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Abstrakt 
Syftet med studien var att få kunskap om förskollärares och barnskötares erfarenheter 
angående hur de arbetar med nyanlända barns språkutveckling, såväl modersmål som 
implementeringen av det svenska språket. Studien genomfördes med stöd av intervjuer där 
ljudinspelning, egna anteckningar samt observationer användes för att säkerställa 
intervjusvaren. Studiens syfte besvarades med hjälp av fem intervjuer och tre observationer. 
Intervjuerna transkriberades för att lättare kunna sortera och analysera det empiriska 
materialet i relation till studiens syfte och forskningsfrågor. Undersökningen har utgått från ett 
sociokulturellt perspektiv på lärande och resultatet visade att de förskollärare och barnskötare 
som deltog i studien hade olika uppfattningar om hur de arbetade med den svenska 
språkutvecklingen för nyanlända barn. Resultatet visar att bildstöd, böcker och digitala 
verktyg var metoder som brukades i samtliga förskolor för att stimulera barns svenska 
språkutveckling, dock nämndes det även metoder som inte nyttjades i alla förskolor. Exempel 
på metoder som inte nyttjades i alla förskolor var språklust, TAKK samt bornholmsmodellen.  
Resultatet visade att det fanns såväl likheter som skillnader vad det gäller användandet av 
metoder för att barnen skulle fortsätta utveckla sitt modersmål i de olika förskolorna. 
Slutligen så tyder resultatet på att alla pedagogerna var eniga om att de inte upplevde att det 
fanns svårigheter med att lära de nyanlända barnen det svenska språket samt att miljön hade 
stor betydelse för deras språkutveckling. 

Nyckelord: dialog, miljö, nyanländ, sociokulturellt perspektiv, språkutveckling.  



 
 

Förord 
Hela förskollärarutbildningen har varit otroligt lärorik. De nya kunskaper som jag fått, 
kommer jag ta med mig inför mitt kommande yrke som förskollärare. Utbildningen har varit 
tuff, men jag är glad över att jag tog steget att gå denna utbildning, fullfölja min dröm att 
arbeta med något som jag verkligen brinner för.  

Det finns många personer som jag vill tacka. Jag vill rikta ett särskilt tack till min handledare 
Märtha Andersson, för de råd och för den feedback jag fått i samband med mitt skrivande. 
Personalen som ställde upp i min studie och delade med sig av sina erfarenheter, utan er hade 
detta inte varit möjligt att genomföra och även Åsa Lundman som har varit hjälpsam i 
sökandet av erfaren personal i förskolan inom ämnet nyanlända barns språkutveckling. Jag 
vill även lyfta fram de personer i min handledningsgrupp som kommit med konstruktiv 
feedback på mitt arbete, vilket har varit värdefullt i mitt fortsatta skrivande.  

Jag vill även rikta ett stort tack till min sambo och min familj, ni är de människor som alltid 
funnits där och stöttat mig under utbildningen. Utan er hade studietiden varit ännu tuffare men 
om ni bara visste vilket stöd ni har varit! 

Tack! 
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1 Inledning 

I Sverige anlände ett stort antal flyktingar hösten 2015 på grund av de oroligheter som fanns i 
världen, då människor var tvungna att lämna sitt hemland för att överleva. Genom dessa 
flyktingströmmar är det mer vanligt än ovanligt att möta barn i den svenska förskolan som har 
annan etnisk bakgrund än svensk, familjer med barn som flytt undan krig för att söka trygghet 
i ett annat land (SOU 2017:12). Alla dessa nyanlända barn har olika bakgrunder och 
livserfarenheter, därför blir det en stor upplevelse och omställning att komma till ett annat 
land i mötet med ny kultur, nya traditioner, ett annat språk samt nya regler. 

Ladberg 2003 tydliggör att språket är bron mellan människor, därav behöver vi språket för att 
förstå samt bli förstådda av varandra. Språket är nödvändigt för att kunna förstå andras 
perspektiv och om vi människor inte har den förmågan kan vi inte samarbeta, det är nyckeln 
till livet. Människor som lär sig ett språk, lär sig en kultur. Språket är ett socialt och kulturellt 
fenomen. Det sägs att det inte går att lära sig ett språk utan att samtidigt ingå i ett socialt och 
kulturellt sammanhang. Som förskollärare är målet att uppmärksamma barnets modersmål då 
modersmålsutvecklingen har stor betydelse för andraspråksinlärning (ibid.). ”Språket bör ha 
en nyckelställning i förskolan. Språket utvecklar barnens tänkande, kreativitet, relationer till 
andra och deras personliga och kulturella identitet” (Lindö, 2009, s.253). 

I läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 2016) står det skrivet att ”den växande 
rörligheten över nationsgränserna skapar en kulturell mångfald i förskolan, som ger barnen 
möjlighet att grundlägga respekt och aktning för varje människa oavsett bakgrund” (s.4). 
Gruber och Puskás (2013) förklarar vidare att språk-, kontakt-, och informationsproblem ofta 
är något som invandrare har svårigheter med för att kunna anpassa sig till det svenska 
samhället. Förskolan som institution har ett primärt uppdrag som står beskrivet i läroplan för 
förskolan. Detta uppdrag handlar om att förbereda barnen för deras inträde i 
utbildningsinstitutionen, så att de nyanlända barnen tillägnar sig det svenska språket. Detta är 
en förutsättning för deras skolgång i Sverige så alla barn ges jämlika villkor och möjligheter i 
sin utbildning (ibid.). 

Enligt en rapport från Skolverket (2013a) som omfattar den senaste forskningen som gjorts i 
Sverige har ungefärligen vart femte förskolebarn ett annat modersmål än svenska. Just nu då 
nyanlända barn och flerspråkighet är aktuellt i samhället vill jag därför undersöka detta 
område. Med hjälp av denna studie hoppas jag kunna bidra till en mer integrerad förskola då 
individer måste lära sig att mötas och ”bygga broar” eftersom det svenska samhället har en så 
stor mångfald av olika kulturer och nationaliteter. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att få kunskap om förskollärares och barnskötares erfarenheter 
angående hur de arbetar med nyanlända barns språkutveckling, såväl modersmål som 
implementeringen av det svenska språket. 

• Hur arbetar personalen med utvecklingen av det svenska språket för nyanlända barn? 
• Vilka möjligheter ges till de nyanlända barnen att fortsätta utveckla sitt modersmål i 

förskolan? 
• Vilka svårigheter ser personalen med implementerandet av det svenska språket? 
• Vilken betydelse har miljön i förskolan för nyanlända barns språkutveckling enligt 

personalen? 

2.1 Begreppsdefinition 
I nedanstående stycke redogör jag viktiga begrepp som kommer att användas i studien. 

2.1.1 Nyanlända barn 
Lunneblad (2013) förklarar att en nyanländ person är en person som är född utomlands och 
har varit bosatt och folkbokförd i Sverige kortare tid än två år. Han skriver i sin studie att 
förskolan har ett särskilt ansvar för barn som ännu inte har börjat skolan. 

2.1.2 Uppehållstillstånd 
Personer som är medborgare i ett land utanför EU måste ansöka om uppehållstillstånd om de 
vill bosätta sig i Sverige i mer än tre månader. Alla människor har rätt till att söka skydd i ett 
annat land då det är en mänsklig rättighet. Migrationsverket provar om personen som söker 
asyl har rätt till uppehållstillstånd enligt utlänningslagen (Migrationsverket 2018). 

2.1.3 Modersmål 
Skolverket (2013b) nämner att i läroplanen för förskolan förknippas begreppet modersmål 
samman med en person som har utländsk bakgrund och ett annat språk än svenska. Det finns 
kriterier som används för att bestämma vad som kan utgöra modersmål: ursprung, kompetens, 
funktion samt attityder. I förskolans styrdokument kopplas barnets modersmål framför allt till 
ursprung och attityder, då det handlar om språket som barnet lärt sig från början, det språk 
som barnet identifierar sig med samt det språk som andra identifierar barnet med (ibid.). 

2.1.4 Tvåspråkighet 
Hagtvet (2004) definierar att när en person kan använda två språk är individen tvåspråkig, 
men det finns en betydande oenighet mellan vad som avses med att ”använda” ett språk. Det 
finns två teorier: den första teorin avser att personen ska ha kontroll över två språk som 
motsvarar den nivå som en infödd har och tvåspråkighet börjar då en person kan åstadkomma 
fullständiga och meningsfyllda yttranden på sitt andraspråk. Den andra teorin kallas 
semitvåspråkighet och då handlar det om personer som förstår sitt andraspråk men inte själv 
kan använda det aktivt (ibid.).  
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2.1.5 Andraspråksutveckling  
Ladberg (2003) framhåller att barn som inte har svenska som modersmål behöver få 
undervisning i det som tillhör den språkliga basen, som är anpassad för dem för att kunna 
tillägna sig andraspråket på bästa sätt. Det är västenligt att personalen i förskolan ser till 
barnets språkliga utvecklingsnivå, fokus bör ligga på språkliga drag som är speciella för det 
svenska språket samt på det som brukar skapa svårigheter för barn oavsett vad de har för 
modersmål. Det är av betydelse att inlärningen av ett andraspråk blir glädjefyllt, för tanken av 
att göra fel och inte duga kan komma tidigt för barn. Då är det den vuxnes ansvar som 
förebild och normgivare att visa att det är helt i sin ordning att säga fel (ibid.). 

2.1.6 Flerspråkighet  
I Sverige har människor uppfattningen att barn som har annat modersmål än svenska, alltså 
utländsk bakgrund och talar svenska kopplas ihop till att de är flerspråkiga. Detta är 
problematiskt då flerspråkighet har betydelsen att barnen har en förmåga att kunna 
kommunicera med hjälp av fler än två språk (Skolverket, 2013b). 

2.1.7 Interkulturellt förhållningssätt 
Detta begrepp beskriver handling, alltså hur människor bemöter och förhåller sig till varandra 
när de kommer från skilda kulturer. En interaktionsprocess där människor har förståelse för 
varandra och ett samarbete som bidrar till ömsesidig kommunikation (Lorentz & Bergstedt, 
2016). Fokus handlar om att olika kulturer gör på olika sätt, för att få förståelse för detta intar 
personen i fråga aktivt den andres perspektiv (Lunneblad, 2013).  
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3 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer först en redogörelse för några lagar och styrdokument som förskolan 
ska förhålla sig till avseende nyanlända barns språkutveckling, sedan redogörs för tidigare 
forskning om att stärka barnens flerspråkighet och deras identitet.  

3.1 Lagar och styrdokument 
Lpfö 98 (Skolverket, 2016) betonar att i förskolor där det finns barn som har annat modersmål 
än svenska ska förskollärarna sträva efter att dessa barn utvecklar sin kulturella identitet samt 
sin förmåga att tala på svenska såväl som på sitt modersmål. Språk och lärande hänger ihop på 
samma sätt som språk och identitetsutveckling. Då är det av vikt att personalen ger barnen 
möjlighet till vårdnadshavarnas ursprungskultur såväl som till den svenska kulturen, genom 
att de ansvarar för att barnen får möjlighet till stimulans och att de utmanas i sitt språk och i 
sin kommunikativa utveckling. Varje barns utveckling och lärande ska fortlöpande och 
systematiskt dokumenteras, följas upp, analyseras och utvärderas för att det ska vara möjligt 
att se att verksamheten tillgodoser barnens möjligheter att lära och utvecklas i 
överrensstämmelse med läroplanens mål och intentioner (ibid.). Lunneblad (2009) förklarar 
att i läroplanen för förskolan finns det däremot inga riktlinjer för hur förskollärarna ska gå till 
väga för att barnen ska sträva efter att uppnå målen. Det finns alltså möjligheter för 
personalen i förskolan att anpassa verksamheten utifrån de lokala förutsättningarna samtidigt 
som ansvaret för verksamhetens måluppfyllelse ligger hos de enskilda pedagogerna (ibid.). 
För att de anställda ska kunna genomföra sitt uppdrag är det förskolechefens ansvar att 
”personalen kontinuerligt får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska 
kunna utföra sina uppgifter” (Skolverket, 2016, s.16). Huvudmannens ansvar är att ”se till att 
barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds 
en god miljö” (SFS, 2010:800, 8 kap. 8§). 

Nyanlända barn som bor i Sverige och har fått uppehållstillstånd har rätt till förskola på 
samma villkor som alla andra barn i landet. Barn som är bosatta och asylsökande i Sverige ska 
enligt åttonde kapitlet 3, 4§§ i Skollagen (SFS, 2010:800) däremot erbjudas allmän förskola 
från och med höstterminen då barnet fyller tre år under minst 525 timmar om året. 

Vidare tydliggörs det att ”Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än 
svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål” (SFS, 
2010:800, 8 kap. 10§).  

3.2 Tidigare forskning 
Skolinspektionen (2012) framhåller att tidigare forskning har visat att det är många förskolor 
som saknar ett interkulturellt förhållningssätt som kan stärka barnens förmåga att förstå 
olikheter och ge barnen redskap att förstå världen omkring sig. Vidare tydliggörs att 
förskollärare är i behov av att utveckla sin kunskap och kompetens angående hur de kan 
arbeta språkstödjande för barn med annat modersmål, samt hur de kan arbeta för att ta tillvara 
på den kulturella och sociala mötesplats som förskolan är. Detta för att alla barn ska få 
möjlighet att bli bekräftade (ibid.).  
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3.2.1 Modersmålets betydelse för barns språkutveckling 
Ladberg (2003) understryker att nyanlända barns modersmål är av stor betydelse för att de ska 
kunna tillägna sig det svenska språket på bästa sätt. Om barnet får möjlighet att utveckla sitt 
modersmål i förskolan får barnet större möjligheter till att lära sig det svenska språket. Det är 
en mänsklig rättighet att få använda sitt modersmål, därav är det också en mänsklig rättighet 
att få lära sig språket i samhället som nyanlända lever i. Ladberg betonar: ”Det finns till och 
med forskning som visar att det går bättre att lära sig ett andraspråk om man samtidigt får en 
god grund i sitt förstaspråk. De båda språken behöver inte konkurrera, utan kan fungera som 
stöd för varandra” (s 14). Yazici, Ilter och Glover (2010) poängterar att nivån på barns 
modersmålskunskaper påverkar specifika aspekter av inlärning på andra språk. Barn som har 
rikt ordförråd på sitt modersmål när de börjar förskolan har lättare att lära sig sitt andraspråk. 
Skolverket (2017) beskriver att ”barnets självkänsla och identitet utvecklas i samspel med 
andra barn och vuxna. Det är därför viktigt att det i barngruppen skapas förutsättningar för det 
enskilda barnet att ingå i relationer med andra barn och med personalen” (s. 20). 

Puskás (2013) skriver att många människor har uppfattningen att barn lätt plockar upp och lär 
sig nya språk, De Houwer (2009) som har studerat barns tvåspråkiga utveckling menar att 
detta inte stämmer. För att barn ska lära sig ett nytt språk behöver de både höra och tala det. 
Oberoende på om barnen är en- eller tvåspråkiga är det avgörande om de får möjligheter till 
att både tala och höra språket för att de på bästa sätt ska kunna tillägna sig det. Förskolan har 
länge setts som en viktig arena för språklärande, inte minst för de barn som har annat 
modersmål än svenska. Studier har visat att socialt samspel mellan barn och personal är av 
stor betydelse. Dessa studier tyder också på att kognitivt utmanande samtal kan ha positiva 
effekter på barns språkutveckling i den tidiga barndomen (ibid.). Lindö (2009) poängterar att 
”vi lär oss inte ett nytt språk automatiskt bara för att det talas omkring oss” (s.75). Hon 
fortsätter med att det har gjorts internationella studier som har visat att barn som påbörjar sin 
andraspråksinlärning mellan tre och sju års ålder lär sig behärska språket fullständigt vid 
vuxen ålder. För att detta ska ske förutsätts att barnet har etablerat den språkliga basen för sitt 
modersmål (ibid.). Ladberg (2003) tillägger att barn kan tillägna sig i princip hur många språk 
som helst, det är barnets behov av språken som avgör hur många språk barnet lär sig. En stor 
fördel med att lära sig ett språk under de första levnadsåren är att barnet har lätt att lära sig 
uttalet, grammatik, automatiserat språk och har stor chans att bli fullärd inom språket. ”Ett 
språk som man upplever tidigt i livet får man en djupare känsla för” (Ladberg, 2003, s. 56). 
Äldre personer än sju år som har påbörjat andraspråksinlärning har desto sämre testresultat. 
Dessa resultat har bekräftats i flera studier som visar vilken enorm betydelse de flerspråkiga 
barnens förskoleperiod har för deras förmåga att erövra och behärska det svenska språket. I 
och med detta är det viktigt att hitta aktiviteter som tilltalar barnen så att det blir ett steg i rätt 
riktning mot språktillägnandet. Som personal i förskolan är det värdefullt att veta vad som 
förenar och skiljer grammatik i olika språk och vad forskare redan vet om språkinlärning för 
att kunna stödja flerspråkiga barns språkutveckling (Lindö, 2009). 

3.2.2 Miljöns betydelse för barns språkutveckling 
Hagtvet (2004) och Ladberg (2003) anser att miljön är en betydande komponent till barns 
språkutveckling, eftersom språk och miljö hänger oupplösligt samman. Miljön är helt 
avgörande för en normal språkutveckling då det är av vikt att personalen aktivt kommunicerar 
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med de nyanlända barnen och att de erbjuder barnen så mycket som möjligt för att främja 
språkutvecklingen, där lyssnandet, upprepningen och variationen är grunden för 
språktillägnandet. På detta sätt får de en känslomässig uppskattning av språket, där känslan är 
den viktigaste drivkraften för att tillägna sig ett språk och med detta blir inlärningen effektiv. I 
förskolan är det betydelsefullt att det finns en stimulerande miljö, då det är grundläggande för 
att språkliga färdigheter ska kunna utvecklas. En allvarlig riskfaktor finns om 
kommunikationen blir passiv med barnen (ibid). Lindö (2009) understryker ”att forskare har 
påvisat att om det från början råder en trygg relation mellan personalen och barnet i förskolan, 
så underlättar detta för barnet att känna trygghet i relationen med andra människor under hela 
förskoletiden. Att känna trygghet är bästa grogrunden för att vilja kommunicera” (s. 82). Den 
pedagogiska miljön i förskolan är ett uttryck för den pedagogiska filosofi som personalen har. 
Tyngdpunkten ligger på att miljön ska vara flexibel och locka barnen till deras egna 
upptäckter. Den dokumentation som sitter uppe på väggarna är en viktig del av miljön för att 
kunna minnas och reflektera över det barnen gjort och lärt sig (ibid.). Isbell (2012) framhåller 
att som förskollärare är det viktigt att fundera över barnens utvecklingsnivå, erfarenheter och 
intressen när miljön i förskolan ska inredas. På så sätt berikas barnens tillvaro genom att 
förskollärarna skapar intressanta, ålderanpassade och stimulerande platser att leka på för 
barnen (ibid.). 

3.3 Metoder för nyanlända barns språkutveckling  
Eftersom metoder är en viktig del i den här studien kommer jag därför i följande del redogöra 
för några av de metoder/arbetssätt som används i förskolan idag. Lpfö (Skolverket, 2016) 
beskriver att en viktig utgångspunkt är att alltid utgå från barnets egna intressen och behov.  

3.3.1 Bornholmsmodellen 
Lindö (2009) beskriver att Bornholmsmodellen är en av de mest beprövade metoderna i 
förskolor i Sverige. Modellen innehåller olika språkliga övningar för att stimulera barnets 
fonologiska och morfologiska medvetenhet. Dessa övningar gör att barnen successivt blir 
medvetna om att det talade språket kan delas upp i olika delar, att varje ord kan delas upp i 
stavelser och enskilda ljud. Då barn kan urskilja varje språkljud i ett ord har de nyckeln till 
den alfabetiska koden. Språklekarna är indelade i sju olika grupper som stegvis blir svårare. 
Den första språkövningen är lyssnandelekar som handlar om att barnet försöker uppfatta olika 
ljud och läten för att kunna urskilja i vilken ordning ljuden kommer. Att leka med språket är 
ofta något som de yngsta barnen tycker om att göra. Rim och ramsor är den andra gruppen av 
språklekar, att lyssna efter ord som rimmar eller att fylla i rimord i sagor. Denna övning 
utvecklar barnens förmåga att uppfatta ljudstrukturer i språket. Den tredje övningen med 
meningar och ord handlar om att barnen ska räkna orden i meningen eller lyssna till meningen 
och sedan få frågan om vilket ord som föll bort. När det gäller den fjärde övningen med 
stavelser kan ett exempel vara att dela upp ord i stavelser, så som att klappa barnens namn: A-
man-da. Femte språkleken består av att barnet ska urskilja vilket ljud olika ord börjar med, 
och de får undersöka vad som händer om den första stavelsen försvinner. Näst sista övningen 
är analys och syntes av fonem, som innebär att barnen ska uppfatta och dela upp ord i varje 
enskilt språkljud även att barnet kan ljuda orden. Den sista språkleken är betoningsövningar. 
Förutom att barnen får vistas i språkrika miljöer ger det dem en mängd varierande 
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erfarenheter och förståelse för det talade språket samt att om dessa språklekar planeras in 
regelbundet, ges barnen de bästa förutsättningarna (ibid.). 

3.3.2 TAKK, teckenkommunikation 
Heister Trygg (2012) redogör för att TAKK har en betydelse för tecken som AKK. Där AKK 
står för Alternativ och Kompletterande Kommunikation. TAKK är den mest använda 
kommunikationsformen som även innefattar talspråksgrammatik, dock skiljer den sig från det 
svenska teckenspråket då TAKK inte är ett språk utan mer likt en metod där vi människor 
kompletterar talat språk med olika tecken. Alltså en kommunikationsform för att stödja talet 
på en språklig nivå som är anpassad efter barnets. Genom att teckna visas ett sätt att uttrycka 
sig på som ger rika möjligheter för barnet att förstå (ibid.). 

3.3.3 Sångens betydelse för språkande 
Lindö (2009) lyfter att det har visat sig att barn som får lyssna regelbundet till sång och musik 
får positiva effekter på deras kognitiva utveckling. Perception, minne och begreppsbildning är 
några av de förmågor som barn utvecklar. Genom musik tränas motorik, social 
kommunikation och språk. Det är av vikt att tidigt utveckla den akustiska perceptionen, detta 
medför att det förebygger läs- och skrivsvårigheter (ibid.). Antal-Lundström (1996) beskriver 
tre viktiga länkar i den akustiska kommunikationen; en förmåga att uppfatta ljud och 
registrera ljudförändringar, förmågan att visualisera ljud och att barnen får förmåga att 
återskapa ljud med sin röst och kontrollera att det låter likvärdigt (ibid.). Ladberg (2003) 
tillägger att rim, rytm och musik alltid är effektfulla hjälpmedel för att få ett närmare 
förhållande till det svenska språket, om det anpassas efter ålder och nivå (ibid.).  

3.3.4 Bokens betydelse för språkande  
Granberg (2006) förklarar varför det är viktigt att läsa sagor för barn. Sagostunden ska vara 
underhållande så att barnen blir inspirerade, engagerade och roade. Det är av vikt att 
förskolläraren väljer böcker efter barnens intressen vilket ger dem en gemensam positiv 
upplevelse som därmed kommer att stärka samhörigheten. Detta tillfälle ska inbjuda barnen 
till att deras språk utvecklas vad gäller exempelvis uttal, nya ord och begrepp. Sagostunden 
ska uppmuntra till att barnen blir ”jagstärkta” och att det blir ett koncentrationstränande för 
dem. Denna stund ska även locka barnen till att det blir ett  kunskapsförmedlande, att barnen 
får en kulturell upplevelse som förmedlar moral och tradition, att den väcker barnens fantasi 
samt att sagostunden är empatigrundande (ibid.). Lindö (2009) tillägger att som förskollärare 
räcker det inte med att berätta eller läsa för barnen, det är i samtalet kring läsupplevelsen som 
pedagogen har möjlighet till att utmana barnens tankar, föreställningar och fördjupa den 
upplevelse och förståelse de har av den lästa boken. För nyanlända barn är boksamtalet 
betydelsefullt (ibid).  

3.3.5 Lärplatta och QR-koder 
Lärplattan är ett pedagogiskt verktyg som gör barnens lärande modernt, då vi lever i en tid där 
utvecklingen går snabbt. Detta verktyg har många funktioner och det går att göra 
förvånansvärt många saker med den. En lärplatta har två kameror som det går ta bilder med, 
det går att filma en rörlig video med ljud då lärplattan har både högtalare och mikrofon. Med 
detta kan barnen arbeta med bilder, filma och göra  memory med egna bilder som de har tagit. 
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Barnen kan även skapa sagor och animeringar. Som förskollärare kan lärplattan även 
användas till att dokumentera barnen. Om lärplattan har internetuppkoppling finns det oanade 
möjligheter. Den främsta styrkan är att det går att använda de så kallade apparna. App är en 
förkortning av engelskans application. Apparna laddas ned från Appstore, det finns en uppsjö 
av pedagogiska appar för barn med olika syften och ändamål (Gällhagen & Wahlström 2013; 
Stigsdotter, 2014).  Lundgren Öhman (2014) tillägger att i och med att det ständigt utvecklas 
nya appar ser barn och pedagoger nya möjligheter och användningsområden med detta 
verktyg för barnens lärande.   

En QR-kod står för Quick Response. Det är en tvådimensionell, avscanningsbar kod som 
avläses via lärplattan med hjälp av en QR-läsare. Denna app går att ladda ned gratis från 
Appstore. Alla QR-koder är kopplade till en länk på internet, vid avläsandet blir användaren  
direktlänkad till exempelvis filmer, sånger eller böcker för att se eller lyssna på dem. Allt 
finns på många olika språk. Denna metod används främst för att det är ett sätt att få barnen 
nyfikna på teknik på ett roligt och spännande sätt (Berg & Eman, 2014; Google Sites, 2018; 
Wikipedia, u.å). 

3.3.6 Pen Pal, den talande pennan 
Det finns en ny teknikmetod som kallas Pen Pal som är ett hjälpmedel i arbetet med språkstöd 
och språkutveckling, som kan stärka barnens modersmål och den flerspråkiga identiteten. Det 
är en kombinerad Mp3-spelare och scanner som kan läsa böcker och planscher högt via 
hotspots. Med hjälp av hotspots kan Pen Pal läsa upp sagan på valfritt språk. Dessa filer kan 
”pennan” läsa upp på de flesta språk som talas i världen och Pen Pal har en mikrofon som gör 
det möjligt att spela in ljud själv. Pen Pal kan även anslutas till datorn för att byta ut material 
som finns i pennan (Google Sites, u.å). 

3.3.7 Lekens betydelse för språkande  
Lindö (2009) påtalar att lekens betydelse för barns språk- och begreppsutveckling är otroligt 
väsentligt. När barn leker lär de tillsammans och av varandra, eftersom de är viktiga 
samtalspartners och språkgivare för varandra. Om barnet växlar mellan sin egen lek, leken där 
förskolläraren inspirerat samt lek där pedagogen är med skapas de bästa 
utvecklingsmöjligheterna för barnet (Theilmann & Th. Madsen, 2012). T. Kragh-Müller 
(2012)  påtalar att det är många vuxna som anser att barn ska lära sig något och inte bara leka 
i förskolan. Men författaren förklarar att lek och lärande är två olika processer men 
sammanhängande (ibid.). Syn, hörsel, känsel och  balanssinne är några av de sinnen som 
tränas i leken. Då barn upplever något med sina sinnen har de förmågan att utbyta 
erfarenheter kring det som upplevts och detta stimulerar barnen till ett mer nyanserat talspråk. 
Enligt Vygotskij är leken den viktigaste grunden till utveckling av språket, tanken, viljan och 
känslan (Lindö, 2009).  

3.4 Vad kan människor egentligen när de kan ett språk? 
Ladberg (2003) har en tydlig förklaring på detta. Hon betonar att den språkliga kompetensen 
har en rad olika beståndsdelar; uttal, grammatik, automatiserat språk, ordförråd samt 
pragmatisk kompetens. För små barn följs dessa delar åt, och den språkliga kompetensen lärs   
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in på delvis olika sätt och det behövs olika erfarenheter för att de ska utvecklas, där nyckeln 
till språktillägnandet är motivation.  

3.4.1 Uttal  
Språkets uttal kan delas upp i två olika delar; prosodin (språkmelodin) och enskilda språkljud. 
Språkmelodin är språkets ljudmässiga helhet exempelvis rytm, betoningsmönster och 
intonation. Under barnens första levnadsår arbetar de med att producera språkljud och under 
barns andra levnadsår har barnet tillägnat sig detta (Ladberg, 2003). 

3.4.2 Grammatik 
Grammatiken i språket utgör språkets system för att kunna bilda ord och sätta samman dem 
till meningar. Språkets grammatik kan delas upp i två olika delar; ordföljd (syntax) och ordens 
former. Barn tillägnar sig grammatiken i sitt modersmål tidigt i livet. Rytmiska mönster i ett 
språk underlättar hjärnans inlärning av grammatiska mönster. I och med detta finns det tecken 
på att barns inlärning av grammatik på något sätt är kopplad till prosodin. Vid ett och ett halvt 
års ålder börjar barn att sätta ihop två ord till en mening. Barn lär sig grammatik utan att vid 
någon tidpunkt behöva undervisas eller korrigeras och vid denna tidpunkt är barnens 
grammatiska fel logiska. För barn som är flerspråkiga kan det även bli logiska fel i det nya 
språket (Ladberg, 2003). 

3.4.3 Automatiserat språk 
Ladberg (2003) förklarar att tala ett språk automatiserat handlar om att tala snabbt utan 
ansträngning och att förstå det talade språket. Detta är två olika förmågor som inte behöver 
följas åt, det är naturligt att  förståelsen ligger långt före det vi kan säga, såväl som i 
individens modersmål som i de språk som lärs. Tala automatiserat avser att tala utan att tveka, 
staka sig, tänka på uttal eller grammatik. Att det helt enkelt går av sig självt. För att personer 
ska kunna lära sig att tala automatiskt handlar det om att tala språket mycket, det här tar dock 
lång tid att lära sig. Ansträngningen att kommunicera på ett nytt språk leder lätt till trötthet 
och huvudvärk. ”När automatiken inte finns blir spontaniteten lidande”(s.37). Den 
automatiserade förståelsen medför att genast få ihop det som talas och att alla ords betydelse 
är en självklarhet. Om det finns ord där betydelsen är osäker är förståelsen inte automatiserad. 
Du uppnår detta i synnerhet genom att lyssna mycket på ett språk (ibid.). 

3.4.4 Ordförråd  
”En människas ordförråd kan sägas bestå av två ”förråd”: ”dels de ord hon kan säga (aktivt 
ordförråd), dels de ord hon förstår när hon hör andra säga dem (receptivt ordförråd)” 
(Ladberg, 2003 s. 38). Dessa två olika förmågor styrs från olika centra i hjärnan. Inlärningen 
av uttal, grammatik och automatiserat språk betraktas som att de blir avslutade men 
individens ordinlärning är en process som är livslång. De erfarenheter som individen har varit 
med om bygger upp dennes ordförråd. I flerspråkiga miljöer är receptiv flerspråkighet vanlig, 
att individer lär sig förstå ett språk men aldrig börjar tala språket. De två olika ordförråden 
förväxlas vanligen av oss människor, att individer som inte kan tala ett språk inte heller 
förstår vad den andra säger (ibid.).  
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3.4.5 Pragmatisk kompetens  
Den pragmatiska kompetensen kan växa och utvecklas under hela livet. Det handlar om hur 
människor använder sina språkliga kunskaper för att kommunikationen ska fungera i 
verkligheten.  

Inget samtal består enbart av ord. Vi talar med ord – och samtidigt uttrycker vi oss alltid med kroppen. 
Ord och kroppsspråk ska stämma överens, detta är en ytterst viktig och subtil del av den pragmatiska 
kompetensen. Tonfallet, ansiktsuttrycket och gesterna ska understödja orden, inte motsäga dem 
(Ladberg, 2003, s. 42). 

Om ord och kroppsspråk motsäger varandra brister det i den pragmatiska kompetensen. För 
att människor ska utveckla en social och kulturell språkkompetens är det av betydelse att 
använda språket i många olika sammanhang och tala med olika individer om olika ämnen 
(Ladberg, 2003). Ladberg och Nyberg (1996) beskriver att det finns orsaker till att ett barn 
hindras från att lära sig ett språk. Om barn bemöts negativt och får svårt att komma in i 
gruppen, otrygghet och om något av barnets talade språk sällan talas blir barnen kunskaper i 
språket begränsade.  
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4 Teoretisk utgångspunkt 

Teorin som ligger till grund för denna studie är den sociokulturella teorin. Nedan förtydligas 
studiens sociokulturella utgångspunkt.  

Dysthe (2003) framhåller att beroende på vilken grundsyn människor har på lärande är 
motivation och engagemang avgörande. Att lärande är socialt, finns det minst två betydelser 
av: den ena utgångspunkten inriktar sig på det historiska och kulturella sammanhanget och 
den andra utgångspunkten fokuserar på relationerna och interaktionen mellan människor. 
Sociokulturellt perspektiv bygger på en konstruktivistisk syn på lärande men det läggs en 
betydande vikt vid att kunskap konstrueras genom samarbete i en kontext och att det inte 
primärt är genom individuella processer. Interaktion och samarbete betraktas som helt 
avgörande för lärande och inte bara som ett positivt element i lärmiljön. I ett sociokulturellt 
läroperspektiv använder vi människor artefakter eller redskap som stöd i lärprocesser och för 
att förstå omvärlden (ibid.).  

4.1 Lev Vygotskij och sociokulturell teori 
I ett sociokulturellt perspektiv beskriver Vygotskij att barnet utvecklar sitt språk i sociala 
relationer med andra, att lära sig prata är att lära sig tänka. Han hävdar att all utveckling sker i 
samspelet med andra människor. Intellektuell, social och emotionell utveckling går hand i 
hand (Vygotskij, 2005). Att lärandet har med relationer att göra klarläggs genom att 
deltagandet sker med andra människor och att deltagarnas samspel, språk och kommunikation 
är i fokus. De två sistnämnda är inte bara ett medel för lärande utan grundvillkoret för att 
lärande och tänkande ska kunna ske. ”Vi använder språket för att förstå och tänka för egen del 
och för att förmedla det vi förstår till andra” (Dysthe, 2003, s.49). Balansen mellan det 
individuella och sociala är en avgörande aspekt i varje läromiljö. Individens lärande är mycket 
mer än det som sker kognitivt, där omgivningen har stor betydelse. Å andra sidan är ett barns 
motivation till lärande avgörande i mån av att förskolan lyckas skapa en god lärmiljö. Oavsett 
vilket specifikt tema som studeras är det avgörande att det inte bara är individen som betraktas 
utan att det alltid omfattar individen i den sociokulturella miljön (ibid.). 

Som förskollärare är det av vikt att urskilja vad det enskilda barnet har för möjligheter till 
lärande. Därför är det betydelsefullt att i förskolan organisera en verksamhet så att 
pedagogerna utmanar barnet för att ta reda på dess förförståelse. När de har fått grepp om vad 
barnet förstår och inte förstår går det att utmana i barnets proximala utvecklingszon. Det 
handlar om att barnet tillsammans med en mer kompetent person kan klara av en färdighet 
som de ännu inte klarat av på egen hand (Lindö, 2009). Undervisning ska enligt Vygotskij 
vara en källa till utveckling. Det vill säga att vuxenstödet är centralt i denna teori för lärande. 
För de barn som inte har svenska som modersmål är ett starkt och genomtänkt vuxenstöd helt 
nödvändigt. Dessa barn behöver tydliga stödstrukturer och hjälp att utveckla strategier så de 
kan vidga sin förståelse och erövra det svenska språket (Dysthe & Igland, 2003; Lindö, 2009). 

Språket är det mest betydelsefulla medierande redskapet, där samtalet och interaktionen i 
vardagen mellan människor alltid har varit och kommer alltid att vara den viktigaste 
lärmiljön. Med Vygotskijs begrepp den proximala utvecklingszonen ville han inte i huvudsak 
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betona vad barnet redan kan utan istället vad barnet har för potential till utveckling (Dysthe, 
2003; Säljö, 2014). 

4.2 Mikhail Bakhtin och sociokulturell teori 
Igland och Dysthe (2003) framhåller att Bakhtins huvudintresse huvudsakligen var inriktat 
mot relationer, främst dialogen då den är den mest grundläggande relationella principen. Han 
beskriver människans existens som en dialog om språkbruk och att relationen mellan 
människor är betydelsefull i alla situationer. Det handlar inte bara om verbal kommunikation, 
utan också att det genom kroppsspråket kan överföras ett flertal sociala och kulturella 
fenomen. Utveckling förutsätter att det finns utrymme för dialog och genom detta kan det 
hjälpa människor att förstå en annan kultur på ett djupare sätt samt att upptäcka nya sidor och 
ny mening. Kulturen utgör grunden för kreativ förståelse och utveckling (ibid.). 
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5 Metod 

I denna del av arbetet inleder jag med att presentera hur urvalet gick till, för att sedan övergå 
till vilka vetenskapliga metoder som jag har använt mig av. Därefter skildras genomförandet 
och bearbetningen av hur analysen gjorts. Metodkapitlet avslutas med Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer.  

5.1 Urval  
Förskolepersonalen i denna studie har valts ut med utgångspunkt av deras erfarenheter kring 
arbetet med nyanlända barns språkutveckling, vilket var betydelsefullt för denna studie. Fem 
intervjuer och tre observationer har genomförts, där både förskollärare och barnskötare 
intervjuats och observerats. Övervägande delen av förskollärarna och barnskötarna arbetade 
med barn från tre till fem års ålder och i olika förskolor. Hjalmarsson (2014) tillägger att för 
att materialet av undersökningen ska bidra med betydande kunskap och ha en hög kvalité är 
det av vikt att se till att de som deltar i studien har yrkeserfarenhet.  

5.2 Datainsamlingsmetoder  

5.2.1 Intervjuer 
Studiens syfte var att få kunskap om förskollärares och barnskötares erfarenheter angående 
hur de arbetade med nyanlända barns språkutveckling, såväl modersmål som 
implementeringen av det svenska språket. För att syftet och frågeställningarna skulle kunna 
besvaras användes en kvalitativ semistrukturerad intervjumetod som dokumenterades med 
hjälp av ljudupptagning via mobiltelefon samt egna anteckningar. Intervjuerna tog cirka en 
halvtimme att genomföra. Fokus i studien låg på att personalen beskrev hur de arbetade med 
nyanlända barns språkutveckling i förskolan, där jag utgick från ett sociokulturellt perspektiv 
på lärande. Med denna semistrukturerade intervjumetod fick jag en djupare förståelse kring 
det jag avsåg att få kunskap om (Bilaga 1). Alvehus (2013) förklarar att då det handlar om 
semistrukturerad intervjumetod avses att intervjuaren har förberett frågor. Under intervjun har 
respondenten stor möjlighet att påverka intervjuns innehåll, och att intervjuaren är aktiv i sitt 
lyssnande för att på så sätt kunna ställa följdfrågor. Här är det inte bara de förberedda frågorna 
som är viktiga (ibid.). Fördelar med intervjuer är att jag som intervjuare får reflektioner ur 
respondentens synvinkel, att individen kan berätta om sina upplevelser och erfarenheter om 
ett visst fenomen samt att det finns möjlighet att gå fram och tillbaka mellan analys och 
intervju om det är något som intervjuaren inte har förstått eller behöver få förklarat. Två andra 
styrkor handlar om att det kan gå relativt fort att genomföra och att intervjuaren kan få ett 
brett material. En av intervjuns svagheter handlar om att inte ta för givet vad människor säger, 
att intervjun på så sätt ger en begränsad bild av ett fenomen och oftast måste kompletteras 
med fler metoder. En annan svaghet med intervjuer kan handla om att det kan uppstå 
feltolkningar mellan intervjuaren och personen som svarar, att intervjuaren kan ha ett annat 
syfte än vad informanten tänkt sig eller förstår (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). 

5.2.2 Ljudinspelning och anteckningar 
Som tidigare nämnts användes ljudinspelning vid de fem intervjuerna. Bjørndal (2005) 
framhåller att genom att använda sig av ljudinspelningar som hjälpmedel kan intervjuaren få 
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en betydligt större erfarenhets- och reflektionsgrund utifrån en pedagogisk situation. Han 
fortsätter beskriva att det finns två huvudsakliga fördelar med ljudinspelning. Den främsta är 
att det pedagogiska ögonblicket blir konserverat, att det blir registrerat och finns kvar. 
Inspelningarna gör det möjligt att spola tillbaka för att kunna höra situationen igen. Den andra 
fördelen är den stora rikedom av detaljer, varje gång ljudinspelningen spelas upp är det ett 
gynnsamt tillfälle att få syn på något nytt och intressant som inte tänkts på tidigare. Om 
lyssnaren fokuserar på olika saker vid varje uppspelning, skapas en mer ingående och djupare 
förståelse för det som sägs. Att använda sig av ljudinspelning säkerställer mer fullständig och 
noggrann information. Det ger även en stor möjlighet att hela tiden ”vara närvarande” i 
samtalet. Nackdelar med ljudinspelning inrymmer två begränsningar. Den första nackdelen 
handlar om intervjuarens placering av mobiltelefonen som ska spela in samtalet, då 
placeringen påverkar vilka ljud som registreras. Den andra nackdelen rörande att använda sig 
av flera mikrofoner kan påverka den pedagogiska situationen negativt (ibid.).  

Även anteckningar användes anteckningar under samtliga intervjuer, där jag skrev ned korta 
minnesanteckningar. Jag antecknade cirka en halv sida för varje intervju. Bjørndal (2005) och 
Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) skriver att det finns både fördelar och nackdelar med att 
använda anteckningar som kompletterande insamlingsmetod. Fördelar med att skriva 
anteckningar är om tekniken inte fungerat under intervjusituationen går det att återställa 
samtalets innehåll. Även att det kan göra intervjusituationen mer avslappnad. Nackdelar med 
att föra anteckningar är att omfattande anteckningar stör dialogen samt att viktig information 
kanske inte hinner registreras (ibid.). 

5.2.3 Observationer och observationsschema 
Utifrån detta resonemang som har beskrivits observerades tre respondenter då de var i 
interaktion med de nyanlända barnen för att säkerställa intervjusvaren, där jag även här utgick 
från ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Observationerna har genomförts i tre olika 
förskolor och varje observation tog cirka femton minuter. De situationer som observerades var 
då personalen var i interaktion med de nyanlända barnen. Exempel på situationer som 
observerades var samling, lek, barnens arbete vid lärplattan samt att en observation gjordes 
via lärplattan. Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) betonar att genom att komplettera 
intervjuerna med observationer styrks det respondenten har sagt, att intervjuaren själv får 
bekräfta materialet utifrån observationerna (ibid.). Lalander (2015) tydliggör ”Observation 
innebär att man dokumenterar det man som forskare bedömer vara meningsfullt att observera” 
(s. 108). Det finns två olika varianter av observationer, deltagande och icke-deltagande. Dessa 
kan också vara strukturerade eller ostrukturerade (Bryman, 2011). Då jag sökte efter något 
specifikt valdes strukturerade observationer, där jag observerade utan att på något sätt delta i 
det som hände, för att på så sätt påverka situationen så lite som möjligt. Då jag valde ett 
avgränsat fokus på observationerna, som i detta fall var barns språkutveckling, var det av vikt 
att följa ett tydligt strukturerat sätt för hur anteckningarna skulle dokumenteras. I och med 
detta färdigställde jag i förväg ett observationsschema där mina anteckningar skrevs ner 
strukturerat (Bilaga 2). Direkt efter observationerna renskrevs och utvecklades anteckningarna 
som gjordes.   
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5.3 Genomförande  
Innan studien påbörjades kontaktades förskolechefer vid de aktuella förskolorna, där alla 
tillfrågade jobbade inom en och samma kommun i norra Sverige. Sedan tog jag personligen 
kontakt med de personer som kunde tänka sig att ställa upp på antingen bara intervju eller 
både intervju och observation. Därefter skickades ett samtyckesbrev (Bilaga 3) till de 
tillfrågade som tackat ja till medverkan i studien. I mailet bifogade jag även ett 
informationsbrev till vårdnadshavarna där jag förklarade syftet med studien och varför jag var 
där (Bilaga 4). 

5.4 Bearbetning, tolkning och analys 
Det empiriska materialet som samlades in från de inspelade intervjuerna bearbetades i form av 
transkribering. Transkriberingen från de fem intervjuerna blev arton och en halv sida 
dataskrivet material och som utfördes direkt efter intervjuerna. Öberg (2015) lyfter att 
transkriberingen bör göras så snart som möjligt efter intervjun för att intrycken därifrån skall 
vara så ”färska” som möjligt (ibid.). Transkribering förklaras med att överföra ett 
teckensystem till ett annat, vanligtvis handlar det om att överföra verbal kommunikation till 
text, där den utskrivna intervjun utgör det empiriska materialet. Ett övergripande syfte är att 
transkriberingen ska återge det som sägs i situationen. En fördel med att överföra inspelad 
kommunikation till text är att den framträder på ett tydligare sätt vilket gör det lättare att 
kunna få en överblick över de mönster som uppvisas. Sannolikt kommer saker och ting att 
visa sig som troligtvis annars hade förbisetts. Om transkriberingen sker på dator så underlättar 
ett sådant program sorteringen av och överblicken över materialet (Svensson & Ahrne, 2015; 
Bjørndal, 2005). Då transkriberingen skrivs behöver språket justeras för att det ska bli 
läsvänligt och för att den intervjuade personen ska framställas på ett rättvist sätt (Eriksson-
Zetterquist & Ahrne, 2015). Utifrån de anteckningar som har gjorts benämner Rennstam och 
Wästerfors (2015) tre grundläggande arbetssätt i forskningsprocessen efter att det empiriska 
materialet är insamlat. Dessa är: att sortera, då forskaren aktivt sorterar materialet för att få 
ordning i sin analys. Att sedan ordna och kategorisera sitt material för att kunna se mönster 
och svar på de frågor som har formulerats. Att sedan reducera empirin innebär att sortera bort 
det som inte är relevant för studien, då det inte går att visa allt. Genom detta finns en god 
grund att kunna berätta något väsentligt. Det sista arbetssättet går ut på att argumentera, det 
vill säga att ställa empirin i förhållande till teorier och tidigare forskning (ibid.). De 
transkriberade intervjuerna skrevs ut med hjälp av en skrivare, sorterades och kategoriserades 
utifrån forskningsfrågorna. Sedan reducerades sådant som inte var relevant. När detta var 
gjort hade jag en klar bild av den insamlade empirin. Utifrån detta har jag kopplat empirin till 
teorier och tidigare forskning. Rennstam och Wästerfors poängterar vidare att dessa tre 
beskrivna begrepp präglas av studiens forskningsfrågor och teoretiska utgångspunkt, som 
både kan möjliggöra och begränsa analysen (ibid.). I denna studie har jag tydligt utgått från ett 
sociokulturellt perspektiv i mina intervjuer och observationer. Det har inte varit självklart att 
de tillfrågade pedagogerna har arbetat utifrån det sociokulturella perspektivet.  
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5.5 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2002) skriver att inom forskningsetiken är det av stor vikt hur jag som 
forskare behandlar de personer som deltar i den vetenskapliga undersökningen. De personer 
som deltar i studien har ett berättigat krav på skydd mot olämplig insyn i deras 
livsförhållande, psykisk och fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Jag som forskare 
har en skyldighet till de personer som medverkar att de känner sig trygga med att delta. Det 
finns fyra grundläggande huvudkrav: Informationskravet som innebär att jag ska informera 
personerna som ska delta i undersökningen om studiens syfte och de villkor som gäller för 
deltagande. Att deltagandet i studien är frivilligt och det går att avbryta när som helst. 
Samtyckeskravet innebär att forskaren ska få ett samtycke av de berörda personer som ska 
delta i studien. Konfidentialitetskravet innebär att personer som deltar i studien förblir 
anonyma, där respondentens namn inte kommer att förekomma. Materialet som samlas in 
skall förvaras så att utomstående inte kan ta del av det. Nyttjandekravet är det fjärde och sista 
kravet som innebär att det insamlade materialet inte får användas eller utlånas för 
kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften (ibid.). Empirin som jag har samlat in 
genomfördes med hjälp av intervjuer, och för att säkerställa intervjusvaren observerades 
pedagogerna i interaktion med de nyanlända barnen för att se om svaren de sagt i intervjun 
motsvarade hur de faktiskt arbetade med barnens språkutveckling. Som förberedelse inför 
intervjuerna informerade jag respondenterna om syftet med min forskning och att empirin 
skulle användas i mitt examensarbete som är en del av min utbildning till förskollärare. Jag 
tydliggjorde för respondenterna att Vetenskapsrådets forskningsetiska principer låg till grund 
för min forskning och att de skulle förbli anonyma. Jag lämnade ett samtyckesbrev till de 
pedagoger som valde att delta i studien, samt ett informationsbrev till barnens vårdnadshavare 
med information om varför jag var i barngruppen och mitt syfte med detta (Bilaga 3 & 4).  



 
 

17 

6 Resultat 

I följande avsnitt redogörs för studiens analyserade empiri, utifrån forskningsfrågorna: ” Hur 
arbetar personalen med utvecklingen av det svenska språket för nyanlända barn?”, ”Vilka 
möjligheter ges till de nyanlända barnen att fortsätta utveckla sitt modersmål i förskolan?”, 
”Vilka svårigheter ser personalen med implementerandet av det svenska språket?” samt 
”Vilken betydelse har miljön i förskolan för nyanlända barns språkutveckling enligt 
personalen?” som har gjorts om till fyra rubriker. Pedagogerna som deltagit i studien kommer 
att presenteras som pedagog 1, pedagog 2, pedagog 3, pedagog 4 och pedagog 5. Resultatet 
illustreras med personalens beskrivningar. Detta förstärks med vad som visats vid 
observationstillfällena. Pedagogernas uttalanden kommer att redogöras i citat.  

6.1 Personalens arbete med det svenska språket för nyanlända barn  
I denna del presenteras pedagogernas olika uppfattningar om hur de arbetar med den svenska 
språkutvecklingen för nyanlända barn samt vilka metoder de använder sig av. De fyra 
rubrikerna representerar en sammanställning av resultatet av min forskning, där ingen rubrik 
är kopplad till någon enskild pedagog.  

6.1.1 Trygghet 
Resultatet visar att alla pedagoger som har deltagit i studien har olika uppfattningar om hur de 
arbetar med den svenska språkutvecklingen för nyanlända barn. Det är två pedagoger som 
nämner att tryggheten är viktig för de nyanlända barnens språkutveckling. ”Just att ge barnen 
möjlighet att leka och att de får känna trygghet, att de får glömma det där som dom har 
hemma” (Pedagog 2). 

Alltså vi jobbar ju egentligen lika som med dom andra barnen, för att många av dom här barnen som 
kommer så är det inte språket som man först och främst tänker på, utan det viktigaste är ju att skapa en 
trygghet på avdelningen för barnen. Att skapa en kontakt med dem, det är jätteviktigt (Pedagog 1). 

6.1.2 Likheter i användandet av metoder 
Resultatet tolkas utifrån pedagogernas uttalanden som visar att det finns likheter i de metoder 
som används i förskolorna för att de nyanlända barnen ska tillägna sig det svenska språket. I 
samtliga verksamheter är pedagogerna tydliga med att använda sig av bildstöd, besöka 
biblioteket för att låna böcker, använda digitala verktyg såväl lärplatta som Pen Pal. De 
arbetar också mycket med rim och ramsor och sjunger med barnen, främst rörelsesånger 
eftersom dessa är konkreta och barnen inte behöver ha det svenska språket fullt utvecklat för 
att hänga med. De ser fördelar med att barnen får lära sig svenska från grunden och de är mån 
om att använda ett enkelt språk där upprepning är viktigt, samt att de artikulerar väl och 
försöker tala långsamt för att underlätta för barnen att förstå. För att stimulera berättandet som 
en viktig del i språkutvecklingen används sagopåsar och annat konkret material, vilket enligt 
pedagog 3, ”underlättar att visa och benämna de olika sakerna/delarna för barnen direkt”. 
Samtliga pedagoger menade att de såg ett stort intresse från barnens sida att lära sig det 
svenska språket som exempelvis pedagog 5 uttrycker ”barn är ju som svampar, dom suger 
verkligen åt sig allt det här”. Således gick det att se en samstämmighet bland de olika 
pedagogerna. 
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6.1.3 Litteraturens betydelse  
Två av pedagogerna nämnde att de med utgångspunkt från bilderna tittar och samtalar om 
bilderna tillsammans, istället för att läsa böckerna som personalen lånar på biblioteket. 
Pedagog 4 berättade, då barnen börjar förstå blir de intresserade och vill att någon ska läsa 
hela boken. Före det blir det att peka och berätta kortfattat, med andra ord pusha på deras 
språkglädje. Pedagog 2 framför ytterligare att det alltid ska finnas böcker i verksamheten, 
såväl böcker med svensk text som böcker på barnens språk för att de ska se sitt eget alfabet. 
Däremot nämner ingen av pedagogerna att de ”plockar ut” de nyanlända barnen för att jobba 
med språkutvecklingen och pedagog 1 förtydligar detta: ”Vi plockar inte ut barn inklusive 
nyanlända bara för att jobba med språket”. 

6.1.4 Olikheter i användandet av metoder 
Resultatet tyder på att det finns olikheter i de metoder som används i förskolorna. Två av 
pedagogerna beskriver att de gestikulerar och använder kroppsspråket för att visa vad de 
menar och pedagog 1 beskriver uttryckligen metoder som inte används i någon av de andra 
förskolorna: 

Sen så använder vi TAKK teckenkommunikation, Bornholmsmetoden där vi har tagit hem 
språkutvecklingsljud, den har vi jobbat ganska mycket. Vi går efter språktåget, det bygger ju på hur 
språket utvecklas, att först så lyssnar vi på ljuden och sen jobbar vi med rim och ramsor och så har vi 
sammansatta ord och så jobbar vi med meningar och ord. Å då beror det ju på om man har alla 
vagnarna fulla och det gäller ju också att kunna bilda som med sammansatta ord, att kunna sätta ihop 
orden och se att det blir ett enda ord, sådana saker jobbar vi med jätte mycket med alla barn. Egentligen 
för de här nyanlända barnen så syns det ju att dom, eller man hör det att egentligen så är det melodin på 
det vi pratar som de först lyssnar på (Pedagog 1). 

Pedagogen redogör i citatet för att de arbetar rätt mycket med Bornholmsmetoden, till en 
början med att lyssna på språkljuden. Detta synliggjordes vid en observation då barnen 
arbetade med detta. En pedagog och två nyanlända barn sitter och arbetar vid lärplattan. 
Barnen skulle para ihop rätt ljud med rätt bokstav. Jag tolkade att pedagogen var tydlig i sina 
förklaringar till barnen och att de lyssnade och tog till sig av vad hon sade. Här synliggjordes 
hur stor betydelse modersmålet har för att kunna tillägna sig ett till språk, om barnet har ett 
rikt eller ett fattigt modersmål. Iakttagelsen och den uppfattning som jag fick var att då 
modersmålet aktivt tränas och talas, som i detta fall gjordes hos ena barnet, tillägnas ett 
andraspråk bättre än om barnet har ett fattigt modersmål. Det som pedagogen beskriver 
ytterligare i citatet är att nyanlända barn först lyssnar på melodin när vi svenskar pratar. Detta 
visade sig också i en observation. Denna observation gjordes via lärplattan, då någon i 
personalen filmat en situation med en flicka som hade nyanlänt till Sverige. Hon hade varit i 
Sverige i cirka två till tre månader. Det var tydligt att flickan pratade, men jag fick berättat för 
mig att personalen på förskolan ”trodde att den här personen berättade någonting för oss på 
sitt modersmål men det var så här att mamman förstod inte heller vad flickan sa” (Pedagog 1). 
Sedan berättade pedagogen vidare att: 

I det här fallet var det väldigt tydligt att det var det som var början och nu, det var för man kan säga en 
månad sen och nu har enstaka ord börjat komma och då beror det ju på hur utvecklat du har ditt eget 
modersmål, om barnet har ett modersmål som är rikt eller fattigt.  
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Något som också framkom i intervjuerna var att en pedagog talade om att i förskolan där hon 
arbetar använder de metoden Språklust, något som ingen annan pedagog nämner. ”Språklust 
är språkstimulering med språkövningar. Den är uppbyggd så att första kapitlet börjar med 
lyssna-övningar, sen munmotorik och så avancerar den” (Pedagog 5).  

Sammanfattningsvis framgår det i resultatet att det finns såväl likheter som skillnader i de 
metoder som används i förskolorna. Några av metoderna brukas i samtliga förskolor medan 
det fanns några metoder som endast användes i två av förskolorna.  

6.2 Möjligheter till att fortsätta utveckla sitt modersmål i förskolan 
I den här delen av uppsatsen presenteras metoder som pedagogerna använder sig av i arbetet 
med att de nyanlända barnen ska fortsätta utveckla sitt modersmål i förskolan. I detta 
sammanhang skildras såväl likheter som skillnader i de metoder som används.  

6.2.1 Modersmålspedagog i förskolan 
Resultatet visar att ingen av förskolorna har modersmålspedagoger att tillgå, något som 
samtliga pedagoger uttryckte skulle ha varit en tillgång för förskolan. Pedagog 4 förklarar att 
de ibland har haft SFI-elever, Svenska För Invandrare, och då är det av vikt att de har ett 
modersmål som något barn i barngruppen har för att det ska vara en tillgång. Pedagog 3 
belyser att de har haft instegsjobbare, det är en människa med utländsk bakgrund som fått 
praktik och ska hjälpa sig själv in i arbetslivet. Ibland läser de SFI och däribland andra kurser. 
Detta blir ett sätt för dem att lära sig prata svenska och se hur det svenska samhället fungerar. 
Hon beskriver att detta har varit ett fantastiskt bra stöd för de nyanlända barnen. Både 
pedagog 3 och 4 ser detta som en stor tillgång. Pedagog 2 anser att oavsett om det finns 
tillgång till modersmålspedagog eller inte är det av betydelse att barnen får möjlighet att tala 
sitt modersmål i förskolan. Det är av vikt att personalen visar intresse för barnens modersmål 
men problemet för pedagogerna ligger i att de inte kan uttala rätt och att pedagoger och barn 
det på så vis blir litegrann på samma plan, mer jämbördigt. Pedagog 3 tydliggör: 

Nej, det är som riktlinjerna säger att i förskolan ska det arbetas med modersmålsstöd vilket inte ska 
förväxlas med modersmålsundervisning som görs i grundskolan, utan att för våran del handlar det om 
att de ska få ta det naturligt i vardagen och att det ska som jobbas med på olika sätt i det dagliga 
språket. 

6.2.2 Likheter i användandet av metoder 
De metoder som används för att de nyanlända barnen ska ges möjlighet att fortsätta utveckla 
sitt modersmål i förskolan, beskriver pedagog 5 som: ”Det hänger ju tyvärr lite på intresse hos 
pedagogerna på de specifika förskolorna”. Uppfattningen som jag får, tolkar jag som att alla 
pedagoger ansåg att de inte kunde erbjuda så mycket då de inte kan tala barnens modersmål. 
De likheter i metoder som barnen erbjuds i förskolan är att alla deltagande förskolor i studien 
lånar böcker på biblioteket, både på svenska och på barnens modersmål. 

6.2.3 Tekniska hjälpmedel 
Fyra av fem pedagoger beskriver att de använder QR-koder. Det används till exempelvis för 
att läsa sagor, sjunga och till rim och ramsor på olika språk. Pedagog 3 förklarar att ”QR-
koderna, är en fantastisk metod om man tänker för barnens modersmåls skull. En QR-kod 
läses av via lärplattan och så står det oftast vilket språk som pratas så man vet”. Vidare 
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framhåller pedagogen att hon sjunger mycket barnvisor eller sånger tillsammans med barnen 
på både svenska och barnens modersmål. Hon betonar att då de sjunger på de nyanlända 
barnens modersmål används lärplattan och QR-koder med inspelningar som sjunger deras 
sånger. Lärplattan var något som flitigt användes av samtliga pedagoger i min undersökning. 
”Vi har väldigt mycket appar mot nyanlända som är enkla för barnen att lära sig, så vi 
använder mycket digitalt” (Pedagog 3).  

Pen Pal är en penna som fungerar så att det är en mikrofon med Mp3 minne och en scanner 
som läser högt. Till den här pennan finns mycket material att tillgå, bland annat rikligt med 
böcker som finns inlästa på de flesta språk som talas i världen, ett verktyg som användes av 
två av det totalt fem pedagogerna. ”Vi har köpt handdockor från typ IKEA och stoppar in 
pennan i den så då blir det ju dockan som pratar och det har faktiskt varit riktigt bra för att 
fånga barnen” (Pedagog 5). Pedagog 1 beskriver det även som ”Vi har en sån här Pen Pal och 
sen så brukar vi låna böcker på biblioteket som finns på deras modersmål. Då det har funnits 
det som passat så har vi använt oss av pennan”.  

En av pedagogerna nämner att de har en Pen Pal i verksamheten men den används sällan.   

I det här fallet förstod inte dom här barnen som pratade arabiska, det vart inte bra och jag kan ju inte 
säga om det var uttalet på pennan som dom inte förstod, jag kände att nej det här är inte bra och sen har 
inte jag använt den så mycket (Pedagog 2). 

6.2.4 Lekens betydelse för modersmålsutvecklingen 
Pedagog ett understryker att leken i förskolan är angelägen för nyanlända barns 
modersmålsutveckling. En betydande mening för barn med samma modersmål är att får vara 
tillsammans i en mindre grupp så att de kan kommunicera med varandra, och det har gett en 
trygghet för barnen. När barnen kommer till förskolan pratar de svenska med personalen och 
det framkommer att de sällan väljer ord på sitt modersmål. Däremot visade det sig att barn 
som har samma modersmål använder sitt modersmål sinsemellan i den fria leken. ”Det hör 
man ju att dom gör så att det är en bra trygghet att vara en liten grupp” (Pedagog 1). Pedagog 
2 tydliggör att det är av vikt att ge den möjligheten till de barn som har samma modersmål att 
de får tala det i leken. Eftersom ingen i personalgruppen talar barnens modersmål blir det 
viktigt enligt pedagogen att de bejakar och uppmuntrar barnen att använda sitt modersmål i 
exempelvis leken. Ytterligare två av pedagogerna som nämner att de arbetar med de 
nyanlända barnen i mindre grupper, då de anser att det är ett bra sätt för att de ska bli 
inkluderade i gruppen och att det blir lättare för dem att förstå sammanhanget. Under två 
observationer kan detta stärkas, under första observationen uppmärksammades två barn som 
satt och ritade. Det tyder på att de hade samma modersmål, för jag noterade att när de talade 
sinsemellan syntes det att de förstod varandra. De talade inte svenska. Vid andra 
observationen var det några nyanlända barn som lekte och när de talade med varandra, så 
talade de inte svenska. Jag tolkar det till att även de använde sitt modersmål i 
kommunikationen med varandra. 

6.2.5 Modersmålets betydelse 
Två av de fem intervjuade pedagogerna berättar att de använder sig av vårdnadshavarna till de 
nyanlända barnen för att personalen ska få kunskap om ord på barnens modersmål. ”Vi tar 
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också hjälp av föräldrarna till barnen för att föräldrarna ska få känna delaktighet, jamen i den 
svenska verksamheten” (Pedagog 5).  

Alla pedagoger var eniga om att modersmålet har stor betydelse för flerspråkiga barns 
utveckling. Det som framkom från pedagogerna var att modersmålet är en stor del av barnens 
identitet och att det har att göra med barnets personliga utveckling, självbild och självkänsla. 
Vidare anser pedagogerna att om barnet har flera språk inklusive sitt modersmål, sägs det att 
barnet är språkbegåvat, och att det är definitivt det grundläggande samt att det är väldigt 
viktigt att ha ett välutvecklat modersmål.  

Utifrån insamlad data framgick det dock att alla pedagoger någon gång hade varit med om att 
vårdnadshavare till de nyanlända barnen vill att de bara ska prata svenska i förskolan. 
Pedagog 3 berättar att: ”Oftast funkar det bra att kommunicera med föräldrarna”. Pedagog 4 
berättade om en situation hon hade varit i med en liten nyanländ pojke, vars modersmål var 
somaliska. ”Jag frågade: vad heter det på somaliska? Nä, sa han. Pappa har sagt att jag pratar 
somaliska hemma, svenska här!”.  

Vårdnadshavare till nyanlända barn ursäktar sig ofta. Å det är ju det där att nä men dom ska lära sig 
svenska för nu är vi i Sverige. Barnen ska bara prata svenska i förskolan, men då är det ju det här att 
kommunicera med dem berätta varför och att vi ser det som en tillgång och inte som något jobbigt utan 
det ger oss mycket också. Dom gånger det har varit svårigheter att nej, nej i förskolan ska man bara 
prata svenska då har man bara pratat med föräldrarna och försöker ha en bra dialog då förstår dom vår 
tanke med det men det är då viktigt att man har en tanke, att man har ett svar för det kommer ganska 
ofta det där för dom vill inte ligga till last. Dom vet inte riktigt vad de kan kräva eller ja dom vill ju som 
inte kräva något (Pedagog 5).  

Med utgångspunkt från ovanstående citat verkar det vara av stor vikt att förklara för 
vårdnadshavarna så de förstår varför det är viktigt att barnen ska tala sitt modersmål och att 
pedagoger ser det som en tillgång. 

6.3 Svårigheter med implementerandet av det svenska språket 
Alla pedagoger är överens om att de inte upplevt att det finns svårigheter med att lära de 
nyanlända barnen det svenska språket men att det dock kan vara så att alla barn inte alltid är 
mottagliga för ett nytt språk. Pedagog 2 beskriver att de har haft barn som inte förstod att de 
hade vinning av att lära sig det svenska språket. En pojke var inte ett dugg intresserad av att 
lära sig det svenska språket, men när han väl förstod att han kunde göra sig förstådd om han 
pratade med svenska ord, så blev det en helt annan sak. Pedagogen förklarar att det handlar 
om barnets mognadsgrad, att barnen kommer med väldigt mycket i sin ryggsäck att de inte 
orkar ta in ett nytt språk. ”Är du tre år, har flytt från ett annat land, börjar i en svensk förskola 
och har upplevt otroligt mycket som inte jag har upplevt. Det går inte att föreställa sig vad 
dessa barn har varit med om” (Pedagog 2). 

Pedagogerna är tydliga i sitt beskrivande att de tycker att det är väldigt intressant och att de 
tror barnen blir rikare när de har flera språk, att det egentligen bara är en fördel för dem. En 
pedagog anser att det ibland är svårt att få de nyanlända barnen att använda sitt modersmål för 
att föräldrarna till barnet har sagt att nu är vi i Sverige, nu ska du lära dig prata svenska. 
Vårdnadshavarna vill att barnen bara ska prata svenska i förskolan för att de är i Sverige och 



 
 

22 

att de ska prata sitt modersmål hemma, men det finns gånger då det har varit tvärtom också, 
vilket pedagog 1 tydliggör: 

Men egentligen så kan man ju säga att dom, man ser ju på barn som kommer att om dom inte har ett 
modersmål som är välutvecklat så är det ju svårt att ta till sig det nya språket för dom löper ju sida vid 
sida gör dom ju, språken. Så att du kan ju inte få en svenska som är jätte avancerad om du inte har ett 
modersmål som du förstår dig på för du måste ju ha någon kombination där emellan.  

Grunden till språktillägnandet är att barnen ges möjlighet till att tala sitt modersmål för att de 
på bästa sätt skall kunna lägga en god grund till sitt andraspråk.   

6.4 Miljöns betydelse för nyanlända barns språkutveckling  
Resultatet visar en enighet bland de intervjuade pedagogerna om att miljön är viktig för barns 
språkutveckling. En pedagog benämner att miljön har stor betydelse för att barnen ska kunna 
känna trygghet. ”Jag tror att det har jättestor betydelse för dom här barnen som har varit på 
flykt länge och har haft en lång och krånglig väg” (Pedagog 1). Hon fortsätter berätta att hon 
tror att många barns språkutveckling har stagnerat under flykten men att hon tycker att det är 
bra att barnen får komma hit men att det finns relevans i att barnen ändå måste ha med sig 
sina föräldrar som kan ge dem deras modersmål, och att det kulturella också finns med i 
bilden. Människor som har en annan kulturell bakgrund än svensk har en annan syn på saker. 
”Det kulturella har en jättestor betydelse i vårat jobb samtidigt så vill man ju att de ska få 
använda sin egen kultur för i där ingår ju språket också” (Pedagog 1)  

Fyra av fem pedagoger nämner att de i verksamheten har dockor med olika etniska utseenden 
och att det är naturligt att det inte bara ska finnas ljusa dockor att tillgå. De menar att det är av 
betydelse att ha en miljö som stimulerar till lek och kommunikation, att ha saker som barnen 
får leka med. Att de nyanlända barnen får möjlighet till att leka, känna trygghet och glömma 
det jobbiga som de har hemma för en stund. ”Förskolan ska vara rolig trygg och lärorik, det är 
våra ledord” (Pedagog 2). ”Miljön är fantastiskt viktig, att den är språkinbjudande eller 
inbjudande överhuvudtaget. Barn leker mycket, att kunna leka det är också en 
språkutveckling, barnen lär sig hur de socialiserar sig, hur leken går till och hur de pratar i 
leken”(Pedagog 3). Dessa barn har aldrig varit i grupp och en av pedagogerna betonar att vi 
har en grupp barn och de kommer från många olika länder, ”att då ha lyckats få ihop gruppen 
så att dom leker så bra som dom gör, det är jättekul!”(Pedagog 2). Pedagog 4 benämner att: 
”Vi tänker väldigt mycket på lärmiljö, att det ska vara inbjudande och att det ska finnas 
framme material så barnen lätt kan använda sig av det. Annars har vi uppsatt QR-koder på 
väggarna och annan dokumentation, så att barnen kan återkoppla”. Pedagog 5 tillkännager 
under intervjun att de på förskolan tänker väldigt mycket på vad de köper in. För återigen, 
barn som kommer till ett nytt land där det talas ett nytt språk, där alla dockor är kritvita och 
alla huvudrollsinnehavare i böcker är kritvita, det skulle inte vara så välkomnande. Utan 
barnen ska kunna känna igen sig likaväl i böcker som bland leksaker. Att det inte bara ska 
vara vita människor utan det ska vara alla olika utseenden. Hon understryker att: 

Miljön har stor betydelse, det speglar vad vi bjuder in till, vad vill vi förmedla med det vi har på 
väggarna och hur vi möblerar, så att vi har ju ett genomgående tänk när vi köper material till förskolan. 
Om det är leksaker, böcker eller spel eller vad som helst så ska det vara, det ska representera alla slags 
människor. Vi köper inte bara askungen och snövit utan vi köper Aladdin och Mulan också. Köper vi 
dockor köper vi dockor med olika etiska utseenden. Ja, men även att böckerna vi lånar att det är till 



 
 

23 

exempel rullstolsburna barn för att visa att det är såhär samhället ser ut idag. Vi är ett mångkulturellt 
samhälle och det ska som genomsyras i förskolan (Pedagog 5) 

Sammanfattningsvis har miljön stor betydelse för nyanlända barns språkutveckling, vilket 
pedagogerna beskriver. Det som även är viktigt för barns språktillägnande är hur 
förskolepersonalen väljer material samt hur de inreder verksamheten.  
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7 Diskussion 

I detta avsnitt kommer jag att diskutera de val jag gjort i studien. Inledningsvis kommer 
metodvalen att avhandlas. Därefter kommer studiens bakgrund och resultat att sammanfattas 
och diskuteras, utifrån studiens syfte, vilket var att få kunskap om förskollärares och 
barnskötares erfarenheter angående hur de arbetar med nyanlända barns språkutveckling, 
såväl modersmål som implementeringen av det svenska språket. Därtill också 
forskningsfrågorna: ”Hur arbetar personalen med utvecklingen av det svenska språket för 
nyanlända barn?”, ”Vilka möjligheter ges till de nyanlända barnen att fortsätta utveckla sitt 
modersmål i förskolan?”, ”Vilka svårigheter ser personalen med implementerandet av det 
svenska språket?” samt ”Vilken betydelse har miljön i förskolan för nyanlända barns 
språkutveckling enligt personalen?”. Avslutningsvis kommer implikationer för 
förskolläraryrket att belysas samt förslag till fortsatt forskning.  

7.1 Metoddiskussion  
I detta avsnitt kommer de valda metoderna att kritiskt granskas för att förtydliga att de valda 
metoderna slutligen har medfört att syftet och forskningsfrågorna har besvarats. I och med att 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer låg till grund för min studie så har de fyra 
informationskraven som är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet därmed följts och uppfyllts.  

7.1.1 Urval 
Innan studiens data kunde samlas in gjorde jag ett urval av vilka pedagoger som skulle delta i 
studien. Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) lyfter att de forskningsfrågor som jag vill ha 
svar på är avgörande för de människor som kommer att intervjuas. Hjalmarsson (2014) 
tillägger att i en undersökning som syftar till att bidra med kunskap är det av vikt att de 
deltagande pedagogerna har yrkeserfarenhet och att de har arbetat ett visst antal år med 
nyanlända barns språkutveckling. Då syftet med studien var att skapa en djupare förståelse för 
pedagogers erfarenheter kring nyanlända barns språkutveckling, ansåg jag att urvalet av de 
pedagoger som deltagit i studien var relevanta då jag fått svar på mina frågeställningar. De 
hade alla lång erfarenhet och bred kunskap av att arbeta med nyanlända barn, vilket gjorde att 
de kunde ge utförliga svar på det jag efterfrågade.  

7.1.2 Intervjuer  
Kvalitativa semistrukturerade intervjuer användes i studien. Med en kvalitativ 
forskningsstrategi förklarar Bryman (2011) att vikten läggs vid respondenternas ord samt 
betydelsen av hur individerna uppfattar och tolkar sin sociala verklighet. Detta gav mig 
fördelen att få bredare svar genom att jag som intervjuare hade förberett frågor samt att jag 
som intervjuare hade möjlighet att ställa följdfrågor (ibid.). Det var inte bara de förberedda 
frågorna som var viktiga och detta gav respondenterna möjlighet till att utveckla sina svar. 
Respondenterna har under intervjun möjlighet till att påverka innehållet i intervjun, samt att 
det ges möjlighet att förtydliga och omformulera frågor (Alvehus, 2013; Eriksson-Zetterquist 
& Ahrne, 2015). Under intervjuerna redogjorde respondenterna detaljerat för sina erfarenheter 
och upplevelser av att arbeta med flerspråkighet och kunde genom detta påverka innehållet i 
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intervjun. Med utgångspunkt från valet att intervjumetod där jag aktivt lyssnade till 
respondenternas svar samt genom att ställa följdfrågor fick jag ett tydligare och mer 
omfattande svar på det som efterfrågades. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) nämner 
dock att det finns svagheter med att enbart använda sig av intervjuer, eftersom det ger en 
begränsad bild av något specifikt och att det kan uppstå feltolkningar mellan intervjuare och 
respondent. Denna metod måste oftast kompletteras med andra metoder (ibid.). Jag övervägde 
detta och kom fram till att jag ville ha ett så tillförlitligt resultat som möjligt, därför användes 
både intervjuer och observationer. 

7.1.3 Ljudinspelning, anteckningar och transkribering 
Under intervjusituationerna användes ljudinspelning via mobiltelefon. Som Bjørndal (2005) 
nämner är ljudinspelning ett enastående hjälpmedel som gör att forskaren får en betydligt 
större erfarenhets- och reflektionsgrund att stå på inför den efterföljande transkribering. 
Främst belyser han två faktorer som har en positiv inverkan: att situationen blir konserverad 
samt den stora detaljrikedom som ljudinspelning ger. Med stöd av ljudinspelning kunde jag 
vara mer ”närvarande”, skapa en djupare förståelse av det som sades samt att det säkerställde 
en mer fullständig och noggrann information av det respondenten sagt. Det var dock ingen av 
respondenterna som tydliggjorde att de kände sig obekväma med att jag spelade in intervjun, 
vilket innebar att jag kunde få utförliga svar. Egna anteckningar var också något som 
användes under intervjusituationerna, då jag antecknade korta minnesanteckningar såsom 
gester och minspel då det inte kunde fångas med ljudinspelningen. Eriksson-Zetterquist och 
Ahrne (2015) tydliggör att penna och papper är grundläggande teknik som kan vara 
fördelaktig att använda sig av om det sägs något som inte kommer med på inspelningen eller 
om tekniken inte fungerar (ibid.). Bjørndal (2005) nämner ytterligare fördelar med att skriva 
egna anteckningar, nämligen att intervjusituationen kan bli mer avslappnad. Dock nämner han 
även nackdelar med denna metod. Om intervjuaren skriver omfattande anteckningar stör det 
dialogen likaså att det kan förekomma att angelägen information kanske inte hinner 
registreras (ibid.).  

Svensson och Ahrne (2015) förklarar att de transkriberade intervjuerna, alltså den utskrivna 
intervjun kommer att utgöra det empiriska materialet som sedan kommer att bearbetas och 
analyseras (ibid.). Jag fann att detta arbete var otroligt tidskrävande men jag är glad att jag 
transkriberade så pass fort som jag gjorde efter intervjuerna för att intrycken skulle vara så 
”färska” som möjligt. Fastän det var tidskrävande med transkriberingen så ansåg jag att 
empirin blev tydligare än innan då jag skrivit ned den på papper. 

7.1.4 Observationer och observationsschema 
Strukturerade, icke-deltagande observationer är studiens andra datainsamlingsmetod. Genom 
att jag kompletterade intervjuerna med observationer styrks det respondenterna har sagt och 
Lalander (2015) påtalar att vad människor säger och beskriver kan vara en helt annan sak än 
vad de visar i praktisk handling (ibid.). I studien var det gynnsamt att jag själv fick bekräfta 
materialet utifrån observationerna när pedagogerna var i interaktion med de nyanlända 
barnen, för att se hur de förhöll sig i arbetet med barnens språkutveckling. När jag 
observerade utgick jag från ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Detta gav mig en rikare 
bild över hur pedagogerna faktiskt arbetar med barnens språkutveckling. Bryman (2011) 
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betonar att icke-deltagande observationer handlar om att det är en situation där observatören 
iakttar men deltar inte i det som sker i miljön. Observatörer som är strukturerade är sällan 
deltagande i det som sker. Han fortsätter beskriva att i studier som bygger på strukturerade 
observationer har observationsschemat en viktig plats (ibid.). När det gäller de strukturerade 
observations-anteckningarna var det fördelaktigt att renskriva och utveckla mina anteckningar 
direkt efter observationen.  

Studien genomfördes med fem intervjuer och tre observationer, vilket Öberg (2015) 
framhåller att respondentens berättelser kan stärkas med hjälp av observation. Det finns en 
mindre risk att missförstå respondenten om observation sker efter intervjun för att bekräfta det 
som sades (ibid.). Detta var fördelaktigt då datan som jag samlat in visade på likheter dock 
enstaka skillnader i de metoder som användes för barnens språktillägnande. Men i det stora 
hela var intervjuerna tydliga där deras utsagor förstärktes med observationer.  

Syftet med studien var att undersöka hur personalen i förskolan förhåller sig till arbetet med 
nyanlända barns språkutveckling, såväl modersmål som implementeringen av det svenska 
språket. Med denna beskrivna metod anser jag att syftet är besvarat.  

7.2 Resultatdiskussion 
Under denna del kommer studiens resultat att länkas ihop med tidigare forskning samt 
studiens valda teoretiska utgångspunkt. Detta presenteras med hjälp av resultatavsnittets 
underrubriker. 

7.2.1 Sociokulturella teorin 
Den sociokulturella teoribildningen synliggör att samspelet och dialogen mellan människor är 
centralt för barns utveckling och lärande. Den koppling jag ser mellan min studie och denna 
teori är att samspelet och dialogen mellan människor är av stor vikt för att barn ska kunna 
tillägna sig ett språk. Det framkom även i resultatet att pedagogerna anser att leken har stor 
betydelse för barnens språkutveckling, såväl som att stärka sitt modersmål som det svenska 
språket. Detta inrymmer såväl samspelet som dialogen mellan individerna. Dysthe (2003) 
förklarar att lärande har med relationer att göra, människors lärande sker genom samspel, 
språk och kommunikation. Med ett sociokulturellt perspektiv anser hon att allt det vi lär oss, 
lär vi oss i ett socialt sammanhang. Vikten av att finna balansen mellan det individuella och 
det sociala är en avgörande aspekt, lärandet är mycket mer än det som sker i barnets huvud 
och det har även att göra med barnets omgivning (ibid.). Barnens lärande sker ständigt och 
överallt. Då barnet blir delaktig i en social process blir barnet också delaktig i den 
gemensamma kulturen och genom detta kan kulturen sägas vara social. Vidare beskrivs den 
proximala utvecklingszonen som något som sker i interaktionen mellan vuxen och barn eller 
mellan barnen. Detta är något som synliggjordes under ett observationstillfälle då två barn och 
en pedagog arbetade med lärplattan. Pedagogen var tydlig i sitt kroppsspråk, genom att hon 
artikulerade samt gestikulerade och använde en  enkel svenska för att barnen skulle förstå 
henne. Genom detta såg jag att barnen lyssnade och tog till sig vad hon menade. Det är av vikt 
att förstå barnets erfarenheter för att det ska vara möjligt för barnet att lära. Det handlar om att 
spegla erfarenheter och tänkande genom språket till barnet då deras erfarenheter, språk och 
ordbetydelse inte är identiska med den mer kompetenta individen. Så småningom övertar 



 
 

27 

barnet allt mer ansvar för att kunna hantera kunskapen på egen hand (Dysthe 2003; Lindö, 
2009; Vygotskij, 2005). Jag har utgått från ett sociokulturellt perspektiv på lärande i både 
intervjuerna och observationerna. Det jag tolkade i intervjuerna tydliggjordes under 
observationerna, vilket var att barnen såg upp till den mer kompetente individen, antingen 
barnen emellan eller mellan vuxen och barn. Ett exempel var då barnen arbetade med 
lärplattan och jag uppmärksammade att de visade med sitt kroppsspråk att de var 
koncentrerade och fokuserade för det pedagogen verbalt ville förmedla till dem, då det blev en 
förändring i det fortsatta arbetet med lärplattan. Min reflektion över detta var att det mindre 
kompetenta barnet lyssnade och tog till sig vad den vuxne/barnet sa, då det handlar om att 
barnet ska vägledas i sin egen lärprocess. Det är av vikt att pedagogerna verkligen visar både 
verbalt och med kroppsspråket vad som de försöker förklara. Ett exempel på detta var när ett 
barn under en samling inte ville sitta ned i samlingsringen. Pedagogen visade både verbalt och 
fysiskt att barnet skulle sitta ned med de andra barnen. När detta inte fungerade vägledde 
pedagogen barnet genom att barnet fick sitta ned i pedagogens famn. 

7.2.2 Personalens arbete med det svenska språket för nyanlända barn 
Resultatet visade att pedagogerna hade olika uppfattningar om de metoder som användes, men 
att jag också kunde urskilja en rad likheter mellan förskolorna för att de nyanlända barnen 
skulle tillägna sig det svenska språket. En pedagog uttryckte att det först och främst inte är 
språket som pedagogerna tänker på när det handlar om barn som kommer från andra länder 
och ska börja i den svenska förskolan, utan att det handlar om trygghet och relationer. Detta 
styrks av Lindö (2009) som understryker att det finns forskare som har konstaterat att ”om det 
från början råder en trygg relation mellan personalen och barnet i förskolan, så underlättar 
detta för barnet att känna trygghet i relationen med andra människor under hela förskoletiden. 
Att känna trygghet är bästa grogrunden för att vilja kommunicera” (s. 82). Ladberg (2003) 
förtydligar att pedagoger som har erfarenhet med att arbeta med flerspråkiga barn ofta säger 
att tryggheten är a och o. ”När barnen är trygga och känner sig bekräftade så behöver man inte 
bekymra sig så mycket om språket. Det kommer” (s. 152). Detta styrks även av Lpfö 98 
(Skolverket, 2016) ”Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. 
Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg” (s. 5). 
Gemensamt för pedagogerna är att samtliga beskrev att det är av vikt att vara tydlig, använda 
ett enkelt språk och tala långsamt där upprepning är av vikt samt att de artikulerar. Ladberg 
(2003) bekräftar att lyssnandet är grunden för språktillägnandet, men även upprepning och 
variation är av betydelse för att kunna tillägna sig ett språk, då den språkliga basen bygger på 
upprepning och den språkliga utbyggnaden på variation. ”Om du hör saker sägas tillräckligt 
många gånger så lagrar din hjärna minnet av uttalet och drar slutsatser om grammatiken” (s. 
44).  

7.2.3 Möjligheter att fortsätta utveckla sitt modersmål i förskolan  
Studiens resultat visar att alla pedagoger uttryckligen förklarade att modersmålspedagoger 
inte fanns att tillgå i förskolan utan att de finns tillgängliga först när barnet börjar 
grundskolan. Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får 
möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål (SFS, 2010:800, 8 kap. 
10§). Detta ska vara som en naturlig del i vardagen och jobbas med på olika sätt i förskolan. 
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Det framkom under intervjuerna att alla pedagoger någon gång hade varit med om att 
vårdnadshavare till de nyanlända barnen ville att de bara skulle prata svenska i förskolan. 
Ladberg (2003) tydliggör att om det inte finns modersmålspedagoger att tillgå så kan det 
finnas andra sätt att stärka barnens identiteter, genom exempelvis med bilder och musik från 
barnens hemländer, leksaker från deras kultur och böcker på olika språk. Hon fortsätter 
förklara att personalen ska uppmuntra barnens modersmål, oavsett om pedagogerna kan prata 
språket eller inte, då detta vanligen har svagare ställning i förskolan. Barnen lär sig fort att i 
förskolan är det svenska språket som gäller (ibid.). ”En viktig uppgift för förskolan är att 
förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande 
demokratiska värderingar som svenska samhället vilar på” (Skolverket, 2016, s. 4) När det 
gäller metoder för att barnen skulle fortsätta utveckla sitt modersmål i förskolan fanns både 
likheter och skillnader, då alla metoder inte användes i alla deltagande förskolor. 
Uppfattningen som jag fick av alla pedagoger var att de inte ansågs kunna erbjuda så mycket 
då det inte kunde tala barnens modersmål, men att det hänger på intresset hos pedagogen. 
Resultatet tyder även på att modersmålet anses ha stor betydelse för flerspråkiga barns 
utveckling och för att de ska kunna tillägna sig det svenska språket på bästa sätt. Ladberg 
(2003) styrker detta resonemang: ”Det finns till och med forskning som visar att det går bättre 
att lära sig ett andraspråk om man samtidigt får en god grund i sitt förstaspråk. De båda 
språken behöver inte konkurrera, utan kan fungera som stöd för varandra” (s. 14). För 
förskolepersonalen är det värdefullt att veta vad som förenar och skiljer grammatik i olika 
språk och vad forskare redan vet om språkinlärning för att kunna stödja flerspråkiga barns 
språkutveckling (Lindö, 2009). 

Resultatet tyder på likheter av metoder som användes i både de nyanlända barnens svenska 
språkutveckling som på deras modersmål. De likheter som kunde urskiljas var bildstöd, 
användandet av digitala verktyg såväl lärplatta som Pen Pal och QR-koder. Lundgren Öhman 
(2014) styrker att med ett mediepedagogiskt förhållningssätt kan det arbetas aktivt med 
barndemokrati och barninflytande där fokus läggs på barnens intresse. Även där delaktighet, 
kommunikation och samspel ingår. Hon förtydligar att ”ju fler verktyg barnen har att uttrycka 
sig med, desto större makt får de i sitt eget kunskapande där de kan få syn på sina egna och 
andras lärprocesser” (s. 16). Leken beskrivs av pedagogerna som betydelsefull för nyanlända 
barns språkutveckling. Lindö (2009) påtalar att enligt Vygotskij så är leken den viktigaste 
grogrunden till utveckling av sitt språk, tanken, viljan och känslan. T. Kragh-Müller (2012)  
hävdar att det är den tydligaste så väl som starkaste källan till barnens lärande och utveckling 
därför ska leken betraktas som en funktion för barnens lärande, att det är just med leken som 
barnets lärande och utveckling sker (ibid.). Sång, rim och ramsor är också en metod som 
nämns av pedagogerna. Ladberg (2003) styrker att rim, rytm och musik alltid är effektfulla 
hjälpmedel för att få ett närmare förhållande till det svenska språket, om det anpassas efter 
ålder och nivå (ibid.). Sagopåsar underlättar när det går att visa samt att benämna saker. 
Ladberg (2003) styrker detta genom att den språkliga basen bygger på upprepning och att 
benämna saker, men att det är en fördel att arbeta med meningar istället för enstaka ord. På så 
sätt får barnet grammatiken gratis. När ett flerspråkigt barn har en god grund lagd är enstaka 
ord inget problem (ibid.). Böcker är även en metod som alla pedagoger talar om att de 
använder och att i en flerspråkig miljö är det av vikt att det både finns böcker på svenska och 
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på barnens modersmål. Lindö (2009) förklarar att som förskollärare räcker det inte att berätta 
eller läsa för barnen, det är i samtalet runt det lästa som pedagogen har möjlighet att utmana 
barns tankar. Boksamtal med nyanlända barn ses som en betydelsefull del i språktillägnandet 
(ibid.). Resultatet visar att det är av vikt att inte läsa böckerna, utan att pedagogerna med 
utgångspunkt från bilderna samtalar om bilderna i boken. För att de på så sätt ska kunna 
utmana barnen att tillägna sig det svenska språket.  

7.2.4 Svårigheter med implementerandet av det svenska språket 
Pedagogerna var eniga om att de inte upplevt att det fanns svårigheter med att lära de 
nyanlända barnen det svenska språket, men att alla barn inte alltid är mottagliga för att lära sig 
ett nytt språk. Jag fick uppfattningen att de inte var mottagliga på grund av de trauman som 
barnen varit med om, då de har upplevt otroligt många hemskheter exempelvis av att fly från 
krig och det är svårt att föreställa sig hur det påverkar barnen. Ladberg och Nyberg (1996) 
framhåller att det finns orsaker som gör att ett barn hindras från att lära sig ett språk. Några 
exempel som författarna tar upp är om barnet bemöts negativt och får svårt att komma in i 
gruppen och om barnet känner otrygghet (ibid.). Grunden till nyanlända barns 
språktillägnande är att de har möjlighet till att tala sitt modersmål för att de ska lägga en god 
grund till sitt andraspråk. I resultatet framkom det att barn som inte har ett välutvecklat 
modersmål får svårt att ta till sig det nya språket, då dessa löper sida vid sida. Att få en 
svenska som är avancerad går inte om barnet inte har ett välutvecklat modersmål, då det 
måste finnas någon koppling där emellan. Ladberg (2003) styrker detta resonemang att i 
flerspråkiga miljöer är receptiv flerspråkighet vanlig, att nyanlända barn lär sig förstå ett språk 
men aldrig börjar tala språket. Ofta förväxlas vanligen våra två olika ordförråd, det aktiva och 
det receptiva ordförrådet, att individer som inte kan tala ett språk inte heller förstår vad den 
andra säger (ibid.).  

7.2.5 Miljöns betydelse för nyanlända barns språkutveckling  
Pedagogerna ansåg att miljön hade stor betydelse för barnens språkutveckling. Isbell (2012) 
styrker detta resonemang med att det är viktigt som förskollärare att fundera över barnens 
utvecklingsnivå, erfarenheter och intressen. Genom detta berikas barnens tillvaro på förskolan  
då förskollärarna kan skapa intressanta ålderanpassade och stimulerande platser att leka på för 
barnen (ibid.). I intervjuerna framkom det även att materialet och leksakerna är av stor 
betydelse, att det inte bara ska finnas exempelvis ljusa dockor att tillgå. Isbell (2012) 
tydliggör att materialet och leksakerna noggrant ska väljas ut så att barnen vill använda dem, 
på så sätt kan förskollärarna bygga upp en miljö som passar barnens utvecklingsnivå. I dessa 
miljöer har barnen större möjlighet att utveckla sitt språk, påverka leken och leka med 
jämnåriga så att de utvecklar många olika färdigheter (ibid.). Lpfö 98 (Skolverket, 2016) 
framhåller att utbildningen i förskolan ska främja alla barns lärande och utveckling samt lägga 
grunden till ett livslångt lärande. 

7.3 Implikationer för förskolläraryrket  
I studien framkom metoder som pedagogerna ansåg vara bra för att förbättra nyanlända barns 
språkutveckling, såväl barnens modersmål som implementeringen av det svenska språket. Att 
använda sig av konkret material som väcker barnens nyfikenhet, att prata tydligt samt att inte 
använda en för avancerad svenska är tre exempel för att barnen ska finna viljan att interagera 
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och kommunicera. Det är av vikt att utgå från barns perspektiv så att jag som pedagog förstår 
det barnet förstått för att på så vis kunna utmana dem vidare i deras lärande så att det leder till 
positiv utveckling. Studiens resultat har bidragit till nya erfarenheter och insikter som jag 
kommer att ta med mig i mitt kommande yrke då det gäller nyanlända barns språkutveckling. 
Ett av de viktigaste resultaten som framkom i studien  var hur otroligt betydelsefullt det är att 
ha ett välutvecklat modersmål för att kunna tillägna sig ett andra språk. Ett annat 
betydelsefullt resultat som framkom var att det mest grundläggande är att barnen känner 
trygghet, känner barn ingen trygghet blir det svårt för dem att lära och utvecklas som 
individer. 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 
Min upplevelse är att det knappt finns någon forskning om nyanlända barn i den svenska 
förskolan och nyanlända barns språkutveckling. På grund av detta har jag inte funnit en tydlig 
koppling mellan vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet, härigenom tänker jag ge 
förslag på fortsatt forskning inom detta område då det enligt min uppfattning behövs mer 
forskning kring detta ämne då Sverige idag är ett mångkulturellt land. Utifrån min studie 
framkom det av intervjuerna att det inte finns modersmålspedagoger att tillgå, vilket alla 
pedagoger tyckte skulle ha varit en tillgång. Alla pedagoger framhöll hur viktigt det är med 
nyanlända barns modersmålsutveckling för att barnen lättare ska kunna tillägna sig ett 
andraspråk, dock var det bara två av pedagogerna som uttryckte att de använder sig av 
vårdnadshavarna för att personalen ska få kunskap om ord på barnens modersmål. Det skulle 
vara intressant att fördjupa kunskapen som fokuserar på samarbetet mellan förskolan och 
nyanlända barns vårdnadshavare för att se om det på något sätt gynnar de nyanlända barnen i 
deras modersmålsutveckling. 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor 

 

1. Hur arbetar du med utvecklingen av det svenska språket för nyanlända barn? 
Förtydliga gärna hur du arbetar.  
 

2. Vilka möjligheter ges till de nyanlända barnen att fortsätta utveckla sitt modersmål i er 
förskola? 

a. Vad tänker du att modersmålet för betydelse för flerspråkiga barns utveckling? 
b. Finns modersmålspedagoger att tillgå? Om JA: hur ofta kommer 

modersmålspedagogen i så fall och hur arbetar dessa? Eventuell samverkan mellan    
 dem och förskollärarna? 

c. Vilka undervisningsmetoder utgår du ifrån för att stimulera andra modersmål än      
svenska? 

3. Vilka svårigheter ser du med implementerandet av det svenska språket? 

4. Vilken betydelse har miljön i förskolan för nyanlända barns språkutveckling enligt dig? 

 

  



 
 

Bilaga 2 
Observationsschema  

 

Beskrivning av händelsen: Vad sägs? Vad 
händer 

Tolkning och reflektion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Bilaga 3 
Samtyckesbrev personal 

Hej! 

Jag heter Amanda Lindahl och läser sista terminen på förskollärarutbildningen vid Luleå 
Tekniska Universitet. Jag är just nu i full gång med att skriva examensarbetet och skulle 
uppskatta din medverkan. Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare förhåller 
sig till arbetet med nyanlända barns språkutveckling, såväl modersmål som implementeringen 
av det svenska språket.  

Jag ser gärna att jag får spela in intervjun med dig som förskollärare samt observera dig under 
ett tillfälle i interaktion de nyanlända barnen, för att se hur du förhåller dig i arbetet med deras 
språkutveckling. Genom detta tänker jag att mitt syfte kommer att besvaras. För att underlätta 
mitt analysarbete efter intervjun är en önskan att få använda ljudupptagning.  

Vad innebär din medverkan?  

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer kommer att ligga till grund för studiens 
genomförande. Du som respondent deltar frivilligt i studien, om du ångrar dig och vill avbryta 
är det okej. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt så inga obehöriga kan ta del av 
dem. Jag garanterar dig att du kommer vara anonym, där ditt namn ej kommer att förekomma.  

Då examensarbetet är slutfört och godkänt kommer det att publiceras i databasen DiVA och 
sedan vara tillgängligt genom googlesökning.  

Tack för att du ställer upp och hjälper mig i mitt arbete. 

Vid frågor kontakta mig gärna. 

Med vänliga hälsningar 

Amanda Lindahl  

xxx@student.ltu.se 

xxx-xxxxxxx 

  



 
 

Bilaga 4 
Informationsbrev vårdnadshavare  

Hej! 

Jag heter Amanda Lindahl och läser sista terminen på förskollärarutbildningen vid Luleå 
Tekniska Universitet. Jag är just nu i full gång med att skriva examensarbetet. Syftet med 
denna studie är att undersöka hur förskollärare förhåller sig till arbetet med nyanlända barns 
språkutveckling, såväl modersmål som implementeringen av det svenska språket. Jag kommer 
att intervjua förskollärare och sedan observera dem under ett tillfälle för att se hur 
förskollärarna i interaktion med barnen arbetar för att främja deras språkutveckling.  

Med vänliga hälsningar 

Amanda Lindahl 

 


