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Abstract 

The purpose of this study is to highlight preschool teachers’ thoughts of newly arrived 

children linguistics. The study is based on three issues that are created from the purpose. The 

study follows a qualitative approach through interviews with four preschool teachers at two 

different preschools in a medium-sized municipality. The teachers were employed in 

preschool and all worked with newly arrived children. The result showed that preschool 

teachers experience difficulties and obstacles in the work with the newly arrived children. 

Partly because they lacked education or tools to promote the children's lingustic development 

and also because a lack of time. Preschool teachers considered that the native lagnuage was an 

important part of the children's lingustic development and the results showed that the children 

had very different access to their native language in preschool. It also appeared that the 

preschool teachers used different methods, some as a conscious method of working, while 

others felt their way forward. The preschool teachers all agreed that children learn in 

interaction with other children and adults, and that was a central part of the preschool 

activities. 
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Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att belysa förskollärares tankar om att arbeta med nyanlända barns 

språkutveckling i det svenska språket. Studien bygger på tre frågeställningar som skapats 

utifrån syftet. Studien följer en kvalitativ ansats genom intervjuer med fyra förskollärare på 

två olika förskolor i en medelstor kommun i Sverige. Förskollärarna var verksamma inom 

förskolan och alla arbetade med nyanlända barn. Resultatet visade att förskollärarna upplevde 

svårigheter och hinder i arbetet med de nyanlända barnen. Dels för att de saknade utbildning 

eller verktyg för att främja barnens språkutveckling men också för att tiden inte räckte till. 

Förskollärarna ansåg att modersmålet var en viktig del i barnens språkutveckling och 

resultatet visade att barnen hade olika mycket tillgång till modersmålet i verksamheten. Det 

framgick även att förskollärarna använde sig av olika arbetssätt, vissa av ett medvetet 

arbetssätt medan andra testade sig fram. Förskollärarna var alla överens om att barn lär sig i 

samspelet med andra barn och vuxna och det var en central del i förskolans verksamhet. 

Nyckelord 

Nyckelord: Nyanlända barn, förskola, språkutveckling, flerspråkighet, modersmål.  
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1 Inledning 
 

Som blivande förskollärare vill jag få en ökad förståelse för hur man kan arbeta med 

nyanlända barn på ett språkstimulerande sätt för att skapa bäst förutsättningar för barnens 

lärande och utveckling. Förskolan har under det senaste decenniet förändrats på olika sätt, 

bland annat har förskolans värld utvecklats till att idag vara mer flerspråkig då mångfalden av 

olika nationaliteter i Sverige har ökat (Skolverket, 2013). Under det senaste decenniet har 

också allt fler forskare och förskolepersonal börjat tala om ”den flerspråkiga förskolan” som 

avser förskolor där en stor del av barnen talar ett annat modersmål än svenska (Ibid). De 

senaste tio åren har antalet barn i Sverige med annat modersmål ökat markant (Skolverket, 

2011) och idag har vart femte förskolebarn ett annat modersmål än svenska (Skolverket, 

2013). I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016b) står det att alla barn i förskolan, oavsett 

bakgrund, ska få möjlighet att utifrån sin egen förmåga utveckla sitt eller sina språk. Barnens 

förutsättningar för att utveckla sina språk påverkas väldigt av de reaktioner och den stimulans 

de får (Skolverket, 2013).  

 

Wedin (2011) betonar att alla barn i ett demokratiskt samhälle ska ha rätt till undervisning, en 

undervisning som bygger på kunskaper och erfarenheter som de har med sig från sina olika 

bakgrunder. Då Sverige är ett mångkulturellt och flerspråkigt samhälle måste lärare inte bara 

ha kunskap om mångfalden men också förhållningssätt och verktyg som korrelerar med de 

värderingar och den kunskap som förskolan vill förmedla (Ibid). 

 

 Förskolan är en av de nya platserna för nyanlända barn och den första tiden på en förskola 

har en oerhört stor betydelse. Pedagoger finns på förskolan för att bemöta, utveckla och skapa 

en trygg vistelse för barnen i förskolan. Av egna erfarenheter har jag uppmärksammat att för-

skolor jag varit på, arbetar på olika sätt. Många av de förskollärare jag har träffat, upplever att 

de inte har verktygen eller inte har ett genomtänkt arbetssätt i arbetet med nyanlända barn 

eller flerspråkiga barn. Att tänka igenom arbetssätt och förhållningssätt känns som en själv-

klarhet, då sannolikheten att en förskollärare aldrig skulle arbeta med ett barn som inte har 

svenska som första språk är ganska liten, men alla kanske inte upplever att de har verktygen 

eller någon erfarenhet kring det (Skolverket, 2016). Jag är därför intresserad av förskollärares 

tankar om att arbeta med nyanländas barns språkutveckling. Enligt skollagen (SFS 2010:800) 

kap 8, §4 ska barn från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas allmän för-

skola under minst 525 timmar om året, och därför kommer jag i min studie fokusera på barn 

som fyllt tre år.  
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1.1 Syfte 

Syftet med studien är att belysa förskollärares tankar om att arbeta med nyanländas barns 

språkutveckling. 

 

1.2 Frågeställningar 

• Vilka tankar har förskollärare om att arbeta med nyanlända barn? 

• Vilka metoder använder förskollärare för att främja de nyanlända barnens 

språkutveckling? 

• Hur ser förskollärarna på modersmålets betydelse i arbetet med barnens 

språkutveckling i det svenska språket? 
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2 Forsknings- och litteraturgenomgång 
I detta kapitel redogörs olika begrepp som nämns i min studie, litteratur som har betydelse för 

min studie samt tidigare forskning som rör mitt forskningsområde. 

 

2.1 Begreppsdefinitioner  

I detta avsnitt kommer jag att nämna relevanta begrepp som nämns i studien.  

2.1.2 Nyanländ 

Begreppet nyanländ definieras och används på olika sätt. Skolverkets allmänna råd (2016a) 

använder begreppet nyanländ elev om att alla barn och ungdomar, oavsett bakgrund, som 

kommer till Sverige ”nära eller under sin skoltid i grundskolan, särskolan, gymnasieskolan 

eller motsvarande skolformer” (s. 6). Barnen eller ungdomarna har ett annat modersmål än 

svenska och har oftast inga eller få kunskaper i det svenska språket. Definitionen avser elever 

men hur definierar barnet i förskolan som är nyanländ och hur länge räknas barnet som 

nyanländ? Även förskolan är en skolform med en egen läroplan där nyanlända barn har 

samma rätt till utbildning. Därför inkluderar jag förskolebarn i samma definition.  

 

2.1.3 Flerspråkighet 

Begreppet flerspråkighet kan definieras på olika sätt. NE (2017) beskriver flerspråkighet som 

användning eller behärskning av flera språk.  

 

2.1.4 Svenska som andraspråk  

Begreppet andraspråk innebär när man refererar till det språk som en person lär sig efter sitt 

modersmål i det samhälle där språket utgör ett majoritetsspråk, i det här fallet svenska i 

Sverige (Skolverket, 2013). 

 

2.1.5 Modersmål 

Begreppet modersmål kan definieras på olika sätt. Enligt NE (2017) är modersmål det språk 

som en person lär sig först.   
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2.2 Nyanlända barn 

Nyanlända barn kommer till Sverige med oftast väldigt olika bakgrunder, livserfarenheter och 

kan ha en mycket skiftande skolbakgrund. De nyanlända barnen kan till exempel vara barn till 

arbetskraftsinvandrare, anhöriginvandrare eller flyktingar från krigsdrabbade länder 

(Skolverket, 2016a). Men de flesta av de nyanlända barnen har oftast något gemensamt. De 

har brutit deras välbekanta tillvaro som för de flesta inneburit en trygghet och en tillvaro där 

de behärskade ett eller flera språk. Många av de som kommer till Sverige har tvingats fly från 

krig och våld, något som oftast inte varit deras egna beslut, som gjort att de hamnat just där de 

har hamnat. De kan ha upplevt bombningar, kidnappningar, sett hur människor dödats kanske 

även familjemedlemmar eller kanske andra saker som hänt under flykten. Att komma till 

Sverige som nyanländ kan innebära en omställning och minst sagt vara påfrestande då en 

behöver börja om från början och finna nya vägar i ett nytt samhälle (Ascher, 2014). 

 

Bunar (2010) skriver att nyanlända barn som flytt, har oftast upplevt någon form av trauma, 

antingen från sitt hemland, från tiden som flykting eller från tiden som asylsökande i Sverige. 

När människor utsetts för något är det ganska vanligt att det utvecklas någon typ av 

traumasymtom, exempelvis PTSD, posttraumatiskt stressyndrom, som även drabbar 

nyanlända. PTSD innefattar olika symptom, bland annat ångest, depression, sömnsvårigheter 

etc. PTSD är en faktor som påverkar barnens inlärnings- och koncentrationsförmåga. Även 

trauman som orsakats av människors handlingar kan påverka barnens tillit till andra 

medmänniskor. Det är därför viktigt att människor i barnets omgivning arbetar för att 

återskapa tilliten (Ascher, 2014).  

 

Bemötandet som de nyanlända barnen får i det nya landet har stor betydelse för upplevelsen 

av invandringen och deras självkänsla. Får de ett dåligt bemötande påverkar det deras 

självkänsla (Brunnberg& Darvishpour, 2016). Likaså menar Ascher (2014) att bemötandet 

från skolan har stor betydelse för barnets framtid. Förskolan och förskollärarna är minst lika 

viktiga för dem och har ett stort ansvar för barnens hälsa och välbefinnande, inte minst vid 

återhämtandet från traumatiska upplevelser. Att få barnen att känna sig trygga och bli sedda 

och bekräftade kan vara ett stöd för barnen. Förskollärare är viktiga och betydelsefulla som 

finns utanför familjen och fyller därför en viktig roll som förebilder. Men samtidigt är det 

viktigt att även stärka och stödja föräldrarna, då även de kan ha upplevt ungefär samma sak 

som barnet. Barnen behöver starka föräldrar, då familjen och föräldrarna oftast är den 

viktigaste faktorn för att barnen ska må bra (Ascher, 2014). Ascher (2014) trycker också på att 

det är viktigt att ge stöd till personalen som arbetar med de nyanlända barnen, då Ascher pekar 

på att arbetet med nyanlända barn kan upplevas som en svår utmaning. Stöd och uppmuntran 

kan exempelvis komma från organisationen och chefen (Ascher, 2014). 
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2.3 Språk och kommunikation 

Kommunikation är kärnan i språket och språket utvecklas genom kommunikation. Språk lär 

en sig och används för att kunna förstå sin tillvaro, göra sig förstådd men också för att 

kommunicera med människor runt omkring och förmedla ett budskap. Språket är centralt för 

människans liv och är människans verktyg för tänkande och lärande (Wedin, 2011). Vi tänker 

med språket genom att diskutera, fråga, förstå etc. Genom att använda språket får man tillgång 

till flera av sina tankar och förmågan att exempelvis dra slutsatser. Med hjälp av språket så 

kommunicerar vi och ger uttryck för vår identitet. När en person talar om något så visar hen 

alltid vem hen är, genom ens sätt att tala. För att kunna delta aktivt i samhället är att uttrycka 

sig i tal och skrift en viktig förutsättning (Bjar &Lidberg, 2010).   

 

Askland & Sataøen (2014) betonar hur viktigt det är med kommunikation i ett samspel. De 

beskriver också kommunikation som ett eget begrepp där en som människa delar sina 

erfarenheter och överför information till varandra, oavsett om det sker verbalt eller icke 

verbalt (Ibid). Kommunikationen är språkets mål och medel och innefattar känslor. Vi 

kommunicerar för att skapa mening och meningsskapande kan ske med hjälp av verbala och 

icke-verbala uttrycksformer så som tal- och skriftspråk, rörelse, bilder musik etc. Barnen kan 

via sina språkliga uttryck formulera sina upplevelser, bli delaktiga och kan påverka skeenden 

runt omkring (Jederlund, 2011) (Bjar & Lidberg, 2010).  

 

Den tidiga kommunikationen börjar redan som spädbarn med joller och leenden (Ladberg, 

2009). Under den tiden känner spädbarnet igen språkljud och lär sig känna igen många olika 

ord. Det nyfödda barnet känner igen sin mors röst och kommunikation med kända personer 

för barnet skänker trygghet. Men det är inte bara rösten som kan skänka barnet trygghet, utan 

det kan också vara blicken och beröringen som skänker trygghet. Det ger även barnet ett lugn 

som så småningom bygger den allra första början till identitet (Ibid). Trygghet är även en 

viktig första förutsättning för att lära sig språk och för att uttrycka sig. Trygga barn suger i sig 

kunskaper, rädda och osäkra barn gör inte det. Ett barn som känner sig otryggt har svårare att 

lära sig ett nytt språk (Ladberg, 2003). Att inte bli förstådd på sitt eget språk kan även göra ett 

barn otryggt. Ladberg (2003) tar också upp att barn som inte får tillit till kommunikationen 

kan dra sig undan språkliga aktiviteter eller lekar. De kan t.ex. vara rädda för att ”göra bort 

sig” genom att säga fel. Att kommunicera handlar mycket om att våga (Ibid). 

 

Kommunikationen kan ske med flera sinnen och kan se olika ut från kultur till kultur 

(Ladberg, 2003). Ladberg (2003) menar att språk är ett socialt och kulturellt fenomen och man 

kan inte lära sig ett språk utan att ingå i ett socialt och kulturellt sammanhang. Man kan inte 

lära sig ett språk utan att samtidigt lära sig något av den kultur som språket bär. I västerländsk 

kultur handlar det mycket om rösten i kombination med blicken medan i en annan kultur kan 

de handla om att barn lyssnar och iakttar och sedan svarar när man blir tilltalad. I en annan 

kultur lär sig barn istället att slå ned blicken inför en vuxen då det är ett tecken för att visa 
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respekt (Ibid). Talföra barn kan också i en kultur anses oartiga och odisciplinerade medan det i 

en annan kultur värderas högt (Hedman, Morgan, Salameh, Sandell & Tvingsted, 2012).  

 

Brogren & Isakson (2014) betonar att förskolan och skolan har ett stort ansvar i att ge barnen 

språklig stimulans. Ladberg (2003) talar om att atmosfären som den vuxne skapar är 

avgörande för barnens språkutveckling. Den vuxna bör skapa en atmosfär och organisera 

miljön för språk så att den blir tillåtande. På så vis ger det barnen ett rikt inflöde och språk 

(Ibid). Förskollärarna bör ha kunskap om språk främst för att organisera den språkliga miljön 

och se till att barnet möter språksituationer men också för att dokumentera och följa upp barns 

språkliga utveckling (Sandvik & Spurkland, 2015).  

 

2.4 Språkutveckling 

Under barns första år är det den språkliga basen, som är den språkliga kompetens som barn 

tillägnar sig i modersmålet. Barnet tillägnar sig samtidigt en början till ordförråd och 

pragmatisk kompetens. Basens huvudsakliga beståndsdelar är uttal, grammatik och 

automatiserat språk och som bygger på upprepning. Upprepning är viktigt för att ett barn ska 

lära sig ett språk. Om man hör ett ord sägas flera gånger så lagras det i hjärnan och sätter sig i 

minnet. Att behärska den språkliga basen är en förutsättning för man ska kunna känna sig 

avslappnad när man talar (Ladberg, 2009). Ett automatiserat språk innebär att det snabbt och 

utan medveten ansträngning, går att förstå och tala språket. För att kommunicera effektivt är 

det viktigt att tala flytande med automatik. Automatiserat tal har två viktiga egenskaper, det 

ena är att det går tillräckligt snabbt att tala och det andra är att man talar utan ansträngning. 

Att man kommunicerar på ett nytt och främmande språk kan vara ansträngande. Automatiken 

i talet medför en avslappning som förändrar hela kommunikationen, utan automatiken blir 

spontaniteten lidande (Ladberg, 2003). Efter en människa lärt sig att behärska den språkliga 

basen, kan hen lära sig språklig utbyggnad som består av ordförråd, pragmatisk kompetens 

och skriftspråklig kompetens. Den språkliga utbyggnaden kan pågå hela livet och bygger på 

variation (Ibid). 

 

Enligt Philipsson (2013) lär man sig ett nytt språk genom att lära sig det nya språkets uttal, 

ordförråd, diskurs, pragmatik samt språkets grammatik dvs. språkets struktur och ordföljd. 

I barns språkutveckling finns det fyra vanligare aspekter, fonologiska, grammatiska, 

semantiska och den pragmatiska. Barn i förskoleåldern utvecklar grammatiska färdigheter i 

takt som pragmatiska färdigheter (Sandvik & Spurkland, 2015). 

 

Fonologin beskriver språkljuden, den fonologiska utvecklingen är nära förknippad med barns 

uttalsutveckling (Arnqvist, 1993). Den semantiska utvecklingen beskriver hur barnet tillägnar 

sig betydelsen av ord och språkliga satser. Barnet tillägnar sig aktivt sitt ordförråd genom att 

pröva nya ord i olika sammanhang och lär sig substantiv först. Barnet lär sig sedan att 

behärska ord för handlingar, ord för tillstånd och ord för objekt. Vid tre års ålder börjar barnet 
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kunna skilja på handling och föremål (Arnqvist, 1993). Den grammatiska utvecklingen brukar 

studeras när barnet säger sina första ord. Ett vanligt sätt att dela in den första utvecklingen är i 

ettordssatser, tvåordssatser och sedan avancerat tal (treordssatser) (Arnqvist, 1993).  Den 

pragmatiska utvecklingen behandlar hur barnet använder sitt språk. I barnets pragmatiska 

utveckling är ett viktigt steg att lära sig att delta i en dialog. Det handlar om turtagningar, en 

ställer en fråga och den andra svarar. Det är genom utvecklande samtal som dialogen 

utvecklas (Arnqvist, 1993).   

 

Under perioden när barnet är 1–3 år är det en viktig fas för barnet eftersom det är då språket 

börjar användas aktivt och de första orden börjar komma. Barnet lär sig ord för det som barnet 

ser, gör och hör (Arnqvist, 1993). I ungefär två års åldern ökar ordförrådet explosionsartat och 

barn börjar kombinera ihop fler ord.  Det kan ta väldigt olika lång tid barn att behärska ett 

språk, vissa ljud är svårare att åstadkomma än andra. Ordförrådet utvecklas efter var och hur 

respektive språk används (Westerlund, 2009). Barnen leker mycket med språket under de här 

åren genom att rimma, vända på ord och säga nonsensord etc. (Ladberg, 2009). Ladberg 

(2003) menar att allt det hjälper barnen att bli bekanta med melodin och uppbygganden hos ett 

språk. De allra flesta barn har i ca 3 års åldern utvecklat ett grundläggande ordförråd, en 

grundläggande grammatik och samtalsfärdigheter där de kan påbörja ett samtalsämne. Under 

den fortsatta språkutvecklingen blir uttalet mer och mer följdriktig (Strömqvist, 2010). 

Ladberg (2003) betonar att en människas språk är aldrig någonsin färdigbyggd utan att det 

alltid finns nya ord att lära sig.  

 

Alla barn har olika sätt att tillägna sig språk. En del väljer att lyssna in ett språk under en lång 

tid innan man börjar uttrycka sig på språket och när de känner sig redo så ”exploderar” det. 

Det kommer mycket ord och uttryck på en gång (Ladberg, 2003). Sandvik & Spurkland 

(2015) berättar att många barn som ska lära sig ett nytt språk i förskolan oftast lägger mycket 

tid på att lära sig förstå språket som talas runt omkring dem. Vissa prövar att prata språket 

med en gång medan andra lyssnar in språket under en period innan de väljer att tala det själva. 

De barn som väljer den icke-verbala metoden bör respekteras och inte pressas då risken 

istället blir att de väljer att inte tala alls. Pågår den icke-verbala perioden närmare ett år så 

finns det skäl att bekymra sig menar Sandvik & Spurkland (2015). 

 

Enligt Wedin (2011) finns det även olika inlärningsstrategier som man tar till för att lära sig 

ett språk. En inlärningsstrategi är att en grupperar in orden i olika kategorier, det kan t.ex. vara 

kroppsdelar, frukter etc. En annan inlärningsstrategi är att en repeterar något flera gånger eller 

låter någon förhöra sig. Gemensamt för att barn som lär sig ett språk är att ingen varaktig 

inlärning sker utan ett personligt engagemang (Strömqvist, 2010). En lyssnande människa kan 

lära sig lika många språk som den utåtriktade människan även fastän en kanske inte tror det. 

En lyssnande person kan känna sig pressad om andra väntar på att hen ska börja prata innan 

hen känner sig redo, vilket kan istället göra att personen känner sig tvingad och att det istället 

låser sig och då blir det svårare för personen att börja prata (Ladberg, 2003).  

http://www.synonymer.se/?query=följdriktig
http://dod.mtm.se/play/53e1_0028.smil#rng_txt_0028_0003
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TPR (Total Physical Respons) är en undervisningsteknik som har utvecklats och, som bygger 

på att man kommunicerar genom handling.  Läraren kan exempelvis uppmana barnet att göra 

olika saker som ”Ge mig pennan” och om eleven svarar på uppmaningen så visar det att 

barnet förstår (Ibid).  

 

2.5 Flerspråkighet 

Människan har kapacitet att lära sig många språk och Ladberg (2003) hävdar att det inte finns 

någon gräns över hur många språk man kan lära sig. Det har inte med begåvning att göra 

menar Ladberg (2003), utan det har med behov att göra. Om ett barn har behov av flera språk 

för att kommunicera så lär det sig flera språk. Hur och varför ett visst språk kommer in i 

människans liv måste ha en betydelse och vara angeläget för hen (Ibid). För att barnen ska bli 

flerspråkiga krävs det bland annat att de får tillfälle att tala språken och skapar förutsättningar 

så de kan utveckla språken (Svensson, 2009). Att vara flerspråkig innebär inte endast att en 

kan flera språk utan en har även utvecklat kunskapen om hur de olika språken används och 

vid vilka tillfällen. När flerspråkiga använder sina språk vid olika tillfällen utvecklar de även 

språken olika (Wedin, 2011). Att vara flerspråkig är en fördel, flerspråkiga kan kommunicera 

med fler människor men de har även tillgång till flera språks uttal vilket gör det lättare att 

tillägna sig det nya språkets uttal (Ladberg, 2003).  

 

De flesta människor runt om i världen är två-eller flerspråkiga och det anses vara mer vanligt 

än att det finns människor som är enspråkiga (Skolverket, 2013). Lever en i enspråkig miljö 

kan språkinlärningen bli begränsad. Växer barnet upp i en miljö där flera språk används blir 

det istället naturligt att använda de språken (Ladberg, 2009). Då kan det även ske en 

kodväxling mellan språken som innebär att personen blandar dem. Den enklaste formen som 

kodväxlingen kan ske på är att en ”lånar” ett ord från ett annat språk. Det kan ske när en inte 

känner till det ordet på det språk en talar eller att just det ordet passar bäst in i sammanhanget. 

Kodväxling kan även ske bland enspråkiga. Kodväxling kan betraktas som en omedveten 

kunskap om språkets struktur som fyller en funktion, en bättre uttrycksförmåga. Det anses 

vara ett tecken på en god språklig förmåga (Svensson, 2009). Flerspråkighet och kodväxling 

har under en period betraktats som en brist eller ett hinder för att lära sig svenska och att 

flerspråkighet inte är bra för barns intellektuella utveckling. Men det tycks inte finnas belägg 

för de påståendena och de tycks inte heller funnits studier som kan bevisa just detta 

(Svensson, 2009).  

 

Begreppet tvåspråkighet, som alltmer har ersatts av flerspråkighet (Lahdenperä & Sundgren, 

2016) kan delas in i två delar, simultan och successiv tvåspråkighet och skillnaderna mellan 

dem ligger främst i själva inlärningsprocessen. Håkansson (2003) skriver om att det finns en 

skillnad när barnet lär sig olika språk samtidigt (simultan) eller om barnet lär sig ett nytt språk 

efter att det förstaspråket är väl etablerat (successiv). Simultan tvåspråkighet kan innebära att 

många barn växer upp med två språk från början och får de två språken som modersmål. Det 
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klassiska inlärningsmönstret hos simultan tvåspråkighet är att vuxna (exempelvis 

vårdnadshavare) talar varsitt språk med barnet och språken utvecklas i princip som enspråkiga 

barns språk. Successiv tvåspråkighet skiljer sig från simultan tvåspråkighet eftersom 

inlärningen påbörjas senare. Barnet har redan hunnit utveckla ett språk. Gränsen brukar dras 

vid ungefär tre års ålder (Håkansson, 2003)  

 

Lunneblad (2013) tar upp en viktig uppgift som personalen i förskolan behöver arbeta med 

och det är att de ska arbeta för att de flerspråkiga barnen ska bli delaktiga i det svenska sam-

hället, det svenska språket och kulturen (Lunneblad, 2013). Pedagogers förhållningssätt till 

kunskap och flerspråkighet har stor betydelse för barnen som börjar förskolan. Barnens förut-

sättningar att bli flerspråkiga påverkas i stor del av det omgivande samhällets attityder och 

tillgången till språklig stimulans av barnets olika språk (Sandvik & Spurkland, 2015).  

 

Ladberg (2003) tar upp olika sätt att arbeta med flerspråkiga barn som ska lära sig svenska. 

Genom att ha intressanta och genomtänka aktiviteter för de barnen så lär sig barnen ord som 

förknippas med aktiviteterna som är intressanta och då utvecklas också svenskan. Om man 

har en hinderbana som aktivitet och man använder begrepp som till exempel krypa, klättra, 

åla etc. så fastnar orden och barnen lär sig mer utav språket (Ibid). Ladberg (2003) menar för 

att barnen ska lära sig ett språk finns det ett bra hjälpmedel och det är språkmelodi-rörelse-

rytm. Rim, musik och rörelse är lustfyllt och som Ladberg (2003) menar så är det lusten och 

glädjen som faktiskt bidrar till att man lättare tar till sig ett nytt språk. Rim, ramsor, 

rörelsevisor, sånger och fingerlekar är exempel på bra hjälpmedel att använda sig utav i 

språkinlärningen för barn. När barnet upprepar rim och ramsor kan barnet ana vad som 

kommer att komma härnäst. Genom upprepningen av rim och ramsor lär sig barnet efter hand 

de orden (Westerlund, 2009). Böcker, sagor och berättelser är också hjälpmedel som främjar 

barnens nya språk, då barnen bland annat får tillgång till nya ord och kan samtala tillsammans 

och språkintresset väcks (Ladberg, 2009). 

 

 

2.6 Modersmålet och dess betydelse 

Sedan 1968 har elever med annat modersmål än svenska haft rätt till hemspråksundervisning 

som det då kallades och var en form av stödundervisning. 1977 trädde hemspråksreformen i 

kraft och man fastslog då att kommunerna var skyldiga att erbjuda undervisning i hemspråk. 

Hemspråksreformen blev mer tillgänglig för fler språkgrupper än innan reformen trädde fram. 

1997 ändrades begreppet hemspråk till modersmål. Begreppet ändrades för att ”hemspråk” 

lätt kunde associeras till ett informellt sammanhang som kunde ge en viss återspegling i skola 

(Kästen-Ebeling, 2014).  

Modersmålet kan ses som barnets första språk (Ladberg, 2003). Ladberg (2009) menar att 

modersmålet är nödvändig och viktig för barnet. Barnets första språk anses intellektuellt vara 

viktigt för att barnet ska kunna tänka och reflektera och skaffa sig nya kunskaper (Ibid). 
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Abrahamsson & Hyltenstam (2010) anser att processen av lära sig sitt modersmål är 

förutbestämd och oundviklig. Barn kan inte avstå från att lära sig sitt modersmål. Det finns 

barn som har ett annat modersmål än svenska, även om barnet använder sitt modersmål 

istället för svenska menar Ladberg (2009) att en inte ska hindra barnet ifrån att använda sitt 

modersmål. Då hindrar vi barnet att tänka samt att barnets modersmål inte är godkänt eller 

önskvärt. Genom att inte uppmärksamma barnets språk, ursprung etc. kan det ses utifrån 

barnen att deras språk och ursprung inte är viktiga (Ladberg & Nyberg, 1996). Språk och 

identitet hör ihop. Om ett barn lägger märke till människors negativa reaktioner på ett språk så 

kan de barnet börja tveka att tala språket, eller vägra helt (Ladberg, 2003). Ett barn som 

istället är stolt över sin identitet blir modigare i det språkliga (Ladberg, 2009). Det är därför 

viktigt för att stimulera barns språkliga utveckling och att stärka barnets självförtroende, som 

är nyckeln till en stark identitet. Det kan göras genom att en uppmärksammar barnets språk på 

ett positivt sätt, exempelvis genom att en uppmuntrar och berömmer att barnet kan tala flera 

språk. Barnet upptäcker då sina egna kunskaper och blir säkrare och vågar kommunicera och 

använda det andra språket (Ladberg, 2009).  

 

I förskolans läroplan står det att ”Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat 

modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera 

såväl på svenska som på sitt modersmål” (Skolverket, 2016b, s.11). Dessutom säger skollagen 

kap 2 § 10 att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får 

möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Puskás (2013) tar upp att 

läroplanen inte ger några konkreta förslag på hur förskollärare ska uppnå målen och menar att 

det kan leda till att förskollärare arbetar utifrån sina egna föreställningar om och erfarenheter 

av vilka metoder och arbetssätt som fungerar bäst, utifrån praktiska överväganden.  

 

Ladberg (2003) skriver att många forskare betonar modersmålets betydelse för 

andraspråksinlärningen. Ladberg (ibid) framhåller att det visat sig gå bättre för ett barn att lära 

sig ett andraspråk ju mer modersmålet är utvecklat. Ju mer barnet får utveckla sitt eller sina 

tidigare språk desto bättre för det nya språket. Ett starkt eller flera starka språk gör det lättare 

att ta till sig ett nytt språk och kan fungera som ett stöd för varandra (Ladberg, 2003). Ladberg 

(2009) antyder att modersmålet fungerar som en bro till det nya språket, när man kan ett ord 

på sitt modersmål blir det lättare att ta sig an det nya språket och att det är en väg till det nya 

språket. Även Hyltenstam (2007) skriver också om modersmålets betydelse för utvecklandet 

av ett andraspråk. Hylenstam (ibid) menar att ett välutvecklat modersmål gynnar 

andraspråksinlärningen och när barnet utvecklar båda språken samtidigt förstärker och stödjer 

språken varandra. Har en ett starkt första språk, är det större sannolikhet att en lyckas lära sig 

sitt andra språk och/ eller efterföljande språk (Gibson, 2013). 

  

Forskning visar att modersmålet är viktigt för lärande och kunskapsinhämtning i synnerhet 

hos barn som nyligen har invandrat till Sverige, innan deras svenska uppnått en nivå som 

möjliggör att de kan lära sig nya saker också på svenska. Modersmålet gör det lättare för 
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barnen att lära sig svenska (Håkansson, 2003). Det blir en brygga från det kända till det 

okända (Ladberg, 2003). Gibsons (2013a) uppmärksammar att det är viktigt att elevens 

språkliga identitet inte dränks i processen av att lära sig svenska. Utan modersmålet bör även 

integreras i undervisningen och användas som en resurs för lärandet av det nya språket. 

Gruber och Puskás (2014) nämner kort om Invandrarutredningen där förskolebarns 

språkutveckling, som särskilt uppmärksammade barns modersmålsutveckling och dess 

betydelse för andraspråksinlärning. Även där konstaterades att ett bristfälligt behärskat 

modersmål kan leda till bristande kunskaper även i det andra språket. Utredningen fastslår att 

en god behärskning av modersmålet underlättar inlärningen av andra språk. 

 

En svårighet gällande modersmålet som Ladberg (2003) tar upp kan vara att vårdnadshavare 

inte vill att deras barn ska ha modersmålsundervisning eftersom de tror att det hindrar barnen 

att från att lära sig svenska. Författaren tar även upp ytterligare en svårighet är att om 

modersmålet av någon anledning hindras i sin utveckling eller att ett avbrott sker så kan det 

innebära negativa konsekvenser vid inlärningen av andra språk. Hindrar vi ett barn från att 

använda det språk det tänker bäst på, hindrar vi barnet från att tänka (Ladberg, 2003). 

 

2.7 Faktorer som påverkar språkinlärning och 
språkutveckling 

Sammanfattningsvis finns det olika faktorer som kan påverka språkinlärningen och 

språkutvecklingen positivt och negativt. Känner en otrygghet försvårar det och känner en 

trygghet så underlättar det språkinlärningen (Ladberg, 2003). PTSD är en faktor som kan 

blockera inlärningen och innefattar till exempel ångest, sömnsvårigheter eller sorg. Den 

känslomässiga biten är viktig för språkinlärningen. Bär man på stark oro eller sorg så är en 

inte öppen för inlärning, då den starka känslan tar all psykisk energi (Ascher, 2014). Låga 

förväntningar tar Ladberg (2003) upp som en faktor som kan påverka inlärningen. Låga 

förväntningar begränsar barnens möjligheter. Ifall vuxna runtomkring tror att det är 

problematiskt med flerspråkighet så kan även hindra barnets språkutveckling. Vuxnas 

förväntningar på barn menar Ladberg (2003) är en viktig faktor för barnens framgång eller 

svårigheter.  Dåliga förutsättningar är också en faktor som kan påverka barns språkinlärning. 

Ladberg (2003) menar att om ett barn har svårt att lära sig ett språk beror det inte på att det är 

för mycket av ett annat språk utan i vanliga fall beror det på dåliga förutsättningar för det 

språket. Att barnet inte ges tillfälle att få tala språket är ett exempel. Ladberg (2003) betonar 

också att beroende på antalet språk en lär sig så är det aldrig språket i sig som är problemet 

utan det handlar om barnet ges bra förutsättningar eller inte för att lära sig ett eller flera språk. 

Negativa reaktioner på språket är en annan. Andra attacker mot identiteten slår också mot 

språket, vilket kan leda till att ett barn kan börja tveka eller vägra tala ett språk helt (Ladberg, 

2003). Gibsons (2013a) ger olika förslag på faktorer som kan underlätta för 

språkutvecklingen. Göra språket begripligt, använda barnets modersmål i tal och skrift, 
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använda sig utav bilder, bygga vidare på barnets erfarenheter, multimodalt uttryck, gester och 

mimik (Ibid).  

2.8 Tidigare forskning 

Det har varit svårt att hitta forskning kring nyanlända barn i förskolan under studiens gång. 

Jag kommer därför att presentera den forskning jag hittat om nyanlända barn i förskolan som 

är relevant för min studie. Sedan kommer jag att utgå ifrån flerspråkighet och presentera 

forskning om det. Studier som lyfts fram har fokus på flerspråkighet i förskolan och eftersom 

nyanlända barn i förskolan kommer att bli flerspråkiga har dessa två studier valts inför det här 

arbetet. 

 

Nihad Bunar (2010) har i sin forskningsöversikt på uppdrag av Vetenskapsrådets 

utbildningsvetenskapliga kommitté och Skolverket sammanställt aktuell svensk forskning om 

nyanlända elever och deras lärande. Bunar (2010) har i sin forskningsöversikt skrivit att 

tidigare forskning om nyanlända barn/elever är kraftigt outvecklad och en rad forskare och 

myndigheter har efterlyst mer vetenskapliga kunskaper om hur utbildningen och 

undervisningen för de nyanlända anordnas, genomförs och med vilka resultat. Vi vet väldigt 

lite om vad som fungerar och varför. Det finns enbart några enstaka studier som har undersökt 

de nyanländas prestationer i ett långsiktigt perspektiv, identitetsutveckling, språkutveckling i 

förberedelseklasser och samverkan mellan lärare i förberedelseklasser och övriga lärare på 

skolan. Bunar (ibid) menar att det finns heller inga studier som jämför Sverige med andra 

länder inom detta område (Bunar, 2010). 

 

Ellinor Skaremyr (2014) har skrivit en licentiatuppsats om nyanlända barns deltagande i 

språkliga händelser i förskola. Resultatet visar hur nyanlända barn deltar genom att kombinera 

olika kommunikativa redskap i språkliga händelser och medvetet gör olika anpassningar till 

den nya språkliga kulturen. Under observationerna kunde Skaremyr identifiera språkliga 

händelser och hur verksamheten i förskolan är socialt och kulturellt ordnad.  Studien har även 

visat hur svensktalande barn gör anpassningar, för barn lär av barn när de interagerar med 

varandra. Skillnaden för nyanlända barn, är att de först måste läras sig kulturens språk, det vill 

säga svenska, för att kunna bli legitima deltagare. Resultatet visar också att nyanlända barns 

möjligheter till inflytande är begränsade på grund av deras begränsade kunskaper i det 

svenska språket. Denna studie visar att förskolans struktur, med material, rutiner och 

kamratrelationer, har betydelse för nyanlända barns deltagande och lärande i förskolan 

(Skaremyr, 2014). 

 

Anne Kultti (2012) har gjort en studie om flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan. 

Syftet med studien var att analysera vilka villkor de deltagande förskolorna ger de yngre 

flerspråkiga barnens språkliga och kommunikativa utveckling och för deras deltagande i olika 

aktiviteter. Kultti (Ibid) belyser aktiviteter och kommunikation, både lärarledda och 

barninitierade, som viktiga arenor för språklig och kommunikativ handling. Dessutom 
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framhålls det som viktigt att barn erbjuds att delta i aktiviteter där olika uttryckssätt används 

och har lärare som stöttar deltagandet. Resultatet visar att förskolan erbjuder lärmiljöer där 

barnen socialiseras in i att kommunicera på svenska genom deltagande i varierande typer av 

aktiviteter, förskolan ger också goda villkor för mångsidigt lärande. Studien visar också att 

barn med kunskaper i flera språk redan tidigt lär sig använda det gällande 

kommunikationsspråket, som i det fallet var svenska. Under observationerna och 

videoinspelningarna kunde Kultti (2012) se att barnen inkluderade flera personer 

(svensktalande barn och lärare) i kommunikationen genom att byta språk från modersmål till 

svenska (som i den här studien visade sig vara normspråket). Kultti hänvisar till tidigare 

forskning som visar att anledningar till att barn byter språk är behov, kompetens och vem de 

talar med. Vidare betonas även vikten av ett samarbete mellan hem och förskola för att stödja 

barns lärande och utveckling på och av flera språk (Kultti, 2012). 

 

Anders Skans (2011) har skrivit en licentiatuppsats där syftet var att undersöka och analysera 

en flerspråkig förskolas didaktik. Studien undersöker hur pedagogerna vill arbeta och hur de 

arbetar på en flerspråkig förskola. Intervjuerna med pedagogerna och observationerna visar att 

det finns en stor överensstämmelse mellan pedagogernas vilja att arbeta med ett visst innehåll 

på ett visst sätt, med hur de faktiskt arbetar i praktiken. Skans visar i sin studie att 

pedagogernas arbetssätt varierar och att det är vanligt att de använder mycket konkret material 

och föremål som stöd för språkutvecklingen. Skans påtalar vikten av pedagogernas respekt för 

barnens modersmål och kulturella bakgrund. Resultatet visar att pedagogerna ser 

språkutveckling som det primära innehållet men det finns en risk att barnens språk inte 

utvecklas optimalt om ämne och språk är åtskilda. Pedagogerna använder i aktiviteter etc. 

mycket språkstöd i kommunikationen, barnens olika modersmål, bilder, föremål och 

teckenstöd.  Skans lyfter också relationerna till föräldrarna som en viktig del för att barnen 

ska behålla sitt modersmål och för att barnen ska utveckla det svenska språket är 

pedagogernas roll på förskolan viktig. Vidare skriver Skans att pedagogernas språkliga 

kompetens är mycket betydelsefull och det krävs att pedagogerna har stor närvaro, är 

engagerade och använder ett rikligt och varierat språk (Skans, 2011).  
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3 Teoretiska utgångspunkter 
Jag kommer i det här avsnittet att presentera några teorier om barns språkinlärning och 

presentera den teorin jag kommer att utgå ifrån i min studie, den sociokulturella teorin. Jag 

har valt den sociokulturella teorin i min studie dels då den har kommit tillbaka i relation till 

förskolan genom läroplansreformen men också för att de fokuserar just på språket och det 

sociala samspelet. 

 

Under det senaste århundrandet har det uppkommit flera sätt att se på språkinlärning och jag 

kommer enbart att presentera några utav dem.   

 

I behaviorismens syn på språkinlärning ses barn som imitatörer, det vill säga att barnen lär sig 

språk genom att imitera vuxna. Kunskapen finns utanför barnet och bygger på instruktioner 

från vuxna som sedan byggs upp hos barnet. De vuxna blir ansvariga för att barnen lär sig. 

När den vuxne förstår barnets uttryck förstärks stimuli-responskopplingen och dessa positiva 

förstärkningar skapar med tiden ett befäst beteende (Håkansson, 2014). Psykologen B.F. 

Skinners utgångspunkt var att individen upprepar beteenden där man upplever någon form av 

positivt resultat (belöning/förstärkning), och på samma sätt minskar beteendet om man inte 

upplever någon förstärkning, alternativt får någon form av negativ effekt 

(bestraffning/försvagning). Barnet betraktas som en passiv mottagare och anpassar sig efter 

omständigheterna i miljön och miljön blir en slags förebild. Det har även konstaterat att 

miljön kan orsaka beteenden och därav också kunnat skapa olika behandlingsmetoder där 

miljön kan på ett enkelt sätt förändras och skapa nya beteende (Bjar & Lidberg, 2010). 

 

Noam Chomsky är en bemärkt kritiker av behaviorism och förespråkade istället nativism. I 

nativismens syn på språkinlärning och språkkunskapen anser man att språket är medfött hos 

människan och har en medfödd kunskap om hur språk kan vara uppbyggd. Språket mognas 

spontant i den miljö man ingår i (Bjar & Lidberg, 2010). Nativisterna anser att det språkliga 

beteenden som barnet möter i sin omgivning är alldeles för fattigt för att barnet ska kunna 

bygga upp sina språkkunskaper utifrån observationer av detta beteende. Det viktiga för 

nativisterna var att studera hur ett språk växer fram hos ett barn. Här ligger fokus på 

utveckling av grammatiska strukturer och det talas om en medfödd språktillgängande 

mekanism LAD = Langugage Acquisition Device (Håkansson, 2014).  LAD är en ärftlig eller 

medfödd del av hjärnan som aktiveras när språket hörs (Ibid). 

 

I kognitivsmen anser man att människan föds med specifika resurser och barnet måste agera 

aktivt mot omvärlden. Man utgår ifrån att barnet har en egen drivkraft att söka sig fram till 

kunskap och erfarenheter. Den person som kom att betyda mest för denna syn på lärande var 

Jean Piaget, som var en forskare och teoretiker inom språkutveckling och lärande. Han skiljde 

på inlärning och utveckling, där inlärning har att göra med speciella färdigheter medan 
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utveckling har att göra med allmänna tankemekanismer. I teorin koncentrerar man sig på 

utvecklingen av begreppsbildning och ordinlärning (Bjar & Lidberg, 2010).  

 

Adaptionsprocessen är en viktig del i Piagets teori, vilket innebär att människor anpassar sig 

till sin omgivning. I inlärningsprocessen sker en växelverkan mellan bearbetningsperioder 

som är två viktiga inslag i adaptionsprocessen, assimilation och ackommodation. Assimilation 

innebär när barnet bearbetar information om omvärlden och ackommodation innebär när 

barnet integrerar den nya informationen i den tidigare kunskapen om omvärlden (Håkansson, 

2014). Detta har gett upphov till den stadieteori som förknippas med honom. Han ansåg barn 

utvecklas kognitivt i fyra utvecklingsstadier, sensomotoriska, preoperationell intelligens, 

konkreta operationer och formella operationer där de olika stadierna är kopplade till olika 

åldrar. Utveckling kommer inifrån barnet och utvecklas i den takt som det mognar, det vill 

säga, lär sig inte barnet det man förväntat sig så beror det på att det inte har uppnått det 

utvecklingsstadiet än. (Ibid). Varje stadium förbereder inför nästa och därför kan inte hoppa 

över ett stadium (Sträng &Persson, 2003) 

 

3.1 Sociokulturell teori 

Inom den sociokulturella teorin anses människan vara en social varelse och språket är det 

centrala för människans sociala liv. Redan från födseln så tolkar barnet och lär sig förstå hur 

omvärlden fungerar (Sträng & Persson 2003). Den sociokulturella teorin handlar om att barn 

lär sig utvecklas tillsammans med erfarna barn eller vuxna. Lev Vygotskij är en av 

förgrundsgestalterna inom den sociokulturella teorin och den sociokulturella synen på lärande. 

Vygotskij delar flera av Piagets tankar om barns språkutveckling men till skillnad från Piaget 

betonar Vygotskij interaktionens roll för språkutvecklingen. Enligt Vygoskij har barnet en 

medfödd förmåga att lära sig språk och upptäcker språket genom den sociala samvaron med 

andra människor i naturliga sammanhang (Håkansson, 2014) (Wedin, 2011). Det är det sociala 

mänskliga samspelet som är grundläggande för just språkbruk och lärande (Askland & 

Sataøen, 2003). Det är dialogen som lockar fram barnets språk och barnet socialiseras genom 

språk samt socialiseras för att använda språk som de själva är medskapare av (Wedin, 2011).  

 

Språk finns alltid i ett sammanhang, en så kallad social kontext (Wedin, 2011) Inom den 

sociokulturella teorin finns en gemensam syn på lärande som innebär att lärande är en process 

där individen samspelar med andra människor i en kontext. En kontext innebär ”det som 

omger”.  När vi människor deltar i sociala samspel så blir vi delaktiga om hur människor 

uppfattar, förklarar och agerar i olika situationer. All kommunikation sker i en social kontext 

och kontexten spelar in när vi vill förstå vad som sker. Med kontext menas bland annat med 

hjälp av våra av tidigare erfarenheter, så vet vi oftast hur vi ska agera i olika kontexter (Säljö, 

2000). Vi vet till exempel vilka förväntningar som finns, vilka reaktioner vi kan tänkas få med 

de människorna i omgivningen (Lundgren Öhman, 2014). Det är våra handlingar som ingår 
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och skapar samt återskapar kontexten (Sträng & Persson, 2003).  Med ett sociokulturellt 

perspektiv på tänkande och språk blir det centralt att studera interaktion mellan människor i 

olika sociokulturella kontexter (Kroksmark, 2011). Språk, kultur, tänkande och identitet hör 

samman (Bergendorff, 2014). Men språket och tänkandet är inte identiska då det inte speglar 

varandra. Det vi säger speglar inte det vi tänker och tvärtom (Sträng & Persson, 2003). 

Språket är en länk mellan människan och omgivningen och det ses som ett levande redskap att 

skapa mening mellan människor som handlar och agerar i sociala sammanhang. Människan 

blir delaktig i kunskaper och färdigheter som finns i samhället genom kommunikation med 

andra människor (Ibid).  

Förskolans och grundskolans läroplaner vilar på en sociokulturell grund (Lundgren Öhman, 

2014) och innebär att barn lär sig genom att kommunicera och samspela med andra människor 

och med sin omgivning (Säljö, 2000). I dagens styrdokument beskrivs förskolan som en 

social och kulturell mötesplats som ska förbereda och stärka barnen för att liv i ett allt mer 

internationaliserat samhälle. Genom arbetet i förskolan ska varje barn få möjlighet att känna 

delaktighet i sin egen kultur och utveckla känsla och respekt för andra kulturer (Skolverket, 

2010). Barnets erfarenheter och upplevelser i sociala sammanhang är en viktig del för deras 

språkliga utveckling. Med barnets tidigare erfarenheter kan vi tolka meningen av de språkliga 

uttryck vi möter i varje situation och för att kunna veta hur vi ska handla och förhålla oss 

(Sträng & Persson, 2003). Strandberg (2014) tar upp olika förskolor och skolor som 

uppmuntrar och skapar samspel mellan barn och vuxna och barn emellan. På så vis kan de 

skapa en kraftfull plattform för barns lärande, tänkande och utveckling. Pedagogerna 

uppmanar det enskilda barnet att söka upp en kamrat bidrar det till barnets utveckling. 

Samspel är inte bara enbart en metod som kan stödja lärande och utveckling, samspel är 

lärande och utveckling (Lundgren Öhman, 2014).  

 

3.1.2 Den proximala utvecklingszonen 

En av Vygotskijs centrala idéer var den proximala utvecklingszonen och stöttning. Den 

proximala utvecklingszonen (ZDP) brukar beskrivas som avståndet mellan det ett barn klarar 

av att göra utan hjälp och det barnet kan göra tillsammans med en mer erfaren och kompetent 

person (Gibsons, 2013b). Stöttning (scaffolding på engelska) i den proximala 

utvecklingszonen har tillmätts stor betydelse. Med denna hjälp kan barnet klara av sådant de 

inte hade kunnat göra utan den hjälp som den andra individen som kan mer erbjuder, och med 

den kunskap hen har var barnets närmaste utvecklingszon ligger. Kunskapsförmedling handlar 

om att vi överför information och färdigheter från den som kan till den som inte kan (Bjar, 

2010). När det gäller språkutvecklingen så kan man se den proximala utvecklingszonen som 

avståndet mellan barnets egna språkliga nivå och den nivå som är närmast över. Det man själv 

inte kan, kan man tillsammans med en erfaren person är nästa steg att öva på (Håkansson, 

2014).  
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Skulle vi använda oss den proximala utvecklingszonen i förskolans värld så kan man se det på 

det här sättet, om en förskollärare stöttar ett barn i läroprocessen så innebär det att hen vägle-

der barnet mot större förståelse/kunskap. Förskolläraren ska gå före och vägleda barnet, och 

lärande (förskolläraren) leder till utveckling (Strandberg, 2014). Den vuxna stödjer barnet 

som håller på att utvecklas. Stöttning är något tillfälligt som inte ska finnas kvar i all evighet 

utan så småningom ska barnet klara sig utan den. Stödet bör ges efter behov och sedan minska 

efterhand som barnet klarar uppgifterna på egen hand. Barnet utvecklas då till att vara bero-

ende av hjälp till att bli självständig (Sandvik & Spurkland, 2015). Gibsons (2013b) tar upp 

två typer av stöttning, den ena är planerad stöttning och den andra interaktiv stöttning. Plane-

rad stöttning utgörs av planerade aktiviteter, den stöttningen utformas i förväg. Läraren plane-

rar i förväg den stöttning som barnen troligen kommer att behöva.  Interaktiv stöttning utfor-

mas inte i förväg. Det uppstår istället spontant och utgår från det som barnen säger eller gör 

(Ibid).  

Genom att utmana barnet lite extra för att främja den proximala utvecklingszonen så gynnar 

det även lärandet och utvecklingen. För att göra det kräver det medvetna pedagoger som har 

tid att reflektera över de pedagogiska processerna och över sitt eget agerande i förskolans 

verksamhet (Lundgren Öhman, 2014).  

3.1.3 Mediering 

Mediering är ett centralt begrepp inom den sociokulturella teorin. Mediering är den samver-

kan som sker mellan en individ och de verktyg och redskap som används för att kunna tänka 

och agera. Det som vi människor vet och tänker idag har vuxit fram och påverkats av vår kul-

tur och av fysiska och tankemässiga redskap. Dessa redskap och verktyg kallas för artefakter. 

Med redskap menas så väl de språkliga och intellektuella som de fysiska resurser som vi har 

tillgång till och som vi använder när vi förstår och agerar i vår omvärld. Eftersom redskapen 

hela tiden förändras kommer människors kunskaper och förmåga också att utvecklar och för-

ändras. Redskapen medierar lärande på många olika sätt och kan fungera som stöd i läropro-

cessen, exempelvis kan böcker fungera som ett verktyg för lärande och vidareutveckling. Det 

viktigaste medierande redskapet är språket och det är genom språket som en förmedlar sitt 

tänkande. En kan använda sig utav fysiska artefakter som exempelvis kikare eller mentala 

artefakter som exempelvis begrepp (Säljö, 2000).  

.  
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4 Metodologisk ansats 
I följande kapitel presenteras metodval, urval, presentation av respondenter, genomförandet 

av studien, etiska ställningstaganden samt studiens tillförlitlighet.  

4.1 Val av metod 

Jag har i den här studien valt att utgå från förskollärarnas perspektiv, där jag vill ta belysa 

deras tankar om hur de arbetar med nyanlända barns språkutveckling. Jag upplevde därför att 

en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer, var den mest tänkbara metoden till 

den här studien. Intresset i en kvalitativ intervju är riktad mot respondentens ståndpunkt och 

det är önskvärt att låta intervjun röra sig i olika riktningar. Detta gör att forskaren får mer 

kunskap om respondenters upplevelser och vad som uppfattas som relevant och viktigt 

(Bryman, 2011).  

Med semistrukturerad intervju innebär det att man kan ha ett frågeschema när man genomför 

intervjun men ingen bestämd ordningsföljd (Bryman, 2011). Möjligheten med 

semistrukturerade intervjuer, är att intervjupersonen kan bli avslappnad eftersom intervjun är 

väldigt flexibel. Det går att ställa följdfrågor utifrån de svar som respondenten ger. 

Intervjuaren kan också anpassa sina frågor efter den aktuella situationen och förklara om 

någon fråga kan tänkas vara otydlig (Ibid).   

Min undersökning kännetecknas av den kvalitativa metoden där svar är önskade som bygger 

på den intervjuades upplevda erfarenheter och kunskaper sett från den intervjuades egna 

perspektiv. Med en kvalitativ intervju vill jag få kunskap om förskollärarnas tankar, och 

värderingar kring arbetet med nyanlända barn men också varför de gör som de gör. I intervjun 

ges även möjlighet för förskollärarna att berätta om sina egna erfarenheter kring nyanlända 

barn i förskolan. Jag valde semistrukturerade intervjuer för att få så detaljerade och rikliga 

svar som möjligt av förskollärarna (Bryman, 2011). Med en intervju får man en bättre dialog 

med intervjupersonen vilket förhoppningsvis resulterar i att intervjupersonen känner sig 

avspänd och ger därför mer detaljerade svar. Intervju av en kvalitativ metod syftar till att få en 

djupare förståelse för de forskningsfrågor som studeras (Bryman, 2011). Som intervjuare får 

jag kunskap av vad respondenterna upplever som relevant och viktigt.  Att jag valt att en 

kvalitativ metod och intervjuat de individuellt är främst då denna undersökningsmetod lägger 

tyngd på intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt men också att de inte blir 

påverkade av någon annan om man t.ex. skulle haft en gruppintervju (Bryman, 2011). 

En risk med kvalitativa intervjuer där både intervjuaren och respondenten är fysiskt närva-

rande, är att respondenten kan påverkas av, till exempel, att denne vid intervjutillfället känner 

sig stressad, trött eller på dåligt humör. Personkemi är också något som kan påverka hur re-

spondenten svarar, är den dålig kan svaren påverkas negativt, vissa forskare väljer därför att 

intervjua samma person flera gånger (Bjereld, Demker, & Hinnfors, 2009).  
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4.2 Urval 

Syftet med studien är att belysa förskollärares tankar om att arbeta med nyanländas barns 

språkutveckling. Min utgångspunkt var att intervjua förskollärare som verksamma och 

arbetade med nyanlända barn i förskolan. Enligt Ryen (2004) är intervjustudier där avsikten är 

att undersöka människors uppfattningar, upplevelser och tankar och som vi avser att utföra, 

typiskt kvalitativa. För att kunna få svar på mina frågeställningar valde jag att intervjua 

förskollärare som alla var verksamma inom förskolan och arbetade med nyanlända barn. 

Respondenterna i denna studie utgörs av fyra förskollärare som arbetar med nyanlända barn 

på två olika förskolor i en mellanstor kommun i Sverige. Jag har valt att endast intervjua en 

förskollärare per avdelning för att få med olika perspektiv. Tanken med att intervjua fyra 

förskollärare på två olika förskolor var bland annat för att få variation kring förskollärares 

tankar om deras arbetssätt i förskolans verksamhet. Men enligt min erfarenhet kan arbetssättet 

skilja sig åt markant mellan två avdelningar på en förskola och även förskolor som ligger i 

samma kommun.  

4.2.1 Presentation av intervjupersonerna  

Jag kommer i det här avsnittet att presentera mina intervjupersoner med förkortningarna F1, 

F2, F3 och F4. 

F1 har arbetat till och från som förskollärare, men totalt ungefär 9 år. På den avdelningen hen 

arbetar på finns det 16 barn på 3 pedagoger, varav 2 är nyanlända barn. F1 har sedan tidigare 

väldigt lite erfarenhet av att arbeta med nyanlända. Hen har tidigare arbetat med nyanlända 

ungdomar och det var första mötet med just nyanlända.  

 

F2 har arbetat som förskollärare i 3 år. På den avdelningen hen arbetar på finns det 18 barn på 

3 pedagoger, varav 2 är nyanlända barn. Det finns även barn som har utlandsfödda föräldrar. 

 

F3 har arbetat som förskollärare i 5,5 år. På den avdelningen hen arbetar på finns det 23 barn 

på 3 pedagoger, varav 4 är nyanlända (asylsökande barn). F3 har sedan tidigare inga 

erfarenheter av att arbeta med nyanlända barn.  

 

F4 har arbetat som förskollärare i 4,5 år. På den avdelningen hen arbetar på finns det 23 barn 

på 3 pedagoger, varav 2 är nyanlända (asylsökande barn). F4 har väldigt liten erfarenhet av att 

arbeta med nyanlända barn. F4s syster har tidigare jobbat med ensamkommande flyktingar 

och berättat om det. Det har gjort att F4 fått ett hum om det men inte mycket.  

 

F1 och F2 arbetar på samma förskola men på två olika avdelningar och F3 och F4 arbetar på 

samma förskola men på två olika avdelningar.  
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4.3 Genomförande 

Jag började med att ta kontakt med alla förskolechefer i en mellanstor kommun i Sverige där 

jag sökte efter förskolor som nyligen tagit emot nyanlända barn. Jag förklarade mitt syfte och 

vilka frågeställningar studien byggde på. Jag fick endast svar utav några förskolechefer, där 

jag bland annat blev hänvisad vidare till andra förskolor i samma kommun. Jag tog även 

kontakt med de som arbetar inom Barn och ungdomsförvaltningen inom den kommunen och 

fick till svar att alla förskolor i den kommunen har tagit emot minst ett nyanlänt barn, vilket 

jag inte fick för svar utav förskolecheferna. Jag lyckades i alla fall få tag i två förskolechefer 

som gav mig deras samtycke att ta vidare kontakt med de berörda förskollärarna på de 

förskolorna. Jag tog kontakt med respektive förskolor. Två förskollärare som arbetade på 

samma förskola att tacka ja till att delta i studien även de andra två förskollärarna på den 

andra förskolan tackade ja till att delta i studien.  

 

Jag valde som sagt en semistrukturerad intervjumetod. Denna intervjuform är flexibel och kan 

röra sig i olika riktningar. Jag utarbetade i förväg några intervjufrågor (se bilaga 3) för att ha 

som en grund. Jag följde inte alltid intervjufrågorna i ordningsföljd utan ställde följdfrågor till 

respondenterna för att utveckla sina svar under intervjuns gång. Två förskollärare bad om att 

få frågorna skickade i förväg och de andra två förskollärare fick inte frågorna i förväg, vilket 

kan ha en inverkan på resultatet.  

 

Intervjuerna genomfördes via ett fysiskt möte på de respektive förskolorna i ett separat rum 

som respondenterna valde ut. Informanterna fick innan intervjun både muntligt och skriftlig 

information om min studie. De fick även skriva under en samtyckesblankett där jag bland 

annat informerade att svaren kommer att behandlas konfidentiellt och att allt insamlat material 

kommer att förstöras enligt nyttjandekravet efter examensarbetets slut. Varje intervju tog 

mellan 20–30 min. Jag valde att spela in intervjuerna med min mobiltelefon efter 

respondenternas godkännande. Detta gjorde att jag kunde fokusera mig på respondenten och 

vara en aktiv lyssnare och inte blir distraherad av att föra anteckningar samtidigt. Efter 

intervjuerna transkriberades ljudinspelningarna från tal till skrift samma dag enligt 

rekommendationer som Bryman (2011) ger. Varje intervju delades sedan in i ett enskilt och 

låst dokument. Transkriberingarna skrivs ned ordagrant inklusive pauser och så vidare. Efter 

transkriberingen har alla ljudinspelningar raderats. Därefter skrev jag ut alla intervjuer för att 

påbörja analysen. 

Jag började med att läsa igenom hela intervjuerna ett antal gånger för att få en helhetsbild. 

Efter att ha läst igenom ett antal gånger började vissa teman och mönster framkomma. Efter 

att jag markerat relevanta koder i nyckelord läste jag igenom transkriberingarna ytterligare en 

gång för att sedan skapa teman utifrån mina frågeställningar. Jag har även tagit ut ord som 

intervjupersonerna har använt sig utav för att se likheter och skillnader. Via koder menar 

Jönsson (2010) att forskaren kan strukturera sitt material för att synliggöra mönster och 
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samband Kodningen skedde manuellt genom att färga delar med markeringspenna i den 

transkriberade texten med en viss färg som hörde till ett visst tema. Under analysen av 

datamaterialet har mönster, teman och kodningar tagits fram utifrån studiens syfte, 

frågeställningar och teori. De teman som var mest relevanta för studien beskrivs i 

resultatkapitlet. 

 

4.4 Etik 

Jag har enligt Vetenskapsrådets etiska forskningsregler, följt och förhållit mig till några 

viktiga principer under arbetets gång. Som är följande: informationskravet, samtyckeskravet, 

nyttjandekravet och konfidentilitetskravet (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera berörda personer om undersökningens 

syfte. De ska veta att det är frivilligt att delta och om de vill, har de rätt att hoppa av. Jag har 

informerat deltagarna om studiens syfte och att deltagandet är frivilligt samt att man när som 

helst kan avbryta sitt deltagande utan en förklaring. Jag har vid inbokandet av mina intervjuer 

mailat ett informationsbrev (se bilaga 1) och innan själva intervjun informerat om studiens 

syfte samt vad ett deltagande skulle innebära för de deltagande. 

 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna har själva rätt att välja över sin medverkan i en 

undersökning. Om en minderårig ska delta, brukar vårdnadshavares godkännande krävas.  

Jag har upplyst mina informanter om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan 

avbryta sitt deltagande utan någon som helst förklaring samt vägra svara på en fråga/frågor. 

De har även fått skriva på en samtyckesblankett (se bilaga 2) där denna information ges. 

 

Konfidentilitetskravet innebär att uppgifter om personer som ingår i undersökningen ska 

behandlas med absolut största möjliga konfidentialitet. Respondenterna i min studie har 

garanterats konfidentialitet, vilket innebär att där varken platser, personliga åsikter eller 

personer skall vara igenkännbara. Personuppgifter måste förvaras på ett säkert ställe så att 

obehöriga inte kan komma åt dem (Löfdahl, 2014). Jag har i mitt informationsbrev (se bilaga 

1) försäkrat de deltagande att allt insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt.  

 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in om enskilda personer får endast 

användas i forskningsändamål och ingenting annat. Jag har i informationsbrevet (se bilaga 1) 

informerat att all insamlat material kommer att förstöras efter att examensarbetet är 

färdigställt.  

4.5 Tillförlitlighet  

Reliabilitet och validitet inte är inte lika centrala begrepp i kvalitativ forskning som kvantita-

tiv enligt Bryman (2011). Bryman (2011) föreslår istället tillförlitlighet och äkthet som alter-
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nativa förslag på hur man bedömer kvaliteten i en kvalitativ studie. Detta för att få en så rätt-

vis bedömning och utvärdering av sin metod som möjligt. Så därför kommer jag att använda 

mig utav begreppen tillförlitlighet och äkthet för att bedöma kvaliteten. Tillförlitlighet innefat-

tar fyra delkriterier, trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och en möjlighet att styrka och 

konfirmera och alla kriterierna behövs för att kunna bedöma kvaliteten på studien.    

 

Trovärdighet (motsvarar intern validitet). Att skapa en trovärdighet i resultaten är att man sä-

kerställt att forskningen har utförts i enlighet med de regler som finns samt att man rapporte-

rar resultaten till de personer som är en del av den sociala verklighet som studerats för att 

dessa ska bekräfta att forskaren uppfattat den verkligheten på rätt sätt (Bryman, 2011).  

Examensarbetet är utfört enligt mallen och regler för fakulteten för humaniora och samhälls-

vetenskap för Karlstads universitet. I studien har kvalitativa intervjuer använts som metod. 

Holme och Solvang (1991) menar att fördelen med kvalitativa intervjuer är närheten till re-

spondenten, vilket även ökar trovärdigheten. Jag har tillsammans med handledare kontrollerat 

mina intervjufrågor så att de inte kan missförstås av respondenterna och för att kontrollera att 

frågorna mäter det som jag har för avsikt att mäta. Bryman (2011) poängterar att en på för-

hand utformad intervjumanual och följdfrågor höjer tillförlitligheten och trovärdigheten i en 

intervju. Detta eftersom det genom standardiserade frågeställningar är lättare för en annan 

forskare att upprepa forskningen och mäta samma fenomen vid ett annat tillfälle. 

 

Genom att använda mig av kvalitativ intervju som metod kunde jag personligen på plats reda 

ut eventuella missförstånd eller oklarheter med hjälp av följdfrågor. Att jag intervjuade re-

spondenterna på plats gjorde så att det skapades ett samspel mellan mig som intervjuperson 

och respondenten, på så vis kan även respondenten skapa ett förtroende för mig. Jag strävade 

efter att få en god relation med respondenterna så de kände sig trygga och kunde öppna sig så 

att denne kan svara uppriktigt på frågorna (Bryman, 2011). En god relation är även bra för en 

fortsatt studie för att vilja fortsätta delta i studien och inte dra sig ur (Bryman, 2011). Respon-

denterna fick välja vart och när intervjun skulle ske för att respondenterna skulle känna sig 

trygga. Det är även av stor betydelse att jag som intervjuare ska vara insatt i ämnet och visa 

hänsyn till den som blir intervjuad. Tillförlitligheten och trovärdigheten i en kvalitativ resul-

tatredovisning höjs genom att redovisningen belyses med citat. Citaten gör att läsaren lättare 

kan ta ställning till respondenternas svar och därmed bedöma uttalandenas tolkning (Johans-

son, 2005) vilket kommer att presenteras i resultatet. 

 

Pålitlighet (motsvarar reliabilitet) där kvaliteten på forskaren samt kvaliteten på mätinstru-

menten bedöms (Bryman, 2011). Genom att använda mig utav ljudinspelade av intervjuer 

ökar jag pålitligheten i min studie. Den tekniska utrustningen för ljudbandningen som i det här 

fallet var min mobiltelefon som har en inbyggd mikrofon. Den testades på förhand för att kon-

trollera att den höll god kvalitet. Intervjun avlyssnades i repris innan själva transkriberingen 

utfördes. Intervjuguiden är även bifogad (se bilaga 3) för att läsaren skall kunna ta ställning 

till både intervjun och analysen av den. Transkriberingen gjordes samma dag efter själva in-
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tervjun då allt fortfarande var färskt i minnet. Transkriberingen gav även möjlighet till en för-

djupad analys av materialet. Samma principer för transkribering har använts för samtliga in-

tervjuer. Jag har efter transkriberingen skrivit ut intervjuerna för att påbörja en analys. Min 

handledare har granskat arbetet studiens gång och har löpande gett konstruktiv kritik till arbe-

tet. En opponering har även utförts tillsammans med studiekollegor och där främst en oppo-

nent har läst och kommenterat arbetet. Bryman (2011) anser att ett arbetes pålitlighet är hög 

om detta granskas av omgivande lämpliga individer som styrker att arbetet är välgrundat och 

etiskt utfört. Samtliga faser i studien och processen har redovisats i detta arbete till den grad 

som har varit möjlig utan att lämna ut kännetecken gällande respondenterna. 

 

Överförbarhet (motsvarar extern/yttre validitet). För att läsaren av detta arbete skall ha möj-

ligheten att utföra arbetet igen om så önskas har detta utförts med hög överförbarhet. Täta 

beskrivningar har utförts av metod, teori, urval, genomförande och så vidare för att ge läsaren 

en förståelse för utförandet. Min studie baseras på fyra intervjuer då jag hade svårigheter att 

hitta relevanta kandidater till studien. Ett större antal intervjuer hade givetvis varit en fördel 

gör studiens överförbarhet samt för att ge ökad tyngd åt slutsatserna.  

 

Möjlighet att styrka och konfirmera (motsvarar objektivitet). Enligt Bryman (2011) är det 

centrala i möjligheten att styrka och konfirmera resultaten att forskaren inte medvetet låter 

personliga värderingar eller teoretisk inriktning påverka utförandet av slutsatserna från en 

undersökning. Att kunna styrka och konfirmera innebär att forskaren, utifrån insikten att det 

inte går att få någon fullständig objektivitet i samhällelig forskning, försöker säkerställa att 

han eller hon agerat i god tro (Ibid). För att förhindra att personliga värderingar har möjlighet-

en att påverka data och diskussion har främst intervjuer med tidigare okända förskollärare 

utförts. Min strävan har under intervjuerna varit att vara så objektiv som möjligt. Jag har un-

der intervjuerna inte svarat på ett subjektivt sätt utan jag har istället ställt följdfrågor eller fort-

satt enligt intervjuguiden. Jag har även under studiens gång inte låtit mina personliga värde-

ringar påverkat varken utförandet eller slutsatsen av studien.  
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5 Resultat och analys  
I detta kapitel kommer teman att presenteras utifrån insamlade data. Förskollärarnas intervjuer 

kommer att sammanfattas samt ställas emot varandra i de olika teman som presenteras. 

Resultatkapitlet kommer att utgå från de tre grundläggande frågeställningarna. Relevanta 

teman kommer därefter att presenteras under varje frågeställning utifrån insamlade data. 

Förskollärarna som deltog i intervjuerna kommer nedan att presenteras som F1-F4. 

 

5.1 Att skapa trygghet för nyanlända barn i förskolan 

Flera utav förskollärarna har aldrig träffat nyanlända tidigare och det är i förskolan som det 

första mötet sker med nyanlända barn och deras vårdnadshavare. Av intervjuerna framgår det 

att flera av förskollärarna upplever att det är viktigt att börja med att skapa en trygghet för de 

nyanlända barnen som börjat i förskolan. Många utav barnen som nyligen anlänt till Sverige 

har upplevt krig och andra saker som gjort att de blivit traumatiserade.  

 
Vi har väldigt traumatiserade barn som kommer från krig, de har flyktingstatus så vi 

har faktiskt fram till idag jobbat mycket med bara trygghet. De ska komma hit och 

känna sig trygga. Det ska vara roligt att vara här, komma in och känna 

grupptillhörighet samt få kompisar (F3). 

 

F3 berättar att de har arbetat med trygghet med de nyanlända barnen i några månader. 
 

Det var jättejobbigt och vi pedagoger visste inte riktigt hur vi skulle hantera det, mycket 

känslor och de grät (F4). 

 

Vissa av barnen hade väldigt långa inskolningar. Föräldrarna fick vara med så länge de be-

hövde tryggheten utav dem. I början så kände de sig lite utanför men sedan anpassade barnen 

sig väldigt bra och sökte kontakt med andra barn berättar en förskollärare. En annan förskollä-

rare berättar att de försöker komma in i barngruppen men det kan vara svårt när man inte talar 

samma språk. Medan en annan förskollärare förklarar att de nyanlända barnen på deras avdel-

ning är med i barngruppen. En förskollärare tycker att om man känner trygghet så kan man 

också utvecklas socialt och språkligt. 

 

5.2 Inlärning av det svenska språket 

De nyanlända barnen söker vägar för att hitta språket. De försöker imitera någon som härmar 

någon som leker destruktiva lekar, vilket ibland kan bli fel. Kroppsspråk är ingenting alla ar-

betar aktivt med, med barnen kan göra vissa rörelser med kroppen när det vill ha något speci-

ellt.   

Om ett barn exempelvis vill ha en citron så gör barnet en sur min (F2). 
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F3 berättar att de har haft stora möjligheter att utveckla sina språk, att ge och ta ifrån 

varandra. De upprepar mycket och de arbetar hela dagen med sina språk och utvecklar det i 

olika sammanhang. Ifrån början är det endast enstaka ord och sen blir det meningar och man 

ser hur de bara skiner när de har lärt sig till exempel att de vill ha en banan. F3 fortsätter och 

berättar att till en början så såg de att barnen var lite ointresserade. De satt i en ring och hade 

samling och då kunde barnen krypa iväg och göra någonting annat eller bara sitta och prata 

med varandra. De ser en väldig skillnad och barnen känner igen vissa sånger och de önskar 

själva svenska sånger. 

 

Vi ser att de vi gör, gör nytta (F3). 

 

 

Enligt förskollärarna var en annan viktig faktor för inlärning samspelet i verksamheten. 

Samspelet både barnen emellan samt mellan barn och vuxen. Barn lär sig i samspel med 

andra. De lär sig bland annat genom lekar och diskussioner tillsammans. Några utav 

förskollärarna använder sig av gruppstärkande lekar, till exempel ringlekar så att barnen vågar 

ta kontakt med andra barn även om de inte riktigt har språket med sig. Medan andra barn 

söker kontakt med andra barn och pratar jättemycket.  

 

Förskollärarna anser att de nyanlända barnen får tillgång till olika språkliga verktyg. Språkliga 

verktyg som barnen har tillgång till kan vara pedagogerna, de andra barnen, böcker på olika 

språk, spel med bokstäver och siffror.  Att måla och rita där man kan prata om de olika 

färgerna. Bokbussen finns även tillgänglig som kommer en gång varannan månad där man 

kan ta med barnen och låna nya böcker. Det finns olika appar på olika språk som främjar 

språket. Med hjälp av modersmålsläraren har man skapat QR-koder att läsa in sagor eller 

sånger på annat språk än svenska, då kan barnen gå till QR-koden och ta reda på var som 

finns bakom den. 

  

5.3 Arbetssätt och material för att arbeta med nyanlända barns  

språkutveckling  

För förskollärarna kan arbetssätten skilja mellan förskolorna och avdelningarna emellan. 

Vissa har ett medvetet arbetssätt medan andra prövar sig fram. Men alla trycker på att de 

benämner allting, trycker extra på viktiga ord och är väldigt tydliga när de pratar med barnen. 

Vissa pekar på föremålen och säger exempelvis färgen gul, så upprepar de det. Ofta blir det 

väldigt mycket upprepningar av samma ord varje dag och man märker tillslut att det fallit på 

plats. De använder sig också utav bilder, gester, tecken och använda kroppsspråket. De 

försöker även att prata kortare meningar. 
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Vissa märker att ett utav barnen lär sig väldigt bra med imitation men det kanske fungerar 

annorlunda för någon annan.  

 

När vi benämner mycket så har vi märkt att det ger resultat för våra barn, det är ju olika 

för alla (F2). 

 

En förskollärare berättar att de använder ”tecken” för att benämna exempelvis olika frukter. 

F2 berättar att det läst Bornholms modellen som är ett material för språkutvecklande arbete. 

De har även varje fredag, fredagsreflektion, då en stor del utav tiden ägnas åt att prata om de 

nyanlända barnen och hur det har gått just den veckan, om man kan se någon utveckling både 

på gott och ont. De använder sig även utav sångsamlingar som alla barnen älskar.  

 

 

Det är något med ramsor, sånger och melodier som gör att alla kommer (F2).  

 

 

F1 berättar att de inte riktigt hunnit arbeta fram ett arbetssätt och istället prövar sig fram.  Men 

trycker mycket på rutiner, att de varje dag upprepar exempelvis sångsamling och samma 

sånger och hoppas att via den vägen få in språket. Rutinerna är också till för att de ska komma 

in i gruppen. Barnen är väl bekanta med samlingarna, vad de håller på med, men det är en 

jobbig situation.  

 

De ska sitta där och inte förstå någonting så ibland vill de gå därifrån men vi jobbar 

med att få tillbaka dem utan att det blir en konflikt, och då går det åt en personal för de 

här barnen (F1).   

 

F3 berättar att de har arbetat väldigt mycket med bland annat Ipad. De har laddat ner enkla 

appar på olika språk, pekböcker där det är bild och tal samtidigt som man kan prata om. 

Genom apparna så har barnen lärt de andra barnen och pedagogerna.  De har arbetat mycket 

med tecken som stöd. Använder bilder, gester och benämnde allting från penna till frukt. De 

brukar ta med barnen till biblioteket så de kan välja böcker på olika språk och pedagogerna 

läser svenska böcker. F3 betonar att de läser väldigt mycket och de brukar dramatisera väldigt 

mycket kring böckerna. De brukar även ha med rekvisita när de läser en bok, på så vis kan de 

se hur barnen återberättar med hjälp av rekvisitan och sedan leker med sakerna. Även om de 

inte förstår allt så förstår de ändå sammanhanget, vad boken handlar om.   

 

F4 berättar att hen försöker benämna olika saker barnen pekar på och vara tydlig. Säger 

barnen någonting på deras modersmål så försöker hen att upprepa det på deras modersmål och 

sedan säga det på svenska. Just på deras avdelning så använde de sig utav Ipaden i början men 

tyckte att det var svårt att hitta appar på deras modersmål. Men barnen älskar högläsning. De 

tycker om att sitta i soffan och får vara med att lyssna och peka. Tillsammans så pratar de om 

bilderna och ord som barnen snappar upp.  
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5.4 Förskollärarnas tankar om språkutveckling med nyanlända och 

”svenska” barn och svenska som andra språk 

Överlag anser förskollärarna att språkutveckling är jätteviktigt, det är a och o. Det är speciellt 

viktigt för de nyanlända barnen. Språkutveckling är någonting som alla förskollärarna anser 

vara en viktig del.  

 

Språk överhuvudtaget i förskola är det viktigaste av allt. Vi pedagoger har vårat 

talorgan och våra ögon, det är våra två viktigaste arbetsredskap (F1). 

 

Förskollärarna anser är de och alla andra pedagoger i förskolan och skolan är viktiga för 

barnen och deras språkutveckling. Även vårdnadshavarna och de andra barnen på förskolan 

har en viktig del i det. Alla förskollärarna jag intervjuat anser att det inte har eller fått verktyg 

för att arbeta med nyanlända barn och deras språkutveckling.  

 

Jag är ganska ny från universitet och det skulle kunna vara lite mer fokus på 

språkutveckling från deras sida (F2). 

 

F3 anser att det är en viktig del i arbetet för kommunikationen och att barnen ska känna sig 

välkomna och känna trygghet. Språket är en viktig del även om det är kroppsspråk, talspråk 

eller skriftspråk så det är en viktig del för att kommunicera. För att bli en i gruppen och 

uttrycka sina tankar och känslor.  

 

Av de förskollärare jag intervjuat så framgår det lite olika åsikter angående nyanlända barn 

och svenska barn. Behöver man arbeta mer med nyanlända barn när det gäller språkutveckl-

ingen? F2 anser att de nyanlända barnen skulle nog lära sig lika snabbt om de skulle få samma 

förutsättningar.  

 

Skillnaden är nog att svenska barn hör svenska hemma och utanför hemmet medan ny-

anlända barn kanske endast hör modersmålet. Men jag skulle nog säga att det är ganska 

lika ändå (F2). 

  

F2 fortsätter och säger att  

 

Vi fokuserar på alla barnen men det blir ju att man fokuserar mer på de barnen när det 

gäller språkutveckling eftersom de andra barnen har mycket förkunskaper hemifrån ty-

värr (F2). 

 

De nyanlända barnen vill lära sig och på korta tiden de varit på förskolan har det lärt sig. De 

lär sig och söker kontakt med andra barn. F4 tycker att man måste jobba hårt med språkut-

vecklingen särskilt med de nyanlända barnen. Medan F3 tycker att det är olika från barn till 

barn oavsett vad man egentligen har för bakgrund.  
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Vi har en tjej som är jätteduktig, hon är i princip trespråkig. Sen har vi de svenska bar-

nen som behöver jobba mer eller mindre med så det beror lite på, det är väldigt indivi-

duellt (F3). 

 

F1 berättar att de tidigare har arbetet med bildstöd eftersom de haft andra barn med problem 

så de använder sig utav bildstöd med de nyanlända barnen också. F1 berättar senare att de 

nyanlända barnen är normalfungerande.  

 

När vi har gemensam aktivitet så tar det ju en personal, för att få de att förstå och att det 

ska vara med samt att man inte kan gå hur man vill (F1). 

 

Det blir en jobbig situation för de nyanlända barnen att sitta där men inte förstå någonting. 

 

F3 berättar att de nyanlända barnen är med i gruppen tillsammans med andra barn. Det är 

framförallt i samspelet med de andra barnen som de lär sig. Så de kan känna sig som en i 

gruppen och våga ta kontakt med andra barn också även om de inte riktigt har språket med 

sig.   

5.5 Modersmålets betydelse för språkutveckling  

 

Utifrån intervjuerna framgår det att alla förskollärare anser att modersmålet är jätteviktigt för 

inlärningen av det nya språket. Barnen blir trygga i det och en förskollärare trycker extra 

mycket på att det är jätteviktigt just med de nyanlända barnen. Alla de förskollärarna jag 

intervjuat tycker att man framförallt bör ha ett modersmål för att sedan lära sig det andra/nya 

språket.  

 

Jag vet ju att det finns bevis för att man talar ett bra modersmål hemma så har man 

lättare att ta till sig svenska som blir det nya språket (F1). 

 

Det är ju så att modersmålet kan stimulera språkutvecklingen. Om barnet vet vad det 

heter på till exempel arabiska och svenska och det andra barnet bara vet vad det är på 

arabiska, då kan det andra barnet tala om vad det heter och hjälpa den (F2). 

 

Vi har andra barn som har modersmål och vi har märkt hur viktigt det är. Barnen blir 

trygga och det är jätteviktigt för språkutvecklingen (F3). 

 

Känner sig barnen trygg med sitt modersmål så kommer oftast de andra språket bättre, 

det har vi märkt med andra barn som har modersmål (F4).  

 

 

F3 tycker även att det är bättre att ett barn har ett bra modersmål så de kan bygga på ett till 

språk än att de ska ha två halvknackiga språk.   
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5.6 Modersmålsundervisning och dess tillgänglighet i 

verksamheten 

Av de nyanlända barnen som börjat på förskolorna så har de flesta utav dem ännu inte 

modersmålsundervisning av olika anledningar. Några barn har inte modersmålsundervisning 

för att föräldrarna inte vill det även om personalen har förklarat betydelsen med att ha 

modersmålsundervisning och att om barnen har ett starkt modersmål så hjälper det till i den 

svenska språkutvecklingen.  

 

 När modersmålsläraren kommer så hör de barnen det och vill så gärna vara med (F2). 

 

Anledningen till att föräldrarna inte vill är att barnen kan lära sig modersmålet hemma och i 

förskolan lära sig svenska. En annan anledning som framkommer är att de har ansökt om 

modersmålsundervisning men det har inte kommit fram. Men förskollärarna anser att det bara 

blir viktigare och viktigare med modersmålsundervisning i förskolan och att det är väldigt bra 

för Sverige, att man kan tala svenska och ett annat språk.  

 

F1 anser att verksamheten inte är organiserad på det sättet för barnen att få tillgång till sitt 

modersmål. Så småningom kommer barnen att få modersmålsstöd men det har varit svårt att 

kommunicera om sådana saker med föräldrarna.  

 

Vi har andra barn som har modersmålsundervisning och då går de undan med barnen 

(F1). 

 

F2 anser att barnen får tillgång till modersmålet via modersmålsläraren och även genom att 

göra flaggor och skriva välkommen på olika språk för att barnen ska få syn på skriftspråket 

som de kanske känner igen. I verksamheten så försöker de hålla sig till svenska så att barnen 

ska få lära sig det svenska språket.  

 

F3 berättar att de inte riktigt kommit dit ännu men de nyanlända barnen har 

”hemspråkslärare” som kommer till förskolan och hjälper de att få rätt träning. Ibland går 

hemspråksläraren iväg med barnen och sitter enskilt i ett annat rum, andra gånger så sätter sig 

läraren med vid leken eller är med vid måltider. Personalen på förskolan använder sig utav 

appar eller böcker med de nyanlända barnen så att de får tillfälle att träna personalen men 

också lära ut sitt språk till de andra barnen. Barnen får prata på sitt modersmål och de har 

även uppmuntrat föräldrarna att de ska fortsätta att prata med barnen på deras modersmål.  

 

F4 berättar att personalen använder sig utav böcker och de försöker snappa upp det barnen 

säger och skriver ner några ord. De har visat på kartan vart barnen kommer ifrån och pratat 

om deras land och språk. De anser att de skulle kunna få in modersmålet mycket mer i 

verksamheten än vad de för tillfället har.  
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5.7 Svårigheter och hinder i arbetet med språkutveckling och 

svenska som andra språk 

5.7.1 Utbildning/kunskap 

Av intervjuerna framgår att alla förskollärare saknar utbildning eller kunskap för att arbeta 

med nyanlända barn och deras språkutveckling. De upplever även att de inte fått någon 

stöttning av varken chefen eller kommunen. Det hände ganska snabbt och de hade i princip 

bara blivit inkastade i det.  

 

F1 berättar att hen tidigare arbetet med barn med autism och anser att det ligger lite nära 

varandra då språket oftast är någonting som behöver utvecklas. Tidigare hade F1 fått 

handledning när det gäller att arbeta med barn med autism, men saknade handledning för att 

arbeta med nyanlända barn. F3 anser att de gärna skulle behövt lite stöttning kanske från 

någon som är utbildad eller mer van att arbeta med nyanlända barn överhuvudtaget.  

F4 berättar att hen inte fått mycket verktyg alls. Ett kvällsmöte kom den en person från en 

annan skola och berättade om hur de hade arbetat och gav lite bilder och bildscheman som 

man kunde arbeta med. Men det ansåg hen inte var så bra och kände sig snarare förvirrad och 

snurrig efter det. Ingen på hela förskolan har någon erfarenhet av att arbeta med nyanlända 

barn. När de hade vänt sig till chefen så hade hen svarat: 

 

              Ni klarar det bra själva, ni klarar det så bra och det blir jättebra det ni gör. Men det kändes      

              inte bra för oss (F4). 

 

Alla förskollärarna upplevde att det verkligen är utvecklande och bra att arbeta med 

nyanlända barn. 

  

Språket är en av det viktigaste nycklarna att komma in i samhället och bli en fungerade 

samhällsmedborgare. Med tanke på hur många det är som kommer hit så skulle jag önska att 

det fanns mycket mera hjälp och stöd (F1). 

 

 

5.7.2 Tidsbrist 

En förskollärare berättar om att de har en stor barngrupp vilket har lett till att pedagogerna 

inte hunnit med det de velat. Nyligen har förskolläraren satt sig med ett utav barnen och se 

vart hen ligger språkutvecklingen. För att ta reda på de har förskolläraren använt sig utav 

bilder och pratat utifrån dem. Barnen vill så gärna och förskolläraren berättar att de gärna 

hade suttit med barnen ensamma men det går inte på grund av tidsbrist. En annan 

förskollärare berättar att med tanke på tidsbristen så har de inte hunnit att arbeta fram ett 

arbetssätt med de nyanlända barnens språkutveckling. 
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5.7.3 Kommunikationen med föräldrarna 

Det som har varit extra problematiskt som flera av förskollärarna har berättat är 

kommunikationen med föräldrarna. De har svårt med det svenska språket, vilket har lett att 

det är svårt att kommunicera på ett bra sätt. Det har varit svårt att fråga om någonting eller 

påminna föräldrarna om att ta med extra kläder. Man försöker kommunicera genom bilder och 

gester. I något fall är har den ena föräldern lärt sig lite svenska, vilket nästan gör att man 

väljer den föräldern över den andra. En förskollärare berättar att om det är mycket information 

som de behöver framföra så har de bokat möte med tolk och annars har de använt sig av lite 

halvknackig engelska, tecken och visar med kroppen. En annan förskollärare berättar att de 

pratar lite engelska med föräldrarna men för de mesta brukar de skriva korta meningar till 

föräldrarna och lite på svenska så de får träna.  

 

5.8 Arbetet med läroplanen för förskolan för att främja nyanlända 

barns språkutveckling 

Alla förskollärare arbetar med läroplanen på olika vis. F4 berättar att de till att börja med 

skapa trygghet och att det ska vara en bra grupp, att vi respekterar varandra och att vi är alla 

olika. Att vi har olika språk och olika bakgrunder, vi ser olika ut och det är något det arbetar 

och pratar om med alla barn. Men främst för att främja nyanlända barns språkutveckling så är 

det verktyg som IKT, dramatisering, gestaltning med mera.  

F1 berättar att de använder den på så sätt att det är medvetna om språkets betydelse men 

använder inte läroplanen på ett aktivt sätt.  

F2 berättar att det har läroplanen och tittar i den hela tiden men främst när de här deras 

reflektionsstund och utvärderar veckan. F2 anser att det är svårt att använda den mer.  

 

Läroplanen är ju mer generell vad man ska göra med språkutvecklingen (F2). 
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6 Diskussion 
I detta kapitel studiens centrala teman att diskuteras. Jag kommer att diskutera studiens 

resultat och analys och dessutom även presentera mina egna åsikter och slutsatser under 

respektive tema. Avslutningsvis kommer förslag till fortsatt forskning att presenteras. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

 

6.1.2 Arbetssätt, metoder och material 

I resultatet framgår det att förskollärarna använder sig av olika metoder men använder 

liknande material för att främja nyanlända barns språkutveckling. Några använder ett 

medvetet arbetssätt medan de andra testar sig fram. Gemensamt för förskollärarna var att de 

alla använde sig av benämning av ord och upprepning. Oftast kan det bli mycket upprepningar 

av samma ord under en dag. Likaså menar Ladberg (2009) att upprepning är viktigt för att ett 

barn ska lära sig ett språk. Om barnet hör ett ord sägas flera gånger så lagras det i hjärnan och 

sätter sig i minnet. Även Westerlund (2009) berättar att barnet främst genom upprepning av 

rim och ramsor, lär sig orden i efterhand. Förskollärarna uppfattar även upp om barnen säger 

någonting på deras modersmål så försöker de att upprepa det på deras modersmål och sedan 

säga det på svenska. De försöker även att prata kortare meningar med barnen. Vissa märker att 

ett utav barnen lär sig väldigt bra med imitation men det kanske fungerar annorlunda för 

någon annan. Flera av förskollärarna trycker mycket på rutiner, att de varje dag upprepar 

exempelvis sångsamling och samma sånger och hoppas att via den vägen få in språket. 

Rutinerna är också till för att de ska komma in i gruppen. Barnen blir bekanta med 

samlingarna och så vidare. 

 

Förskollärarna använder sig olika verktyg och redskap i arbetet med de nyanlända barnen och 

detta kan kopplas till begreppet mediering som är centralt i den sociokulturella teorin (Säljö, 

2000). Förskollärarna använder redskap som bilder, gester, tecken och kroppsspråket i 

kommunikationen med barnen. Ipad och böcker är andra redskap som används av 

förskollärarna på olika sätt i verksamheten. Redskapen medierar lärande och är ett stöd för 

barnen i läroprocessen (Ibid). 

 

Språkliga verktyg som barnen har tillgång till är bland annat Ipaden. Med Ipaden kan man 

ladda ner appar på olika språk, där både bild och tal framkommer samtidigt. Det finns olika 

appar på olika språk som främjar språket. Genom de olika apparna som de nyanlända barnen 

har tillgång till så har de lärt de andra barnen och förskollärarna och tvärtom. De nyanlända 

barnen får tillgång till appar som finns på de språk/språken som de nyanlända barnen 

behärskar och då sker det ett utbyte. Detta kan kopplas till den proximala utvecklingszonen. 

När det gäller språkutvecklingen så kan vi se den proximala utvecklingszonen som avståndet 
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mellan barnets egna språkliga nivå och den nivå som är närmast över (Håkansson, 2014). I det 

här fallet så är de nyanlända barnen mer kunniga på deras språk medan förskollärarna och de 

andra barnen är kunniga på svenskan. Med denna hjälp kan barnet eller den vuxna klara av 

sådant de inte hade kunnat göra utan den hjälp som den andra individen som kan mer 

erbjuder. Överlag så finns det proximala utvecklingszonen i verksamheten om en förskollärare 

stöttar ett barn i läroprocessen så innebär det att hen vägleder barnet mot större 

förståelse/kunskap (Strandberg, 2014).  

 

Böcker är ett annat verktyg som de använder. Böckerna används främst till högläsning men 

även till dramatisering. Tillsammans så pratar de om bilderna och ord som barnen snappar upp 

i böckerna. Likaså menar Ladberg (2009) att böcker, berättelser och sånger är hjälpmedel som 

främjar barnens nya språk, då barnen bland annat får tillgång till nya ord och kan samtala 

tillsammans och språkintresset väcks. Ibland får barnen följa med till biblioteket eller en så 

kallad bokbuss så de kan låna böcker på olika språk. Förskollärarna anser att pedagogerna, de 

andra barnen spel är andra språkliga verktyg som barnen har tillgång till.  

 

Förskollärarna anser att barnen har tillgång till språkliga verktyg i verksamheten. 

Förskollärarna använder sig utav flera olika språkfrämjande verktyg i arbetet med nyanlända 

barns språkutveckling men arbetar med de verktygen på olika sätt. Ladberg (2003) nämner att 

om man använder sig utav aktiviteter som är genomtänkta och intressanta för barnen så lär sig 

barnen nya ord som förknippas med aktiviteterna och då utvecklas också svenskan. Här spelar 

förskollärarnas arbetssätt in.  

 

6.1.3 Förskollärares tankar om arbetet med nyanlända barns 

språkutveckling och språkinlärning för de nyanlända barnen 

I sin helhet anser förskollärarna att språkutveckling är jätteviktigt, det är a och o. Språket 

anses vara en viktig del för att kommunicera och för att uttrycka sina tankar och känslor. 

Språket är speciellt viktigt för de nyanlända barnen. Men eftersom de inte har fått verktyg så 

har det varit en utmaning att arbeta med nyanlända barn och deras språkutveckling. 

Förskollärarna anser att de själva och alla andra pedagoger i förskolan är viktiga för barnen i 

deras språkutveckling. Även vårdnadshavarna och de andra barnen på förskolan har en viktig 

del i det. Likaså nämner Sandvik & Spurkland (2015) att barnens förutsättningar i att bli 

flerspråkiga påverkas i stor del av det omgivande samhällets attityder och tillgången till 

språklig stimulans av barnets olika språk.  

 

Förskollärarna har olika åsikter om att arbeta med nyanlända barns språkutveckling och 

”svenska” barns språkutveckling, om det skiljer sig åt. En anser att om de nyanlända barnen 

skulle få samma förutsättningar så skulle de lära sig lika snabbt som de andra barnen. Men 

också att de andra barnen har mycket förkunskaper i det svenska språket hemifrån än vad de 

nyanlända barnen har. I slutändan anser alla förskollärarna att det är väldigt individuellt från 
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barn till barn oavsett bakgrund men vissa fokuserar mer på att arbeta med språkutvecklingen 

just med de nyanlända barnen.  

 

Förskollärarna berättar att de nyanlända barnen söker vägar för att hitta språket och de vill 

verkligen lära sig. Vissa barn lär sig av att imitera, medan andra barn söker kontakt med andra 

barn och pratar jättemycket. Barnen använder även kroppsspråket för att kommunicera.  De 

upprepar också mycket och arbetar med sina språk och utvecklar de i olika sammanhang. Men 

alla barnen lär sig i samspelet både mellan barn och vuxen och barnen emellan. De lär sig 

språket genom lekar och diskussioner tillsammans med barnen och de vuxna. Lika så menar 

Wedin (2011) att det är dialogen som lockar fram barnets språk och barnet socialiseras genom 

språk samt socialiseras för att använda språk som de själva är medskapare av. Med hjälp av 

förskollärarnas gruppstärkande lekar så vågar de nyanlända barnen ta kontakt med andra barn 

även om de inte riktigt har språket med sig. Askland & Sataøen (2014) betonar hur viktigt det 

är med kommunikation i ett samspel. Teorin som använts i denna studie, den sociokulturella 

teorin, lägger fokus i att vi lär i samspel med andra. Barn lär sig utvecklas tillsammans med 

erfarna barn eller vuxna vilket även är fallet i förskolan utifrån det förskollärarna berättade. 

Förskolans läroplan vilar på en sociokulturell grund (Lundgren Öhman, 2014) och 

barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande (Skolverket, 2016b). 

 

6.1.4 Trygghet för nyanlända barn 

Förskollärarna trycker mycket på tryggheten med de nyanlända barnen som börjat i förskolan 

är viktigt att börja med innan de påbörjar någonting annat. Där anser jag att förskollärarna 

börjar bra, istället för att börja arbeta med språkutveckling direkt så arbetar dem med 

tryggheten vilket är a och o för de nyanlända barnen. Ascher (2014) tar upp att bemötandet 

från skolan har stor betydelse för barnets framtid. Förskolan och förskollärarna är minst lika 

viktiga för dem och har ett stort ansvar för barnens hälsa och välbefinnande, inte minst vid 

återhämtandet från traumatiska upplevelser. Om barnen känner sig trygga och blir sedda och 

bekräftade av andra, i det här fallet förskollärarna, kan vara ett stöd för barnen. En 

förskollärare tycker att om barnen känner trygghet så kan de också utvecklas socialt och 

språkligt. Ladberg (2003) menar likaväl att trygghet är en viktig första förutsättning för att 

lära sig språk och för att uttrycka sig. Ett barn som känner sig otrygg har svårare att lära sig 

ett nytt språk.   

 

Förskollärarna har förståelse för att barnen kan ha gått igenom olika hemska saker och 

berättar att de har traumatiserade barn, vilket gör att förskollärarna låter allt ta den tid de 

behöver. Ascher (2014) tar upp att trauman som orsakats av människors handlingar kan även 

påverka barnens tillit till människor. Därför är det viktigt att de nyanlända barnen känner sig 

trygga när de befinner sig på förskolan och de ska kunna känna tillit för personalen och de 

andra barnen. Det är också viktigt att människor som finns i barnets omgivning arbetar för att 

återskapa tilliten menar Ascher (2014). Även Ladberg tar upp att barn som inte får tillit till 
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kommunikationen kan dra sig undan språkliga aktiviteter eller lekar. Barnen kan vara rädda 

att ”göra bort sig” genom att säga fel. Vilket gör att förskollärarna behöver börja arbeta inte 

bara med tryggheten utan även tilliten med de nyanlända barnen.  

 

6.1.5 Svårigheter och hinder i arbetet med nyanlända barn  

I resultatet framgår det att förskollärarna inte har fått utbildning och har de verktyg som de 

behöver för att kunna arbeta med nyanlända barn på ett bra sätt, inte minst språkutvecklande. 

Förskollärarna har påpekat att språket viktigt och är överens över att modersmålet har en 

viktig betydsele för språkutvecklingen i det svenska språket. Men ingen av förskollärarna 

ansåg att de hade verktygen för att arbeta med nyanlända barns språkutveckling och inte 

heller fått stöttning av chefen eller kommunen i arbetet med nyanlända barn. En förskollärare 

berättar att på deras avdelning så har de läst igenom Bornholms modellen som är ett material 

för språkutvecklande arbete överlag och inte specifikt ett språkutvecklande material för 

nyanlända barn.  

Skolverket har tagit fram flera stödmaterial till förskolan och skolan som handlar både om 

nyanlända barn och flerspråkighet. Men som förskollärarna i studien inte verkar vara bekanta 

med. Stödmaterialet som handlar om förskolan riktar sig till huvudmän, förskolechefer, 

förskollärare och arbetslag. Skolverkets allmänna råd om utbildning för nyanlända elever 

(2016) och flera språk i förskolan (2013) är två exempel på stödmaterial. Syftet med 

Skolverkets allmänna råd om utbildning för nyanlända elever syftar till att stödja arbetet med 

mottagande av och den fortsatta utbildningen för nyanlända elever. Råden är inte specifikt 

riktade till förskolan men kan ge viss vägledning i arbetet med nyanlända barn. Flera språk i 

förskolan syftar till att öka förskolepersonalens kunskaper, inspirera och ge vägledning i 

arbetet med flerspråkighet i förskolan.  

Tidsbristen har varit en annan faktor som har påverkat arbetet med de nyanlända barnen. Flera  

Förskollärarna berättar att på grund av tidsbristen så har de inte hunnit arbeta fram ett  

arbetssätt med nyanlända barns språkutveckling. Vilket innebär att förskollärarna inte har 

getts bra förutsättningar för att utföra sitt uppdrag, vilket också resulterar att förskollärarna 

inte kan ge barnen bra förutsättningar för deras utveckling och lärande. Ladberg (2003)  

nämner om ett barn har svårt att lära sig språket så kan det vara på grund av dåliga  

förutsättningar. Brogren & Isakson (2014) betonar att förskolan och skolan har ett stort ansvar   

i att ge barnen språklig stimulans. Ladberg (2003) nämner att atmosfären som de vuxna 

skapar är avgörande för barnens språkutveckling. De vuxna bör skapa en atmosfär och  

organisera miljön för språk och för att kunna göra det så behövs både tid och bra  

förutsättningar. 

 

Förskollärarna anser återigen att det inte har varken verktygen eller kunskapen för att arbeta 

med nyanlända barns språkutveckling, vem/vilka ligger ansvaret egentligen det på? Är det  

förskollärarna själva som ska ansvara för att leta fram material som stödjer arbetet eller är 

det förskolechefens ansvar? När det gäller tidsbristen kan en undra vilka faktorer det finns 
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som ligger bakom tidsbristen. Det kan vara att det är många barn i barngruppen, det kan vara  

dåligt med personal och så vidare. En förskollärare berättade att de har en stor barngrupp  

vilket har lett till att pedagogerna inte hunnit med det de velat.  Jag anser att det är 

förskolechefens och kommunens ansvar att ge bra förutsättningar till förskollärarna så att 

de kan utföra sitt uppdrag och en förutsättning är att de ges tid.  

  

6.1.6 Modersmålet i verksamheten  

Tillgången till modersmål för de nyanlända barnen i verksamheten ser olika ut. Men enligt 

förskolans läroplan (Skolverket, 2010) och skollagen (SFS 2010:800) kap 2 § 10 ska alla barn 

ha rätt till att utvecklas i både sitt modersmål och det svenska språket. I resultatet framgår det 

att alla förskollärare upplever att modersmålet är jätteviktigt, speciellt för de nyanlända 

barnen, därför att ett starkt modersmål gynnar inlärningen av det andra språket. Hyltenstam 

(2007) berättar om modersmålets betydelse för språkutvecklingen och menar också att ett 

utvecklat modersmål underlättar andraspråksinlärningen. När båda språken utvecklas 

samtidigt så förstärker och stödjer språken varandra. Även Ladberg (2009) antyder att 

modersmålet kan fungera som en bro för att ta sig an det nya språket. Man kan ta ett ord från 

modersmålet som gör det lättare att ta sig an det nya språket och det blir en väg till det nya 

språket (Ibid). 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin 

kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål 

(Skolverket, 2016b, s.11). 

 

Även ifall de nyanlända barnen på förskolan inte har modersmålsundervisning med en 

modersmålslärare så försöker flera av förskollärarna ändå att göra så att barnen får tillgång till 

modersmålet i den dagliga verksamheten medan de andra anser att modersmålsläraren ska stå 

för det. Håkansson (2003) menar i likhet med förskollärarna i studien att modersmålet är 

viktigt för lärande och kunskapsinhämtning i synnerhet hos barn som nyligen har invandrat 

till Sverige, innan deras svenska uppnått en nivå som möjliggör att de kan lära sig nya saker 

också på svenska. Jag anser att oavsett om barnen har möjlighet till en modersmålslärare eller 

inte så bör personalen på förskolan arbeta för att varje barn får möjligheten att utveckla och 

kommunicera på sitt modersmål eftersom det även nämns i läroplanen för förskolan 

(Skolverket 2016b).   

I den sociokulturella teorin, lägger fokus i att vi lär i samspel med andra. Detta innefattar både 

barn och vuxna. Min tanke är att modersmålet samt det svenska språket gynnas av lärande i 

samspel. Tillgängligheten till modersmålet i förskolans dagliga verksamhet känns begränsad 

av olika anledningar vilket gör att det som arbetas med i samspelet oftast är det svenska 

språket, inte modersmålet. Dock anser jag att det finns en medvetenhet bland förskollärarna 

och början på ett tänk kring detta. Några av förskollärarna lägger ansvaret på 
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modersmålsläraren men det är viktigt att förskolorna börjar arbeta med modersmål i den 

dagliga verksamheten eftersom det också står i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016b). 

 

6.2 Slutsatser 

Syftet med denna studie var att belysa förskollärares tankar om att arbeta med nyanländas 

barns språkutveckling. Av resultatet så besvaras mina frågeställningar. I resultatet framgick 

det att förskollärarna har upplevt svårigheter och hinder i arbetet med de nyanlända barnen. 

Dels för att de inte hade fått utbildning och inte hade verktygen som de behövde för att kunna 

arbeta med nyanlända barn på ett bra sätt, inte minst språkutvecklande. Men också för att 

tiden inte räckte till. De anser även att de heller inte har fått stöttning av chefen eller 

kommunen i arbetet med nyanlända barn. Vilket ställer krav på både chefen, huvudmannen 

och kommunen eftersom förskollärarna behöver få bra förutsättningar för att ge barnen bra 

förutsättningar för utveckling och lärande. Men alla förskollärarna ansåg att arbetet med 

nyanlända barn har varit bra och utvecklande i deras roll som förskollärare.  

Förskollärarna påpekade att språket överlag var jätteviktigt för barnen. Men de arbetade 

mycket med trygghet innan de började med själva språket. Det framgick att alla förskollärare 

upplevde modersmålet var en viktig del i språkutvecklingen, speciellt för de nyanlända 

barnen, eftersom ett starkt modersmål gynnar inlärningen av det andra språket. Tillgången till 

modersmål för de nyanlända barnen i verksamheten såg olika ut, några hade 

modersmålsundervisning med en modersmålslärare och andra inte. 

Resultatet visade skillnader och likheter i förskollärarnas arbetssätt med de nyanlända barnen. 

Förskollärarna använde sig utav olika metoder men använde liknande material för att främja 

de nyanlända barnens språkutveckling. Några använde sig utav ett medvetet arbetssätt medan 

de andra testade sig fram.  

Förskollärarna ansåg att barnen har tillgång till olika språkliga verktyg, till exempel så var det 

böcker, Ipad, spel, de andra barnen i förskolan samt förskollärarna själva. Alla ansåg att 

samspel var en viktig del för de nyanlända barnen att kunna samspela med andra barn för att 

nå språkutveckling. Gemensamt för förskollärarna var att de alla använde sig av benämning 

av ord och upprepning för att främja de nyanlända barnens språkutveckling. De använde sig 

även utav tecken, bildstöd och kroppsspråk.  

Utifrån den invandring som skett till Sverige och det som jag nämnde tidigare i studien om de 

ökande barngrupperna med nyanlända barn, kan ett rimligt antagande vara att förskollärarna 

behöver mer kompetens i sitt arbete med nyanlända barns språkutveckling.  
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6.3 Metoddiskussion   

Den kvalitativa metoden i form av semistrukturerad intervju var en bra metod för mig att an-

vända. Genom att ha frågor som en grund och inte bestämda frågor gjorde att det gav ut-

rymme för respondenterna att kunna berätta mer än den frågan som jag ställde. Jag kunde 

ställa följdfrågor som gjorde att de kunde utveckla svaren ännu mer. Jag hade velat intervjua 

flera personer till min studie men jag upplevde främst svårigheter att hitta kandidater till min 

studie. Dels fick jag inte tag på förskolechefer men de cheferna jag lyckades få tag i talade om 

att de inte hade tagit emot nyanlända barn och hänvisade mig vidare. Några få förskolor som 

jag fick tag på efter godkännande från chefen hade några flerspråkiga barn men har inte arbe-

tet med just nyanlända barn. Det verkar som att det fortfarande ett outforskat område då 

många förskolor/förskollärare inte ännu har arbetet med nyanlända barn. Men jag intervjuade 

fyra respondenter inom samma kommun eftersom jag endast hittade fyra. Nu i efterhand hade 

jag kunnat vända mig till olika kommuner för att hitta fler kandidater till studien.  

 

När jag reflekterat i efterhand så hade jag gärna valt ytterligare en metod, observationsme-

toden. Observationer brukar vara lämpligast att använda när man vill ta reda på vad männi-

skor faktiskt gör och inte endast säger att de gör (Bryman, 2011). Metoderna intervju och ob-

servation anser jag kompletterar varandra bra. För att observationerna ger en bild om hur det 

ser ut i praktiken medan intervjuer ger en teori om hur de vill arbeta och deras tankar, vilket 

också skapar en helhetsbild. Den stora skillnaden mellan de två olika metoderna är att i inter-

vjuerna får en enbart höra pedagogernas ord. Men med observationerna får vi se vad som 

händer och sker i praktiken genom att föra anteckningar om vad vi ser och hör. Jag som enbart 

gjorde intervjuer så kan det låta väldigt bra enligt pedagogerna, samtidigt som det kanske vi-

sar något helt annat i praktiken. Via observationen får jag enbart kunskap om det jag ser och 

hör utan att veta varför eller pedagogernas tankar kring det. Därför tycker jag att man får en 

bra helhet när man använder sig av båda metoderna och får fram pedagogernas tankar och 

idéer via observationerna. 
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6.4 Förslag till vidare forskning  

Jag upplever att det knappt finns forskning om nyanlända barn i förskolan och inte heller om 

nyanlända barns språkutveckling, så jag har inte lyckats få fram en tydlig koppling mellan 

vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet. Enligt min uppfattning behövs det mer forsk-

ning utifrån barns perspektiv då mycket av den tidiga forskning jag har läst har utgått ifrån 

barnperspektivet och överlag behövs det mer forskning om nyanlända barn i förskolan då 

mycket utav den forskningen som finns endast riktar sig till skolan. Det hade varit intressant 

med en fördjupad undersökning vid fler förskolor och fler pedagoger. Jag skulle vilja se mer 

forskning om nyanlända barn i förskolan och hur man arbetar med dem på bästa sätt samt 

undersöka om förskollärare har det kunskaper och verktyg som behövs i arbetet med nyan-

lända barn samt vilket inflytande de nyanlända barnens ges i verksamheten.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Information till förskollärare/förskolechef  Karlstads universitet 

Mitt namn är Leila Testouri och jag studerar till förskollärare vid Karlstads universitet. Jag 

läser nu näst sista terminen och kommer att skriva ett examensarbete som berör ämnet språk. 

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur förskollärare använder sig av ett 

språkutvecklande arbetssätt för att stimulera nyanlända barns utveckling i det svenska språket 

samt hur förskollärare upplever att barnens inflytande påverkas av deras språkutvecklande 

arbetssätt. 

I mitt examensarbete vill jag undersöka erat arbetssätt när det gäller språkutveckling med 

nyanlända barn och för att undersöka detta vill jag gärna intervjua förskollärare som arbetar 

med nyanlända barn. Därför har jag tänkt vända mig till två olika förskolor och planerar att 

intervjua två eller tre förskollärare på den förskolan som arbetar med nyanlända barn.  Jag vill 

undersöka hur ni arbetar och vilka metoder ni använder er av med nyanlända barn för att 

stimulera deras språkutveckling.  

Studien kommer att genomföras genom individuella intervjuer där jag kommer att ställa 

undersökande frågor angående ett språkutvecklande arbetssätt. Intervjuerna jag kommer att 

utföra, med deltagandes samtycke, kommer att spelas in och endast jag kommer att ta del av 

dessa för att sedan transkribera intervjuerna. Svaren kommer att behandlas konfidentiellt. 

Intervjuerna kommer att vara anonyma och inga personuppgifter kommer att nämnas. De 

kommer istället att bytas ut mot kodnycklar så att det inte går att kunna kopplas till enskild 

individ eller arbetsplats i det slutliga examensarbetet. Studien görs vid Karlstads universitet. 

Texten i examensarbetet kommer att behandlas på ett seminarium och när examensarbetet 

sedan är färdigställt kommer den att publiceras digitalt på Karlstads universitets bibliotek. 

Efter examensarbetets slut kommer allt material att förstöras enligt nyttjandekravet.  

Deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare 

motivering. 

 
Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig via mail eller 

telefon. 
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Bilaga 2 

 
Samtyckesblankett       Karlstads universitet 

 

Samtycke till att delta i intervjustudien om nyanländas språkutveckling 

Jag har muntligen informerats om studien och tagit del av skriftlig information. Jag är 

medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag när som helst och utan närmare 

förklaring kan avbryta mitt deltagande.       

 

 

 

 

 

 

Ort och datum      

  

 

 

 

 

 

Namnunderskrift      

 

 

 

 

 

 

  

Namnförtydligande      

  

 

 

 

 

 

 

Telefon alt. Mobilnr 
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Bilaga 3  

 

Intervjuguide   Nyanlända barn   

 

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

Hur stor är barngruppen och hur många nyanlända barn finns i barngruppen på den 

avdelningen du arbetar på? 

 

Kan du berätta om dina erfarenheter av att arbeta med nyanlända barn? 

Hur arbetar du/ ni för att främja de nyanlända barnens språkutveckling? 

Känner du att du har eller har fått verktyg för att veta hur du ska arbeta med nyanlända barn, 

främst på ett språkutvecklande sätt? 

Upplever du att ni måste fokusera mer på de nyanlända barnen för att arbeta med 

språkutveckling än andra barn som har svenska som modersmål? 

 

Hur ser du på modersmålets betydelse i språkutvecklingen? 

 -Hur organiserar ni arbetet så att barnen ska få möjlighet att få samma tillgång till 

  modersmålet som svenska?  

- Hur kommer modersmålet in i den dagliga verksamheten? 

 

Vad har du för tankar när det gäller att arbeta med språkutveckling? 

Vad använder ni er för av material för att främja språkutvecklingen?  

Vilka språkliga verktyg har barnen tillgång till? 

Vilka möjligheter har barnet haft att utveckla sina språk, vad har de erbjudits?  

 

Hur använder ni läroplanen i planeringen för att främja nyanlända barns språkutveckling?  

 

 


