balans i inhämtandet av det svenska språket och 
modersmålsspråket. Att språket kan vara en avgörande faktor av hur de nyanlända barnen 
sedan blir framgångsrika i samhället när de blir äldre.    
  

”Modersmålet måste få ta den plats den kräver men svenskan är också viktig. Det är 
en demokratifråga att få med sig det svenska språket ordentligt. Det är otroligt viktigt. 
Vi ser ungdomar som hamnar på glid på grund av språket. Språket är en mycket viktig 
aspekt som gör dem framgångsrika i arbetslivet” (Verksamhetsansvarig 1). 
 

Andra kommentarer som togs upp var frågor som rör nyanlända barn som kan vara 
krigsdrabbade eller traumatiserade. Denna fråga var intressant med tanke på den tidigare 
forskningen som Wångersjö (2007) och Lunneblad (2013) skriver om. Alla var eniga om att 
det är en känslig fråga och om detta ska lyftas eller dokumenteras måste det ske i samråd med 
barnet eller barnets vårdnadshavare. Vidare menade de att en känslig fråga som denna också 
kan ha med bakgrund och tidigare erfarenheter att göra. Verksamhetsansvarig 2 förklarade hur 
leken i förskolan också kan avspeglas i detta.   
  

”Asså vi har tagit emot barn som leker mycket krigslekar och som har ångest och så. 
Då gäller ju att bearbeta det. Man får ju inte förneka människans erfarenheter men 
man ska också se till att skapa ett lugn här och lära barnen att leka alternativa lekar än 
bara krigslekar. Där är det så fint för barnen använder ju varandra väldigt naturligt. 
Det gör att de utvecklas som en grupp” (Verksamhetsansvarig 2). 
 
”Jaa hahaha det finns så mycket att diskutera kring detta och era frågor väckte många 
andra frågor… mycket om integration och barn i samhället. Vi behöver integration 
allmänt i samhället de behöver bli större och jag tänker främst på områden som är 
homogena och skapa en diskussion om hur man gör när de kommer nyanlända barn. O 
vikten av att skolan verkligen förstår skillnaden på ett nyanlänt barn och ett barn som 
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har lite försprång. Återigen vad varje barn har i sin ryggsäck. Att ha hänsyn om att 
dom här barnen kanske har något att ta igen. Så att barnen hinner ikapp. De här ser 
man mycket till exempel när vissa områden har lägre resultat än andra. Där barnen i de 
områdena som ger dåliga siffror rör sig om barn som har kämpat något otroligt och lär 
sig mycket på två år som andra kanske har lärt sig på sex år. Det här är så intressant 
fråga när det gäller nyanlända!” (Verksamhetsansvarig 2). 

 

”Vi kan ta oss igenom sådant genom att prata hemkultur för det har vi alla. Jag firar 
till exempel inte jul på samma sätt som min granne gör. Även om vi har bott i Sverige 
lika länge. Vi har ju traditioner i familjen. Det är viktigt att tala om för barnen att alla 
som bor i ett och samma land inte firar på ett och samma sätt. Vi frågar alltid barnen 
och lyfter olika exempel. Barn med annan kultur eller språk ska lyftas som viktigt bara 
om de själva vill. ”Svensk läroplan har en värdegrund som vi alltid ska jobba efter de 
där med flickor och pojkars lika rätt till exempel och liknande. Vi måste verkligen ge 
barnen den möjligheten att vara de dom vill vara så att vi verkligen följer läroplanen. 
Så att svensk lag och läroplan genomsyrar verksamheten” (Verksamhetsansvarig 1). 

 
I denna öppna fråga kretsade det kring hemkultur, tradition och annat som de nyanlända 
barnen kan ha med sig när de kommer till förskolan. Detta är något som Wångersjö (2017) 
och Skaremyr (2014) hävdar i avsnittet tidigare forskning. Verksamhetsansvarig 1 och 2 förde 
diskussionen till ett perspektiv om hur barnens karriär och framtid kan komma att påverkas 
och se ut. Verksamhetsansvarig 1 menade att förskolans pedagoger kan tackla dessa 
kulturkrockar genom att förtydliga och ge vardagliga exempel som kanske inte alla barn och 
föräldrar tänker på.   

7.4 Anpassningar som görs i verksamheten enligt förskollärarna 
Alla förskollärare ansåg att det behövdes vissa anpassningar för de nyanlända barnen i 
verksamheten, men Förskollärare 3 uttryckte att dessa anpassningar inte gjordes som 
särbehandling för just nyanlända barn utan ansågs vara bra för alla barns språkutveckling i 
verksamheten. Det kunde vara en extra hjälp på vägen att förstå barnet eftersom språket är ett 
stort kommunikationsmedel och för de barn som inte kan göra sig förstådda genom språket 
måste man hitta andra lösningar för att barnen ska känna sig inkluderade och förstådda. 
Därför använde de sig av olika läromedel för att stödja barnens språkutveckling, och alla 
förskollärare använde sig utav flerspråkiga pedagoger på förskolan för att underlätta 
kommunikationen för barnen. 
  

”Nej, inte specifikt som just för att det är ett nyanlänt barn. Vi försökt att arbeta med 
bildstöd generellt för att stödja alla barns språkutveckling som komplement till det 
verbala språket och då självklart så gynnar ju det dem som har svårt med sin 
språkutveckling oavsett anledning så att säga” (Förskollärare 3). 

  
”Jag tycker att språket är otroligt stort och som kommunikativtmedel för att kunna 
förmedla sig, men har man inte språkandet så behöver man hitta andra sätt att 
förmedla sig, vilket har varit bildkartor, och kartor överhuvudtaget där barnen varit 
involverade och kunnat peka ut så har man kunnat och skapa någon kommunikation 
mellan”. Framför allt handlar det om att se till att ha språket nära och sen så brukar vi 
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se till att vi har ett samtal med barnet när dem precis har kommit och frågar om 
intressen” (Förskollärare 1).  

 
 ”Jag försöker väl använda pedagoger som pratar samma språk med barnen om de inte kan 
svenska när de kommer” (Förskollärare 2). ”Vad vi brukar göra var ju först och främst att se 
till att det finns någon som har det språket, som jobbar nära det barnet, kanske framför allt 
vara ansvarig för hela introduktionen” (Förskollärare 3). Ovan uttrycker Förskollärare 1 att 
det görs anpassningar för att nyanlända barn ska bli delaktiga i förskoleverksamheten och de 
är att de använder sig av bildkartor som de sätter upp på olika ställen i avdelningen. De 
använder sig även av tecken som stöd om de inte kan uttrycka sig verbalt och för att de ska 
förstå vad som händer under dagen på förskolan. Alla förskollärarna använder sig av 
flerspråkiga pedagoger på förskolan för att underlätta och stödja kommunikationen för barnet 
men även för vårdnadshavarna. Alla respondenterna använde sig utav Ipads och böcker på 
olika modersmål. När barnen inte finner ord för vad de vill säga hjälper bildkartorna barnen 
att göra sig förstådda. Dessa läromedel hjälper pedagogerna att kommunicera med de 
nyanlända barnen för att minska missförstånd och skapa förståelse hos både pedagoger och 
barn. ”Vi har ju pedagoger i huset som pratar annat modersmål än svenska som vi tar hjälp 
utav vilket är jättebra” (Förskollärare 2). 
 

“Framför allt så tycker jag om att man har i huset någon flerspråkig pedagog som 
pratar. För Modersmålsenheten har ju förvandlats lite med årets gång och då innebär 
det att man inte alltid kan få en ansökan beviljad och då behöver vi hitta vilka resurser 
har vi i huset, kan vi använda oss utav de resurserna för barnets bästa” (Förskollärare 
1). 

  
“Vi tog emot ett barn från ett afrikanskt land, där vi inte hade det språket och inte där 
vi anlitar tolkar ifrån heller, så där var det mer problematiskt det var liksom min första 
erfarenhet av att faktiskt inte hitta språket det väldigt specifika språket. Då fanns det 
en via Modersmålsenheten som vi fick använda, då gjorde vi ju en ansökan om 
introduktionsstöd. Men det var den enda så hon var ju väldigt populär, så vi fick ju ha 
henne en väldigt liten tid under veckan” (Förskollärare 3). 

  
Alla förskollärarna uttryckte att de oftast har någon pedagog på förskolan som kan barnets 
språk vilket har underlättat kommunikationen till både barn och föräldrar. Annat som de gör 
för att stimulera barnens modersmål var som Förskollärare 3 nämnde att de barn som talar 
samma språk sitter tillsammans under lunchen med en pedagog som talar barnets språk och 
genom det får barnen möjlighet att använda sitt modersmål under dagen på förskolan. 
Förskollärare 3 berättade i de fall det inte finns någon pedagog på förskolan som pratar det 
enskilda barnets språk söker de modersmålsstödjare på Modersmålsenheten. Men 
Förskollärare 1 och 3 berättade att det är svårt att få en ansökan om modersmålsstöd beviljad. 
Förskollärare 1 och 3 nämner att nyanlända barn som kommer till förskolan har olika 
bakgrunder och har olika upplevelser. Några kommer till exempel från krigsdrabbade länder. 
Gemensamt är att alla förskolor gör en eller flera kartläggningar först lite om var barnet 
kommer ifrån och vilka språk barnet kan. Sedan kollar de om de har någon pedagog på 
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förskolan som talar det språket för att barnet ska känna trygghet och känna sig förstådd. Om 
inte den möjligheten finns har de möjlighet att boka introduktionshjälp från 
Modersmålsenheten under inskolningsperioden.  

7.5 Situationer som stimulerar språkutvecklingen enligt förskollärarna 
Alla förskollärarna menade att barnens språk stimuleras i meningsfulla sammanhang i 
samspel och gemenskap, där barnen pratar, uppmuntras, härmas och lyssnar. 
  

“Rörelse aktiviteter till exempel mini-röris skiva där man ska liksom härmas samtidigt 
och titta och gör lite det är en någonting som barnen snabbt uppfattar och även om 
man kanske känner inte av varje ord så tittar man på sina kompisar och gör likadant 
och då innebär det att barnet är med i sammanhanget och försöker här via härmande 
att ta sig in till språkande. Det är ett sammanhang som jag tycker att det är väldigt 
värdefullt och hjälper barnet” (Förskollärare 1). 

  
”om de börjar liksom prata med varandra om man har två barn som pratar samma 
språk till exempel kurdiska att dem börjar prata med varandra har ett samspel då kan 
man ju uppmuntra det” (Förskollärare 2). 

  
“Det är ju genom leken. Det gäller ju att introducera barnet till gruppen, att gruppen få 
träffa och liksom få. Man presenterar barnet för gruppen, så att gruppen snabbt fångar 
upp barnet och det är ju egentligen i leken som, det är ju där det händer grejer, där kan 
man ju skapa jätte relationer utan att nödvändigtvis kunna språket jätte väl” 
(Förskollärare 3). 

  
Förskollärare 1 menar att barnens språk stimuleras när de har gemensamma regellekar och 
sångaktiviteter till exempel rörelseaktiviteter, där barnen lär av varandra, genom att titta, 
lyssna och härma sina kompisar och pedagoger. Situationer där barnens språkutveckling 
stimuleras är enligt Förskollärare 2 när barnen kommunicerar med varandra och skapar 
samspel på svenska såväl som på modersmålet. Hen menar att barn som inte har språket kan 
vara tysta och inte våga säga så mycket och därför är det viktigt att uppmuntra barnen att 
samspela med varandra. Vi kände igen detta ifrån den tidigare forskningen i denna studie där 
det står om det som kallas för en tyst period som Martín-Bylund (2018) skriver om. 
Förskollärare 3 menar att barnens språk stimuleras i leken i relationer med andra barn och att 
barnen hittar gemensamma nämnare i leken och därefter utvecklas språket. 

7.6 Synpunkter om  nyanlända barns tidigare erfarenhet från förskollärarna 
”Man får titta på vad barnen har varit intresserade eller är intresserade av och prata lite med 
föräldrarna och bygga utifrån det” (Förskollärare 2). På alla förskolorna menade 
förskollärarna att barnens tidigare erfarenheter och bakgrunder ska uppmärksammas i 
verksamheten, men det var lite delade meningar om hur man skulle lyfta barnens erfarenheter 
och bakgrund. De flesta menade att man kan använda böcker för att göra barnen delaktiga i 
verksamheten eftersom de kan erbjuda böcker på olika språk. 
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”Delaktigheten för barnen blir ju att barnet kanske får sjunga på sitt eget språk och så 
kan vi översätta det som barnet har sjungit barnet kanske pekar ut någonting som hon 
vill beskriva om och har vid den språkande pedagogen som kan översätta vad barnet 
har talat om och så kan vi bygga ihop broar av vad barnet vill förmedla” (Förskollärare 
1). 

  
”Ipaden är ju ett verktyg där man faktiskt kan mötas, där vi märker att många barn i 
dag oavsett var de kommer ifrån så har de en erfarenhet av telefon eller en 
mobiltelefon eller en lärplatta, så har de en erfarenhet av den och de kan spela och de 
kan lyssna på musik och de kan guida sig på en Ipad” (Förskollärare 3). 

  
Förskollärare 1 uttryckte att det är en förutsättning att pedagoger försöker inkludera barnen 
genom att lyfta deras hemspråk, det gör att de känner sig delaktiga. De måste kunna förstå och 
känna att de kan vara med och påverka. Respondenten menar vidare att barnen blir delaktiga 
genom sångaktiviteter där barnen får sjunga på sitt eget språk och genom berättande då 
barnen får beskriva någonting på sitt eget språk, som pedagogerna sedan översätter till 
svenska. Förskollärare 2 uttryckte att de tittar på barnens tidigare intressen och nuvarande 
intressen. Respondenten uttrycker att det är viktigt att vara uppmärksam på vad barnen vill 
göra och vad de är intresserade av. Detta gör de genom att prata med vårdnadshavarna och 
observera barnen. Förskollärare 2 berättar ”språket är ju jätteviktigt att just det här med 
läsning på olika modersmål även på svenska” (Förskollärare 2) Förskollärare 3 menar att det 
handlar om pedagogernas förhållningssätt, hur de tänker och hur man ser på barnen som 
kommer nyanlända att hitta gemensamma erfarenheter. Att man ska fokusera på de positiva 
erfarenheterna som barnet har och inte på de negativa är viktigt. Respondenten menar att 
Ipaden är ett verktyg där man kan möta barnen. Barn oavsett var de kommer ifrån har 
erfarenhet av en lärplatta och barnen kan spela och lyssna på olika musik eller dansa. 

7.7 Kommentarer av förskollärarna om arbetet med nyanlända barn 
I denna intervjufråga fick förskollärarna berätta om det fanns något särskilt viktigt att tänka på 
när det gällde språkutvecklingen hos nyanlända barn. Det är delade meningar om vad som är 
bra att tänka på när det gäller nyanlända barns språkutveckling. 
  

”Fortsätt att prata modersmål för kan barnet ett språk bra då kan man bygga andra 
språk lättare och det är det som ibland blir kruxet, att man vill skynda sig så snabbt så 
kan man tappa bort det andra språket. Jag tror nog det är komplext att komma hit som 
nyanländ, för det är ju inte bara språkandet, det är ju en flytt från ett land till ett nytt 
land” (Förskollärare 1).    
      
”Om man har barn som är mer verbala och pratar på sitt modersmål så är det ju lättare 
för barnen att berätta för föräldrar och pedagoger som talar samma språk vad de vill 
göra” (Förskollärare 2). 

  
”Egentligen är det inte så mycket särskilda insatser utan det handlar om att skapa en 
verksamhet som även nyanlända kan fångas upp i och bli inkluderade i och det är 
egentligen det bästa att få med de i verksamheten så fort som möjligt så det är inga 
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sådana här särlösningar eller sitta vid eget bord eller ha en särskild person som ska ta 
hand om barnen utan barnen ska få vara en del av gruppen” (Förskollärare 3). 

  
Förskollärare 1 beskriver även att man måste tänka på att det är en enorm omställning för 
barnet att komma till ett nytt land där det talas ett annat språk och allting är nytt för barnet. 
Förskollärare 1 beskrev att de nyanlända barnens föräldrar väldigt gärna vill att deras barn 
endast ska använda det svenska språket i förskolan men respondenten menar att modersmålet 
är viktigt för barnens fortsatta språkutveckling och identitet. Modersmålet är viktigt för 
barnen eftersom de ska kunna uttrycka sina tankar och känslor i det språket de känner att de är 
bekväma med att använda. Flera forskare diskuterar även vikten av modersmålet i vår tidigare 
forskning. Förskollärare 2 betonade att det skiljer sig mellan äldre och yngre barn i hur de kan 
kommunicera. Respondenten menar att det är lättare för barn som är verbala att berätta till 
exempel till en pedagog som talar samma språk vad de vill göra. Medan yngre barn mer visar 
med kroppsspråket vad de vill. Förskollärare 3 beskrev att man får utgå ifrån barnens egna 
erfarenheter och vad deras intressen är eftersom de kanske inte har någon erfarenhet av att 
vara på förskola. Från början får man använda sig mycket av kroppen och bilder för att få 
barnen att förstå. Att ha tålamod och ge barnen tid är viktigt. Förskollärare 3 hävdar också att 
barnen är intresserade av att bli delaktiga eftersom de har ett intresse av att förstå och göra sig 
förstådda. Respondenten beskriver även att det är viktigt att behandla alla barn lika, att inte 
hitta särlösningar för barnen utan att det ska vara en inkluderande miljö som gynnar alla barns 
språkliga utveckling.  
 
7.8 Sammanfattning av resultatet 
I frågan om mottagandet och placeringen av nyanlända barn beskrev samtliga 
verksamhetsansvariga processen likadant. Det börjar hos Mottagningsenheten för nyanlända 
barn och familjer som gör den första kartläggningen. Den skickas sedan till förskolan som 
familjen väljer att skola in sitt barn på. Det var dock delade åsikter om hur bra 
Mottagningsenheten underlättade mottagandet för förskolorna. De nyanlända barnens tidigare 
erfarenhet och bakgrund diskuterades flitigt i alla de tre intervjuerna med de 
verksamhetsansvariga och det var en tydlig jargong hos de tre att den tidigare erfarenheten 
och bakgrunden kan göra de nyanlända barnen delaktiga i verksamheten. En del yttrade sig 
om betydelsen av att lyfta hemkulturen och skapa arenor för att låta andra språk och kulturer 
ta plats. En avslutande diskussion i intervjuerna med de tre verksamhetsansvariga var i 
samband med den sista öppna frågan där de själva fick lägga till kommentarer eller 
synpunkter om detta ämne. Det diskuterades hur viktigt det är att hitta rätt balans mellan de 
olika språken och att modersmålet är viktigt men svenska likaså. Vi diskuterade även om 
nyanlända barn och familjemedlemmar som kan vara traumatiserade och hur det blir i ett 
sådant fall. Det är något som vi nämner i avsnittet tidigare forskning som Wångersjö (2017) 
och Lunneblad (2013) hävdar. Andra ämnen som fördes fram i diskussionen var om 
skillnaden om barnet är nyanlänt eller har bott i Sverige en längre tid när de sedan ska börja 
skolan och fortsätta ut i arbetslivet.  
 
I frågan till samtliga förskollärare om vilka anpassningar de gör och läromedel som används i 
verksamheten var de alla eniga om att det behöver göras anpassningar för att de nyanlända 
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barnen ska utvecklas och framförallt hur förskollärare kan arbeta med ett språkutvecklande 
arbetssätt. Det är i meningsfulla sammanhang som språket stimuleras. Dessa meningsfulla 
sammanhang utgör samspel och gemenskap. Barnen får möjlighet att prata, härmas och lyssna 
på varandra. Förskollärarna nämnde även att detta språkutvecklande arbetssätt kan vara 
genom att läsa böcker på olika språk. Alla hade även flerspråkiga pedagoger som arbetade i 
verksamheten och det ansågs vara en resurs eller så kallad tillgång eftersom de kunde 
utveckla språket mer hos de nyanlända barnen.  
 

7.9 Observation: att levandegöra kunskaper i praktiken 
För att göra detta forskningsområde extra intressant bestämde vi att fråga förskollärarna och 
de verksamhetsansvariga om vi efter varje intervju fick ta oss en snabb titt i förskolans olika 
avdelningar och andra utrymmen där barnen brukar vara på dagarna i verksamheten. Detta 
gjordes för att kunna jämföra hur de verksamhetsansvariga och förskollärarna yttrade sig med 
hur det egentligen såg ut på väggarna när det gäller flerspråkigt material och pedagogisk 
dokumentation på respektive avdelning. Observationerna gjorde vi gemensamt eftersom vi 
genomförde intervjuerna parallellt. När Cecilia intervjuade förskollärarna intervjuade Maria 
de verksamhetsansvariga. På Förskola A och C (se bilaga 3 & 5) märkte vi att det 
pedagogiska arbetssättet var tydligt kopplat till deras resonemang. Vi tänker främst på den 
gemensamma frågan som vi ställde till våra respondenter om hur barns tidigare erfarenhet och 
bakgrund kan göra dem delaktiga i verksamheten. Vi kunde skåda bilder och dokumentation 
som står skrivet på olika språk och olika teman de har haft i verksamheten om just olika 
kulturer, traditioner och språk. Ett exempel på detta var att det stod siffror på både svenska, 
arabiska, somaliska, kinesiska och andra språk som vi inte kunde identifiera. Vid förskola B 
var det större vikt vid naturvetenskapliga områden (se bilaga 4). Vi kunde inte skåda någon 
tydlig koppling till barns tidigare erfarenhet och bakgrund på väggarna eller andra ställen i 
verksamheten. Vi kunde heller inte skåda något på väggarna som var kopplat till 
flerspråkighet, traditioner, kulturer, däremot hade de en affisch som förklarar teckenspråk 
genom olika bilder. Bilderna var fotografier av en person som visar olika tecken som man kan 
göra med kroppen för att förklara något. I bilagorna finns det bilder och ytterligare 
förklaringar till detta.  
 
Säljö skriver utifrån ett sociokulturellt perspektiv hur värdefullt fysiska redskap är för att 
mediering av språk ska ske. “Tänkandet kommer i kontakt med omvärlden via ett redskap” 
(Säljö, 2014, s. 81). Han beskriver att intellektuella, språkliga och fysiska redskap är 
grundläggande och medierar verkligheten i en verksamhet (ibid.). Säljö beskriver det som 
Vygotskji kallar för indikativ funktion som utgör språkliga kategorier som personer kan visa 
och benämna i sin omgivning. (Säljö, 2014, s. 83). När det finns olika objekt inom personens 
synhåll kan olika strategier användas för att ta till sig andra personers uppmärksamhet. Det 
kan vara genom att peka på det som finns fysiskt närvarande eller benämna det genom 
språkets funktion. Språket fyller en funktion som gör att det blir ett redskap för att kunna 
samspela med omgivningen. Med hjälp av språket kan personen förklara ytterligare vad det är 
i det fysiska föremålet som personer finner är intressant, om det är en viss färg eller form i det 
personen ser (Säljö, 2014, s. 83).  
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Ovan i tidigare forskning diskuterar vi även Svenssons uttalanden om vikten av att förskolan 
erbjuder en stimulerande lärmiljö för barnen och att det är en viktig del av barnens 
utforskande och användning av språket (Svensson, 2012, s. 30). Med detta vill vi diskutera 
vikten av att barnen ska kunna ta till sig och se kunskap som finns att inhämta i verksamheten 
(ibid.). Att enkelt hänga upp siffror på det svenska språket och andra språket kan skapa 
stimulans för barnens lärande. Det kan skapa ett intresse och diskussion för att förklara vad de 
ser och på det sättet skapa ett lärandetillfälle där barnen lär sig av varandra och av pedagoger 
(ibid.). 

8. Diskussion 
I detta avsnitt diskuterar och sammanställer vi de resultat vi har uppnått med denna studie. 
Diskussionen är kopplad till den tidigare forskningen och de teoretiska utgångspunkterna som 
vi har använt oss av med syfte och frågeställningarna som utgångspunkt.  

8.1 Barns delaktighet i verksamheten och tidigare erfarenhet  
En intressant aspekt i denna studie är att vi valde att intervjua en förskollärare och en 
verksamhetsansvarig som arbetar på samma förskola. Detta tänkte vi kunde skapa intressanta 
diskussioner kring vad de svarar på intervjufrågorna som vi ställde. Den skillnaden som vi 
märkte mellan de förskollärare som Cecilia intervjuade och de verksamhetsansvariga som 
Maria intervjuade var att respondenterna fokuserade på olika aspekter inom barns tidigare 
erfarenheter och bakgrund. Förskollärarna yttrade sig mycket om barns tidigare erfarenheter 
och bakgrund kopplat till vilket intresse barnen har. Barnens tidigare erfarenhet och bakgrund 
kan göra dem aktiva genom olika läromedel och språkliga aktiviteter som till exempel böcker 
och sånger på andra språk. De blir delaktiga med hjälp av sitt modersmål. Vi kopplar detta 
resonemang till Läroplanen för förskolan ”förskolan ska medverka till att barn med annat 
modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål 
(Lpfö98, rev. 2016, s. 7). 
 
Däremot anser vi att verksamhetsansvariga gick mer djupgående in i den frågan och 
diskuterade barns tidigare erfarenheter och bakgrund i förhållande till vad de har med sig i 
ryggsäcken. De uttryckte att det är betydelsefullt om pedagoger repetitivt lyfter upp barnens 
egna språk och hemkultur extra mycket i verksamheten och låter barnens modersmål och 
erfarenheter ta plats för att de sedan ska kunna utvecklas och bli framgångsrika i sitt senare 
arbetsliv. Utifrån Cecilias transkriberingar märker vi att förskollärarna vid flera tillfällen 
resonerade kring barns tidigare erfarenheter och bakgrund på olika sätt. De 
verksamhetsansvariga diskuterade även detta och menade att barnens tidigare erfarenhet och 
bakgrund är viktig för barnens delaktighet i förskolan. De verksamhetsansvariga diskuterade 
även skillnaden på olika barn och att det kan utgöra en skillnad om ett barn kommer från ett 
krigsdrabbat land eller har någon slags trauma av något. Det är en svår fråga där pedagogen 
måste tänka på hur den tidigare erfarenheten och bakgrunden kan göra dem delaktiga.  
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De verksamhetsansvariga menade att pedagogen inte ska peka ut barnen utan snarare skapa 
arenor för att utöva erfarenheter, bakgrund, kultur, språk och traditioner det förtydligar även 
Lunneblad. Han menar att bemötandet av nyanlända barn kan innebära ett möte med personer 
som har varit med om traumatiska händelser från krig och liknande. Därför blir förskolan en 
av de viktigaste platserna, som skapar struktur i vardagen (Lunneblad, 2013, 1). 
    
I avsnittet om de teoretiska utgångspunkterna för denna studie beskriver Beckman och 
Kronholm synen på ett interkulturellt förhållningssätt när det gäller bemötandet och 
mottagandet av nyanlända barn (Beckman & Kronholm, 2014, s. 21). De betonar vikten av att 
se barnens tidigare minnen, erfarenheter och bakgrund som en tillgång istället för att se barnet 
som ett “tomt ark” som ska fyllas på med “svenska erfarenheter”. Att de tidigare har haft en 
frånvaro från dessa svenska erfarenheter ska inte anses vara någon brist utan snarare att det är 
en tillgång att de har ett eget språk, erfarenheter och kunskaper som förskolan bör ta tillvara 
på (ibid.). Vi finner även en koppling till samtliga verksamhetsansvariga när de diskuterar 
förskolans viktiga roll i att ge goda förutsättningar till att utvecklas för en god framgång och 
ett bra arbetsliv. I Läroplanen för förskolan står det att verksamheten ska främja alla barns 
utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. “Förskolan ska även lägga grunden till ett 
växande ansvar och intresse hos barnen som gör att de blir aktiva deltagare i samhällslivet“ 
(Lpfö98, rev. 2016, s. 4). 
 
8.2 Samspel och gemenskap skapar meningsfulla sammanhang  
Förskollärarna var eniga om att det är viktigt att skapa utrymme för att uppmuntra barnen och 
stimulera dem till att prata, härmas och lyssna i olika situationer. De menar att sådana 
situationer skapar meningsfulla sammanhang och en gemenskap och ett samspel mellan 
barnen. Detta kan vi koppla till den sociokulturella teorin och Vygotskjis tankar om att barn 
som har uppnått det maximala i den proximala utvecklingszonen kan klara sig längre med 
hjälp av en erfaren pedagog. Denna typ av stöttning kallas för scaffolding som också är ett 
centralt begrepp i denna kontext (Kästen-Ebling & Otterup, 2014. s. 62-63). 
 
 Däremot kan det finnas perioder för nyanlända barn som Förskollärare 2 beskrev där de är 
tysta. Detta resonemang kände vi igen och kunde koppla till Martin-Bylund som menar att 
barn som får kontakt med ett nytt språk kan reagera med tystnad och detta är något som får 
pedagogerna att tro att det är bristande språkkunskaper (Martín-Bylund, 2018, s. 352).  Detta 
är tvärtom en del av språkutvecklingen. Denna tystnad beror på att barnet försöker skapa sig 
en uppfattning om det nya språket innan de kan börja använda det (ibid.). Kästen-Ebeling och 
Otterup nämner ett sociokulturellt perspektiv på andraspråksinlärning. Det är ett 
grundläggande antagande att språkutvecklingen bäst sker i ett socialt sammanhang (Kästen-
Ebeling & Otterup, 2014, s. 64). 

8.3 Läromedel, resurser och andra anpassningar som görs för nyanlända barn 
Verksamhetsansvariga ansåg att det var viktigt att göra anpassningar i verksamheten. Däremot 
ansåg Förskollärare 3 att det görs anpassningar i verksamheten men inte specifikt för 
nyanlända barn. Det var av stor betydelse att skapa en inkluderande miljö för alla barn och 
inte bara de nyanlända. Samtliga verksamma förskollärare yttrade sig om att de  använder 
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läromedel, språkstödjare och andra digitala verktyg som till exempel lärplattor. Förskollärarna 
bekräftade att de använder sig av dessa. De berättade mer specifikt att de använder digitala 
verktyg och andra läromedel i syftet att lära barnen språket och till att visa intresse för de 
nyanlända barnens språk. De använde sig av böcker på andra språk och appar på lärplattor där 
de kan översätta olika ord och fraser från ett språk till ett annat, samt för att utveckla det 
svenska språket. De hade även olika bildkort för att förklara olika saker och hur dagen kan se 
ut i verksamheten. Wångersjö diskuterar frågan genom att beskriva att man använder olika 
läromedel gynnas barnens språkliga utveckling. När barn får använda språket i olika 
situationer, med andra barn och vuxna. Barnet behöver höra språket och se bilder för att 
kunna skapa en djupare förståelse böcker på parallella språk och appar på olika språk gynnar 
barns modersmål såväl som det svenska språket (Wångersjö, 2017, s. 64-67). Detta kan vi 
även koppla till det Vygotskij kallar den närmaste utvecklingszonen och stöttning och att barn 
lär i samspel med andra personer som har mer erfarenhet. (Kästen-Ebeling & Otterup, 2014, s. 
62-63).  
 
 I Läroplanen för förskolan står det följande om förskolans strävansmål “Förskolan ska sträva 
efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den samt känner delaktighet i 
sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer (Lpfö98, rev. 2016, s. 9). 
Resurser handlar inte alltid om ekonomi utan det är alla tillgångar som finns i verksamheten. 
Barnen ska till exempel ses som en resurs och bemötas med respekt. Barnen ska få känna att 
de är en tillgång i barngruppen.  

 
På bilden ovan illustrerar Wallskog hur olika resurser i verksamheten kan ge nåbara resultat. 
Wallskog förtydligar och förklarar allt som kan benämnas som resurser och förskolläraren har 
rollen som resursförmedlare (Wallskog, 2011, s. 46-47). 

8.4 Placering, mottagande och organisering av nyanlända i förskolan 
Vi har kommit fram till att mottagningsprocessen och placeringen för samtliga nyanlända 
barn ser likadan ut för alla de tre verksamhetsansvariga som vi intervjuade. Skillnaden var att 
de hade delade meningar om hur mycket hjälp de fick av Mottagningsenheten för nyanlända 
barn som har ett uppdrag av Uppsala Kommun. Två av de kommunala förskolorna tyckte att 
det var kortfattad förhandsinformation som gör att de behöver komplettera informationen i 
förskolan när mottagandet av det nyanlända barnet sker. De var enade om att den första 
kartläggningen behöver utvecklas om den ska vara till stor hjälp. Den verksamhetsansvariga 
som leder en fristående förskola tyckte att förhandsinformationen som kommer från 
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Mottagningsenheten var väldigt kortfattad och inte fyller någon funktion. De beskrev även att 
de behöver efterarbete efter den första kartläggningen som de får av Mottagningsenheten för 
att de är i behov av att gå lite mer djupgående och veta mer om barnet och barnets familj. 
Vissa beskrev att de gjorde flera kartläggningar vid olika perioder och en 
verksamhetsansvarig beskrev att de hade ett introduktionssamtal som de har med alla andra 
barn men att samtalet hölls direkt istället för att ha det några veckor efter inskolningen som de 
gör med alla andra barn. Vidare diskuterades även om det är förskollärare eller barnskötare 
som ska introducera barnet på förskolan och genomföra den kartläggningen som förskolorna 
gör. Två svarade att det är arbetslaget som gör det och att det kan vara en förskollärare eller 
en barnskötare. En av dessa två verksamhetsansvariga uttryckte att det bara är förskolläraren 
som ansvarar för detta eftersom förskolläraren ansvarar för all undervisning och lärande i 
verksamheten. Den verksamhetsansvariga för en fristående förskola tyckte att det endast är 
förskollärarens uppdrag att introducera de nyanlända barnen på förskolan och framförde också 
att de hade en möjlighet att inte följa kommunens riktlinjer och mallar för mottagandet av 
nyanlända barn eftersom att de ibland ger material och underlag som är mer anpassade för de 
förskolor som är kommunala.  
 
De verksamhetsansvariga diskuterade även vikten av barns tidigare erfarenhet och bakgrund 
som kan göra dem delaktiga i verksamheten. De verksamhetsansvariga ansåg att bakgrund 
och tidigare erfarenhet kan göra barnen delaktiga men på olika sätt. En verksamhetsansvarig 
tyckte att pedagogerna har ett viktigt uppdrag i detta och det är hur barnens tidigare 
erfarenheter och bakgrund synliggörs i verksamheten och att de nyanlända barnen inte ska 
exotifieras. Förskollärarna får inte peka ut något barn eller tvinga ett barn att räkna på ett 
annat språk för att barnet har en annan bakgrund än de andra barnen på förskolan. Uppdraget 
går ut på att skapa arenor där barnens språk stimuleras och de uppmuntras till att på egen hand 
berätta om vad de kan för språk eller räkna på ett eller flera språk.  Intervjuerna med de 
verksamhetsansvariga kretsade mycket kring barnens hemkultur och de språk som de har med 
sig när de kommer till Sverige. Det är viktigt att dessa kompetenser ses som tillgångar och 
resurser i verksamheten.      
 
En förskollärare berättade även vid ett tillfälle i en intervju att arbetet med nyanlända barn är 
en komplex fråga eftersom det inte bara handlar om språkandet som ska ta plats och 
utvecklas. Det handlar om en flytt från ett land till ett annat och att det är flera organisationer 
runt det nyanlända barnet och familjen som behöver hjälpa till och ge stöd. Det kan vara 
vårdcentral, tolk och andra handläggare i olika ärenden som rör just den flytten som sker från 
ett land till ett annat. Det som bekräftas av den tidigare forskningen (Skaremyr, 2014 s. 16-17, 
21) bekräftar även förskollärarna och de verksamhetsansvariga. Skaremyr menar att det är en 
komplicerad och social process att börja förskolan. Processen är en känsloladdad, där barnet 
och familjen behöver stöd på flera olika sätt. Mottagandet blir därför också komplext (ibid.). 
Lunneblad diskuterar komplexa aspekter som att frågan om nyanlända barn är en föränderlig 
problematik (Lunneblad, 2013, s. 5). Problematiken kan vara kopplad till föräldrarnas tidigare 
erfarenhet och bakgrund. De kommer med annorlunda kulturer och traditioner än vad vi har i 
Sverige. Sådana aspekter som kulturella skillnader och frågor om mat, klädsel och 
barnuppfostran kommer ofta till uttryck i förskolevärlden (ibid.). 
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9 Slutsats 
Det råder en enighet hos deltagarna i denna studie om hur de nyanlända barnen får det bästa 
mottagandet för att kunna utvecklas, inkluderas och lära sig det svenska språket. En 
gemensam faktor var att de nyanlända barnens tidigare erfarenhet och bakgrund kan vara 
avgörande för hur utvecklingen ser ut för det enskilda barnet. Det är utifrån de erfarenheterna 
som barnet har med sig som verksamheten anpassas. Den tidigare erfarenheten och 
bakgrunden får inte förnekas utan många av deltagarna förklarade utvecklingsfasen som en 
påbyggnad. Det är betydelsefullt att vara medveten om att barnen inte är tomma blad som 
kommer till Sverige utan kompetenta individer som har mycket att tillföra i 
förskoleverksamheten och mycket att lära sig. Med den synen på barnen innebär det att de 
nyanlända barnen ska få en möjlighet att synas och höras i olika sammanhang för att kunna 
utvecklas i språket och i andra sociala sammanhang. Deltagarna i studien uttryckte att det 
finns flera olika kommunikationsvägar som förenklar mottagande, inkludering och 
språkutveckling för de nyanlända. Genom att använda sig av tecken som stöd och ordbilder 
går det att kommunicera och förklara hur en vardag i förskolan kan se ut. Språket är aldrig ett 
hinder. Det är i samspel och gemenskap som meningsfulla sammanhang skapas.  

9.1 Förslag till fortsatta studier 
En intressant koppling till denna studie anser vi kan vara en observationsstudie där 
observationer görs i samma förskolor som deltagarna som då intervjuas är verksamma inom. 
Detta skulle bli intressant eftersom vi nu har fått reda på vad verksamhetsansvariga och 
förskollärarna anser om detta ämne men vi vet inte hur det egentligen ser ut i verkligheten, i 
praktiken och om det verkligen är eller ser ut som de hävdade i intervjuerna. Detta kan 
dessutom vara intressant för att intervjuer bygger på åsikter från en synvinkel och om en 
observationsstudie skulle tillämpas kan det innebära ny information om detta som kan 
analyseras och bearbetas i förhållande till varandra.   

9.2 Rekommendationer   
Utifrån den kunskap och kompetens som vi har åstadkommit i denna studie vill ge dig som 
läsare några tips i arbetet med nyanlända barn: 
 
• Var öppensinnad och ha en syn på nyanlända barn som kompetenta aktörer, som kan 

påverka sin egen utveckling 
• En normmedveten person kan aktivt arbeta fördomsfritt och förebygga normer  
• Se de nyanlända barnen som en tillgång och skapa arenor för att låta de nyanlända barnens 

tidigare erfarenhet och bakgrund lyfta mångkulturaliteten i verksamheten 
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Bilaga 1- Intervjuguide  
 
Till dig som är förskollärare 
  
Bakgrundsfrågor 
  
  Hur länge har du varit verksam som förskollärare och hur länge har du arbetat med 
nyanlända?   

  
Intervjufrågor 

·      Gör du några anpassningar i verksamheten för nyanlända barn? Vilka? 
  

·      Använder du dig av läromedel och språkstödjare för att göra nyanlända barn delaktiga i 
verksamheten? Vilka? 

  
·      Finns det några särskilda situationer du anser att nyanlända barns språkutveckling bäst 

stimuleras? Vilka? Varför? 
  

·      Hur kan nyanlända barns tidigare erfarenheter och bakgrund göra dem delaktiga i 
verksamheten? 
  

·      Finns det något annat som du tror kan vara bra för mig att veta om nyanlända barns 
språkutveckling?  
  
Till dig som är verksamhetsansvarig 
  
Bakgrundsfrågor 
  

·       Hur länge har du varit verksamhetsansvarig och hur länge har du arbetat med 
organiseringen av nyanlända?   

  
Intervjufrågor 
  

• Hur går det till med mottagandet och placering av nyanlända barn, Vilken typ av 
information får du och från vem?   

  
• Vad händer sedan, när det gäller organisering av undervisning i verksamheten för 

nyanlända barn? 
  
• Hur kan nyanlända barns tidigare erfarenheter och bakgrund göra dem delaktiga i 

verksamheten? 
  

• Finns det något annat som du tror kan vara bra för mig att veta om nyanlända barn?  
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Bilaga 2 - Missivbrev 
 

Hej! 
 

Vi är två förskollärarstudenter som går vår sista termin vid Uppsala Universitet. Vi skriver ett 
examensarbete. Syftet med studien är att undersöka hur nyanlända barns placering, 
mottagning, inkludering och språkutveckling sker utifrån verksamhetsansvariga och 
förskollärares perspektiv i olika förskolor. Vi skulle vara väldigt tacksamma om ni tog er tid 
att delta i en kort intervju som inte tar mer än 15 min. 
 

Jag (Maria) vill gärna intervjua dig som är verksamhetsansvarig och Cecilia vill gärna 
intervjua en eller flera förskollärare på förskolan som du ansvarar över. Vi skulle verkligen 
uppskatta ert deltagande som kommer göra vår studie möjlig! 
 

Svara gärna på detta mail även om ni inte har möjlighet att delta, det underlättar för oss, 
senast den 7/3-2018. Vi kommer självklart att skicka intervjufrågorna till er i förväg, undrar 
ni något eller vill att vi ska förklara mer kan ni gärna höra av er till oss. 
___________________________________________________________________________ 
 

Maria Hassoun 
maria.hassoun.x9xx@student.uu.se 
 

Cecilia Svensson 
cecilia.svensson.x8xx@student.uu.se 
___________________________________________________________________________ 
 

Tack på förhand! 
 

Maria Hassoun & Cecilia Svensson 
Förskollärarstudenter, Uppsala Universitet 
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Bilaga 3- Förskola A 
 

 

 
På denna förskola var det språkutvecklande arbetssättet tydligt. Andra språk än det svenska 
språket såg vi på väggarna. De har veckodagar, siffror, färger, geometriska former och bilder 
som förtydligar dagordningen för barnen. Dessa var uppsatta på en låg nivå så att barnen 
kunde se och känna.  
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Bilaga 4- Förskola B 

 
 
Bilderna ovan är från en av förskolorna där vi intervjuade den verksamhetsansvarige och en 
förskollärare. De båda lyfte vikten av att arbeta på ett språkutvecklande arbetssätt i 
verksamheten. Vi kunde tyvärr inte skåda någon form av pedagogisk dokumentation som 
tyder på ett språkutvecklande arbetssätt, även om de var tydliga med att den förskolan var en 
Reggio Emilia förskola. Dock kunde vi se en liten bild där det är en person som illustrerar 
olika tecken som kan göras med kroppsspråket för att förtydliga olika känslor och uttryck. 
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Bilaga 5 - Förskola C 

 
 

 
 
På denna förskola var det vagt med pedagogisk dokumentation dock kunde vi skåda ett 
intressant projekt om kroppen där de har skrivit “kroppen” på andra språk än svenska. På 
vissa väggar var det tomt. Men på den första bilden hade de satt upp olika människor som 
barnen kan ha som utklädnings inspiration där de vill lyfta olika klädstilar som hör till olika 
kulturer.  
 

 


