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Studiens syfte var att belysa hur förskolläraren förhåller sig till mottagandet och 

språklig inkludering med nyanlända barn och familjer i förskolan. Det gör vi 

genom en kvalitativ ansats med intervjuer av åtta förskollärare som alla har 

erfarenhet av mottagande av nyanlända barn i förskola. Studien visar att det 

finns olika förhållnings- och arbetssätt hos förskollärarna på förskolorna. Vår 

slutsats är att studien visar att det finns fyra huvudpunkter i den språkliga 

inkluderingen av de nyanlända barnet som är trygghet, närvarande 

förskollärare, inlärning av det svenska språket och konkret material. Det finns 

även olika erfarenheter av detta arbete som kan ge inverkan för inkluderingen. 
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1 Inledning 

Inflyttningen till Sverige är i dag stor. Under de tre första månaderna av 2016 var det 
3712 barn som sökte asyl (Migrationsverket, 2016). Antalet inskriva barn i förskolan 
med utländsk bakgrund under 2015 var 98 400 stycken enligt Skolverket (2016). 
Detta är något som samhället, förskolan och skolan behöver ta sig an. Familjer och 
barn kommer till ett nytt samhälle med olika erfarenheter om hur ett samhälle är 
uppbyggt. I det svenska samhället är det nästan givet att alla barn börjar på förskolan 
och förtroendet för förskolan i Sverige är högt, enligt opinionsmätningar (SKI, 2016). 

Förskolan är en del i skolväsendet och det kan därför vara viktigt för barnet att ha 
gått på förskolan innan han/hon börjar i den eventuella förskoleklassen, och 
sedermera grundskolan. Förskolan är till för att ge starten på ett livslångt lärande 
enligt Skolverket (2010). Lunneblad (2013) menar vidare att kontakten med 
förskolan kan vara den första som den nyanlända familjen möter i det svenska 
samhället. Författaren tar upp att detta möte är viktigt, till och med ett av de 
viktigaste mötena för dessa familjer.  

Genom att möta den svenska kulturen och språket i förskolan kan nyanlända barn 
börja inkluderas. I förskolans läroplan kan man läsa:   

Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver 
mer stöd och stimulans än andra ska få stöd utformat med hänsyn till egna behov och 
förutsättningar så att det utvecklas så långt som möjligt (Skolverket, 2010, s.5). 

Lunneblad (2013) anser att det svenska språket har hög status på förskolorna och 
genom språket kan barnet få inflytande över verksamheten. Detta inflytande gör så 
att barnet blir mer delaktigt under sin vardag på förskolan och därigenom får de mer 
språklig stimulans.  

Vad ska man på förskolan göra för att inkludera dessa barn som är nyanlända och 
inte kan det svenska språket? Det finns krav på förskolan och de som arbetar där. Ett 
krav på att alla förskolor ska vara likvärdiga och en förskola där alla trivs och känner 
sig trygga, menar Skolverket (2010). Språket är en del av att kunna säga sitt och 
kunna samspela med andra. Den språkliga inkluderingen är då viktig och något som 
förskolan kontinuerligt ska arbeta med. Genom språket kan barnet också få en 
samhörighet och gemenskap. Förskollärares arbete med den språkliga inkluderingen 
med nyanlända barn kan ge barnet en bra start i deras nya liv.  
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur nyanlända barn i Sverige inkluderas språkligt 
förskolan. Fokus är på förskollärarna och deras förhållnings- och arbetssätt.  

 Hur förhåller sig förskollärare till mottagande och språklig inkludering av 
nyanlända? 

 Vilka arbetssätt använder förskollärarna för att språkligt inkludera nyanlända barn? 

1.2 Disposition av arbetet 

Arbetets upplägg är att vi i kapitel 2 beskrivs det teoretiska perspektiv som vi utgår 
ifrån i studien. Sedan beskrivs begrepp som är relevanta för vår uppsats. Följt av 
tidigare forskning om ämnet.  

I kapitel 3 beskriver vi metod och varför vi valt den kvalitativa metoden. Vi 
presenterar också datainsamlingsmetod, urval, genomförande, validitet, reliabilitet 
och forskningsetiska aspekter. 

Sedan följer kapitel 4 där resultatet presenteras med titlarna Hur ser första mötet ut 
med förskolan, Hur ser förskollärarna på sin roll angående nyanlända barn i 
förskolan och Vilka metoder används för nyanlända barn i verksamheten. Därefter 
analyseras resultatet med det teoretiska perspektivet vi valt kopplat till 
forskningsfrågorna. 

I det avslutande kapitel 5 förs en diskussion av resultatet i relation till tidigare 
forskning. Detta följs av en metoddiskussion där vi diskuterar valet av metod. Följt av 
slutsats, förslag på vidare forskning samt pedagogisk relevans. 

2 Bakgrund 

Nu följer en presentation av vårt teoretiska perspektiv. Därefter kommer en 
begreppsdefinition som beskriver begrepp som vi använder oss av i texten. Sedan 
kommer en redogörelse av tidigare forskning och litteratur. 

2.1 Interkulturellt perspektiv 

I Nationalencyklopedin definieras ordet ”interkulturellt lärande” så här: 

dynamisk lärandeprocess där individen skaffar sig kunskaper och redskap som gör det möjligt 
att leva med och hantera kulturella skillnader inom ramen för ett demokratiskt och 
mångkulturellt samhälle ”n.d.” 

Och ordet ”interkulturell” beskrivs så här ”interkulturell avser processer där 
människor med olika språk och kulturer kommunicerar och interagerar med 
varandra” ”n.d.” 

Vi har valt att använda oss av interkulturellt perspektiv då vi i denna studie berör 
kulturella skillnader och mötet mellan personer från olika kulturer.  
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Om man bryter ner begreppet interkulturell står ”inter” för en interaktionsprocess 
där personer från olika kulturella bakgrunder möts genom kommunikation (Lorentz 
& Bergstedt, 2006). Begreppet ”kultur” är en del som Lahdenperäs (2004) 
framställer det som ett isberg där toppen är artefakter, traditionerna, tänkande och 
språket. Grunden på isberget menar författaren är mindre synliga. Det innehåller 
delar som normer, värden, kommunikation och personligheter. För de nyanlända 
familjerna kan isberget se olika ut och även det isberg som finns i förskolan och i det 
svenska samhället kan se ut på ett annat sätt än vad vårdnadshavare har erfarenheter 
om. Förskolan kan vara en plats där den kultur som finns kan synliggöras för den 
nyanlända familjen och barnet. Förskolan kan även få ta del av de erfarenheter som 
den nyanlända familjen har och synliggöra denna i verksamheten.  

Lahdenperä (2004) beskriver att interkulturell pedagogik innefattar många delar som 
interkulturellt lärande, interkulturell kommunikation, interkulturell undervisning, 
mångkulturell skolutveckling och interkulturell pedagogisk forskning. Vi fokuserar i 
denna studie på de tre förstnämnda delarna. 

Borgström (2004) förklarar interkulturell undervisning med två metoder. ”Induktiv” 
metod där eleven eller barnet själva får resonera fram vilka tankar man har om olika 
saker och ting. Förskolläraren kan så ett frö för att eleverna eller barnen sedan ska 
skapa en dialog mellan varandra om sina egna uppfattningar. Då kan skillnader och 
likheter i varandras uppfattningar synliggöras. Den andra metoden författaren 
beskriver är ”att kontrastera” och har innebörden att känslomässigt förstå varandra. 
Läraren, eleven eller barnet ska inte bara förstå tankemässigt hur det kan vara för 
någon som t.ex. är nyanländ utan att läraren, eleven eller barnet ska förstå hur det 
känns känslomässigt. Detta kan göras genom att sätta sig in den situationen den 
nyanlända sitter i, t.ex. genom att försöka förstå språket i en miljö eller situation där 
det inte talas det språk man själv kan.  

Interkulturellt lärande och interkulturell undervisning beskriver Lahdenperä (2004) 
kan förenas i interkulturella läroprocesser. I denna läroprocess finns kritisk 
självmedvetenhet om sin egen kultur, sin historia och kulturella värderingar och 
dessa ska reflekteras över. Genom reflektionen kan man bearbeta och ändra sina egna 
tankar och åsikter.  

En interkulturell kommunikation ses som en process i mötet mellan personer med 
olika kulturella bakgrunder berättar Lahdenperä (2004). Här lyfts olikheter och 
skillnader i kulturer och i det kan personerna berika varandra med erfarenheter och 
synsätt. Lorentz (2006) lyfter att interkulturell kommunikation handlar om just att 
urskilja skillnader men även likheterna. Det handlar inte om att bli förvånad över 
kulturella skillnader mellan personer. Lorentz skriver om hur olika personer med 
olika kulturella bakgrunder kan tolka ting olika. Det kan vara dokument och 
läroplaner och det som tolkningen blir är från den kulturella bakgrund personen har 
från utbildning och samhället. Han menar att ”interkulturell kompetens är förmågan 
att effektivt kommunicera i interkulturella situationer och kunna förhålla sig till en 
mångfald av kulturella kontexter”(s. 121).  

Genom dessa begrepp kan förskolan ge en bild av vad det nyanlända barnet har för 
erfarenheter med sig med sin kultur. Förskolan kan lyfta upp vilken kultur som finns 
där och då skapa en förståelse för de olika kulturerna. Det är även viktigt i dessa 
möten i förskolan att det finns en ömsesidig respekt för alla olikheter och skillnader 
och att det på ett reflekterade sätt kan mötas.  
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Lorentz och Bergstedt (2006) menar om arbetssättet ska användas inom förskolan så 
måste de kulturella skillnaderna och likheterna analyseras och lyftas. Förskollärare i 
många förskolor har inte bara en kultur att se och synliggöra utan i det 
mångkulturella samhället vi lever i finns fler kulturer. Lorentz och Bergstedt (2006) 
belyser att det är medvetenheten om varandras olikheter och likheter som gör att det 
kan finnas en lärandeprocess som Lahdenperä (2004) beskriver. Med ett 
interkulturellt synsätt ska man möta alla från deras utgångspunkt och erfarenheter 
(Lorentz & Bergstedt, 2006). I förskolan måste då förskolläraren veta barnets kultur 
och erfarenheter. Detta kan göras genom vårdnadshavare som berättar om hur 
hemmets kultur ser ut och vad har barnet för erfarenheter. Den interkulturella 
kommunikationen som Lahdenperä (2004) beskriver kan här användas som grund 
för att belysa kulturella skillnader. 

2.2 Begrepp 

I detta avsnitt kommer vi att definiera ett antal centrala begrepp i studien. Begrepp 
som nyanlända, inkludering, första- och andraspråk är bärande i vår text. 

2.2.1 Nyanländ 

Med nyanlända barn i förskolan menar vi i denna studie barn som kommit till Sverige 
nyligen och har ett annat förstaspråk än svenska. 

2.2.2 Första- och andraspråk 

Begreppet förstaspråk betyder det språket som barn talar mest från hemmet. Med vår 
tolkning betyder det även modersmål och hemspråk. 

Andraspråk, betyder språket som barn använder sig av för att kommunicera utanför 
hemmet d.v.s. i förskolan och i samhället. 

2.2.3 Inkludering 

När vi skriver inkludering menar vi hur och vad som görs på förskolan för att 
inkludera barn med annat förstaspråk än svenska och som inte kan det svenska 
språket alls. Inkludering beskrivs som att barnet får vara delaktig i verksamheten. 

2.3 Litteraturgenomgång 

Vi har sökt forskning i databaserna SwePub, Libris, Google Scholar och Eric. Vi har 
använt inställningen refereegranskat eller peer rewiewed för att underlätta sökandet 
efter avhandlingar och vetenskapliga artiklar. 

Vi har använt sökorden ”nyanländ” vilket gav 0 träffar i Swepub. Vi sökte vidare i Eric 
med sökordet” new arrivals” AND ”Children” vilket gav 48 träffar varav en artikel 
användes.   

I Libris sökte vi på ”flerspråkig förskola” vilket gav 3 träffar, en användes, sökordet 
”mångkulturell förskola” gav 14 träffar, en användes. I Swepub söktes det på 
”flerspråkig förskola” vilket gav 5 träffar, en användes. I DiVa med inställning på 
forskningspublikationer med sökorden ”mångfald förskola” vilket gav 17 träffar och 
en användes. I Google Scholar sökte vi på ”nyanlända förskola” vilket gav 1570 träffar 



 5 

och här sållade vi och valde några artiklar och avhandlingar som var intressanta för 
det här arbetet. Vi har även använt litteratur som vi känt sedan tidigare som var 
relevanta för det här arbetet. 

Nedan redogör vi för relevant tidigare forskning och litteratur under ett antal olika 
rubriker. 

Mötet med förskolan belyser tidigare forskning om mottagandet av nyanlända 
familjer och barn. 

Andra avsnittet Inskolning handlar om inskolning på förskolan och belyser ett 
utvecklingsprojekt av en handlingsplan som kan användas av förskolläraren.  

Kommunikation och flerspråkighet belyser tidigare forskning och litteratur om hur 
kommunikationen kan se ut och att det finns olika sätt. Avsnittet tar även upp vad 
som kan gynna språkutveckling för flerspråkiga barn som har betydelse för det 
nyanlända barnets inkludering i verksamheten. 

I fjärde avsnittet Metoder för inkludering presenteras tidigare forskning och 
litteratur om vad som kan göras i förskolan och av förskollärare för inkludering av det 
nyanlända barnet. 

2.3.1 Mötet med förskolan 

Lunneblad (2013) belyser i en artikel som har sin grund i ett utveckling- och 
forskningsprojekt om mottagandet av nyanlända familjer, att det är en komplex fråga 
att möta nyanlända barn och familjer i förskolan. Förskollärarna organiserar 
verksamheteten efter hur de tror är bäst passande för det nyanlända barnet med 
familj men det finns även en syn från förskollärarnas sida att det är vårdnadshavarna 
som ska anpassas in i förskolans struktur. Det gjordes med att byta en vardaglig rutin 
som frukosten på förskolan som tidigare var tidsbestämt till ett drop in system där 
barn får frukost när de kommer till förskolan. Detta för att möta vårdnadshavares 
svårigheter med att passa tiden för frukosten. Författarens resultat visar att det kan 
vara svårt för en nyanländ familj att förstå den svenska kulturen när det gäller tider 
och att tiden är grunden för de återkommande rutinerna som finns i förskolan. 
Resultatet som artikeln tar upp visar att nyanlända familjer inte har samma kultur 
eller erfarenheter om tiden som de har i den svenska förskolan.   

2.3.2 Inskolning 

När barnet ska börja i förskolan finns det en tid som kallas inskolning. Det brukar då 
vara kortare dagar och vårdnadshavaren kan vara med i verksamheten under några 
dagar med barnet. Inskolningen kan se olika ut på olika förskolor men grunden är att 
barnet och vårdnadshavaren ska känna sig trygga och trivas på förskolan.  

I Lunneblads (2011) text, som har sin grund i samma utvecklings- och 
forskningsprojekt som artikeln vi hänvisade till tidigare, framhålls en handlingsplan 
som kan användas på förskolan. Den innehåller kartläggning av barnets erfarenheter 
och kunskaper. Författaren påpekar även att det är viktigt att förskolan får reda på 
vad barnet har varit med om under sitt liv innan ankomsten till Sverige, detta för att 
kunna möta barnet på bästa sätt. Genom samtal med vårdnadshavare kan en plan för 
barnet göras. Dessa samtal menar Lunneblad (2011) måste förskolläraren förbereda 
noggrant. Det kan behövas en intervjuguide som gör att samtalet håller fokus på 
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förskolans uppdrag och hur man i förskolan arbetar för barnets bästa. Dessa 
kartläggningar ska ses över kontinuerligt och vara ett levande dokument under 
barnets tid på förskolan menar Lunneblad (2011). 

Att komma som ny vårdnadshavare till förskolan kan vara förvirrande. Det finns 
strukturer och rutiner som kan vara nya. Det är viktigt att förskollärarna är tydliga i 
bemötande och i beskrivningen av förskolans uppdrag under mottagandet av 
nyanlända familjer. Med öppna frågor kan samtalet bli smidigare för båda parter 
(Lunneblad, 2011).  

2.3.3 Kommunikation och flerspråkighet 

Eftersom nyanlända barn i Sverige inte kan kommunicera på svenska kommunicerar 
de ofta på andra sätt än språkligt.  

Skaremyrs (2014) studie om hur nyanlända barn språkligt deltar i händelser i 
förskolan, visar att barnen använder olika medel för att kommunicera med andra 
barn i förskolan. De använder sig av verbalt språk men även av kroppsspråk och av 
olika material som finns i förskolan. Genom de språkliga händelserna som sker på 
förskolan så som t.ex. i leken där det nyanlända barnet får möta och samspela med 
andra barn kan förskolan ge en bidragande effekt till inkludering. Förskolläraren kan 
här ge bra start för detta deltagande och inkludera det nyanlända barnet i dessa 
händelser.  

Skaremyrs (2014) studie visar även att nyanlända barn lär sig av andra barn, genom 
t.ex. skuggning och upprepning av vad det andra barnet gör. Men studien visar att det 
nyanlända barnet inte får ett reellt inflytande i de språkliga händelserna som sker på 
förskolan. Detta på grund av att barnet inte talar det majoritetsspråket som finns i 
förskolan. Skaremyr (2014) menar att det behövs mer fokus och synliggörande av 
språket som redan finns hos nyanlända barn i förskolan för att en språkutveckling på 
svenska ska ske. 

Björk Willéns (2006) studie visar att barn med annat förstaspråk än svenska 
använder sig av multimodala uttrycksätt. Med multimodalt uttrycksätt menar 
författaren att barnets handling ”kombinerar skilda semitoriska fält som tal, gester, 
blickar, kroppsorientering och fysiska artefakter, vilka används som resurs för att 
delta på ett meningsfullt sätt i socialt samspel” (s.17). Studien visar att genom dessa 
uttrycksätt kan barnet socialiseras in i förskolans kultur och samspel.  

Kulttis (2012) studie om flerspråkiga barns villkor i förskolan lyfter att barn lär sig 
språk av varandra och genom miljön. Hon menar att miljön kan stimulera ett lärande 
genom bilder och föremål. Hon beskriver att förskolan använder olika konkreta 
material i aktiviteter och det blir till en gemensam upplevelse för alla barn. Då kan 
barnet med annat första språk använda sig av den i t.ex. rolleken och ingå i ett 
sammanhang tillsammans med barngruppen. Det är av vikt, anser författaren, att 
flera uttrycksätt för att kommunicera används på förskolan. Barn med annat första 
språk än svenska använder sig av ett kroppsligt uttryck, härmning. Barnet härmar 
andra barn i t.ex. leken. Studien visar att det är genom att härma som barnet får 
tillträde i samspelet. Barn med annat förstaspråk agerar som det övriga barnen för att 
kunna delta och samspela med andra barn.  

Dagen på förskolan är full med rutiner och aktiviteter. Björk Willéns (2006) studie 
visar att det kan ske missförstånd i kommunikationen när läraren frångår rutiner och 
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strukturer som finns i verksamheten. Författaren menar att det är bra med strukturer 
och rutiner så att inte förvirring ska ske. Rutiner och mönster kan hjälpa till med vad 
som förväntas att göra och då kan barnet få en trygghet som behövs för att kunna 
agera och samspela. Inkluderingen av nyanlända barn i rutiner som sker på förskolan 
ger då en känsla av gemenskap och att vara deltagare i verksamheten. Skaremyrs 
(2014) studie visar att det är viktigt för det nyanlända barnet att få tillgång till 
gemenskap i barngruppen. Att deltagande av förskolans rutiner och struktur kan 
barnet få ta del av verksamhetens kultur. 

2.3.4 Metoder för inkludering 

Ladberg (2003) lyfter fram att förskolläraren genom en dialog med barnet kan ge 
barnet ord och begrepp som därefter kan användas i leken. Men författaren menar att 
det ofta inte finns tid för förskolläraren att tala med barnet längre stunder under 
dagen. Barnet får det mesta av språket genom att samtala med andra barn menar 
författaren. Förskolan kan arbeta med tre hörnstenar som är, ”atmosfären för 
språket” där ett öppet klimat när det gäller att våga tala och våga yttra sina tankar. 
Andra byggstenen är ”organisera för språk” och här ska förskolan organisera 
verksamheten genom att dela barngruppen i lek och aktiviteter. Den tredje är ge 
barnet ett rikt ”inflöde av språk” där förskolläraren ger barnet material som är 
språkfrämjande och detta inflöde kan ges genom sagoläsning och samtal.  

Lunneblad (2006) framhåller i sin studie att förskollärarna arbetade fram en 
verksamhetsplan med målsättning att lyfta kulturer som fanns i förskolan. Resultatet 
visar att förskolan misslyckats med målsättningen. Förklaringen som förskolan ansåg 
var tidsbrist, men att författaren menar att det i själva verket var svårigheter över vad 
målsättningen innebar. Det kunde vara att förskolan inte lyfte kulturella skillnader 
med barngruppen utan att de endast lyfte sådant som var lika i kulturerna. Men 
resultatet visar att en förskola faktiskt synliggjorde skillnader och det gör att 
barngruppens erfarenheter kan vändas till en förståelse av andra kulturer.  

Kultti (2014) beskriver olika metoder som används av förskollärare för inkludering av 
barn med annat förstaspråk än svenska. Det kan vara guidat deltagande och med det 
menas att förskolläraren ger stöd till deltagande. Det kan vara genom att fysiskt vara 
med barnet och ställa frågor som gör att barnet kan vara deltagande och få säga eller 
visa vad barnet vill. Författaren nämner även språklig stöttning, där är förskolläraren 
med barnet i vardagen och ger stöttning av barnets görande. Förskolläraren förklarar 
och benämner det som görs fysiskt och ställer öppna frågor till barnet.  

Problematiska händelser på förskolan kan vara att andra barn kommenterar andra 
barns uttal av ord framhåller Sandberg och Sandström (2012). I boken finns exempel 
på hur läraren snappar upp en kritisk händelse vid lunchen. Läraren beskriver att  

Det är viktigt att fånga upp sådana här situationer som uppstår spontant. Det ökar barnets 
förståelse för andra och att det är viktigt att bemöta varandra på ett bra sätt. Självkänslan ökar, 
det är OK att vara olika. Man får vara uppmärksam så att ett barn inte känner sig utsatt. 
(Sandberg & Sandström, 2012, s. 8). 

Det är med förskollärarens erfarenheter och förhållningssätt som en sådan här 
situation kan användas till att synliggöra tankar som finns i barngruppen. 

Baghban (2007) lyfter fram bilderböcker som ett hjälpmedel för att få förståelse och 
en inblick i andras kulturer. Genom läsningen skapas en förståelse för hur och vad 
som finns i olika kulturer. Författaren påpekar vikten av samhällsförståelse för att 
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kunna komma in i det nya språket. Att vara nyanländ och börja på förskolan som har 
en annan kultur som skiljer sig från hemmets kan leda till att barnet känner sig 
annorlunda. Därför kan böcker från olika kulturer ge en känsla av att det inte bara är 
just de själva som är annorlunda utan att det ser olika ut i olika kulturer.  

Lunneblad (2011) lyfter fram pedagogisk dokumentation och att den kan vara ett 
redskap för språkutvecklingen genom att lyfta och synliggöra barnet intressen och 
erfarenheter. Genom att det nyanlända barnet dokumenteras och observeras i 
aktiviteter kan förskolläraren se hur eller om förskolans verksamhet är anpassad till 
barnet. Är verksamheten gjort och planerad så att det nyanlända barnet kan bli 
inkluderad är något som kan synliggöras genom dokumentationen.  

3 Metod 

Här kommer vi att redogöra för datainsamlingsmetoden där valet av kvalitativa 
intervjuer motiveras. Sedan kommer urval och genomförande presenteras. Därefter 
kommer en diskussion av studiens giltighet och tillförlitlighet följt av en beskrivning 
av hur vi har tagit hänsyn till de forskningsetiska aspekter som råder för denna 
studie. 

3.1 Urval 

Urvalet av informanter har varit ett stort och tidskrävande arbete. Vi försökte hitta 
förskolor där det fanns nyanlända barn men det visade sig vara närmast omöjligt. Vi 
fick därför vidga sökandet till förskollärare med erfarenhet av att ta emot nyanlända 
barn, även om de i dagsläget inte arbetar på avdelningar med nyanlända barn. 
Förskolläraren måste då ha en viss kunskap om ämnet och det menar Bryman (2011) 
är ett målinriktat urval. Vi har även haft ett kedjeurval genom att vi har kontaktat 
chefer och rektorer som rekommenderat förskollärare vi kunnat kontakta (Bryman, 
2011), liksom att vissa informanter upplyst oss om andra tänkbara deltagare. 

Förskolorna som deltog i studien finns i olika kommuner. Det är både kommunala 
och fristående förskolor. Förskollärarnas bakgrunder inom förskolan är olika men 
gemensamt är att de har erfarenhet av att arbeta med nyanlända barn i förskolan. 
Här kommer en kort beskrivning av informanterna. 

 

 

Namn Utbildning Mångkulturell 
förskola  

Maria Förskollärare med inriktning i 
svenska och teknik. Extra kurs 
barn med annat språk än 
svenska.  

Nej 

Åsa Förskollärare, pedagogista Ja 
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Ulla Förskollärare, extra kurs 
flerspråkighet i förskolan 

Ja 

Anna Förskollärare Ja 

Lena Förskollärare med inriktning i 
språkutveckling 

Ja 

Celine Förskollärare, grundskollärare 
och rektorsutbildning 

Ja 

Nour Förskollärare, 
fritidsledarutbildning, extra kurs 
barn med annat språk och 
specialpedagogik 

Ja 

Amina Förskollärare Nej 

 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Vi valde kvalitativa intervjuer för att undersöka hur och vad som görs för att språkligt 
inkludera nyanlända barn i förskolan. Bryman (2011) beskriver att genom kvalitativa 
intervjuer riktas fokus på informantens egna synpunkter. Detta gör att vi i vår studie 
kan få reda på informantens egna tankar om förhållningssätt och hur de arbetar med 
nyanlända barn. 

I intervjuerna ställde vi öppna frågor (se bilaga 2) utifrån en semistrukturerad 
intervjuguide för att få informanten att svara med sina egna ord (Bryman, 2011). 
Metoden med öppna frågor gjorde det lättare för oss att samtala i ett större 
sammanhang kring intervjufrågorna. Det gjorde även att vi fick större inblick i 
informantens kunskap och erfarenhet om ämnet. Vi har använt fasta intervjufrågor 
som grund för intervjun samt följdfrågor som uppkom under intervjun. 

3.3 Genomförande  

Vi tog kontakt med informanterna genom mail och telefonsamtal. Därefter 
informerade vi deltagarna genom att maila missivbrev till dem som innehåller 
information om vårt syfte med intervjun, samt deras rättigheter som deltagare i 
intervjun. Vi valde att inte skicka med intervjufrågorna för att informanterna inte ska 
ha ett färdigt svar under intervjun. Alla våra åtta intervjuer genomfördes på 
deltagarnas arbetsplatser och tog cirka 30 minuter. Vissa intervjuer genomfördes i ett 
enskilt rum, övriga i ett allmänt rum. Där upplevdes några störningar från barn eller 
vuxna som gick in och ut.  

Vi började intervjun med att fråga om missivbrevet var läst av informanten och att 
syftet med undersökningen var klart för informanten. Om det inte var fallet beskrev 
vi mer djupgående om vårt syfte. Intervjun börjades med bakgrundsfrågor (se bilaga 
2) för att senare komma till frågor som mer berörde studien. En av oss genomförde 
själv tre intervjuer, och de resterande fem genomfördes av oss tillsammans. 
Uppdelningen av intervjuerna var av bekvämlighetssynpunkt då en av oss kände 
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några informanter sedan tidigare. Under intervjuerna använde vi oss av 
ljudinspelning på mobiltelefoner för att senare kunna transkribera intervjuerna. 

Vi transkriberade fyra intervjuer var, och såg över dem tillsammans. Vi lyssnade även 
enskilt på alla intervjuer som spelats in, för att noggrannare sätta oss in i materialet. 
Resultatet delades upp i teman såsom ”nyanländ definition”, ”mångfald”, 
”flerspråkighet”, ”lärarnas förhållningssätt” o.s.v. För att underlätta arbetet färglade 
vi varje tema med en färg. Resultatet delas sedan upp i tre underrubriker som var 
kopplat till studiens forskningsfrågor.  

Analysarbetet började med att dela in resultatets underrubriker. Vi använde oss av 
mindmaps som metod för att lättare dela upp det som framkom ur resultatet.  

3.4 Reliabilitet och validitet 

Med reliabilitet bedöms om forskningen är korrekt genomförd och om 
mätinstrumenten är tillräckligt noggranna. Man bedömer om forskningens resultat är 
tillförlitliga (Tivenius, 2015). Begreppet validitet, som betyder giltighet (Tivenius, 
2015) använder man för att uttrycka hur relevant insamlad data är för ett givet 
problem och kan användas som ett mått beträffande mätinstrumentets förmåga att 
mäta det man har försökt mäta. Valet av arbetets vetenskapliga metod sker utifrån 
forskningsfrågorna och det teoretiska perspektivet (Tivenius, 2015). Eftersom 
arbetets vetenskaplighet påverkas av metoden man väljer har vi valt den kvalitativa 
forskningsmetoden där synen på den sociala verkligheten är objektivistisk (Bryman, 
2011). Vår frågeställning rör informanternas syn på verkligheten, förhållningssätt, 
attityder och tillvägagångssätt. 

Data samlade vi in genom semistrukturerade intervjuer, som enligt Bryman (2011) 
ger intervjupersoner stor frihet, flexibilitet och möjlighet att lyfta fram djupare 
tankegångar och uppfattningar. Våra kvalitativa intervjuer garanterar studiens 
validitet. Intervjuerna, som även dokumenterades med ljudinspelningar 
transkriberades enligt Bryman  s (2011) intervjumetod. Vi har även använt oss av en 
intervjuguide med semistukturerade intervjufrågor. Det gör att transkriberingen blir 
tillförlitlig.   

Huvudkriterium vid urval av informanterna var att de hade stor erfarenhet av 
mottagande av nyanlända barn vilket har ökat chansen att få mer utförlig information 
och har stärkt validiteten av arbetets resultat. Tanken med intervjuerna som 
datainsamlingsmetod var att få en bild om hur förskolor i Sverige arbetar med 
nyanlända barns inkludering. Med intervjuerna fick vi en gedigen bild av hur arbetet 
med nyanlända barn kan se ut. Urvalet av åtta specifika kvalitativa intervjuer kan 
dock inte presentera hela landets förskolors arbetssätt. Däremot kan studien 
synliggöra en del av förskollärarnas pedagogiska arbetssätt som kan upplysa 
inkludering av nyanlända barn och visa att förskolans läroplan är lika på alla 
förskolor.   

3.5 Forskningsetiska aspekter 

Vi har tagit hänsyn till de forskningsetiska regler som råder och informerat om detta 
till informanterna. De etiska regler vi förhåller oss till i studien är i enlighet med 
Vetenskapsrådet (2011). Vi tog hänsyn till och informerade informanterna om 
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informations- och samtyckeskravet. Vi förklarade även att vi följer nyttjande- och 
konfidentialitets kravet (Tivenius, 2015). Innan varje intervju har vi informerat 
informanten om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta 
intervjun. Vi har genom ett missivbrev som skickat till informanterna via mail 
beskrivit vårt syfte med studien och längd på intervjun som var ca 30 min. Samtycke 
har beviljats genom att informanten tackat ja till medverkan och att en underskrift 
finns på missivbrevet. I missivbrevet har vi berört nyttjandekravet genom att 
informera om att vi endast kommer att använda studiens resultat till denna studie 
och inget annat. Vi informerade även om att det slutgiltiga arbetet läggs upp på 
databasen Diva genom Mälardalens högskola. Vi tog hänsyn till 
konfidentialitetskravet genom att använda fingerade namn på informanter i studien 
och att förskolans namn inte anges. Vid intervjutillfället har inspelning skett och 
detta är något som vi förklarade att det endast är vi som tar del av och att vi förvarade 
det på ett säkert sätt. 

4 Resultat 

Här sammanfattar vi vår empiri i olika avsnitt. 

4.1 Första mötet med förskolan 

Det första mötet med förskolan för det nyanlända barnet och dennes familj har sett 
olika ut i förskolorna, berättar förskollärarna. Ibland är den första kontakten ett brev 
som skickats hem till familjen eller ett hembesök av förskollärarna. Men oftast har 
det varit en inskolning och där finns en skillnad mellan förskolorna.  

Maria beskriver det första mötet som att familjen, barnet och förskollärarna mest 
stod och tittade på varandra. Hon använde sig av Google translate för att försöka 
förklara förskolans upplägg gällande tider.  

Åsa menar att det är viktigt med kommunikationen mellan förskola och 
vårdnadshavare anser hon och beskriver samma scenario som Maria, att det 
nyanlända barnet med familj kom en dag och ville börja. Hon berättar att 
”Inskolningar har vi inte haft tolk med, oftast kommer de här bara så här och det är 
inte lätt att få tag på tolk heller”.  

Åsa nämner att det ibland har varit en bekant till familjen med som kan översätta, men att 
det har varit svårt med inskolningen för att förskolan inte fått reda på vilket förstaspråk 
familjen talar.   

Ulla berättar att det första mötet med den nyanlända familjen och barnet var problematiskt 
vad gällde språket och nämner samma problematik som lyfts upp av Maria och Åsa, att 
vårdnadshavare lämnat barnet och gått. Ulla berättar:   

Tre av dem här föräldrarna lämnade sina barn sen gick dem. Äh och innan vi förstod det, också 
så har man jobbat i förskola i tjugo år och tänker så här men oj, man kan inte lämna sitt barn på 
första dagen. Men det blir ju sådana kulturkrockar och så. 

Hon lyfter fram att det finns olika språk hos familjerna som börjar på hennes förskola. Det 
kan då uppstå svårigheter med att kommunicera. Hon berättar att förskolan nu har satt in 
förskollärare som kan arabiska som de flesta familjer talar. Hon säger även:   
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Det vi märkte och det vi noterade det var att vi behövde bjuda in till ett samtal innan inskolning. 
Så nu har vi en trupp som kommer från flyktingförläggningen här bakom som kommer nu den 
tjugonionde. Så då har jag ringt och bjudit in till ett inskolningssamtal. 

Det samtalet, berättar Ulla, ska förskolans verksamhet presenteras. Där ska inskolning 
beskrivas och vad som förväntas av vårdnadshavare under den tiden. Även förskolans 
pedagogik och hur förskollärarna arbetar ska förklaras. 

På Annas förskola har de något som kallas för hembesök. Hon berättar:  

Där vi åker två pedagoger här ifrån, gärna med nån med samma modersmål om det går. Och 
tittar och besöker dem i hemmet för att barnen ska få en bild av vilka vi är innan de kommer hit. 
Eftersom det är en stor förskola med mycket intryck så kan många barn tycka att det är 
överväldigande vid första mötet så här.  

I det mötet tar förskolläraren reda på om det finns några traditioner och önskemål från 
vårdnadshavare innan barnet börjar på förskolan.   

Lena berättar att flera av förskollärarna talar olika språk än svenska och den förmånen 
används under inskolningen. Lena lyfter fram att under inskolningen ska vårdnadshavare 
vara aktiva och med i verksamheten med barnet. Vårdnadshavaren ska inte lämna barnet 
och gå. Inskolningen är individanpassad menar hon, då längden på inskolningen kan 
variera beroende på när barnet känner sig tryggt på förskolan. Hon berättar: 

Får man ett sånt barn som är nyanländ och kanske har en bakgrund där man haft det väldigt 
tufft i sitt hemland, allt beror på hur bakgrunden har varit, varifrån man kommer. Har det varit 
krig i landet man kommer ifrån, har det varit tryggt men man vill komma till västvärlden eller 
så. 

Då blir tryggheten en stor del av inskolningen. Hon säger att under inskolningen berättar 
förskolläraren hur verksamheten ser ut. Hon beskriver vikten av att samarbeta med 
vårdnadshavare och fråga vad de vill att förskolan ska ge deras barn. Det finns även ett 
inskolningssamtal några veckor efter inskolningen där vårdnadshavaren får beskriva hur 
de upplevde inskolningen och om de känner sig trygga med verksamheten för deras barn. 

Celine berättar att det första som sker när barnet fått en plats på förskolan är att förskolan 
skriver ett välkomstbrev till vårdnadshavare. Där skickas även förskolans 
verksamhetsplaner med. Innan det nyanlända barnet börjar på förskolan så har 
förskollärarna ett gemensamt möte med vårdnadshavare. I mötet kan det finnas en tolk 
med om det behövs. På Celines förskola arbetar många flerspråkiga förskollärare och det är 
en resurs som tas tillvara på, likt Lenas förskola. Under mötet informeras vårdnadshavare 
om hur förskolan ser ut och vad som görs i verksamheten. Det finns en inskolningsmapp 
med förberett material och en presentation av förskolan. Sedan sker inskolning i fem dagar 
där vårdnadshavare är med.  

Nour säger att första kontakten som förskolan och vårdnadshavare har är ett möte innan 
barnet börjar på förskolan, likt det som Celine beskrev. Hon poängterar att det är viktigt att 
det finns någon med som kan vårdnadshavarens språk. Ibland kan det gå bra med engelska 
men hon menar att hon själv inte känner sig trygg i det språket men att andra förskollärare 
behärskar engelskan bättre. Annars används en tolk på det första mötet. Hon förklarar 
mötet och innehållet:  

Förklarar hur det är att vara på förskolan, vad det innebär för dem och deras barn. Timmarna, 
kläder allt grund[läggande] för man måste tänka sig om man kommer som nyanländ många har 
aldrig vetat vad en förskola är för nånting. De kanske har aldrig varit inne i den här strukturen. 
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Nour anser att det är viktigt att vårdnadshavare med egna ögon får se förskolan och dess 
lokaler, då det väsentligen underlättar förståelsen av vad som sker i verksamheten. Under 
inskolningen av det nyanlända barnet är det alltid två förskollärare som är nära barnet. 
Hon påpekar att det är bra för barnet att ha två trygga punkter och att barnet själv får välja 
vilken som barnet känner mest för. Om barnet inte vill ta kontakt med en förskollärare så 
måste förskolläraren backa och försöka ta kontakt senare. Allt ska vara på barnet villkor. 
Trygghet ses som en stor och viktigt del för de nyanlända barnen. Nour berättar: 

Vi brukar låsa dörren faktiskt många gånger under inskolning, då har vi flera dörrar så vi inte är 
inlåsta här. Men för om man öppnar och stänger en dörr för genom den dörren går mamma och 
pappa. Då reagerar de väldigt mycket på det. Så då gör vi så låser vi dörren. 

Amina beskriver kontakten med vårdnadshavare som bra genom att de flesta av 
förskollärarna talar det språk som vårdnadshavaren har. Hon menar att det går lätt att 
beskriva förskolan och dess innehåll för vårdnadshavaren för att de flesta i 
personalgruppen kan det språket. På förskolan har det ett inskolningsmöte innan barnet 
börjar där vårdnadshavare berättar om barnet. Förskolläraren visar även runt 
vårdnadshavaren runt i förskolans lokaler. 

Sammanfattningsvis har de flesta förskollärarna liknande erfarenheter av mottagandet av 
nyanlända barn och dess familjer. Förskollärarna framhåller att förskolan ska vara en plats 
där både barnet och familjen ska känna sig välkomna. En problematik som brukar uppstå 
är språk- eller kulturskillnader som förskollärarna arbetar med på förskolorna.  

4.2 Förskollärarens förhållningssätt  

Förskollärarna beskriver att hennes viktigaste roll är att vara närvarande under det 
nyanlända barnets första tid på förskolan. Genom att vara nära barnet och stötta i 
olika situationer.  

Nour menar att det är viktigt att vara närvarande som förskollärare för att få barnet 
tryggt men även få bli inkluderad i verksamheten. Hon berättar att förskollärarna på 
hennes avdelning som har de yngsta barnen sitter på golvet hela dagarna med barnet 
som är nyanländ eftersom det söker sig till vuxna för trygghet. Vidare förklarar hon 
att ge barnet något positivt när barnet kommer till förskolan nästa dag kan ge barnet 
känslan av att vara välkommen. Därför lägger hon en leksak som hon vet barnet 
tycker om på barnets hylla. Det blir då det första barnet ser nästa dag. Hon förklarar 
här ett sätt att inkludera det nyanlända barnet i barngruppen. 

Så idag när den här nya killen som hade en boll. Jag sa till [barn som redan går på förskolan], 
kan du visa honom det. Så [barn som redan går på förskolan] visade bollen, så började de rulla 
bollen till varandra. Och så sa [barn som redan går på förskolan] skicka, och då tittade den här 
killen och sa skicka, skicka och puttade på bollen. Så de är väldigt bra att hjälpa sina kompisar. 
Och det kanske blir lättare för ett litet barn att lyssna från nån annan liten kompis. 

Lena menar att barn har olika karaktärer. Hon berättar: 

Ett visst barn kanske tar för sig och vågar. Ett annat kanske är blygt och tillbakadraget oavsett 
om man har språket eller inte. Äh ett annat barn kanske är det här observerande barnet, vill 
iaktta och sen ta sig in i leken. 

Lena anser att det är av vikt att lära känna barnet och att på hennes förskola finns 
något som heter ”introduktion grundverksamhet”. Genom detta ska barnet känna sig 
trygg på förskolan och att barnet ska tycka att det är kul att komma till förskolan. När 
förskollärarna anser att barnet är tryggt så börjar de vägleda barnet in i leken. I 
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grundintroduktionen dokumenterar och observerar förskollärarna barnets intresse 
och genom det kan barnets intressen lyftas och användas för att få barnet tryggt och 
har roligt i verksamheten.  

Även Åsa påpekar vikten av att vara närvarande. På hennes förskola finns ett 
arbetssätt med att dela barngruppen i mindre grupper. Hon berättar att det då är 
lättare att vara närvarande och nära det nyanlända barnet. Hon beskriver fördelen 
med att vara närvarande som ”att man kan prata och sätta ord på allting och prata 
med barnet precis så som de förstår att, peka och vara tydlig och så”. 

Åsa menar att om man ska vara närvarande med det nyanlända barnet måste 
verksamheten planeras och organiseras. Hon menar att tiden som finns i 
verksamheten är knapp och att det finns en problematik i att hinna vara närvarande 
med det nyanlända barnet. Hon berättar ”sen har man inte alltid den tiden att 
verkligen sitta och prata med barnet någon länge stund. Man måste också vara 
medveten om att man tar sig den tiden när den ges”. 

Åsa påpekar att det kan behövas längre tid och mer närvaro kring det nyanlända 
barnet i jämförelse med andra barn. Hon lyfter fram att nyanlända barn som inte kan 
kommunicera med övriga barn i barngruppen ofta hamnar i konflikter och att det då 
är viktigt att vara på plats för att förklara och stötta barnet i kommunikationen. Hon 
berättar att förskolläraren kan starta lekar och själv vara med i leken och det kan göra 
det lättare för det nyanlända barnet att komma in i barngruppens lekar.  

Anna lyfter liknande arbetssätt om att vara närvarande i leken. Hon berättar att 
nyanlända barn som kommer till förskolan som har haft det svårt att komma in i 
lekar som övriga barn leker, specifikt rollekar. I leken ska en förskollärare vara med 
som stöd för det nyanlända barnet menar hon:  

Ja, alltså för det första så tänker vi alltid att en pedagog är närvarande. Att vi inte tror att det ska 
ske en magisk lek utan oss. Att man kunnat sätta igång en lek och sen gå därifrån, kan man ju 
inte förvänta sig. Utan att vara närvarande pedagog hela tiden för att barnet ska ha det stödet. 

Ulla nämner att nyanlända som är yngre och inte har utvecklat något språk än har 
kommit in i barngruppen lite lättare än de nyanlända barn som börjar vid fyra, fem 
års ålder. I leken har äldre nyanlända barn varit med men inte i lika stor utsträckning 
som övriga. Hon menar att det är viktigt att få ihop barngruppen och att det kan 
göras genom att dela in barnen i mindre grupper. Hon anser att förskolläraren kan 
vara närvarande och starta grupplekar som alla som vill kan vara med på.  

Där är det viktigt att vi som pedagoger går in och har mycket grupplekar med varandra, att vi 
sitter ner och gör en aktivitet tillsammans med barnen. Och att vi samtalar och pratar 
tillsammans så att alla kan komma in. 

Hon menar vidare att ”inte bara närvarande genom att sitta och rulla tummarna utan 
att verkligen, verkligen vara där och stötta”. 

Det gäller att vara väldigt lyhörd i när man är närvarande också, menar Ulla. Hon 
beskriver hur förskolan där hon arbetar ändrade sina planer kring placeringen av de 
nyanlända barnen. På den här förskolan kom det flera nyanlända barn samtidigt som 
bor på samma asylboende. Meningen var först att de nyanlända barnen skulle delas 
och inkluderas på olika avdelningar. Men den planeringen ändrades för att de 
nyanlända barnen kände en trygghet i varandra och ville vara nära varandra. Barnen 
blev då placerade på samma avdelning men att dörrarna till andra avdelningar hålls 
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öppna för att göra det lättare att komma in i övriga barngruppen. Ulla nämner också 
att förskollärargruppen måste vara likvärdiga i sin roll när det gäller de nyanlända 
barnen. Varje vecka har förskollärarna på förskolan ett möte tillsammans där man 
diskuterar hur och vad man gör för de barnen och om det är någon av förskollärarna 
som behöver stöttning i arbetet.  

Celine lyfter fram förskollärarens närvaro utifrån en annan vinkel. Hon beskriver ett 
dilemma med att vara närvarande i leken. Hon menar att när barnen är lite äldre vill 
barnen ofta inte ha med någon vuxen i sin lek. Hon lyfter fram att ”då får man vara på 
sidan ändå och lite fiffigt och sätta på sig sin professionella rock och glasögon och se 
på lite längre håll och se att han eller hon kommer in i rolleken”. 

Celine säger att det kan vara svårt för äldre nyanlända barn att komma in i rollekar 
som sker på förskolan. Det kan vara att de övriga barnen inte vill att det nyanlända 
barnet ska vara med för att barnet inte kan språket. Hon brukar då ta sig själv som 
exempel, att hon inte heller kunde svenska när hon flyttade hit. Hon anser det som 
viktigt att få barngruppen att förstå hur det kan vara när man inte kan språket och att 
sätta sig in i andras situation. Celine säger att ”det är mycket jobba kring det, absolut. 
Det får personalen jobba med och medvetna och ofta ha barnmöten som elev 
diskussion”. 

Celine berättar även att under utvärderingsdagarna som förskolan ska ha i maj ska 
arbetet med nyanlända barn tas upp och hur förskolans verksamhet ska vara för de 
nyanlända barnen. Hon säger att det kommer några nyanlända barn nu och planerar 
att få fler under höstterminen.  

Maria beskriver kontakten med det nyanlända barnet som problematiskt angående 
språket och att barnet inte ville tala. Genom detta kom barnet aldrig in i barngruppen 
under den tiden barnet var på den aktuella förskolan. Maria framhåller det som att 
barnet valde bort leken med barn i sin egen ålder. Barnet kunde däremot leka med de 
barnen som var yngre och var mycket med förskollärarna på förskolan. 

Amina lyfter även hon att det är viktigt att som förskollärare vara närvarande. Genom 
leken får det nyanlända barnet språket från andra barn. Amina brukar vara med i 
lekar som barnet är med i och då beskriva ord som sägs. Hon berättar ” ja alltså då 
barnen de hittar varandra på ett sätt på något vis. De använder tecken och gester och 
så, de pratar ju, men de förstår varandra på något vis”. 

Sammanfattningsvis visar att förskollärarens närvaro där nyanlända barn behöver 
deras stöd är oerhört viktigt. Det ger de nyanlända barnet tryggheten de behöver för 
att kunna komma in i den nya förskolans verksamhet. Det ansågs vara av stor vikt att 
vara närvarande som förskollärare under det nyanlända barnets första tid på 
förskolan.  

4.3 Förskollärarens arbetssätt 

Celine lyfter fram att en metod när man arbetar med nyanlända barns 
språkutveckling är att läsa högt och samtala kring läsandet. Förskolläraren kan sätta 
sig med barnen och läsa högt på svenska ur en bok, sedan samtala på svenska kring 
vad de har läst. Det är väldigt viktig för barnets språkutveckling hävdar hon. 
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Vi läser, högläsning är på svenska när vi läser våra böcker. Och sen försöker vi se till att ta 
samma bok under dagen och sitter just med dem barnen och läsa. Och försöka lyssna till om vad 
dom förstod av boken.  

En annan metod som används i verksamheten är ett läs- och skrivprojekt i 
kommunen som förskolan fick ta del av. Hon beskriver att förskolläraren har tomma 
skrivkort på sig i fickan och en penna. När barnet tar upp en leksak eller någon annan 
fysisk sak så säger förskolläraren vad det heter på svenska och skriver ner ordet på 
skrivkortet. Det är ett konkret sätt att se och koppla ihop till det svenska tal- och 
skriftspråket. Celine berättar: 

Och de som inte kan språket eller så säger de kanske på moderspråket eller så säger de ingenting 
och då ska pedagogen vara framme snabbt och säga ja det är en bil, en gul bil. En bil och då ska 
man ta fram skrivkortet genast och så skriver man bil. 

Anna menar att det är viktigt inte hålla långa samlingar med de barnen som inte kan 
det svenska språket, så att barnet inte tappar intresset när barnet inte riktigt förstår 
vad som pågår. Hon berättar att ”vi har använt stödbilder till stor hjälp som vi har 
använt oss mycket av i början. Och vi försöker hålla kortare samlingar för att [det 
nyanlända barnet] tappar intresse fort eftersom [det nyanlända barnet] inte hänger 
riktigt med”. 

Stödbilderna visar en bild på något som är vanligt i förskolans verksamhet. Det kan 
vara en bild på en sol eller en toalett eller något som gör kommunikationen lättare för 
det nyanlända barnet. Anna anser att ett synligt språk ska finnas i alla former. Hon 
berättar:  

Vi strävar att det ska finnas en synlig språkform, och vi låna mycket böcker från biblioteket och 
visat upp dem till barnen och pratat om. Vi försöker planera boksamtal i smågrupper och vi 
läser varje dag i storsamling. Och använder vi UR lässugen som har varit användbar. 

De lånar böcker från biblioteket eller köper böcker som är skrivna på två språk. Anna 
berättar: ”Det är ganska bra nu att det har kommit böcker som skrivna på arabiska 
och under på svenska så att man kan prata, så fatta jag också vad innehållet är så har 
jag någonting för barnet”. 

Ulla nämner som Anna, UR´s lässugen program. Hon nämner flanosagor som Maria 
hänvisat till. Vidare tycker hon att barn lär sig mycket av att imitera andra. Hon 
menar att om förskolläraren visar sitt intresse för barnets språk kan det också väcka 
upp intresse för det nya språket de ska lära sig.  

också viktigt att visa barn ett intresse för sitt språk ”jag har intresse för ditt språk kan du lära 
mig”? Vi har t.ex. satt vi upp cirklar med olika färger, nu stå de på engelska och vi kommer att 
göra den på arabiska och de få visa kompisarna och de lär sig väldigt snabbt. 

Nour anser även hon att man måste vara konkret, att använda sig av dockor och 
fingerdockor, läsning och specifikt sång som enligt henne är en väldig bra metod för 
barn att lära sig det svenska språket. Språkpåsar används som metod där plockar 
förskolläraren fram ett djur eller annan figur, då förstår barnen att det handlar om en 
viss sång. På förskolan använder förskolläraren sig av en väggprojektor. Hon 
berättar: 

Vi använder oss ganska mycket av projektor, som vi har på en tom vägg därinne. Så t.ex. för 
barnen vet inte ibland vad pussel är för nånting, de ser ett pussel och så gör vi det på väggen 
också. 
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Under tiden barnet lägger pussel så benämns vad som finns på pusselbiten av 
förskollärare. Du måste ändå förstärka görandet med ord hela tiden, hävdar hon. Hon 
berättar även att upprepning av ord är viktigt för att orden ska fastna.  

Lena belyser, som även Nour, vikten av att arbeta konkret. Lena lyfter fram liknande 
metoder som några andra av förskollärarna. Med att vara konkret menar hon att om 
förskolläraren visar material som det talas om till barnet. Då får barnet mycket hjälp 
med språkinlärning. T.ex. om samtalet innehåller någonting om pennor så ska det 
finnas en penna att se och ta på. Att ha bilder som stöd i kommunikationen också är 
viktigt. Hon berättar att ”man ska undvika att jobba abstrakt och använda sig av 
estetiska metoder som musik, rytmik, olika instrument får man in så mycket för att 
det är vad de behöver”. 

Lena anser att förskollärarna måste vara tydliga, professionella och observanta i sitt 
arbete med barn. De ska kunna använda olika metoder och material för att inkludera 
barnet språkligt. På förskolan använder de sig av bilder, kroppsspråk, musik, rytmik 
och inte minst internet i likhet med Åsa. Det är någonting som ger barn mycket i 
språkutvecklingen. Hon berättar: 

Det är jätteviktigt att jobba med såna barn i konkret, använda sig av konkret material, bilder 
mm T.ex. har man en samling och prata om en penna så det ska finnas en penna som visas på 
olika sätt och olika färger.  

En unik idé som Lena och hennes kolleger har hittat på är ett eget bibliotek på 
förskolan. Idén bygger på att engagera även föräldrarna till bokläsning på sitt 
förstaspråk. Hon berättar: 

Vi har våra egen bibliotek som vi har skapat själva och vi kallar den för vår fler språkliga 
bibliotek och då bjuder vi in föräldrarna om de vill komma hit, vi har det öppet för föräldrarna 
att droppa in tre dagar i veckan bemannat av en pedagog, så kan de komma in och läsa böcker 
för sina barn på deras modersmål. 

Lena observerar och dokumenterar ofta vad det nyanlända barnet gör på förskolan. 
Väggdokumentation och portfolio är andra metoder som används i förskolan. En 
trespaltmetod används mycket i hennes förskola. Hon säger:   

Man måste alltid observera genom olika metoder och genom vad vi kallar för trespaltsmetoder 
där kollar vi barnet säger, vad barnet gör och vad barnet reagera på. ”vad de har sagt, och vad de 
har gjort”. 

Genom att dokumentera vad barnet säger och gör kan förskolläraren följa barnets 
utveckling under hela sin tid på förskolan och det blir lättare för förskolläraren att se 
vilka språkliga behov finns det för att lägga extra uppmärksamhet på hos varje barn.  

Maria menar även hon att konkreta material kan vara bra för det nyanlända barnet. 
Hon berättar: ”vi jobbade ju med väldigt enkla saker, både på Ipaden och på böcker, 
flanosagor, lådsagor och konkreta saker”. 

Amina beskriver metoder som de använder på hennes förskola: ”Det är väl att vi 
sätter upp bilder och symboler och så satt man och pekar på när man säger det 
svenska ordet. Och då kan barnet också peka om barnet inte hittar något ord”. 

Hon berättar att under samlingen på förskolan så använder de sång som språklig 
metod för det nyanlända barnet. Här får barnet höra ord som dagar och månader. De 
sjunger även alla barns namn så barnet vet vad kamraterna heter. De räknar antal 
barn och då får barnet höra räkneorden. Det ger en rik språkmiljö säger hon. 
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Åsa beskriver hur hon resonerar kring språk och språkutveckling:  

Vi tänker ju på språk på många olika sätt. Språka med kroppen, med ljud och dansens språk. 
Alltså många olika sätt att uttrycka sig. Och det stärker ju också det talade språket. Att få 
uppleva på olika sätt saker och ting 

Hon beskriver miljön på förskolan där det sitter kartor och flaggor på väggarna och text i 
olika språk. 

Förskollärarna har framhållit hur en förskollärare kan vara kreativ med att hitta och 
använda sig av olika metoder och att på olika sätt kunna förstärka de nyanlända 
barnets språkliga inkludering i deras verksamheter. Att vara observant och 
dokumentera, att läsa och visa olika bilder, att vara tydlig och använda konkret 
material är några metoder.  

5 Resultatanalys 

Här kommer vi att analysera resultatet med vårt syfte och frågeställningar med 
teoretiska utgångspunkten. Framställningen är uppdelad i två underrubriker som 
följer våra forskningsfrågor. 

5.1 Hur förhåller sig förskollärare till mottagandet och 
språklig inkludering av nyanlända barn? 

Vi delar in den första underrubriken i två delar. 

5.1.1 Mottagandet av nyanlända barn 

Resultatet lyfter att vissa förskollärare var förvånade över vårdnadshavarens 
handlande när det gällde första dagen på förskolan. Vårdnadshavaren lämnade 
barnet och gick sedan omgående iväg. Lorentz (2004) menar att interkulturell 
kommunikation handlar om att inte bli förvånad över kulturella skillnader utan att 
man ska använda sig av sin interkulturella kompetens. Resultatet i denna studie visar 
att den kompetensen inte finns hos vissa av förskollärare.  

Tryggheten är något som alla förskollärare anser viktigt. Det gäller både barnet och 
vårdnadshavares trygghet för förskolan och för förskollärarna. Den handlingsplan 
som Lunneblad (2011) anser är av stor vikt finns inte på dessa förskolor. Även om 
några av förskollärarna anser att det skulle behövas mer information om de 
nyanlända barnets erfarenheter för att kunna möta barnet på bästa sätt. Kartläggning 
av erfarenheter kan då göra arbetet lättare och att barnet snabbare får en trygghet på 
förskolan. Förskolan kan då se vad och hur man ska agera med det nyanlända barnet.  

En problematik som några förskollärare belyser är just att förskolans struktur och 
kultur kan vara svår att förstå för nyanlända familjer. Lorentz och Bergstedts (2006) 
menar att personer ska mötas från varandras utgångspunkter. Resultatet av denna 
studie visar att förskolläraren förklarar vilken strukturell kultur som finns i förskolan 
genom inskolningssamtal och att visuellt visa förskolans lokaler. Samtalen som 
förskollärare haft med vårdnadshavare hade fokus på att beskriva förskolans 
verksamhet visar resultatet, med några undantag där fokus istället riktades på 
vårdnadshavarens åsikter och tankar. Detta är i likhet med Lunneblads (2011) 
forskning om att förskolläraren ska tydligt visa och förklara förskolans struktur. 
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Resultatet visar till viss del att den interkulturella kompetens som Lorentz (2006) tar 
upp finns. Förskollärarna visar att inskolningssamtal är en del av att möta och 
förklara förskolans struktur men resultatet visar inget om hur vårdnadshavare själva 
uppfattar verksamhetsplaner och läroplanen för förskolan. De kan komma från en 
kultur med andra bakgrunder där sådana här dokument kan tolkas olika.  

Ser vi till Lorentz och Bergstedts (2006) tankar om att möta det nyanlända barnet 
från deras erfarenheter görs detta i en blandad mening på förskolorna. En 
förskollärare belyser att hon inte kan möta det nyanlända barnet på ett meningsfullt 
sätt för att inte någon information om barnets tidigare erfarenheter gick att nå på 
grund av språkliga svårigheter. Det blir då en problematik för att kunna möta barnets 
erfarenheter och hur bemötandet överlag kan ske på bästa sätt. Det är några 
förskollärare som belyser vetskapen om barnets erfarenheter och upplevelser som 
viktigt men inte alla. Resultatet visar att problematiken att möta det nyanlända 
barnet är något som behöver synliggöras mer och att en viss medvetenhet av barnets 
erfarenheter är av vikt. Men en förskola visar motsatsen och gör ett hembesök till det 
nyanlända barnets familj. Det görs för att ta reda på barnet erfarenheter och om det 
finns något med kulturell anknytning som förskolan kan synliggöra och lyfta. Hur 
detta görs syns inte i resultatet men det finns med i planeringen av mottagandet av 
barnet.  

5.1.2 Förhållande kring språklig inkludering  

Resultatet visar att vara närvarande som förskollärare är viktigt och genom att vara 
nära det nyanlända barnet sker en stöttning för språklig inkludering. När 
förskolläraren är med i det nyanlända barnets samspel med andra kan förskolläraren 
upptäcka när stöttning kan behövas för att barnet ska inkluderas i t.ex. leken, visar 
resultatet. Detta är i likhet med Kultti (2014) som menar att guidat deltagande är en 
metod som kan inkludera det nyanlända barnet i leken. Denna studie visar att det kan 
vara en problematik med att vara närvarande när barngruppen vill leka själva utan en 
förskollärare närvarande. Lösningen som resultatet visar är att vara lyhörd som 
förskollärare och sitta på sidan för att kunna stötta det nyanlända barnet vid behov. 
Vissa förskollärare nämner att det nyanlända barnet lätt hamnar i konflikter på grund 
av kommunikativa brister. Lahdenperä (2004) belyser processen i mötena och det 
visar resultatet sker genom stöttning i leken. Genom att vara där som förskollärare 
för att se vad och när det behövs stöttning av den språkliga inkluderingen. Några 
förskollärare arbetar med kommunikationen genom att dela in barnen i mindre 
grupper och grupplekar där förskolläraren är aktiv, just för att kunna se vad som 
händer och sker i leken. Även det kan ses som ett möte i en process som kan ge det 
nyanlända barnet en väg in i förskolans och barngruppens kultur.  

En förskollärare i denna studie tar upp att barnsamtal och barndiskussioner används 
på förskolan för att barngruppen ska få förståelse för hur det kan vara som nyanländ i 
ett land. Detta är i likhet med Borgström (2004) som menar att förståelsen för andra 
ska vara i en känslomässig anda. Men det som författaren tar upp om metoden 
”kontrastera”, där barnet, eleven eller läraren får en känslomässig förståelse, används 
inte. Förskolläraren i denna studie går då inte hela vägen med denna metod utan 
stannar i det tankemässiga. Resultatet är även i enlighet med Sandberg och 
Sandström (2012) som belyser att kritiska händelser kan ske i mötet mellan barn och 
att man som förskollärare tar vara på situationer som uppstår för att lyfta skillnader 
och likheter mellan kulturer och språk.  
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Förskollärare har ett reflekterande samtal kring deras förhållningssätt till det 
nyanlända barnet visar resultatet. En förskola har samtal varje vecka och en annan 
ska avsätta sin planeringsdag för att diskutera mottagandet av nyanlända barn. Det 
skapar en läroprocess där kritisk självmedvetenhet kan beröras som Lahdenperä 
(2004) beskriver.  

5.2 Vilka arbetssätt använder förskollärare för språklig 
inkludering av nyanlända barn? 

Resultatet visar att förskollärarna lägger stor vikt vid språkinlärningen för det 
nyanlända barnet. Språket anses vara en del av hur det nyanlända barnet kan 
inkluderas i verksamheten.  

För att kunna lära barnet språket används ofta konkreta material visar resultatet. Det 
är med artefakter som dockor, bilder, leksaker, Ipad, skrivkort och böcker. Dessa 
artefakter används tillsammans med ett förklarande och tydligt språk från 
förskollärarnas sida. Lahdenperä (2004) anser att kultur kan ses genom artefakter. 
Förskollärarna använder sig av artefakterna som är en del av förskolans kultur. 
Förskollärarna använder sig av sångsamling där artefakterna är en del av att 
tydliggöra vad sångerna handlar om. Detta för att språkligt inkludera det nyanlända 
barnet i samlingen och vilket innehåll sångens text har. I samlingen och på andra 
plaster används även stödbilder av vissa förskolor. Även dessa artefakter är ett stöd i 
den språkliga inkluderingen av det nyanlända barnet. 

Resultatet visar att förskollärarna anser att det är viktigt att visa intresse för det 
nyanlända barnets språk och att detta kan göra språkinlärningen av det nya språket 
lättare. Bilder med text används även på väggar och i miljön där det nyanlända 
barnets språk blir synliggjord. Detta kan vi se i likhet med Lahdenperä (2004) och 
Lorentz och Bergstedt (2006) som menar att kulturella skillnader ska lyftas fram. Vi 
ser i denna studie att det här är en kulturell skillnad som förskollärarna lyfter och 
synliggör. Men vi ser även att det fattas en plan på att visa skillnader och likheter i de 
kulturella bakgrunder som finns på förskolan. Den svenska kulturen lyft givetvis fram 
men vi menar att förskolan måste synliggöra andra kulturer mer än vad det gör. Detta 
kan ses i likhet med Lunneblads (2006) studies resultat att förskolan visar upp 
likheter men inte kulturella skillnader. Det kan vara okunskapen om vad och hur 
olika kulturer är och ser ut.  

Högläsning är också en metod som används på flera förskolor. Förskollärarna anser 
att det är en bra metod för att lära sig språket och därigenom kunna agera i samspelet 
med andra barn. Baghban (2007) menar genom att använda böcker som belyser olika 
kulturer kan en förståelse av olika kulturer synliggöras för barngruppen. Detta är inte 
något som resultatet visar. Inkluderingen av det nyanlända barnet skulle här kunna 
göras genom valet av bok. Barnets kultur skulle därmed kunna synliggöras på ett 
närmare sätt.  

En förskola har det kulturella mötet mellan personer genom sitt språkbibliotek. 
Förskolan öppnar upp dörrarna till ett kulturellt möte mellan förskolans kultur och 
hemmets kultur. Lahdenperä (2004) och Lorentz och Bergstedt (2006) menar att de 
olika kulturella bakgrunderna kan mötas genom den interkulturella 
kommunikationen. Här visar resultatet ett tillfälle där ett sådant möte mellan 
kulturer kan ske. Vårdnadshavare är en del av läroprocessen där de deltar i 



 21 

bibliotekets lässtunder på deras förstaspråk och kan delge detta till förskolan. Detta 
kan ge förskolan och vårdnadshavare erfarenheter om varandras kulturer.  

6 Diskussion 

Vi delar in kapitlet i två avsnitt, resultatdiskussion och metoddiskussion. 

6.1 Resultatdiskussion  

Studiens syfte var att undersöka hur de nyanlända barnet inkluderas språkligt i 
förskolan. Studien visar att detta sker med olika förhållnings- och arbetssätt hos 
förskollärarna. Förskollärarna använder sig även av olika material och metoder. 
Resultatet visar som Lunneblad (2013) menar att det är en komplex fråga att ta emot 
nyanlända familjer och att göra det som är det bästa för barnet. 

Det första mötet med förskolan har sett olika ut då förskollärarna hade olika 
förhållnings- och arbetssätt. Vi ser att det finns en fördel med att ha flerspråkiga 
förskollärare som tillgång i mottagandet av nyanlända familjer. Det ser vi genom att 
förskolor som är mångkulturella har en erfarenhet av vårdnadshavare med annat 
förstaspråk än svenska. Erfarenhet av att ta emot de nyanlända barnet kan vara till en 
fördel i mötet visar resultatet, detta genom att förskolan har förberett material om 
inskolning eller samtal med vårdnadshavare innan barnet börjar på förskolan. Även 
ett förhållningssätt för barnets bästa i fokus kan resultatet visa att förskolläraren 
ändrade sina planer när det gällde placering av de nyanlända barnen, det för att 
barnen skulle känna sig trygga. Att som förskollärare ha en förståelse för barnets 
tankar och se hur förskolan på bästa sätt ska möta alla individer som finns där. En 
annan förskollärare låser dörren till avdelningen för att det nyanlända barnet ska 
hitta en trygghet för att inte tro att vårdnadhavaren kommer varje gång dörren 
öppnas. Det är också ett bevis på hur ett förhållningssätt kan se ut. Detta kan kopplas 
till läroplanen för förskolan: 

Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver 
mer stöd och stimulans än andra ska få stöd utformat med hänsyn till egna behov och 
förutsättningar så att det utvecklas så långt som möjligt. (Skolverket, 2010, s.5) 

Att ta ansvar för att verksamheten ger den möjligheten att varje barn får det bästa ur 
den och det görs av vissa förskolor genom reflekterande samtal mellan förskollärare. 
Det gör den förskolan som ska ägna utvärderingsdagen till hur deras förskola kan 
arbeta för det nyanlända barnet och dess familj. Genom att ha en gemensam bild över 
arbetet med den språkliga inkluderingen av barnet gör att verksamheten kan kännas 
trygg och att varje person har en plats i den. Barnets bästa i fokus har även den 
förskolläraren som självmant sökte sig till en kurs som inte hade arrangeras av 
förskolan som kunde bidra till kunskap om hur det kan ta emot det nyanlända barnet.  

Syftet med studien var även att undersöka hur förskolläraren förhåller sig till att 
inkludera nyanlända barn i verksamheten. Resultatet visar att förskollärarna vill vara 
närvarande i barnets vardag för att lättare inkludera barnet i barngruppen. I leken 
kan barnet få ord av sina kamrater menar en förskollärare. Det är i likhet med Kultti 
(2012) som menar att barnet genom andra barn får språket. Kultti menar att barn 
använder olika uttryckssätt i kommunikationen som sker t.ex. i leken (se också 
Skaremyr, 2014; Björk Willén, 2006) menar att barn använder olika uttryckssätt i 
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kommunikationen som sker t.ex. i leken. Resultatet av denna studie belyser att barn 
hittar varandra i leken genom kroppsspråk som tecken och gester och att barnen då 
förstår varandra. 

Flera av förskollärarna beskriver att det är viktigt att arbeta ihop barngruppen och 
det kan göras med en närvarande förskollärare. Att vara närvarande betyder som en 
förskollärare nämnde att sitta på golvet och vara med i det som händer i 
barngruppen. Det är ett förhållningssätt som kan ses som medvetet tänkande för 
barnet bästa. Däremot visar resultatet ett dilemma att förskollärarens tid ska räcka 
till alla barn som finns i verksamheten. Det kan vara svårt för förskollärare att möta 
alla barn individuellt i en stor barngrupp. Ett annat dilemma kom fram när barnet 
själv inte vill inkluderas i lekar utan väljer bort leken, som en förskollärare menar. 
Det kan här behövas mer kunskap om hur man kan locka det nyanlända barnet till 
leken och till gemenskapen. Att vidga sitt förhållningssätt så att alla kan vara med och 
bli inkluderade.  

Syftet med studien var även att undersöka vilka arbetssätt som används för att 
inkludera nyanlända barn i verksamheten. Det finns ett flertal aktiviteter som 
används på förskolorna. En av Ladbergs (2003) tre hörnstenar belyser just att det 
nyanlända barnet kan få ett rikt ”inflöde av språk”. Genom att ha en samling med 
olika konkreta material som sker på flera förskolor kan ett sådant flöde ske. Studien 
belyser att det är det konkreta materialet i samspel med ett rikt språkflöde som gör 
det till ett arbete som stimulerar språket.  

Det är flera förskollärare som använder sig av multimodalt uttryckssätt. Detta i likhet 
med Ladberg (2003), Björk Willén (2006) och Skaremyr (2014), som tar upp 
multimodalt uttrycksätt som hjälpmedel för att göra kommunikationen mer tydlig. 
Förskollärarna använder sig av bilder och konkreta material för att förstärka språket 
hos det nyanlända barnet. Detta gör att det blir lättare för barnet att komma in i 
språket som talas på förskolan och det kan kopplas med Kulttis (2014) beskrivning av 
språklig stöttning. Några förskollärare berättar genom att visa med kroppen vad som 
menas i språket kan vara en del av det multimodala uttryckssättet. Förskollärarna 
pekar och visar med kroppen vad som ska ske eller vad som menas. Med kroppen 
kunde förskollärarna komplettera det som saknades i språket för att kunna ge 
vårdnadshavare förståelse till vad förskollärare vill säga med samtalet. 

Studien visar att det är svårt för det nyanlända barnet att komma in i gemenskapen 
när det gäller rollekar. Det kan vara i likhet med Skaremyrs (2014) resultat att 
nyanlända barn inte får inflytande i språkliga händelser på förskolan. Denna studies 
resultat visar att det var svårt med deltagande och inkludering i den gemensamma 
leken med andra barn. Detta förklarar förskollärarna är på grund av det språkliga. 

Resultatet visar att dokumentation som arbetssätt inte används på mer än en av 
förskolorna. Lunneblad (2011) menar att det är med denna metod som en inkludering 
av nyanlända barn kan ske och att genom dokumentation kan anpassa verksamheten 
till barnet. Den förskollärare som nämner dokumentation nämner även att detta är 
en del i att lära känna barnet och att genom dokumentationen kan barnet lyftas fram 
i verksamheten.  

Genom detta har vi fått svar på studien syfte. Det studien visar är att det kan vara en 
fördel för de nyanlända barnens inkludering att förskollärare har erfarenhet av 
mottagandet av nyanlända barn. Något som kom upp genom resultatet som vi inte 
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räknat med var att förskolor som har flerspråkiga förskollärare gör mottagandet och 
inkluderingen av nyanlända barn och familjer lättare. Kan förskollärare barnets 
förstaspråk blir kommunikationen smidigare för både barnet och familjen. Det kan 
göra att starten till ett livslångt lärande kan gå fortare som läroplanen för förskolan 
(Skolverket, 2010) lyfter upp. 

6.2 Metoddiskussion 

Den kvalitativa studien byggdes på åtta olika intervjuer med syftet att belysa 
förskollärarnas roll i mottagandet till nyanlända barn. En svårighet som dök upp var 
att det var inte lätt för oss hitta några deltagare till intervjuerna, trots vår 
medvetenhet i valet av vilka förskolor och kommuner som kunde vara relevanta till 
vår studie. Det kunde bero på tidsbrist eller kunskapsbrist hos de kontaktade 
förskolorna och kommunerna. Men med hjälp av engagerade förskollärare och 
förskolechefer kunde vi till sist hitta informanter.  

Missivbrevet vi skickade till varje informant, gav en bild om vårt ämne och då kunde 
informanterna förbereda sig inför intervjun. Vilket vi kunde se gav effektivt på deras 
svar. I intervjuerna med förskollärarna kunde vi presentera våra frågor på olika sätt, 
någonting som gav både oss och de intervjuade förskollärarna mer frihet under 
samtalet. Lokal och placering av intervjuerna har sett olika ut på förskolorna. De 
gånger vi har suttit avskilt har det blivit ett bättre samtal som inte har avbrutits, men 
under de intervjuerna vi har blivit placerade i allmänna rum har vi blivit avbrutna och 
det har lett till att det var svårt att komma tillbaka till fokus. Något vi kunde ha 
meddelat informanterna innan intervjun var att vi önskade att sitta i ett enskilt rum 
där intervjun kunde ske i lugn och ro. Att spela in ljudsamtal hade ingen av 
intervjuade förskollärarna problem med. Ljudinspelning gav oss bättre och 
noggrannare resultat på grund av att vi kunde lyssna på intervjuerna flera gånger. Det 
var dock ett problem med ljudkvalitén i vissa intervjuer som gjorde arbetet lite 
svårare, vi fick lyssna flera gånger för att höra exakt vad informanten sa. Genom 
intervjuerna fick vi reda på förskollärarens arbetssätt och förhållningssätt som var 
vårt syfte med studien. Men som vi beskrivit tidigare så kunde en observation gett oss 
mer hur detta arbete sett ut mer praktiskt.  

Vi kan se att det var en bidragande faktor att vi själva var insatta i ämnet och studiens 
syfte för att kunna leda intervjun till de frågor vi ville ha svar på. Transkriberingen av 
intervjuerna tog lång tid och krävdes ett större arbete än vad vi trodde. Vi kunde ha 
letat verktyg som mobiltelefonappar för att underlätta detta arbete. I 
resultatpresentationen var transkriberingarna och de färgsystem vi använde till stor 
nytta. Detta var något som även underlättade analysen. 

Informanterna gav mycket och långa svar som i vissa fall inte var relevant för vår 
studie. Detta gjorde att transkriberingen tog extra lång tid. Vi har i resultatet använt 
oss av den teori vi valt som gjort att vi kunnat avgränsa materialet. 

6.3 Slutsats 

Vårt syfte med studien var att belysa hur förskollärare möter nyanlända barn och hur 
de går tillväga för att barnet ska språkligt inkluderas. Det görs genom olika metoder 
och arbets- och förhållningssätt där barnet får möta förskolans verksamhet. Något 
som studien synliggör är trygghet, närvarande förskollärare, inlärning av det svenska 
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språket och konkret material som fyra huvudpunkter. Tryggheten ses som en viktig 
del när barnet är ny på förskolan och att det är grunden till barnets inkludering. Att 
vara närvarande som förskollärare anser förskollärarna vara av stor och betydande 
vikt för att det nyanlända barnet ska inkluderas och att vara närvarande genom att  
stötta barnet i språk och kommunikation. De konkreta material som alla förskolor 
använder för att tydliggöra görandet i förskolans verksamhet är även det en 
huvudpunkt för den språkliga  inkluderingen av nyanlända barn.  

Studien belyser ett stort engagemang för dessa nyanlända barn som finns i förskolans 
verksamhet. Det är ett engagemang som ger barnet med familj ett varmt 
välkomnande till förskolan. 

6.4 Fortsatt forskning 

Vidare forskning av denna studien kan vara att se hur samarbetet mellan förskolan 
och kommun och myndighet kan utvecklas. Det med tanke på hur förskolan ibland 
lämnades ensam i mottagandet av nyanlända familjer och barn. Ett sammarbete kan 
göra det lättare att ge barnet och familjen det stöd de behöver som ny i ett land. Det 
som även kan vara intressant är att undersöka vidare hur förskolor som länge haft 
erfarenhet av att ta emot nyanlända barn och hur bostadssegregationen styr dessa 
erfarenheter. Här kan en jämförande studie vara aktuell.  

6.5 Pedagogisk relevans 

Vi menar att vårt ämne om nyanlända barns språkliga inkludering är något som är 
högaktuellt. Med tanke på den stora inflyttningen vi har i Sverige idag. Det vi har sett 
i vårt resultat är att förskollärare tänker olika men också lika. Det som vi ser kan 
behövas är mer riktlinjer från kommuner eller annan myndighet som kan hjälpa 
förskollärare vidare i mottagandet av nyanlända barn och deras familjer i förskolan. 
Som en av informanterna menade saknas. Vi kan se att det finns gott om metoder på 
vissa förskolor medan andra har färre. Vi ser även att det interkulturella perspektivet 
inte finns på vissa av förskolorna och om vi ska arbeta med nyanlända barn som har 
en annan kultur och ett annat språk måste det finnas som en grund i arbetet. Det är 
något vi tar med oss vidare i vår kommande yrkesroll.  
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Bilaga 1 

Språklig inkludering för nyanlända barn i förskolan. 

Vi heter Linda Dahl och Firas Farah och går förskollärarutbildningen vid Mälardalens 

Högskola. Vi kommer nu under våren att göra vårt självständiga arbete om 

inkludering i förskolan. Detta med fokus på nyanlända barn i Sverige. Vår 

undersökning kommer innehålla intervjuer med förskollärare. Du tillfrågas härmed 

om deltagande i denna undersökning. 

Syfte med denna studie är att se hur förskolan arbetar med inkludering för barn som 

är nyanlända och inte har det svenska språket. Vi vill genom denna undersökning få 

svar på om det finns praktiska metoder eller tankessätt kring detta.  

Vi undrar nu om du vill vara med på en intervju om detta ämne? Intervjuerna 

kommer att genomföras under vecka 17-19 och kommer att ske individuellt. Tiden för 

genomförandet är ca 30 min och genomförs på förskolan.  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst 

avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan negativa konsekvenser för 

dig. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 

Högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen. Har ni några frågor så är ni 

välkomna att kontakta oss eller vår handledare.  

Vänliga hälsingar 

 

 

 

 

 

Handledare: Victor Kvarnhall 

victor.kvarnhall@mdh.se 

Deltagarens underskrift: 

 

 

 

 

Linda Dahl 
Mail: 
ldl13001@student.mdh.se 
Tel: 0736208414 

Nacka den  

Firas Farah   
Mail: ffh13002@student.mdh.se 
Tel: 0767640666 

Nacka den 

 

mailto:victor.kvarnhall@mdh.se
mailto:ldl13001@student.mdh.se
mailto:ffh13002@student.mdh.se
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

Bakgrundsfrågor 

 Vilken utbildning har du?  

 Någon extra utbildning, inom yrket? 

 

Intervjufrågor 

 

 Vilka anser du är nyanlända? 

 Hur ser din erfarenhet ut angående mottagande av nyanlända barn? 

 Hur gör ni på den här förskolan när ett nyanlänt barn börjar? 

 Hur inkluderas barnet i det språkliga i verksamheten? (genom aktiviteter, fri 

lek) 

 Hur gör barnet i interaktionen? Barn-barn, barn-vuxna? 

 Finns det några metoder eller mallar ni använder er av? 

 Hur tänker du om språklig inkludering? 

 Hur ser miljön ut för att stimulera det svenska språket? 

 Har ni några handlingsplaner, eller liknande just för nyanlända barn? 

 Finns det något samarbete mellan kommunen eller annan myndighet? 

 


