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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att få ta del av förskolepedagogers erfarenheter och tankar kring 

arbetet med nyanlända barn och familjer i förskolan och hur dessa får möjlighet till delaktighet och 

inflytande. Vi har varit intresserade av hur verksamma pedagoger beskriver att de arbetar för att främja 

nyanlända barn och familjers möjlighet till delaktighet och inflytande. För att få insyn i hur detta 

arbete kan gå till valde vi att intervjua sex pedagoger som har erfarenhet av sådant arbete. I vårt 

resultat kunde vi definiera tre återkommande teman, dessa tre teman var tid & resurser, språk och 

kultur. Det har av pedagogerna i studien lyfts att det är viktigt att möta familjer som är nyanlända i 

Sverige med en öppenhet och lyhördhet, då förskolan har en viktig roll i hur barnen och familjerna 

görs delaktiga genom det svenska utbildningsväsendet. 
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Förord 

Vi har valt att skriva om arbetet med nyanlända barn och familjer i förskolan då Linda haft sin VFU 

(verksamhetsförlagda utbildning) på en förskola där man arbetar med nyanlända. Under denna VFU 

väcktes ett intresse för att veta mer om hur man kan arbeta för att möta dessa barn och familjer på ett 

bra sätt. Detta ämne känns viktigt för oss båda då det idag finns väldigt många människor på flykt och 

då svenska förskolor kommer ta emot flera nyanlända barn och familjer framöver. I vår framtida 

yrkesroll kände vi inte att vi hade tillräckligt med kunskap om hur man kunde arbeta med detta och 

kände därför att det är viktigt att få mer kunskap och en inblick från människor med erfarenhet kring 

hur detta arbete kan gå till.  

Vi vill tacka alla fantastiska pedagoger som vi har fått möjlighet att träffa och som har delat med sig 

av sina tankar och erfarenheter. Tack vare dem har vi fått en förståelse för hur man kan tänka och 

arbeta med nyanlända barn och familjer i förskolan. Vi vill även tacka vår handledare Klara Dolk för 

hennes stöd och hjälp under arbetets gång.   

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Från början delade vi upp arbetet genom att vi båda satt var för sig och kontaktade kommuner och 

förskolor för att försöka hitta pedagoger som ville medverka i vår studie. När vi fått tag på 

intervjupersoner så ledde vi och transkriberade hälften av intervjuerna var men vi båda medverkade 

vid alla intervjuer. Inledning, metod, resultat, analys och diskussion har vi skrivit tillsammans. Linda 

har gjort grundtexten till bakgrunden och teoridelen och Ida har gjort grundtexten till tidigare 

forskning men alla dessa delar har sedan redigerats gemensamt.     
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Inledning 

I samband med de oroligheter vi just nu kan se i vår omvärld, exempelvis kriget i Syrien har 

flyktingströmmen till Sverige ökat drastiskt. Det beskrivs som den största flyktingvågen till Sverige 

sen andra världskriget (Migrationsverket 2015).  I och med detta tänker vi att allt fler förskolor 

kommer ta emot nyanlända1 barn och deras familjer. Asylsökande barn har samma rätt som andra barn 

i Sverige att gå i förskolan under tiden som familjens asylansökan bearbetas av Migrationsverket, det 

är kommunerna där barnen bor som är skyldiga till att barnen får möjlighet att gå i förskolan. I ”Rädda 

barnens checklista - för ett gott mottagande av asylsökande barn i familj” beskrivs hur förskolan kan få 

stor betydelse för de asylsökande barnen och deras familjer då den erbjuder struktur, rutiner och 

aktiviteter och genom kontakten med förskolan kan familjerna få en naturlig kontakt med det svenska 

samhället. Vi tänker alltså att Rädda barnen understryker att förskolan kan ha en viktig roll för 

nyanlända barn och deras familjer men att de samtidigt betonar att mycket av det som ska fungera runt 

dessa barn inte alltid gör det. Många olika myndigheter är inblandade och ansvarsfördelningen är inte 

alltid klar. Kunskaper om människor som är på flykt är ibland bristfällig, informationen är otillräcklig 

och byråkratiska hinder orsakar fördröjningar. Skillnaderna kan också vara stora mellan olika 

kommuner och mellan olika förskolor inom samma kommun (Rädda barnen 2012).  

Som blivande förskollärare tänker vi att det är viktigt att man har kunskap om att förskolan ses som att 

den har en betydande roll för nyanlända barn och deras familjers delaktighet i samhället. Därför tänker 

vi att det är viktigt och intressant att vara medveten om hur barn födda utomlands och deras familjer 

historiskt beskrivits i olika typer av dokument om förskolan då vi tänker att dessa olika synsätt 

påverkar hur man idag tänker kring mottagandet av nyanlända barn och familjer i förskolan. Här nedan 

ger vi en kort och sammanfattande bakgrund av det som Lunneblad beskriver i sin bok ”Den 

mångkulturella förskolan: motsägelser och möjligheter”, där han beskriver hur relationen förskola och 

barn födda utomlands skrivs fram i dokument om förskolan.  

Bakgrund 

Grunden för dagens förskola kan sägas vara Barnstugeutredningen från 1972 i den skrivs det att 

förskolan kan vara en första introduktion till det svenska samhället och kulturen, genom att leka med 

andra barn kan barn födda utomlands lära sig det svenska språket och träna sig i att kommunicera med 

andra. Detta beskrivs även som något positivt för barn födda i Sverige som tidigt får möta barn och 

vuxna från andra länder och därav konkret kan få uppleva uttryck för andra uppfattningar. Bakgrunden 

till att detta skrivs fram i Barnstugeutredningen är att i slutet av 1960-talet hade verksamma pedagoger 

i förskolan beskrivit barn födda utomlands situation i förskolan som ohållbar. Barnen fick inte det stöd 

som de behövde på grund av kommunikationssvårigheter och på grund av bristande kunskaper hos 

personalen om barnens kulturella bakgrund. I och med detta uppmärksammandes det att för att ge 

                                                      
1 En nyanländ person är någon som är mottagen i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd för 

bosättning på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl till exempel kvotflykting, massflykting och 

tribunalvittne, men även av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter. Även anhöriga till dessa 

personer anses vara nyanlända. En person är nyanländ under tiden som han eller hon omfattas av lagen 

om etableringsinsatser, det vill säga två till tre år (Migrationsverket 2015) 
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ökad möjligheten till delaktighet i samhället för nyanlända barn och familjer ställdes nya krav på 

personalen. I utredningen framhålls också att språkundervisning inte bara är en fråga om att lära sig 

det svenska språket och poängterar att det ofta är så att man vid inlärning av andraspråket främst tränas 

i begreppsbildning, och att detta kan innebära att barn födda utomlands hämmas i ett nyanserat 

känsloregister. Vilket i sig kan påverka barnens personlighetsutveckling. Därför betonar det att 

barnens modersmål är mycket viktigt och inte får försummas (Lunneblad 2013, s.34-35). 

1976 gav socialstyrelsen ut Invandrarbarn i förskolan och 1978 gavs den ut i en ny upplaga. Under 

denna tid var pedagogiken starkt influerad av utvecklingspsykologiska teorier och det var utifrån dessa 

man såg på de utlandsfödda barnens relation till förskolan, mycket i denna text är kopplat till den 

psykologiska kris som barnen riskerar att drabbas av i mötet med förskolan, man menar att barnen 

utsätts för dubbelpåverkan, dels av hemmets normer och värderingar, dels av det värderingar som 

gäller i förskolan och att detta kan leda till att barnen utvecklar en osäkerhet i upplevelsen av det egna 

jaget. Även i denna text betonas vikten av att utveckla barnens modersmål och ett utvecklat 

modersmål anses viktigt för att barnen ska kunna lära sig svenska. Men att miljön på förskolan ofta 

avskärmar barnen från deras modersmål, vilket kan leda till att barnet inte har möjlighet att få utlopp 

för sina känslor med hjälp av språk och kan då bli utestängd från den känslomässiga kontakt som 

förmedlas genom det språk som barnen och de vuxna talar med dem i deras omgivning. Vikten av 

barnens modersmål skrivs även fram i början av 1980-talets betänkande Språk- och kulturstöd för 

invandrar- och minoritetsbarn i förskoleåldern. Utgångspunkter i arbetet med denna utredning var att 

barn och föräldrar behöver ett gemensamt språk. Utredningen betraktar främst de problem som har sin 

grund i att utlandsfödda familjers svårigheter att kommunicera inom familjen (Lunneblad 2013, s.36-

37). 

I Pedagogiskt program för förskolan 1987, har perspektivet flyttat från att betona modersmålets 

betydelse för barnens utveckling och relationer till det svenska samhället. Modersmålets betydelse för 

barnens relationer till sina föräldrar nämns exempelvis inte. Barnens tillvaro i det svenska samhället 

beskrivs som fyllda med konflikter och kollisioner, där det är omgivna av det svenska samhället och 

samtidigt har starka band till familjens ursprungsland och kultur. Förskolans uppgift är att ge barn som 

är födda utomlands en god grund för att bli tvåspråkiga och känna tillhörighet i både föräldrarnas 

ursprungskultur och i den svenska kulturen. Samtidigt skriver de att en viktig uppgift för personalen är 

att barnen ska bli mer delaktiga i det svenska samhället, det svenska språket och kulturen och att detta 

är extra viktigt i barngrupper där det är få barn födda i Sverige (Lunneblad 2013, s.39). 

Tio år efter Pedagogiskt program för förskolan kom barnomsorg- och skolkommitténs slutbetänkande 

Att erövra omvärlden som var ett förslag till det som sedan skulle komma att bli förskolans första 

läroplan, Lpfö 98 och som sedan reviderades 2010. Texten innehåller generellt sätt färre 

kategoriseringar än tidigare styrdokument, då barnen i förskolan oftast beskrivs som just barn. 

Jämfört med Pedagogiskt program för förskolan framställs inte längre förskolans relation till de 

utlandsfödda barnen som konfliktfylld. I Att erövra omvärlden betraktas i stället en mångfald av 

olikheter och likheter mellan människor som en tillgång som ska prägla förskolans relationer till barn 

födda utomlands och dess familjer. Utredningen lyfter fram språkets betydelse för barnens känsla av 

delaktighet och identitetsutveckling. Intressant är att detta görs samtidigt som modersmålsstödet inte 

ges samma betydelse som i tidigare texter. Barnens språkliga utveckling diskuteras istället mer 

generellt. De argument som framträder är att ju tidigare ett barn ges möjlighet till kommunikation i 

olika sammanhang, desto bättre är förutsättningarna för god språkutveckling. För barn som utvecklar 

sitt modersmål parallellt med svenskan, ökar möjligheten för god tvåspråkighet. Det samhälle som 

beskrivs i Att erövra omvärlden är ett samhälle som omformas i en ständigt pågående process där 



4 

 

traditioner, roller och värderingar möts, omformas och omvärderas. I denna process beskrivs förskolan 

vara en viktig mötesplats för både vuxna och barn (Lunneblad 2013, s.40-41). Både Att erövra 

omvärlden och Läroplanen kan läsas som postmoderna texter i ett postmodernt samhälle, Sverige 

beskrivs som ett mångkulturellt samhälle där människor, kunskap och identitet är i ständig förändring. 

Samtidigt som att barn som är födda utomlands och deras familjer i allt större utsträckning vinner 

kulturellt erkännande och förståelse för sin livssituation, har konkreta förslag till stöd blivit allt färre 

(Lunneblad 2013, s.44-45).  

I relationen barn födda utomlands-förskola skrivs barn födda utomlands fram på ett sätt som skiljer 

dem från barn födda i Sverige. Dessa barn beskrivs under 1970- och 1980-talet som att de har 

språkliga, kommunikativa och sociala problem och kollisioner förekommer, och barnet beskrivs vara i 

behov av stöd och hjälp. Man fokuserar främst på barnens språkliga utveckling och detta diskuteras 

utifrån utvecklingspsykologiska teorier. Under slutet av 1980- talet nyanserades bilden något och 

barnen och deras familjer beskrevs nu som en tillgång för förskolan och det svenska samhället, 

samtidigt finns fortfarande diskussionen om barn som är födda utomlands med problem och i behov av 

språkligt stöd kvar, det är fortfarande barns språkliga och kommunikativa utveckling som främst 

fokuseras. I Att erövra omvärlden betraktas mångfalden av olikheter och likheter mellan människor 

som en tillgång som ska prägla förskolans relation till barn födda utomlands och deras familjer. Lpfö 

följer till stora delar de förslag som angavs i Att erövra omvärlden mål som anges är exempelvis att 

förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner sig trygg i den. Förskolan 

ska också sträva efter att varje barn känner sig delaktiga i sin egen kultur och utvecklar känsla och 

respekt för andra kulturer (Lunneblad 2013, s.44-45). 

Syfte och frågeställningar  

Vårt syfte är att undersöka vad pedagoger har för erfarenheter och tankar kring arbetet med nyanlända 

barn och deras familjer i förskolan. För att besvara vårt syfte har vi intervjuat pedagoger som aktivt 

arbetar med barn och familjer som är nyanlända i Sverige. Vi har utgått ifrån följande frågeställningar. 

 Hur beskriver pedagogerna att de arbetar med nyanlända barn och deras familjer i förskolan? 

 Hur beskriver pedagogerna att de arbetar för att nyanlända barn och föräldrar ska bli delaktiga 

och få inflytande i förskolans verksamhet? 

Tidigare forskning 

Mötet med nyanlända barn och familjer i 

förskolan   

Lunneblad diskuterar i sin avhandling ”Förskolan och mångfalden en etnografisk studie på en förskola 

i ett multietniskt område” hur Sverige sedan 1970-talet sett förskolan som en del av samhällets 

politiska intentioner och som en mötesplats för människor med olika bakgrund och erfarenheter 



5 

 

(Lunneblad 2006, s. 9). I en senare studie av Lunneblad där han undersöker hur nyanlända barn och 

familjer bemöts i förskolan skriver han om hur förskolan för många nyanlända barn och familjer blir 

det första mötet med det svenska samhället. Detta är något som även Skans beskriver i sin avhandling 

”En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken”, nämligen hur förskolan i många fall är familjernas 

första möte med offentliga institutioner när de kommer till Sverige (Lunneblad 2013, s. 1, Skans 2011, 

s.17). Alltså kan vi förstå det som att förskolan länge har setts och fortfarande kan ses som en viktig 

del när nyanlända barn och familjer ska bli delaktiga och välkomnas in i det svenska samhället.  

När man ska möta nyanlända barn och familjer menar Lunneblad att det är av betydelse att man har en 

känslighet och en medvetenhet om att de här människorna har kommit till Sverige av anledningar som 

man som förskolepedagog inte vet något om. Det kan vara så att familjerna flytt på grund av krig eller 

andra oroligheter vilket kan betyda att både barn och familjer kan bära på traumatiska upplevelser. Att 

göra sig medveten om familjernas bakgrund och anledningen till varför de befinner sig i Sverige 

beskrivs av Skans som något som kan vara relevant för pedagoger att ta reda på då detta bland annat 

kan påverka inställningen familjen har till förskolan (Skans 2011, s. 27). Vi kan förstå det som att om 

man som pedagog försöker få en bild av familjernas situation kan man lättare möta dem utefter deras 

behov och situation. Lunneblad menar att förskolan har en viktig roll när familjerna ska bli delaktiga i 

vårt samhälle då förskolans mottagande av de nyanlända familjerna i ett längre perspektiv kan få stor 

inverkan på hur de trivs och etablerar sig i det svenska samhället. Personalen i förskolan och förskolan 

som verksamhet kan få en betydande roll för de familjerna som ännu inte hunnit bygga upp något 

nätverk i Sverige (Lunneblad 2013, s. 1-2). I en Kanadensisk studie av Hennig & Kirova beskrivs det 

hur det i Kanada finns många lärare som inte har utländsk bakgrund samtidigt som det finns många 

barn från olika etniska bakgrunder och de menar att detta kan leda till att lärarna har svårt att förstå de 

kulturella skillnaderna som barnen upplever när de kommer till förskolan. De talar om hur pedagoger 

behöver ha förståelse för att barnen kan behöva stöd, för att kunna känna trygghet och lära i en ny 

kulturell kontext som skiljer sig från de kontext de tidigare vistats i (Hennig & Kirova 2012 ss, 227).   

Idag talar man om världen som en mångkulturell värld där vi rör oss mellan landsgränserna vilket 

leder till att vi får ta del av och mötas av flera olika kulturer, olika värderingar och olika sätt att se på 

vår omvärld. Detta menar Lorentz kan leda till kulturkrockar då vi är vana att leva och följa de 

levnadsmönster och värderingar som rått i den kultur vi själva växt upp i (Lorentz 2013, s. 17). När 

Bergstedt & Lorentz talar om begreppet mångkulturell hänvisar de till europarådets definitioner 

angående begreppet och där anges att detta begrepp används för att beskriva ett tillstånd, en situation 

eller en position tillexempel en mångkulturell skola är en skola som befolkas av människor från olika 

kulturer. Även Lunneblad beskriver hur begreppet mångkultur förknippas med just skolor i områden 

med fler utlandsfödda familjer och detta menar han leder till att det endast blir dessa skolor som 

arbetar mångkulturellt (Bergstedt & Lorentz 2006, s.16, Lunneblad 2006, s. 22-23). Lunneblad menar 

att mångkulturell undervisning har kommit att diskuterats kring de problem och frågor som rör just 

skolor och förskolor i dessaa områden och det kan leda till att man ser på mångfald eller mångkultur ur 

ett bristperspektiv. Dessa förskolor och skolor ses som avvikande och man ser det som att 

mångkulturell undervisning ska bedrivas för utlandsfödda alltså att personer som är födda utomlands 

behöver en speciell typ av undervisning som inte barn som är födda i Sverige behöver (Lunneblad 

2006, s. 22-23). Denna syn på utlandsfödda menar Lunneblad har förändrats mer och mer och man 

talar idag mer om vad människor med skilda kulturer kan tillföra den svenska skolan och samhället 

även om synen på ett behov av språkligt stöd i stor grad finns kvar, alltså barn och familjer med en 

annan kulturell bakgrund ses inte längre ur ett bristperspektiv i samma grad som tidigare (Lunneblad 

2006, s. 47-48).  
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Om vi istället talar om ett interkulturellt begrepp som syftar till en handling eller en interaktion mellan 

människor då kan man tala om hur man vill få människor i exempelvis en mångkulturell skola med 

olika kulturell bakgrund att förhålla sig till varandra genom ömsesidig kommunikation menar 

Bergstedt & Lorentz (Bergstedt & Lorentz 2006, s. 16). Skans belyser att när man arbetar utifrån en 

interkulturell pedagogik så är tanken att människor ska ses som både lika och olika utan att detta ska 

behöva delas in i motpoler. Han beskriver hur grunden för interkulturellt lärande handlar om att det 

finns människor med olika kulturell bakgrund som möts i olika lärandemiljöer (Skans 2011, s. 40-42). 

Hennig & Kirova talar om att det är viktigt att kritiskt granska och reflektera för att kunna synliggöra 

de dominanta synsätt som finns för att därefter kunna arbeta mot en förändring (Hennig & Kirova 

2012, ss. 237). En förutsättning för en interkulturell pedagogik är att folk från olika kulturer möts och i 

dagens samhälle med segregerade bostadsområden menar Lunneblad att detta inte alltid sker. 

Människor kan välja att söka sig till den grupp man redan känner trygghet och gemenskap med då 

dessa människor är de som finns inom de skolor och bostadsområden där man själv bor. Detta kan leda 

till att människor känner sig isolerade från samhället i stort och ett utanförskap vilket inte leder till att 

dessa människor känner sig delaktiga i det svenska samhället (Lunneblad 2006 s. 44-45).   

Lorentz beskriver hur allt fler förskolor kommer ses om mångkulturella då vårt samhälle innefattar fler 

och fler kulturer och därför menar han att en interkulturell pedagogik bör innefatta alla förskolor och 

inte endast de som idag ses som mångkulturella och han beskriver hur både majoritetsgrupper och 

minoritetsgrupper behöver lära sig att leva i och kommunicera i ett mångkulturellt samhälle, då det är 

båda dessa grupper som är bärare av olika kulturella dimensioner (Lorentz 2013, s. 58). Lunneblad 

beskriver mottagandet av nyanlända barn och familjer och hur konflikter och kulturkrockar kan uppstå 

i mötet mellan familjernas kultur och förskolans rutiner. Ett exempel han tar upp är frågan om tid och 

framför allt att passa tider. Pedagogerna i hans studie beskriver hur missförstånd kring tid och hur det 

finns olika sätt att se på tid i olika kulturer är något som de måste förhålla sig när de samtalar med 

föräldrar kring tid och hur man inom den svenska förskolan tänker om tid. Antingen beskrev de att de 

måste vara väldigt tydliga när de uttryckte tillexempel vilka tider barnen ska vara på förskolan eller så 

beskrev de hur de arbetade med att anpassa verksamheten efter de nyanlända familjernas syn på tid. 

Sättet förskollärarna resonerar på kring kulturens betydelse för synen på tid menar Lunneblad är ett 

exempel på hur förskollärarna handlar utifrån ett interkulturellt förhållningssätt. De försöker förstå den 

andre genom att ta dennes perspektiv då de både reflekterar över sin egen syn på tid men även på de 

nyanlända familjernas syn (Lunneblad 2013, s. 6).  

Lunneblad beskriver hur lärare undviker och tonar ner de kulturella skillnaderna som finns i gruppen 

och hellre framhäver det homogena. Man ser till det som förenar barnen. Tillfällen då kulturella 

skillnader betonas menar han är kring högtider och när det handlar om estetiska uttryck Både 

Lunneblad och Skans talar om hur kulturella skillnader ofta lyfts i mötet med föräldrar. Det kan handla 

om skillnader i fråga om mat eller kläder och dessa skillnader lyfts då ofta i en negativ eller 

problematisk bemärkelse (Lunneblad 2013, s. 2-3, Skans 2011, s. 17). Lunneblad skriver att i den 

samtida debatten om det svenska utbildningsystemet menar kritikerna att det svenska 

utbildningsystemet endast speglar ett samhälle präglat av den svenska medelklassens normer och 

värderingar och ofta utifrån ett manligt perspektiv (Lunneblad 2013, s. 28). 

Språk 

När det kommer till nyanlända barn och familjer så talar Kultti i sin avhandling ”Flerspråkiga barn i 

förskolan: Villkor för deltagande och lärande” om ett ökat antal barn med annat modersmål än svenska 
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och hur det enligt rapporter från Skolverket visat sig att dessa elever i skolan har haft svårt att nå de 

nationella målen i större grad än de barn som har svenska som modersmål. Därför menar Kultti att det 

är av intresse för förskolan, som är ett första steg i utbildningsstegen, att ha kunskap om hur 

flerspråkiga barn tillägnar sig språk. Vi förstår det som att Kultti ser det som viktigt att redan i 

förskolan stödja och främja nyanlända barns språkutveckling, då detta ses som att det kommer hjälpa 

barnens framtida lärande och utveckling (Kultti 2012, s. 15). Hon beskriver senare hur förskolan kan 

ses som en mötesplats för familjer med olika språklig bakgrund och att en viktig uppgift som förskolan 

har är att stödja barns modersmålsutveckling då detta ses som en förutsättning för att kunna få ett 

starkt andraspråk. Andraspråket, det vill säga svenskan ses som en rättighet och förutsättning för att 

kunna medverka i det svenska samhället (Kultti 2012, s. 44). Skans skriver att trots att man sedan 

1970- och 1980-talet sett modersmålsinlärningen som viktig för andraspråket så är rätten till 

modersmål inte lagreglerad och det finns olikheter i landet kring hur kommuner erbjuder möjligheter 

till modersmål (Skans 2011, s. 31). 

Skans talar om hur forskningen kring mångkulturella förskolor i Sverige haft stort fokus på just 

tvåspråkighet och han beskriver hur tvåspråkighet kan ses antingen som en tillgång eller som något 

som hotar andraspråksinlärningen, vilken vi tolkar är den svenska språkinlärningen. Läroplanen för 

förskola uttrycker att barnens utveckling av modersmålet ska främjas och han beskriver hur ett 

interkulturellt lärande bygger på att man har förståelse för olika kulturer och en aktiv flerspråkighet 

blir då en viktig del för att förstå ursprungskulturen och för individens identitetsskapande. Om 

flerspråkigheten ses som ett hot mot lärande kan det upplevas som kränkande för både identitet och 

kultur så en flerkulturell identitet bör istället ses som en förutsättning för lärande och flerspråkighet 

bör främjas då detta även ses som att det gynnar andraspråksinlärningen. Han beskriver hur en lärare 

som respekterar barns och familjers modersmål och kulturella bakgrund hjälper till att stärka identitet 

och självkänsla hos barnet vilket i sin tur är en viktig del i barnets motivation att lära. Vi kan se att det 

skett en förskjutning från att se flerspråkighet som ett hot till att det idag i större grad ses som en 

tillgång. Detta stämmer överens med den syn vi har angående flerspråkighet (Skans 2011, s.29-33).  

I Hennig & Kirovas studie beskriver de hur de arbetar med miljön och materialet på förskolan för att 

synliggöra olika kulturer. Genom att ta in material från andra kulturella kontexter och inte endast ha 

typiska material som förknippas med den kanadensiska förskolan så menar de att barnen ges möjlighet 

att skapa sig flera olika identiteter. Deras ursprungskultur kommer in i verksamheten genom material 

och miljö, det visade sig att barnen genom leken använder sig av de olika kulturellt bundna materialen 

för att dels delge varandra den egna kulturen och dels för att ta del av andras kultur. Man arbetar med 

hjälp av detta snarare för att interagera med olika kulturer än att endast representera dem. Vi tänker att 

genom att ta uppmärksamma olika kulturer genom miljö och material som hela tiden finns närvarande 

öppnar det för att barnens möjlighet att känna tillhörighet till flera olika kulturer samtidigt och därmed 

ges också fler möjligheter för identitetsskapande (Hennig & Kirova 2012, ss. 236-237). 

Det finns enligt Skans en del myter kring tvåspråkighet och en av dessa är att språken bör hållas isär. 

Denna syn försvårar möjligheten till tvåspråkig undervisning. Dessa myter och synen på flerspråkighet 

som något negativt för inlärning är något som minskat under de senaste åren och fler pedagoger har 

fått en mer positiv syn på modersmålsinlärningen (Skans 2011, s. 33). Både Kultti och Lunneblad 

beskriver hur det har funnits en tanke om att det förskolan ska förmedla är det svenska och den 

svenska kulturen och pedagogernas roll blir att lära ut ”det svenska” och det svenska språket för att 

man ser det svenska språket som en väg in i det svenska samhället (Kultti 2012, s. 46, Lunneblad 

2006, s. 28).  
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När nyanlända barn och familjer för första gången kommer till förskolan kan det också vara den plats 

där barnen och deras föräldrar för första gången kommer i kontakt med det svenska språket. I denna 

situation är modersmålet en viktig del för att barnen ska förstå och känna trygghet när de är på 

förskolan. Personalens språkliga kunskaper blir för dessa barn en viktig del och de flerspråkiga 

pedagogernas betydelse för barnen blir stor. När barnen får tillgång till sitt modersmål på förskolan 

menar Skans att övergången från hemmet till förskolan inte behöver blir lika jobbig för barnet då 

språket skapar en trygghet och en känsla av tillhörighet (Skans 2011, s. 31).  

Kultti utgår i sin avhandling ”Flerspråkiga barn i förskolan: Villkor för deltagande och lärande” ifrån 

ett sociokulturellt perspektiv då hon analyserar villkoren för flerspråkiga barns deltagande. Hon 

förklarar förskolan som en del av kulturen och att barns kognitiva utveckling blir en del av den sociala 

omgivning de befinner sig i. Hon beskriver hur barn lär i sociala sammanhang med vuxna och andra 

barn och betonar hur förskolan är en viktig del av barnens utveckling och lärande då barn i förskolan 

får möta vuxna och andra barn och interagera med dessa och på så sätt utveckla och lära (Kultti 2012, 

s. 23, 48). I förskolan beskriver Kultti hur barn genom samvaro med andra tränar sin språkliga 

kompetens och på så sätt ökar deras möjligheter till samspel och förståelse i tillexempel leksituationer 

med kamrater. Alltså för att kunna formulera sina egna tankar och för att kunna tolka andra behöver 

barnen utveckla kunskaper kring det språk och de kulturella samspelsmönster som finns i förskolan. 

Det kan handla om det verbala språket men också en förmåga att tolka och förmedla tillexempel 

kroppsspråk, gester och mimik (Kultti 2012, s. 50). Hon menar också att barn stödjer varandras 

deltagande genom att upprepa, översätta förklara och på olika sätt stödja varandras försök att uttrycka 

sig och kommunicera. Alltså blir kamraterna och barngruppen en viktig del och ett stöd i att lära sig 

språk och kommunikation. Att flera av barnen i gruppen har olika modersmål bidrar ofta till att man i 

fler situationer spontant förklarar saker utan att någon behöver ställa en fråga, dessa förklaringar 

menar Kultti bidrar till en ökad språklig förståelse (Kultti 2012, s. 52-53).  

Kultti beskriver både i sin avhandling och i en artikel som handlar om barns språkinlärning genom 

sångaktiviteter hur barn lär genom gemensamma aktiviteter i förskolan. Hon förklarar att sång- och 

musiklekar samt bokläsning är en återkommande aktivitet inom den svenska förskolan och något som 

återkommer och finns med som en rutin. Vi förstår det som att hon menar att dessa aktiviteter är 

språkutvecklande och stödjer lärandet för förskolebarnen (Kultti 2013, ss. 1955-1956, Kultti 2012, s. 

82-83).  När Skans talar om hur barn med annat modersmål än svenska lär sig ett andra språk 

beskriver han hur bokläsandet och sagoberättande är avgörande i gynnandet av barns 

andraspråksinlärning. Han talar om hur valet av böcker och kommunikationen kring innehållet blir 

avgörande för språkutvecklingen. Vid sagoberättande kan till exempel de tvåspråkiga barnen ges stöd 

till att förstå sagan i form av figurer eller bilder. Det beskrivs av Skans som viktigt att anpassa 

sagornas nivå efter den nivå som barnen befinner sig på. Att läsa en saga först på barnets modersmål 

och sedan på svenska visar på ökad kommunikativ och språklig förståelse hos barnen. Det beskrivs 

även som viktigt att dramatisera innehållet med hjälp av gester, mimik och andra utryck för att stödja 

barnens språkliga förståelse (Skans 2011, s. 34-35).   
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Sociokulturellt perspektiv 

Vi har valt att använda oss av ett sociokulturellt perspektiv, då vi förstår det som att detta perspektiv 

betonar att lärande och utveckling är socialt och kulturellt betingat och att vi alltid agerar och tänker 

utifrån de sociala och kulturella sammanhang vi tillhör. Genom att använda detta perspektiv i 

analyserna av vårt insamlande material blev det möjligt att se och betona hur kulturella och sociala 

sammanhang är med och påverkar människors tankar om sig själva och sin omgivning. Vi tänker att 

ett sociokulturellt perspektiv hjälper oss att förstå att de sociala och kulturella kontexter och 

sammanhang som vi ingår i formar vårt sätt att tänka och agera. 

Grundaren till detta teoretiska perspektiv är Vygotskij och hans verk kan beskrivas som centrala. 

Under 1900-talet har flera teoretiker vidareutvecklat hans arbete och det gemensamma för dessa 

forskare och teoretiker är uppfattningen att kunskap är något som konstrueras genom interaktion 

mellan människor i kulturella kontexter. Kommunikation, lärande och utveckling betraktas som 

sammanflätade och ges en central plats. Begreppet kulturell kontext understryker att vi alltid 

interagerar i en specifik omgivning, vare sig det är en storstad eller en mindre by på landet och 

traditionen för interaktion och samtal varierar något mellan ort, ställe och med den historiska 

tidpunkten (Gjems 2011, s.19-20). Säljö beskriver kontexten som de fysiska, sociala, kulturella och 

historiska ramar där lärande sker. Hur människor lär och vad som anses viktigt att kunna, kan inte 

reduceras till en fråga som enbart handlar om vad vi har i huvudet, alltså den biologiska utrustningen 

som naturen givit oss. Utan vi måste också alltid ta med i beräkningen hur vår omgivning ser ut, vilka 

resurser den erbjuder och vilka krav som ställs på oss. Alltså är utvecklandet av diskurser om 

omvärlden ett av de mest påtagliga sätt genom vilket människor samlar erfarenheter och omskapar sin 

verklighet (Säljö 2010, s.7, 35). 

Vi förstår det som att språket inom detta perspektiv ses som en länk mellan kultur, mänskligt samspel 

och individuellt tänkande och det anses vara människans viktigaste redskap eller artefakt. Inom detta 

perspektiv har termerna redskap eller artefakter en speciell och tekniskt betydelse. Man menar att 

redskapen eller artefakterna är de resurser, språkliga eller fysiska, som vi använder för att förstå och 

agera i vår omvärld (Säljö 2010, s. 20, Gjems 2011, s. 33-34). Språkets primära funktion är inte att 

spegla verkligheten utan att tolka och skapa den. Genom språket blir människor deltagande på sociala 

arenor och det är via kommunikation som vi utvecklar kunskaper och färdigheter. Säljö skriver att det 

inte räcker att man förstår ordens betydelse utan man måste även ha kunskap om samhällets traditioner 

och normer, man måste ha med sig något i bagaget, förståelsen förutsätter en bekantskap med 

kulturella företeelser och kommunikativa mönster (Säljö 2010, s. 15-16). Vi formas med andra ord i 

återkommande aktiviteter med andra människor, där fysiska och språkliga redskap används, lärande 

anses inte primärt handla om en mognadsprocess eller överföring av kunskap från den mer kunniga till 

den mindre kunniga utan som ett resultat av det sammanhang och aktiviteter man deltagit i (Carlsson 

& Bagga-Gupta 2006). Det vi lär oss och det vi kan är både knutet till symboler som är språkliga, 

andra tecken som exempelvis kroppsspråk samt till fysiska redskap som böcker, datorer och mobiler. 

Om människors användning av redskap stöttas och vägleds av andra mer erfarna personer uppnår 

människor ständigt ett alltmer fullständigt deltagande i den sociala gemenskapen. Säljö beskriver att 

det är genom kommunikation som de sociokulturella redskapen skapas och det är också genom 

kommunikation som de förs vidare (Säljö 2010, s. 22). I detta perspektiv menar man att vuxna och 

barn formar aktiviteter tillsammans, varje generation använder de intellektuella traditioner och redskap 

som tidigare generation format, samtidigt som dessa traditioner och redskap förändras och omvandlas 
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för att anpassas till sin egen tid (Gjems 2011, s. 21-22).  Gjems använder sig av begreppet 

praktikgemenskap som hon beskriver är de aktiviteter där vi interagerar med människor i vår 

omgivning detta kan kan vara måltidsituation, samling eller lämning/hämtning i förskolan. Lärande 

uppfattas som en social process och vi lär oss alltid någon i interaktionen med andra människor. Det vi 

kan, förstår och tänker existerar i den gemenskap som vi ingår i tillsammans med andra människor och 

redskap (Gjems 2011, s. 20).   

Inom sociokulturellt perspektiv talar man om mediering. Mediering innebär att exempelvis fysiska 

redskap som kniv och gaffel, visuella som logotyper på mat och dryck eller verbala som ord och 

uttryck förmedlar vad som sker, vad vi tänker och vad vi gör. Tecken och ord är inte bara signaler utan 

innehåller olika budskap som vi genom att leva i en viss kultur lär oss tolka och förstå. Deltagande i 

praktikgemenskaper är utgångspunkten för att bli förtrogen med en kulturell praktik och ta den till sig 

och detta deltagande är nödvändigt för att vi ska lära och utvecklas (Gjems 2011, s.21-22). Gjems 

skriver att Hasan (2002) påpekar att exempelvis barn i förskolan lär sig mycket i det hon kallar för 

icke-uppenbar mediering, som sker utan att förskollärare och andra vuxna tänker på det. Detta är en 

grundläggande lärprocess som startar mycket tidigt i barns liv och präglar en lång rad kulturella 

aktiviteter och vanor. Vuxna som befinner i socialt samspel med barn har en avgörande och viktig roll 

i barnens lärande. Barnens kunskaper konstrueras alltid tillsammans med andra och språk ingår som en 

viktig del i erfarenheterna av lärande långt innan de kan använda språket. När språket hela tiden 

används i vardagen i mer eller mindre återkommande situationer bygger barn upp sin språkliga 

kompetens (Gjems 2011, s. 28-29). Kunskapstradering fungerar således utan att vi är medvetna om det 

eller ser det som syftet med aktiviteten. Människor har alltid lärt och delat med sig av kunskaper till 

varandra, hela vår samvaro bygger på detta. Det helt vanliga samtalet, vilket man kan hävda är den 

viktigaste komponenten i vår kunskapsbildning, ger upphov till insikter och kunskaper som människor 

tar med sig och formas av (Säljö 2010, s.47-48). 

Gjems beskriver att en sociokulturell teori om lärande och kognitiv utveckling är att mer erfarna 

personer, i synnerhet i pedagogiska situationer har en central uppgift som vägledare och stöttepelare i 

människors lärandeprocesser. I förskolan tänker man att förskollärare, övriga anställda och mer erfarna 

barn fungerar som vägledande deltagare i människors lärande. Det är Vygotskijs begrepp den 

proximala utvecklingszonen som utgör bakgrund för begreppet väglett deltagande. Vygotskij beskrev 

proximal utveckling som den utveckling som ligger steget före men inte allt för långt ifrån personens 

nuvarande punkt i utvecklingen. Genom att låta människor möta krav och utmaningar som de kan 

klara av genom att anstränga sig och få stöd av en mer erfaren person så menar man att människor 

utvecklas och lär i en gemenskap. I förskolan kan det exempelvis handla om när barn lär sig i 

interaktion med mer erfarna personer, som pedagoger och andra barn. Det proximala handlar på så sätt 

om avståndet mellan vad barnet kan göra på egen hand och vad det kan åstadkomma tillsammans med 

någon som har större erfarenhet (Hwang & Nilsson 2011 s.66-67, Gjems 2011, s.25).  

Väglett deltagande innebär att människor tillsammans med mer erfarna människor deltar i 

interaktionsprocesser som bidrar till att bygga broar mellan den aktuella förståelse och färdigheter som 

personen har och framtida kunskaper och färdigheter. Rogoffs forskning visar att barn både använder 

mer erfarna barn och vuxna som vägledare och sociala resurser i sina lärandeprocesser för att få stöd, 

söka utmaningar och för att bättre bemästra de aktiviteter som de deltar i (Gjems 2011, s 25). 

Intersubjektivitet handlar om den ömsesidiga förståelsen som utvecklas mellan människor som 

kommunicerar, man understryker att förståelse sker mellan människor och inte överförs från en 

människa till en annan. Väglett deltagande bygger på intersubjektivitet, under hela förskoleåldern är 

vägledande deltagare icke-språkliga modeller för barnen och visar hur de ska göra saker på 
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målinriktande och kulturellt accepterade sätt. Språket åtföljer nästan ständigt den fysiska vägledningen 

ända från födseln och barnet får så småningom det mesta stödet i sitt lärande från språket. De vuxna 

stöttar barnen i att förstå och tolka beteenden och olika händelser genom att presentera både språkliga 

och icke språkliga tolkningar av dem. Erfarna vägledare ger barnen språkliga etiketter utifrån hur 

omgivningen klassificerar händelser, föremål och varelser (Gjems 2011, s.26). 

Kvalitativa intervjuer 

Val av metod 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie och metoden vi valt att använda oss av är intervjuer. Dessa val 

har vi gjort för att vi vill fånga pedagogernas erfarenheter och tankar kring arbetet med nyanlända barn 

och familjer. Genom intervjuer ges pedagogerna möjlighet att gestalta sin verklighet så som de 

upplever den vilket kan ge ett material som är nära deras egna erfarenheter och det kan även ge ett 

material med olika nyanser som blir möjligt att tolka och analysera (Fägerborg 2011, s. 85). Enligt 

Fägerborg skiljer man på intervju och samtal då man menar att intervjun har sin bestämda form med 

frågor och svar. Pedagogerna i vår studie informerades om studiens syfte och fick innan intervjuerna ta 

del av frågorna och på så sätt blev det tydligt att våra intervjuer skiljer sig från det vardagliga samtalet. 

Fägerborg talar om hur intervjupersonen på detta sätt ges större möjlighet att få inflytande över det 

som sägs under intervjun än om det endast skulle betraktas som ett vardagligt samtal. Hon menar att 

genom att kalla det för en intervju ges samtalet en speciell status och det ger även samtalet en viss 

inramning av vad samtalet ska handla om, när det ska ske och var det ska ske (Fägerborg 2011, s. 89-

90).  

Fägerborg skriver att intervjuer kan ses som en teknik som ger en unik tillgång till kunskap om 

människor och de kulturella mönster som finns och hon menar att man genom intervjuer kan nå 

människors inre, deras tankar, värderingar och idéer men hon menar också att detta även är beroende 

av kultur och kontext. Vi tänker att både pedagogerna vi intervjuar och vi som intervjuare alltid är 

påverkade av rådande normer, vi tänker exempelvis att hur vi har valt att formulera våra frågor 

påverkar vilka svar vi får. Vi är medvetna om att metoden vi valt endast ger några få pedagogers 

kunskaper och erfarenheter av arbetet med nyanlända barn och familjer och vår studie säger därför inte 

något om hur detta arbete ser ut i landet i stort (Fägerborg 2011 s.96). Fägerborg beskriver att man 

skiljer mellan strukturerade och ostrukturerade intervjuer, den strukturerade intervjun har redan 

förbestämda frågor medan den ostrukturerade är mer som ett fritt samtal. Vi bestämde oss för att röra 

oss emellan dessa två intervjuformer där vi tänkte att vi förberedde frågor och teman för intervjun men 

att samtidigt skulle kunna anpassa intervju efter den vi intervjuade. En fördel med nedskrivna frågor är 

att vi då i förväg kan reflektera över frågornas effekter (Fägerborg 2011, s. 99-100). Under intervjun 

valde vi att använda oss av ljudinspelningar och sparsamma anteckningar. Anledningen till det är att vi 

ville kunna vara mer närvarande under själva intervjun och att ljudinspelningar ger ett rikt material där 

vi inte behöver bortse från något då vi kunnat lyssna om igen och inte behövt göra några val angående 

vad vi skulle ta med som vi hade behövt gjort om vi endast hade antecknat, då vi inte hade hunnit 

anteckna allt (Fägerborg 2011, s. 104-105).   
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Genomförande, urval & undersökningspersoner  

I vårt sökande efter pedagoger som ville delta i vår studie valde vi att söka oss till förskolor i vårt 

närområde. Vi hörde av oss till ansvariga för utbildning i flera av Stockholms kommuner och frågade 

om de kunde förmedla kontakt med förskolor som har erfarenhet av att arbeta med nyanlända barn och 

familjer. Vi fick kontaktuppgifter till flera olika förskolor och vi försökte att få tag på ansvariga ute på 

förskolorna men det var svårt att få tag på dem så vi valde därför att besöka en av förskolorna för att 

presentera oss och vår studie och på så sätt få kontakt med förskolechefen och därefter pedagogerna. 

Vi kände att detta personliga möte gjorde det enklare för oss att informera om syftet med studien och 

att knyta en första kontakt. Från den förskolan vi besökte har fem pedagoger deltagit i studien. Vår 

sjätte deltagare arbetar i en närliggande kommun och henne fick vi kontakt med via förskolechefen på 

förskolan där hon arbetar.  

När vi fått kontakt med sex pedagoger som ville delta i vår studie bokade vi in datum och tid för när 

intervjun skulle ske. Alla intervjuer utfördes under pedagogernas arbetstid på respektive förskolas 

personalrum eller bibliotek där vi kunnat prata ostört och tiden för intervjuerna blev 45-60 minuter per 

intervju. Innan varje intervju talade vi om vem som skulle leda intervjun, gav ut en samtyckesblankett 

(Se bilaga 1) och öppnade upp för eventuella frågor innan intervjun påbörjades. Vi frågade muntligt 

om personen godkände att vi ljudinspelade intervjun och informerade om att materialet endast 

kommer att höras av oss två i syfte att transkribera intervjun. Vi turades om att leda intervjuerna men 

vi båda kom med följdfrågor och var deltagande i alla intervjuer.   

Under de första två intervjuerna hade vi ett öppet frågeformulär med teman och ämnen som vi skulle 

röra oss i men vi ansåg efter dessa två intervjuer att vi behövde förändra vår frågeguide då intervjuerna 

kändes ostrukturerade utan färdigformulerade frågor. Vi utgick nu ifrån våra tidigare teman och 

läroplanen och formulerade ca 10 stycken färdiga frågor (Se bilaga 2) som vi använde oss av i de 

resterande fyra intervjuerna. Efter varje intervju transkriberade vi från det ljudinspelade materialet 

intervjuerna till text.    

I undersökningen har totalt sex personer deltagit. Fem av de sex deltagarna arbetar på en och samma 

förskola. De deltagande personerna är alla kvinnor mellan 30-65 år. Två av deltagarna är utbildade 

förskollärare och fyra barnskötare. Personen som arbetat kortast tid i förskolan har arbetat i 4 år och 

den som arbetat längst i 35 år. Flera av de intervjuade personerna har utländsk bakgrund och är 

flerspråkiga.   

 

Databearbetning och analysmetod  

Efter varje avslutad intervju transkriberades ljudinspelningen till text. Under transkriberingen började 

vi leta teman och likheter mellan intervjuerna och vi diskuterade möjliga teman för vår senare analys. 

Kvale & Brinkman (2014, s. 220) talar om hur själva analysprocessen startar under transkriberingen 

och hur man nu möter materialet och ser det i text. När vi transkriberat materialet har vi försökt ta med 

sådant som inte hörs som till exempel kroppsrörelser eller ansiktsuttryck och använt oss av talspråk 

som till exempel ”dom” men vi är medvetna om att vi inte kunnat fånga alla delar av samtalet. Kvale 

& Brinkman (2014, s. 218) beskriver hur man när man transkriberar ändrar något från en form till en 

annan och på så sätt mister man alltid en del av intrycken från själva intervjun. Eftersom vi 

transkriberade hälften av intervjuerna var så kom vi överens innan angående hur vi skulle designa 
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texten, vad vi skulle ta med och hur saker som till exempel pauser skulle framställas i texten (Kvale & 

Brinkman 2014, s. 221).    

När alla intervjuer transkriberats har vi kollat igenom allt material först var för sig, sedan tillsammans 

och markerat i texterna likheter och skillnader och letat efter möjliga teman som kunde hjälpa oss att 

besvara vårt syfte. Denna process har upprepats många gånger. Efter att vi tittat igenom och diskuterat 

materialet vid ett par tillfällen började vi identifiera några teman. Dessa teman blev tid & resurser, 

språk och kultur. Vi har sedan kollat igenom materialet igen och valt ut citat som belyst dessa olika 

teman och gått till vår teorilitteratur för att analysera citaten utifrån sociokulturell teori och utifrån våra 

frågeställningar och vårt syfte. Vi har valt att dela upp vårt resultat och vår analys för att få en 

överskådlig och tydlig redovisning av vad vi kommit fram till. I resultatet har vi benämnt de två olika 

förskolorna vi har besökt som förskola 1 och förskola 2 och vi har ändrat namnen på de deltagande 

pedagogerna till fiktiva namn. 

Forskningsetiska överväganden  

När vi beslutat oss för att vi ville fokusera på arbetet med nyanlända barn och familjer i förskolan så 

började vi fundera på hur vi på ett etiskt försvarbart sätt kunde få en inblick i detta arbete. Vi valde 

tidigt att vårt fokus skulle ligga på förskolepedagogernas erfarenheter och inte på barn och föräldrar. 

Anledningen till att vi gjorde detta val var att vi tänkte att dessa familjer redan är i en utsatt situation, 

då de är i ett nytt land med tillräckligt många nya personer omkring sig i form av förskolans personal, 

sociala handläggare och likdanande. Vi ansåg att det kunde vara problematiskt att tala med föräldrar 

till barnen då de är nyanlända i Sverige och därför kanske inte har den språkliga förståelsen som krävs 

för att vi ska kunna förklara syfte och innebörd av medverkan i vår studie. Även om vi skulle fått 

samtycke från föräldrar så kände vi att det skulle vara problematiskt att intervjua eller observera barn i 

förskoleålder då de kanske inte har utvecklat det språk och den förståelse som krävs för att kunna ge 

samtycke och vi känner att det skulle vara svårt för oss att kunna bedöma om barnen vill delta eller 

inte (Löfdahl 2014, s. 36-37, 40-42). 

De vi har valt att fokusera på i vår studie är förskolepedagoger och deras upplevelser av arbetet med 

nyanlända barn och deras familjer. Vi valde metoden intervju och såg det som viktigt att informera 

pedagogerna vi skulle intervjua om vår studie och att de gav samtyckte till att delta. Vi informerade de 

deltagande pedagogerna både skriftligt och muntligt. Denna information innehöll våra avsikter och 

syftet med vår studie, vad vi förväntar oss av personen, hur resultatet kommer att presenteras och att 

personens identitet kommer att skyddas. Intervjupersonerna informerades även om att de när som helst 

kunde välja att avbryta sin medverkan i studien utan någon speciell förklaring (Löfdahl 2014, s. 36-

37). Vi har även skyddat de medverkandes identitet genom att byta ut deras namn och inte ha med 

några uppgifter som kan avslöja vilka de är. Man ska inte genom att läsa denna uppsats kunna lista ut 

vilka personerna bakom svaren är (Löfdahl 2014, s. 38, Vetenskapsrådet 2011 s. 46, 67).  

Innan vi startade vår undersökning tänkte vi igenom hur vi utformat designen på undersökningen, 

vilka frågor kunde vi använda oss av, utan att det exempelvis blev för ledande. Vi resonerade kring hur 

själva intervjuerna skulle se ut, skulle vi intervjua i grupp eller göra intervjuer med enskilda personer. 

Vi tänkte igenom i vilken miljö vi skulle vara och hur vi ska dokumentera intervjuerna om vi ska spela 

in dem eller anteckna. Alla dessa aspekter diskuterade och resonerade vi om med de som medverkade i 

studien (Löfdahl et al 2014 s.37-38). 
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Vi har förvarat det insamlade materialet och inspelningarna på ett säkert sätt och vi kommer när 

undersökningen är klar och uppsatsen är godkänd att förstöra allt material vi har samlat in i form av 

exempelvis anteckningar eller ljudinspelningar för att ingen obehörig ska kunna ta del av materialet 

(Löfdahl 2014, s.38, Kvale & Brinkman 2014, s. 228). 

Resultat 

Här nedan kommer vi beskriva vårt resultat utifrån de intervjuer vi gjort med sex olika 

förskolepedagoger. Vårt resultat är uppdelat i tre olika teman som är tid & resurser, språk och kultur. 

Efter detta följer en sammanfattande analys kring alla dessa teman. Vi gjorde denna uppdelning då vi 

ansåg att det blev det tydligaste sättet att redogöra för vårt resultat samt vår analys.  

 

Tid & resurser 

Som vi beskrivit tidigare så var tid och resurser något som pedagogerna i vår studie lyfte, men på olika 

sätt. Flera av pedagogerna menar att det behövs mer tid och resurser för de nyanlända barnen och 

deras familjer av flera olika anledningar, men att de saknar språk är en av det anledningar som är 

återkommande i de flesta av intervjuerna. Fler av pedagogerna beskriver hur de skulle vilja ha mer tid 

för att utföra olika typer av aktiviteter som skulle kunna främja barnens språkutveckling, men att de 

inte alltid har den tiden. Anna beskriver detta på följande sätt. 

 

Linda - Har ni möjlighet att arbeta på det sätt som ni skulle vilja finns den tiden och får ni det resurser 

som du tänker att ni behöver? 

Anna - Nej för att det behövs, det är många barn som inte är så bra på svenska, så vi behöver mera tid 

för dem, läsa och göra någon aktivitet så de lär sig, men tyvärr vi får inga resurser. De räknas inte 

som resurs när de inte kan svenska barnen, det är inte resurs. Vi behöver dela upp barnen och jobba i 

små grupper. 

 

Pedagogen i citatet ovan lyfter fram att de, för att främja barnens språkinlärning, skulle vilja dela in 

barnen i mindre grupper och göra riktade språkfrämjande aktiviteter med dem. Hon menar dock att de 

inte har möjlighet till detta då barnens språkinlärning inte berättigar mer resurser.  

Fler av pedagogerna talar också om att det är viktigt att ge de nyanlända barnen och deras familjer mer 

tid för att det ska känna sig trygga. Barnen ska känna sig trygga i den dagliga verksamheten och med 

sina nya kamrater och pedagoger och föräldrarna behöver känna sig trygga med att lämna sina barn på 

förskolan. Så här säger Anna om det. 

 

Anna - Eftersom det finns många barn som inte kan svenska, så tar vi ju mer tid för dem, tillexempel 

de vill gärna hålla sig nära oss för att känna sig trygga eller sitta bredvid oss när vi har samling och så 

där, så vi har ju, vi frågar barnen tillexempel är Jenny här? Är Ali här? Och så där. En del svarar ja 

och de barnen som nyligen börjat, en del kan inte svara, en del vill inte svara. Då frågar vi, vill du 

räcka upp handen? Och då är de helt tysta, då frågar vi vill du säga ja? Då är de helt tysta. Okej då 

hoppar vi över det, vi tvingar dem inte att säga för de känner sig blyga och inte trygga i början, men 
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de kommer sen för att vi tar hand om dem mer och vi har mera tid för dem och pratar mycket med 

dem och läser lite lättare böcker. 

Linda - Om du skulle vilja säga något om att jobba med nyanlända barn och familjer, ge några råd 

och tips och så för oss som kommer ut och ska jobba snart, vad skulle du vilja säga då? 

Anna - Man måste ha mera tid för dem, vi måste, de är känsliga och då måste vi ha mera tid och vi 

måste vara med dem lite mer för de barnen, vi måste ha mera tid för dem. för att både föräldrarna och 

barnen de blir jätte känsliga när de flyttar in. 

 

Anna beskriver här hur de arbetar aktivt i verksamheten med barnen och föräldrarna för att de ska bli 

trygga. Hon talar om att de försöker ge dessa barn och föräldrar mer tid just för att de ska få en ökad 

trygghet.  

Ett annat återkommande tema när vi pratade om tid och resurser var inskolningen och hur den gick till 

och samtliga intervjuade pedagoger menade att det behövdes mer tid för inskolningen med nyanlända 

barn och familjer. Det finns ett behov av mera tid och resurser vid inskolningen då föräldrarna inte kan 

det svenska språket tar det mer tid att fylla i papper, beskriva hur de arbetar samt att få information om 

barnet och familjesituationen. Det kan ofta krävas tolk eller att man samarbetar med andra avdelningar 

där det finns personal som har samma språk. För en del av föräldrarna är förskolan något helt nytt och 

finns inte på samma sätt i deras länder, en del har exempelvis inte hört talas om läroplanen eller 

liknade dokument. Det är inte alltid självklart att det förstår vilken roll förskolan har och hur 

pedagogerna tänker kring sitt arbete. Så här beskriver Serena och Eva på förskola 1 detta. 

 

Serena - Alltså inskolningen, vi brukar alltid ha ett möte innan inskolningen när vi vet att de här 

barnen, vi har fått namn på dem och telefonlista och adress då försöker vi alltid ringa till föräldrarna 

och säga att vi vill att ni kommer innan inskolningen för att det är en massa papper och du vet inte 

hur många blanketter man ska fylla i och det är ju som nyanländ så vet man inte. För tillexempel i 

mitt land där räcker det att du säger barnets namn så finns barnen där, det finns inte så mycket 

pappersarbete som det finns här i Sverige.. då är det liksom en hel bunt.. då kan man sitta och prata 

med föräldrarna och gå igenom papperna och varför de här rutinerna finns och varför vi har det här 

och varför vi har en läroplan.. vad säger läroplanen? Och alla de här bitarna kan man få in på ett annat 

sätt.   

 

Eva – Inskolningen, förut så hade vi så att alla kom samtidigt alltså det kunde var en tre, fyra, fem 

föräldrar och så kom de just på den dagen som de skulle på inskolning. Men då insåg jag att det inte 

var så bra, för många av dom här föräldrarna behövde ha hjälp med att fylla i papper. Så att i år så har 

vår specialpedagog sagt att vi ska ha en längre inskolning och där står det precis också vad 

föräldrarna ska göra och dom ska ju vara med i våra rutiner och så där också får dom se hur vi gör.  

 

Här beskriver pedagoger från förskola 1 hur man arbetat fram rutiner för att få det att fungera bättre 

kring inskolningen, de har infört att de alltid kontaktar familjen när de har fått deras namn och adress 

för att boka upp en träff med dem innan själva inskolningen. Här finns det tid för att sitta ner och fylla 

i de papper som behövs och om språket inte finns på förskolan har man även bokat in en tolk till detta 

möte. Detta görs både för att familjerna ska få komma och bekanta sig med förskolan innan barnet ska 

börja, för att det ska finnas tid för frågor och för att alla praktiska saker som att fylla i olika papper ska 

vara klart så man under inskolningen inte behöver stressa över detta. För att det ska kännas så tryggt 

och lugnt som möjligt för de nya barnen och familjerna samt att personalen får information om barnen 

och familjerna innan som kan vara bra att veta. 
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Samtidigt som fler av pedagogerna menar att det skulle behövas mer tid och resurser i arbetet med 

nyanlända barn och familjer så beskriver tre av pedagogerna hur deras arbetssätt och erfarenheter samt 

personalsammansättningen med pedagoger från flera olika länder med flera olika språk och kunskap 

om olika kulturer är en resurs i sig och en förutsättning för att få verksamheten att fungera och 

beskriver därav att det inte är i samma behov som tillexempel en förskola som har en mer homogen 

personalsammansättning och inte lika många språk i verksamheten. Detta beskrivs av Anna och Mona 

på förskola 1 så här. 

 

Anna – Det finns ju förskolor som det jobbar kanske bara svenska fröknar och det finns barn från 

olika kulturer, jag vet inte hur de jobbar, det blir jobbigare för dom som jobbar i andra förskolor som 

inte kan deras språk, det måste det vara 

 

Mona - På det här stället behövs det inte förutom om barnet själv behöver resurs men inte just för 

språket. På det här stället har vi som sagt många som har flera språk och även vi inte har det språket 

som barnet har, så har vi många andra resurser. Vi har ju som sagt teckenspråk, bilder, konkreta 

saker. Jag tror inte att vi behöver det faktiskt hittills har vi inte behövt det. I början behövdes det, jag 

blev anställd för det. De behövde hjälp med en flicka som pratade arabiska så jag anställdes som en 

resurs för den här flickan. För en enda flicka blev jag anställd i åtta månader, nu kan det vara tio barn 

som inte kan ett ord svenska men vi får inte någon hjälp.  

 

Aishe på förskola 2 säger precis som Mona hur hon upplever att resurserna har blivit mindre och hur 

det förut fanns en språktjänst på förskola 2 men att den tjänsten har tagits bort nu, hon menar att hon 

tycker att det skulle vara bra att för barnen om det fanns mer tid för att utföra olika aktiviteter med 

dem, men att de inte har samma behov av denna tjänst då det idag finns flera språk representerade i 

personalgruppen. 

 

Aishe – Jag tror att det är nånting som har ändrats sen jag började här 2001 då var det inte så många 

nyanlända som hade kommit till Sverige utan det var några, ja det var helt annorlunda då, då fanns 

det en språktjänst på den här förskolan och den har man tagit bort. 

Linda - Har ni fått någon förklaring till varför? 

Aishe - Nej men det är ju ett sätt och spara pengar  

 

Enligt pedagogerna beskrivs det hur resurserna för nyanlända har blivit färre på senare tid. De ser 

personalsammansättningen och pedagogernas erfarenhet och kunskap som en resurs i sig samtidigt 

som de till viss del uttrycker hur mer resurser skulle behövas främst i form av mer tid.  

 

Språk  

Samtliga pedagoger på både förskola 1 och förskola 2 har betonat språkets betydelse för nyanlända 

barn och deras familjer att få möjlighet till inflytande och delaktighet i förskolans verksamhet. Språket 

beskrivs av många som en nyckel in i gemenskapen. Att ge barnen möjlighet att lära sig det svenska 

språket beskrivs av fler av pedagogerna som deras viktigaste uppgift när det kommer till de nyanlända 

barnen. Att det finns flera språk i personalen ses som en enorm tillgång för att skapa trygga och 

tillitsfulla relationer till nyanlända barn och deras familjer, att de blir trygga ses också som en 
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förutsättning för att våga öva sig i det svenska språket. Anna på förskolan 1 förklarar detta på följande 

sätt. 

Anna - Då pratar vi modersmål först och sen förklarar vi på svenska så tar vi det ganska försiktigt 

med dem, så att de kan hänga med de andra barnen, för att i början är de lite blyga, de vill inte vara 

med i gruppen eftersom de inte kan svenska. Jag har två som är från Turkiet, som jag pratar turkiska 

med. 

Linda – Ja, kan man säga att språket är väldigt centralt i hur ni arbetar? 

Anna - Ja det är jätte viktigt. 

Linda - Ja men upplever du det som att när dom börjar lära sig lite mer svenska att det är lättare att 

komma in gruppen? 

Anna- Jo det är mycket lättare. 

 

Serena beskriver även hon hur man tar till vara på de språkliga tillgångar som finns på förskola 1 där 

hon arbetar genom att använda det språk som barnet känner igen, antingen att man tar in personal som 

kan barnets språk på avdelningen eller att pedagogerna som arbetar med barnet lär sig några ord och 

fraser som barnet förstår. Detta för att skapa trygghet. Här är ett exempel på detta. 

 

Linda - Upplever du att det är en fördel att ni har många språk i personalen? 

Serena - Jo absolut det gör vi för på den avdelningen där jag jobbar så kan ju Sara spanska, jag kan 

urdu, jag kan svenska och jag kan engelska sen har jag lärt mig några ord på arabiska, på turkiska på 

ryska alla de här språken för att vi hade ett barn som hade inskolning och var väldigt ledsen och hon 

bara skrek och jag sa till henne (uttryck på annat språk)… det betyder mamma kommer snart. Och 

hon bara sprang till mig och började krama mig. 

Linda - Märker man mycket på barnen att när man pratar på deras språk att det blir skillnad? 

Serena - Ja man ser det på deras ansiktsuttryck att de blir liksom så här (ser förvånad ut), hon förstod 

mig på mitt språk! Min mamma pratar det här språket. 

 

När vi ställer frågan till pedagogerna om hur barn och föräldrar får inflytande och blir delaktiga svarar 

de flesta pedagogerna att det främst är genom språket man får möjlighet till delaktighet och inflytande. 

Men om barnen eller föräldrarna inte har tillgång till verbalt språk så beskriver pedagogerna hur de 

uttrycker sig genom kroppen. Barnen kan exempelvis ta en pedagog i handen och visa vad barnet vill 

eller peka på något som de vill ha. På det sättet blir miljön avgörande då barnet bara kan förhålla sig 

till det som finns i rummet.  Pedagogen Eva på förskola 1 beskriver hur hon med hjälp av kroppsspråk 

förklarar för en förälder skillnaden mellan att ”tappa” och att ”ramla”. 

 

Eva - Äh kroppsspråk, använda kroppsspråket för det har jag fått göra många gånger.  

Linda - Ja 

Eva - Jag hade en förälder som kom och så säger hon att barnet… vanten ramla (visa hur föräldern 

gjorde med händerna) nej sa jag, du tappade vanten, då förstod hon inte det där. 

Linda - Nej 

Eva - Vanten ramla sa hon, då tog jag en vante och sa nej du tappade den, vanten. Ja och ramla då 

fick jag visa hur man ramla. Jaaa barnen ramlar säger hon då fick hon ihop det där.. 
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Så här beskriver Mona hur de använder sig av olika språkliga resurser för att ge barn möjlighet till 

delaktighet och inflytande. Hon förklarar hur de använder sig av konkreta material som exempelvis 

bilder för att utveckla barnens verbala språk och för att kommunicera med nyanlända barn och 

familjer.  

 

Mona - Bilder har vi väldigt många bilder, väldigt mycket har vi fått av Lisa och det är ju hennes sätt 

att förstärka deras förståelse, barnens förståelse så vi använder bilder, vi har ju bilder nästan överallt 

jag har försökt sätta bilder överallt faktiskt. Sen på samlingen har vi bilder också och då sätter vi upp 

vad vi ska göra, hur dagen går. Vad gör vi först, vad gör vi sen, vad kommer efter och sådana saker. 

Likadant i hallen när vi klär på dem så har vi också bilder. När man ska kommunicera med nyanlända 

så är det som sagt bilder, konkreta saker, ljud, ord, kropp och allt. 

 

På förskola 2 beskriver Aishe hur de arbetar med läsplattan som redskap för både barn och familjers 

delaktighet och inflytande. Läsplattan används både för att främja barns språkliga utveckling till 

exempel med hjälp av läsplattan kan barnet få upp bild och ljud och på så sätt får de en ökad förståelse 

för språket. Hon beskriver även hur läsplattan är ett bra verktyg i kommunikationen med föräldrar för 

att exempelvis visa bilder på vad barnen gjort under dagen. Så här beskriver Aishe hur de arbetar med 

läsplattan med barnen. 

 

Aishe - Det är väldigt olika också… läsplattor är också väldigt direkt och bra, när man inte har något 

språk för den pratar ju med dig liksom… och det är roligt det händer någonting! 

Linda - Mm använder ni det mycket? 

Aishe - Ah ganska så mycket… just nu. Just för språk… man kan också liksom när man pratar få upp 

en bild på det man pratar om, det blir mer konkret. Och sen så tycker jag att läsplattan så är den super 

bra för då kan man ta kort under dagen som man kan visa föräldrarna när dom kommer 

 

Läsplattan kan alltså ses som ett betydelsefullt redskap när man arbetar med nyanlända barn och 

familjer. Vi tänker att läsplattan kan ses som en tillgång och som något som ger möjligheter för 

delaktighet och inflytande. Den kan förstärka språket och ses som ett redskap för pedagoger, 

nyanlända barn och föräldrar för att kunna uttrycka sig. 

Flera pedagoger i våra intervjuer beskriver hur de arbetar med språket under planerade samlingar till 

exempel genom att sagoberättande där de använder konkreta material men de talar även om hur 

språket används medvetet i vardagliga aktiviteter som vid matbordet till exempel där man i en 

vardaglig återkommande rutin på förskolan medvetet benämner ord och använder språket på ett 

medvetet sätt just för att stödja de barn som behöver utveckla språket. Här beskriver pedagogen Eva 

från förskola 1 hur hon tänker kring användandet av språk idag när förskolan tar emot stor del 

nyanlända barn och familjer mot tidigare då förskolan hade mestadels svenskfödda barn. 

 

Eva - Så det har blivit väldigt stor skillnad om man tänker när jag började för trettiofem år sen har 

man blivit väldigt, väldigt medveten om språket. Vi benämner allting vad vi gör, det är ju jätteviktigt 

och det här vid matbordet, du talar om vad det är för bröd och det är tomat, du sitter inte och säger ja 

vill du ha den? Ja alltså man måste försöka att vara tydlig, vi använder ju tecken också. 
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Pedagogen Eva beskriver hur tankarna kring språket förändrats genom tiden hon arbetat i förskolan 

och menar att man idag arbetar mer aktivt med språket i alla situationer. 

På både förskola 1 och 2 berättar pedagogerna hur det är viktigt att man får uttrycka sig både på sitt 

modersmål och på svenska. Detta för att de nyanlända barnen och familjerna ska känna trygghet och 

delaktighet och pedagogerna beskriver även hur språket blir en viktig del i barnens och familjernas 

identitetsskapande. Flera pedagoger beskriver hur barnen reagerar positivt när de får höra sitt språk 

och en pedagog beskriver hur en pojke blir lugn när han får höra musik på sitt modersmål. Därför 

pratar man på flera olika språk i verksamheten exempelvis låter de barnen säga vad saker heter på 

deras modersmål, de lyssnar på musik och låter barnen sjunga på olika språk. Flera av pedagogerna ser 

det som en tillgång för hela barngruppen och även för dem själva att olika språk lyfts i verksamheten 

då detta gör att man får ta del av olika kulturer. Arbetet med olika kulturer öppnar upp och ger 

möjligheter för barnet att visa sig själva och vilka de är. Här nedan ger Eva ett exempel på hur detta 

kan komma till uttryck.   

 

Eva - Men jag vet att ett år så hade på vårt gamla ställe så hade vi en spansktalande pojke  

Linda - Ja 

Eva - Och han hade det lite jobbigt under inskolningen, då gick jag till in till Sara för att hon hade 

spansk musik också fick jag låna in det bandet också… och då blev han lugnare åh det är det som är 

bra när man är flera med olika språk. 

Linda - Men man märkte alltså på den här pojken när vi satte på musiken på hans språk, att det 

påverkar honom. 

Eva – Ja.. det gör det 

 

Även Anna ger ett exempel på hur man kan se hur barnen påverkas av att deras språk lyfts i 

verksamheten. 

 

Anna – Ja vi har musik till exempel, på fredagar har vi fri lek, ibland dansar vi och sätter på musik på 

olika språk från olika kulturer, till exempel turkiska, arabiska och från Sydamerika och sådär och då 

känner dom att dom blir gladare. Dom blir glada av att höra musik på sitt språk och från deras land 

 

Pedagogen Eva beskriver även hur föräldrar känner en ökad trygghet och söker kontakt med de 

pedagoger som har samma modersmål som de själva har. Detta talar även Mona om och beskriver hur 

hon tycker att det är till stor hjälp i kontakten med nyanlända barn och föräldrar att många i personalen 

själva har utländsk bakgrund och därför har fler språk och att detta underlättar i kommunikationen. Så 

här säger Eva om detta. 

 

Eva – Nu har vi ju Donna och hon kan ju kurdiska och lite arabiska, för vi har en förälder som kan 

lite men inte så mycket och man ser att det är en trygghet för den föräldern att ha Donna. Ja man ser 

hur hon tyr sig till Donna mer, att hon vill gärna prata med henne  

 

Av Mona beskrivs det i exemplet nedan.  
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Mona - Det är väldigt mycket invandrare och väldigt, väldigt många barn som kommer och inte kan 

ett enda ord på svenska och jag har som tur, som tur är så har vi många i personalen också som har 

många språk, och jag har hjälpt så mycket jag kunde med några få ord på turkiska som jag kan och 

kurdiska och arabiska som jag kan bäst då. Också lite svenska (skrattar) 

Linda - Ganska mycket svenska. 

Mona - Ja det är väldigt, väldigt bra till hjälp alltså de här, bra grej vi har här på förskolan, vi är själva 

invandrare och har massor med erfarenheter och språk och olika kulturer, olika religioner så det 

hjälper faktiskt. 

 

Mona förklarar också hur de samarbetar mellan avdelningarna när det gäller den språkliga kontakten. 

 

Mona - Att vi pedagoger har flera språk gör stor skillnad, och jag har märkt att på andra avdelningar 

också när jag går förbi till exempel och jag ser att dom har inskolning och fröknarna försöker på alla 

möjliga sätt att säga något till föräldrarna och så hör jag hur hon pratar med sitt barn eller med sin 

man, till exempel har du förstått vad hon säger? Då lägger ja mig i och säger talar du kurdiska, vill du 

att jag hjälper till? Då svarar dom, åh snälla. 

 

Språket uttrycks alltså av pedagogerna som att det har en betydande roll och därför ses det som något 

som man i förskolan behöver arbeta med och främja.  

 

Kultur 

Många av pedagogerna har gett exempel på hur de kulturella skillnaderna blir tydliga i arbetet med 

nyanlända barn och familjer. Pedagogerna talar om vikten av att vara öppen och välkomnande både för 

föräldrar och barn och det beskrivs att man måste vara flexibel och känslig i mötet med just nyanlända 

då de kommer ifrån ett annat land där det kanske finns andra sätt att tänka och agera än vad vi kanske 

gör i den svenska förskolan. Alla pedagoger beskriver hur de i mötet med föräldrar och barn ser vikten 

av att visa att de är välkomna. De pedagoger med utländsk bakgrund beskriver sina egna erfarenheter 

när de kommit till Sverige då de kände själva hur viktigt det var att bli bemött med öppenhet och 

välkomnande. Så här säger Anna om det. 

 

Anna- Jag kommer ihåg när jag flyttade till Sverige, jag kunde inte svenska när jag skulle gå ut och 

handla någonting, jag ville fråga någonting men jag hade inget språk, så det var väldigt känsligt och 

jobbigt i början. 

 

När pedagogerna får frågan hur de arbetar för att förskolan ska bli en social och kulturell mötesplats 

betonar de flesta pedagoger hur de arbetar med de olika språken som är representerade i barn- och 

personalgruppen och det beskriver även hur föräldrar bjuds in att delta i verksamheten relation till 

språk och för att ge kunskap om sitt land och sin kultur i form av till exempel musik. Detta har 

beskrivits i både förskola 1 och förskola 2, här beskriver Serena hur de arbetar med språket i 

verksamheten för att främja de olika kulturerna som finns representerade i barngruppen. 

 

Serena – Jag försöker alltid under inskolningen lära mig något ord på det språket dom pratar om det 

är turkiska eller någonting så kan jag säga det där ordet och kanske vinna den där tryggheten hos 
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barnen, så jag försöker liksom hela tiden uppmuntra att dom ska prata modersmål hemma, så det 

tänker vi väldigt mycket på. Sen räknar vi också på olika språk, sen kan man föra in sånger. Det är ju 

också mycket att man pratar med föräldrar, nu är det föräldrar som skriver hej på sitt språk 

 

Aishe från förskola 2 beskriver även ett motstånd från vissa föräldrar att vilja dela med sig av sin 

kultur, hon uttrycker det som att de vill att förskolan ska stå för det svenska och att barnen på 

förskolan ska få del av det svenska och det andra har man hemma. Här nedan beskriver Aishe detta. 

 

Aishe – Så är det ju inte alltid så att man är så intresserad av och så, en del är ju det men inte alla, 

utan en del ”Nej vi vill inte, här ska vi bara, dom ska lära sig svenska”.  

 

Pedagoger talar även om hur de kulturella skillnaderna även kan leda till konflikter och missförstånd i 

kommunikation med förskolan. Föräldrar kan komma med synpunkter om hur verksamheten ska 

bedrivas som inte är i enighet med läroplan till exempel och då måste pedagogerna förklara och vara 

tydliga med förskolans syfte och hur de arbetar efter en läroplan, barnkonventionen och andra 

styrdokument. Mia beskriver hur hon anser att det är viktigt att tydligt förklara syftet med förskolan 

som helhet men även syftet med de aktiviteter som de har i förskolan.  

 

Mia – Jag brukar oftast tänka så här när jag har inskolning med föräldrar som inte kanske har varit så 

länge i Sverige att i deras länder där de kommer ifrån är det andra rutiner andra saker.. det kanske inte 

finns någon läroplan, det kanske inte finns där, att man är väldigt tydlig med det här att vi har ett 

syfte med en förskola och det här är inte liksom en barnpassning   

 

Mia talar om hur hon ser det som viktigt att man som pedagog frågar och visar att man är intresserad 

av familjernas upplevelser från hemlandet och vad de har varit med om. Hon beskriver hur hon 

uppfattat det som att föräldrar blir glada och tacksamma när de får uttrycka vad de har varit med om 

och får tala om sin situation. För att kunna bemöta barnen och familjerna på ett bra sätt behöver man 

enligt den här pedagogen ha någon kunskap om deras historia. En pedagog på en annan förskola 

beskriver hur de alltid ber föräldrarna berätta lite om sig själva och sitt barn i samband med 

inskolningen med tolk närvarande om det behövs. Så här säger Mia om detta. 

 

Mia – Grejen är deras upplevelse, nu vet man inte vilka länder dom kommer ifrån och vad dom har 

upplevt men det är ju något som de bär med sig, det är nånting som jag tänker liksom att det måste ju 

jag få reda på på nåt sätt, jag måste ställa frågan hur känner ni, hur känns det att bo i Sverige i 4 år? 

Lite bygga en relation med föräldrarna, för att också nå barnet.  

 

Så här säger Aishe på förskola 2. 

 

Aishe – Inte kanske första dagen utan när dom har varit här nån dag så brukar vi ha ett litet samtal där 

del dom får berätta om sitt barn och sin familj och där vi pratar igenom rutiner och vad man bör ha 

med sig och läroplaner och hur vi jobbar och tänker. Och är det så att dom inte förstår då har vi det 

samtalet när tolken kommer, så att man ska förstå och kan ställa frågor tillbaka och man kan berätta 

om sig själv. 
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Det som beskrivits som viktigt av pedagogerna i våra intervjuer är att man bemöter nyanlända barn 

och familjer på ett välkomnande sätt och att de bjuds in till att delta och få inflytande i verksamheten.   

Flera av pedagogerna har beskrivit hur tid har varit ett tydligt exempel där det blir en krock mellan 

nyanlända familjer och den svenska kulturen. I svensk kultur ses tid som viktig och det är viktigt att 

passa tider. Flera av pedagogerna med annan kulturell bakgrund uttrycker hur de har förståelse för 

svårigheten med att hålla tider då de själva upplevt detta när de först kommit till Sverige. Mona talar 

om detta här. 

 

Mona – Att komma i tid, jag kan säga, man kan ställa klocka på mig nu så prick är jag men ja var inte 

så när jag kom till Sverige, för tiden betydde inget för oss. 

 

Så här säger Mia. 

 

Mia – Om jag vet att ditt barn ska vara till tre och du kommer kvart över tre så skulle jag inte skriva 

Saras schema till tre, då skulle jag ändra Sara schema så att vi är två personal. Det är ett problem som 

vi har med föräldrar.. att komma i tid, för man förklarar ju att när du kommer mitt i frukost så stör du 

som andra barnen och då blir dom distraherade. Vi försöker förklara varför tiden är viktig.  

 

När pedagogerna talat om kulturella skillnader så har även utevistelsen vara ett återkommenade 

samtalsämne. Serena på förskola 1 beskriver här hur det kan uppkomma dilemman och 

meningsskillnader kring att gå till skogen och hur olika erfarenheter av skogen påverkar tankarna 

kring att gå dit med barnen på förskolan. 

 

Serena - den här föräldern kanske kommer från Somalia där det har varit krig och kanske inte tycker 

om att gå i skogen, för de kanske bodde i skogen också hände det någonting, inte vet jag men alltså 

att man har med sig alla bitar för man vet ju inte vad det har upplevt. 

 

Eva som också arbetar på förskola 1 beskriver hur det ofta finns ett motstånd hos föräldrarna angående 

barnens utevistelse framför allt på vintern när det är kallt, hon säger att hon kan se att det har blivit en 

stor förändring kring hur föräldrarna ser på utevistelsen i och med att förskolan har tagit emot fler 

nyanlända barn. Tidigare när förskolan hade mest svenskfödda barn tyckte föräldrarna att de skulle 

vara ute men nu ifrågasätts utevistelsen allt mer av föräldrar.  

 

Eva – För jag kan väl säga så här att när jag började att jobba då tyckte ju alla att vi skulle vara ute, 

nu kan jag säga att det är tvärt om 

Linda – Ja okej 

Eva - Det finns ju några föräldrar som tycker vi ska vara ute och sådär men det kommer ju föräldrar 

och säger ”åh vad kallt ni ska väl inte gå ut” och så där, och sen händer det att vi har föräldrar som ”ja 

de ska inte behöva gå ut idag för hon är lite förkyld”. 

Ida - Ja hur gör ni då? När de säger så förklarar ni då att ni är ute? 

Eva - Ja för då säger vi det att kan de inte vara ute då ska de helst vara hemma, för då är de sjuka. 
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Aishe på förskola 2 beskriver även hur detta med utevistelsen har ifrågasatts av nyanlända föräldrar. 

 

Aishe – Det är lite farligt och skogen och så där och då får jag förklara att i våran skog finns det inget 

farligt, det finns inga farliga djur.  

Linda – Nej 

Aishe – Så inga giftormar alltså så på det sättet. 

Linda – Nej, nej juste. 

Aishe – ”Ska ni vara ute idag? Det är jättekallt ute och det regnar idag” Det är också sådana där saker 

som är kulturskillnader tror jag, man får verkligen förklara att ”Ja men här är vi ute varje dag, jämt”. 

  

Både tid och utevistelse är något som är ett återkommande och naturligt inslag i den svenska 

förskolans verksamhet. De kulturella skillnaderna som finns kring tid och inställning till utevistelse 

blir i förskolan tydliga enligt pedagogerna. Dessa skillnader blir något som pedagoger, barn och 

föräldrar tvingas förhålla sig till och det beskrivs av pedagogerna som att det är viktigt att ha förståelse 

för att familjerna kommer från en annan kultur samtidigt som det även bör förklaras att de här sakerna 

är viktiga i den svenska förskolan. 

När pedagogerna beskriver arbetet med kultur i förskolan så förknippas kultur med olika högtider och 

firanden och det talas om att det är kring högtider som kultur uppmärksammas. Men vi kan ändå se att 

kultur uppmärksammas på flera sätt i det vardagliga arbetet. I berättelserna om vardagen på förskolan 

tänker vi ändå att man tydligt kan se att de arbetar mångkulturellt och hur detta blir ett naturligt inslag 

i verksamheten där barnens språk och kultur, religion uppmärksammas i vardagliga situationer som 

måltider, samlingar eller utevistelsen. Här beskriver Eva hur hon tänker kring arbetet med kultur i 

förskolan.  

 

Eva – Vi har ju vår egen kultur, alltså med traditioner som midsommar, påsk och lucia.. sen har vi ju 

en gårdsfest med musik, så att många av våra utländska föräldrar dansade här också. Sen ja alltså vi 

har ju inte firat, vi har en almanacka så vi vet det här med islam och ramadan när dom firar men vi 

firar inget speciellt hos oss på vår avdelning. 

 

Vi tänker att vi kan se hur olika kulturer och synsätt blir tydliga i mötet mellan nyanlända barn och 

familjer och den svenska förskolan. Detta ses som att det både berikar förskolan samtidigt som det 

uppstår meningsskillnader.  

Analys 

Här kommer vi att analysera vårt resultat utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 

Ur ett sociokulturellt perspektiv tänker vi att vi förstår det pedagogerna säger om tid och resurser och 

huruvida det behövs eller inte beror på vilka kulturella och språkliga redskap/artefakter som finns 

tillgängliga ibland personalen på förskolan. Att förskolepersonalen pratar samma språk och har 

kunskap om olika kulturer gör arbetet lättare då de delar en kulturell bakgrund. Vi tänker att detta blir 
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synligt i vårt resultat exempelvis när Anna och Mona beskriver hur de använder de språk och 

kunskaper kring olika kulturer som finns bland pedagogerna i mötet med nyanlända och hur detta 

förenklar arbetet. Om vi utgår från en ett sociokulturellt perspektiv kan vi se det som att när 

pedagogerna har en delad kulturell bakgrund med familjerna så finns också en förståelse för 

familjernas sätt att tänka och agera. Ur detta perspektiv kan vi tänka att dessa språkliga artefakter har 

en speciell och teknisk betydelse som vi har tillgång till och använder när vi förstår vår omvärld och 

agerar i den. Många av dessa redskap har människor utvecklat för att hantera vardagen och kunskaper 

och färdigheter kommer från insikter om handlingsmönster som byggts upp historiskt i ett samhälle 

som vi blivit delaktiga i genom interaktion med andra människor (Säljö 2012, s. 20-21). Utifrån detta 

kan man alltså se det som att pedagoger och nyanlända familjer har en gemensam förståelse då de 

kanske delar samma kulturella bakgrund. Vilket kan ge en trygghet och ge möjlighet för dessa 

pedagoger att introducera de nya föräldrarna och barnen via de verktyg och redskap som redan är 

bekanta för dem och på så sätt göra den nya kulturen och språket mer förståeligt. Exempelvis kan de 

förklara olika ords innebörd och meningar via sitt språk. När barnen möts av pedagoger som kommer 

från samma kultur eller har samma språk så kan de förstå varandra för de använder sig av samma 

språkliga och kulturella redskap som barnet redan är bekant med och förstår. Eftersom pedagogerna 

har kunskap och erfarenheter av flera olika kulturer kan man se det som att de förmedlar detta i 

kommunikationen med barnen och föräldrarna samt med de andra i personalen. Att pedagogerna har 

fler språk kan här ses som en oändlig och rik komponent för att skapa och kommunicera kunskaper om 

tillexempel förskolans verksamhet och organisation. Människors kunskap är i stor utsträckning 

språklig och diskursiv till sin natur. Att utveckla diskurser om omvärlden är ett av de mest påtagliga 

sätt människor samlar erfarenheter och omskapar sin verklighet. Kunskapen finns inte hos objekten 

eller händelserna i sig, utan i våra beskrivningar och analyser, det vill säga våra diskurser om dem och 

det är inte så lätt att upptäcka på egen hand (Säljö 2010, s. 35). Genom att pedagogerna har tillgång till 

flera olika sätt att tänka och förstå sin omvärld kan vi se det som att pedagogerna blir vägledande för 

både barn och föräldrar när de ska introduceras i ett nytt samhälle och en ny kultur samt lära sig ett 

nytt språk.  

Trots detta så kan vi ändå se att många pedagoger också beskriver hur det behövs mer tid för olika 

aktiviteter som främjar barnens utveckling av det svenska språket. De talar tillexempel om att det är 

viktigt att ha tid till att läsa böcker, berätta sagor eller liknande. De beskriver hur de vill ha möjlighet 

att arbeta i mindre grupper för att få mer tid till de barn som de anser är i behov av extra språkstöd. Ur 

det sociokulturella perspektivet kan man tänka att pedagogerna omedvetet eller medvetet använder sig 

av det som Vygotskij kallar för proximal utveckling. Vi tolkar det som att pedagogerna försöker att 

hitta lösningar och tid för att kunna möta barnen på den nivå det befinner sig där utmaningarna och 

kraven inte blir för stora utan det finns en balans mellan de utmaningar man ger och vad barnen kan 

klara av med hjälp av mer erfarna barn eller pedagoger (Hwang & Nilsson 2011, s. 66-67) 

Alla de intervjuade pedagogerna beskriver och betonar att språket är viktigt för barns och föräldrars 

delaktighet i gemenskapen på förskolan. I ett sociokulturellt perspektiv tänker vi att man kan förstå det 

som att pedagogerna betonar och understryker är att språket kan ses länk mellan kultur, mänskligt 

samspel och individuellt tänkande och att språket anses vara människans viktigaste verktyg, språket 

möjliggör barnens och föräldrarnas deltagande på den sociala arenan i förskolan och det är via 

kommunikations processer på denna arena som barnen och föräldrarna blir delaktiga i det kunskaper 

och färdigheter som anses viktiga i förskolans kultur men också i samhället i stort (Carlsson & Bagga-

Gupta 2006). Alltså barnen och föräldrarna skaffar sig förståelse om sin omvärld, sig själva och andra 

genom att konstruera kunskap tillsammans med de andra barnen och pedagogerna i aktiviteter i 
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förskolans vardag där den medierads genom olika artefakter som pedagogerna i detta fall beskriver 

ofta vara det verbala språket (Gjems 2011 s. 21-22). Pedagogerna beskriver hur de i syfte att utveckla 

språket arbetar med andra medierande artefakter som tillexempel läsplattan. Läsplattan kan ur ett 

sociokulturellt perspektiv beskrivas som ett redskap som är skapat av människan för att kommunicera, 

utvecklas och skaffa sig kunskap om sin omvärld. Läsplattan kan både ses som ett viktigt hjälpmedel 

för kommunikation och man kan även se den som en viktig kulturell artefakt i vårt samhälle då vi rör 

oss mot ett alltmer digitaliserat samhälle.  

Man understryker att lärande är fördelat på de som deltar i gemenskapen, det vi kan och förstår 

existerar i gemenskapen som vi ingår i tillsammans med personer och artefakter. Vi förstår det som att 

pedagogerna menar att det är väldigt viktigt att skaffa sig ett gemensamt språk då språket ses som ett 

av de viktigaste redskapen för att kunna delta i en gemenskap och för att kunna lära och utvecklas 

tillsammans (Gjems 2011 s. 20). I detta perspektiv uttrycks hur små barn interagerar och 

kommunicerar genom icke verbal kommunikation exempelvis genom att peka för att bli delaktiga och 

få inflytande i sociala situationer men att detta ändå är begränsande för att det kan vara svårt att med 

kroppsspråk tillexempel beskriva vad man känner, vad man har gjort tidigare eller vad man vill göra 

senare idag. Kroppsspråk och andra språkliga resurser är mer bundna till att referera till det som är och 

finns här och nu och i den miljö där man befinner sig. När pedagogerna beskriver att språket är det 

viktigaste redskapet för att få delaktighet och inflytande tänker vi att de utifrån sociokulturellt 

perspektiv där man tänker att språket är det viktigaste medierande redskapet vi har. Genom språk och 

andra kulturella artefakter samspelar vi med vår omgivning och skaffar oss kännedom om det runt 

omkring oss och genom att förstå det som sker runt omkring oss kan vi bli delaktiga. Språket är den 

viktigaste vägen till kunskap om omgivningen oavsett om det gäller att namnge ting och fenomen eller 

tillägna sig värderingar (Gjems 2011, s. 33-34).    

Pedagogerna beskriver tiden och nyanlända familjers inställning till att passa tider som en kulturkrock 

mellan den svenska kulturen där tid ses som viktig och nyanlända familjers kulturer och syn på tid. I 

ett sociokulturellt perspektiv ser man hur man förhåller sig till tid olika i olika kulturer men genom att 

delta i en ny kultur lär vi oss så småningom att anamma den nya kulturens värdering och synsätt. Det 

vi gör och hur vi tänker är kontextrelaterat och man kan tänka att föräldrarna kommer från en annan 

kulturell kontext där tid inte ses som viktigt och därför blir det en krock mot förskolans kultur det ses 

som viktigt att passa tider då pedagogernas schema och arbetstiden anpassas efter hur många barn som 

finns i förskolan. De pedagoger som har erfarenhet av att ha deltagit olika kulturella kontexter talar om 

en ökad förståelse för nyanlända familjers förmåga att passa tider då de själva haft svårt för den 

svenska kulturens syn på tid när de först kommit hit (Säljö 2012, s. 20-21).    

Man kan även se från våra intervjuer hur pedagogerna och de nyanlända föräldrarna inte alltid är i 

samförstånd när det gäller förskolans idé om utevistelsen. Utevistelsen beskrivs av pedagogerna som 

en självklarhet oavsett väder men i andra kulturella kontexter kan det finnas en annan syn på 

utevistelse där man tillexempel kan se det som att man blir sjuk av att vara ute när det är kallt och det 

kan även finnas en en oro kring de faror som naturen erbjuder i form av tillexempel giftiga djur. 

Människan baserar enligt sociokulturell teori sina erfarenheter kring världen beroende av de sociala 

och kulturella praktiker som de medverkar i. Att som pedagog bemöta nyanlända barn och familjer 

med en öppenhet ses som en viktig del i att stödja de nya familjerna (Gjems 2011, s.19-20). 

I sitt arbetssätt med att bemöta nyanlända familjer med olika kulturell bakgrund har pedagogerna 

beskrivet hur de tänker att det är den person som delar språk och kulturell bakgrund med familjen som 

blir deras främsta kontakt redan vid inskolningen i förskolan. När pedagogerna resonerar på det sättet 

kan det ses utifrån sociokulturellt perspektiv som att de gör på det sättet för att glappet inte ska bli för 
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stort mellan det personalen kan och det de nya föräldrarna kan, alltså att de handlar utifrån idén om 

den proximala utvecklingszonen. Personerna blir mer mottagliga att få stöd ifrån en person som är mer 

kompetent inom området men det krävs också att personen anpassar sina ord och begrepp efter de 

intellektuella redskap som den som man förklarar det för behärskar (Hwang & Nilsson 2011, s.66-67, 

Gjems 2011, s.25). 

Diskussion och slutsatser 

Vårt syfte med denna studie har varit att få kunskap om arbetet med nyanlända barn och familjer från 

pedagoger som har erfarenhet av sådant arbete. En av våra frågeställningar handlade om arbetet i 

allmänhet och en fråga fokuserade mer specifikt kring hur pedagogerna arbetar med delaktighet och 

inflytande. Här nedan kommer en kort sammanfattning kring vad vi kommit fram till i vårt 

analyserade resultat. Här nedan kommer vi att diskutera vårt resultat i relation till bakgrund och 

tidigare forskning.  

De intervjuade pedagogerna har alla understrukit hur viktigt det är med språk för att både barn och 

familjer ska kunna bli delaktiga och få inflytande i förskolans verksamhet. En del av pedagogerna 

beskriver att de upplever att det skulle behövas mer tid och resurser i arbetet med nyanlända barn och 

familjer och att de skulle använda denna tid till att främja barns språkutveckling. Samtidigt så menar 

några av pedagogerna att de inte upplever att det skulle behövas mer tid och extra resurser till detta då 

de ser deras arbetssätt och personalsammansättning som tillräckliga för att arbeta med nyanlända barn 

och familjer. I alla våra intervjuer så beskriver pedagogerna hur de ser personasammansättnigen med 

personal från flera olika länder med olika kulturer och språk som en enorm resurs i verksamheter som 

de inte vet hur de skulle klara sig utan. Att pedagogerna har flera språk och förståelse för flera olika 

kulturer beskrivs som en dörröppnare till att skapa trygga och tillitsfulla relationer till både barnen och 

deras familjer.  

Brist och resurs på samma gång? 

 I vårt resultat tänker vi att vi kan vi se hur pedagogerna beskriver nyanlända barn och familjer ur olika 

diskurser. De kan både ses ur ett bristperspektiv, där barnen och deras familjer ses som i behov av stöd 

och hjälp. Pedagogerna talar om hur nyanlända barn och familjer behöver mer tid och resurser för att 

exempelvis lära sig språk och för att förstå den nya kulturen. De behöver tid för att känna trygghet och 

komma in i förskolans gemenskap. Samtidigt lyfter flera pedagoger hur de nyanlända barnen och 

familjerna kan ses som en tillgång och något som berikar och tillför något viktigt i verksamheten 

genom att de kan flera språk och kan delge varandra kunskaper och erfarenheter kring andra kulturer 

tillexempel genom sång och musik. Pedagogerna säger att det kan se hur barnen lär sig att förstå att 

det finns flera sätt att tänka på och att inte alla tänker och lever likadant, och att även pedagogerna 

själva lär sig hela tiden. Man får flera perspektiv att använda sig av och inget sätt att tänka och agera 

på blir självklart. Som vi beskrivit tidigare i tidigare forskning så skriver Lunneblad att det genom 

tiderna rådigt olika diskurser kring nyanlända barn och familjer i förskolan. När pedagogerna i våra 

intervjuer beskriver deras arbete med nyanlända barn tänker vi att vi kan se hur de arbetar och 

beskriver dessa barn och familjer utifrån flera olika diskurser samtidigt beroende på vad man har pratat 

om (Lunneblad 2006, s. 47-48).   
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Flera pedagoger har beskrivit en förändring i frågan angående resurser för nyanlända barn under åren 

de arbetat i förskolan. Tidigare har det till exempel som en pedagog beskrivit funnits en speciell 

språktjänst på förskolan som sedan togs bort enligt pedagogen utan förklaring men hon uttryckte att 

det kunde antas ha att göra med ekonomiska förutsättningar. Detta kan vi tänka är som Lunneblad 

beskriver på grund av politiska beslut. Man kan förstå det som att flerspråkiga barn inte längre ses som 

att de var i behov av speciellt stöd utan det räcker med de resurser som redan finns i förskolan 

(Lunneblad 2013, s. 44-45). 

Mötet med normer i svensk förskola 

När pedagogerna har beskrivit hur kulturella skillnader har påverkat verksamheten talar de mycket om 

hur man i olika kulturer förhåller sig till tiden. Det kan tillexempel handla om att komma i tid på 

morgonen eller att hämta sitt barn den tid man har angivit. Men det kan också handla om att meddela i 

tid att man ska resa bort eller inte ska lämna sitt barn på förskolan. Pedagogerna i vår studie som själva 

har upplevt hur det är att komma som ny till Sverige har ansett att vår syn på tid har varit en stor 

skillnad som var svår att anpassa sig till i början. En annan skillnad som flera av pedagogerna pratar 

om är synen på utevistelsen som har en stark tradition i den svenska förskolan. En pedagog som har 

jobbat länge i förskolan beskriver hur det tidigare inte i någon större uträckning varit föräldrar som 

ifrågasatt utevistelsen i förskolan men i takt med att förskolan har tagit emot fler nyanlända barn och 

familjer under en längre period uttrycker hon att utevistelsen ifrågasätts allt oftare. Lunneblad (2013, 

s.28) skriver att det svenska utbildningsystemet speglat ett samhälle präglat av den svenska 

medelklassens normer och värderingar vi tänker att detta även synliggjordes i vår studie då 

pedagogerna berättar om hur de arbetar för att få föräldrarna att förstå vikten av att passa tider och att 

man i förskolan ska vara ute men de ifrågasätter inte sina egna rutiner och den kultur som format 

svenska förskolan, alltså man ifrågasätter inte förskolans kultur utan man vill få de nyanlända barnen 

och familjerna att förstå hur man gör i den svenska förskolan och i samhället i stort. Det är alltså de 

som ska anpassa sig till den nya kulturen. Vi tänker att denna tradition och kultur är så starkt förankrad 

i förskolans verksamhet att man inte ens tänker att man kan ifrågasätta den. Som vi tagit upp tidigare 

kunde man även i Lunneblads studie se hur kulturella skillnader kring tiden betonades av de 

pedagoger som ingick i hans studie. Vi tänker att detta kan vara en vanligt förekommande kulturell 

krock och något som kan vara bra att ha i åtanke i arbetet med nyanlända barn och familjer. Det är 

viktigt att ha en förståelse för att olika människor kommer från olika kulturella kontexter och de 

tidigare erfarenheterna nyanlända barn och familjer har påverkar hur de förstår den nya kulturen det 

vill säga förskolan (Lunneblad 2013, s. 6, Lorentz 2013, s.17).  

Synliggörandet av olika kulturer i förskolan 

När vi frågade pedagogerna hur det arbetade för att förskolan skulle bli en kulturell och social 

mötesplats började en del av pedagogerna att berätta hur de uppmärksammande olika kulturella 

högtider och de beskrev då främst hur det arbetade med svenska traditioner. Samtidigt beskriver en del 

pedagoger hur de även aktivt arbetar med att få in kultur tillexempel genom att under samling sjunga 

sånger på olika språk och ta in musik från olika kulturer. Vi tänker att arbete med kultur och att lyfta 

olika kulturer ofta förknippas med högtider. I Lunneblads studie så visar även han hur deltagarna i 

hans studie ofta i stor utsträckning kopplar samman kultur med olika högtider och mindre till det 

vardagligt levda livet i olika kulturella kontexter. Samtidigt som pedagogerna i vår studie starkt 

förknippar kultur till olika högtider tänker vi att vi ändå kunde se att de arbetar med att ta in flera 

kulturer i vardagliga sammanhang men att detta ofta gjordes omedvetet och kom fram i svaren när vi 

fråga om exempelvis hur pedagogerna arbetade med delaktighet och inflytande. Vi tänker att 
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pedagogerna under våra intervjuer talat mycket om hur olika kulturer synliggörs tillexempel under 

samtal vid måltider som spontant kommer upp utav någonting barnen frågar. Alltså tänker vi oss 

kunna se att pedagogerna arbetar med kultur på många olika sätt men att de själva inte tänker på att det 

handlar om kultur. Kultur sammankopplas ofta med när något görs utöver det vanliga som då till 

exempel vid högtider (Lunneblad 2013, s.2-3). 

Flerspråkighet i förskolan 

Flera pedagoger har talat om hur de ser på barnens modersmål som något som är betydelsefullt och 

något de tar in i verksamheten både i planerade aktiviteter som samlingar och spontant i 

vardagssituationer med barnen tillexempel när de försöker se till att barnen hamnar med en pedagog 

som kan deras modersmål gör de det för att barnet i fråga ska känna trygghet och få större möjlighet 

att förstå och kunna uttrycka sig. Pedagogerna tänker vi kan ses som att de alla har en positiv syn på 

modersmål och detta menar Skans är viktigt och något som främjar andraspråksinlärningen och 

barnens möjlighet till en flerkulturell identitet. Han talar om att tidigare har flerspråkighet setts som 

något hindrar och stör andraspråksinlärning och detta menar han kan leda till att nyanlända familjers 

kultur och identitet kränks. Synen på flerspråkighet beskriver en pedagog som att den förändrats från 

att ses som något som bör avskiljas från förskola till något som idag ses som en självklar och viktig 

del. Språket ses i tidigare forskning som viktigt och i fokus när man talar om nyanlända vilket också 

pedagogerna uttrycker i intervjuerna, att språket och språkinlärning ses av pedagogerna som något 

som nyanlända barn behöver lite extra stöd för att utveckla. Språket ses som en förutsättning för 

trygghet och deltagande. Skans beskriver flerspråkiga pedagoger som en viktig del i arbetet med 

nyanlända barn och hur det är viktigt att familjernas modersmål och kulturella bakgrund respekteras av 

personalen i förskolan, detta menar han stärker lärandet av ett andra språk (Skans 2011, s.29-30, Kultti 

2012, s.23, 48). 

Betydelse för praktiken och professionen 

Vi tänker att sociokulturellt perspektiv kring arbetet med nyanlända barn och familjer öppnar för att se 

hur kultur, kontext och de sociala sammanhang vi deltar i är med och formar vårt sätt att agera och 

tänka. Perspektivet tar alltså bort fokus från individen och man kan aldrig endast se till individens 

beteende och agerande utan man måste alltid se till de sammanhang och tillfällen där något uttrycks. 

Vi tänker att det alltså blir viktigt att man som pedagog i förskolan bemöter nyanlända barn och 

familjer med en förståelse och en öppenhet för att den kulturella kontext de tidigare kan skilja sig från 

den svenska förskolekulturen. Det sociokulturella perspektivet tar bort fokus från individen vilket i 

förskolan kan leda till att barn i behov av stöd kanske inte får den hjälp de behöver då man ser till 

miljö och kontext snarare än att det är barnet som är i behov av stöd. Lunneblad skriver att studier 

visar hur kultur och etnicitet används som förklaring till elevers skolsvårigheter eller normbrytande 

beteende, vilket gör att man kanske missar om det är så att ett barn faktiskt är i behov av särskilt stöd 

(Lunneblad 2013, s. 29) 

I vår studie har det framkommit att förskolans personal setts som en resurs då de representerar många 

olika kulturer och på så sätt blivit en viktig tillgång i mötet med nyanlända familjer. Detta framhåller 

även Lunneblad men han talar samtidigt om att det kan leda till ett utanförskap om man endast möter 

människor från den egna kulturen, vilket han tänker kan försvåra delaktigheten i det svenska samhället 

(Lunneblad 2006, s. 22-23). Vi tänker alltså att det kan vara viktigt att tänka på att nyanlända barn och 
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familjer får en kontaktperson på förskolan som har samma språk och kulturella bakgrund om det finns 

möjlighet men det blir också viktigt att människor från olika kulturer möts (Lorentz 2013, s.58).   

Pedagogerna i vår studie har uttryckt att det är viktigt att möta nyanlända familjer med en öppenhet 

och känslighet och de beskriver hur mottagandet av dessa familjer i den svenska förskolan är av stor 

vikt. Lunneblad beskriver hur man tidigare fokuserat på det som de nyanlända familjerna varit med om 

i sina ursprungsländer men att man under senare tid kommit att se på vikten av att de tas väl emot i 

mottagarlandet. Mottagandet och de sociala och ekonomiska villkoren de nyanlända familjerna möter 

när de kommer till ett nytt land har i ett längre perspektiv större inverkan på dem än deras tidigare 

upplevelser (Lunneblad 2013, s. 2). I vårt resultat har en pedagog beskrivit hur det underlättat i mötet 

med både barnet och föräldrarna när hon fått en bild av familjens situation och varför de flyttat till 

Sverige. Skans menar att det är av vikt att känna till barnen och familjernas bakgrund och anledningen 

till varför de befinner sig i Sverige. Vi kan förstå det som att Skans menar att det är viktigt att skaffa 

sig en bild av familjernas situation för att lättare kunna möta dem och deras behov. Han menar att 

inställningen till hur man ser på utbildning beror på hur länge man tänkt eller får stanna i landet eller 

om man har förhoppningar om att återvända till hemlandet (Skans 2011, s. 27). Utifrån detta kan vi 

tänka att man som förskolepedagog förstår att det är viktigt och att mottagandet av dessa familjer är 

viktigt och får betydelse för deras delaktighet i samhället (Lunneblad 2013, s.1-2).     

Vidare forskning 

En möjlig fortsatt studie kring arbetet med nyanlända barn och familjer som vi tänker skulle kunna 

vara intressant är att observera hur nyanlända barn använder sig av förskolans rutiner och organisation 

samt den fysiska miljön för att kommunicera, bli delaktiga och få inflytande i verksamheten. Några 

eventuella frågeställningar skulle kunna vara dessa: 

 

 Hur bidrar förskolan fysiska miljö till nyanlända barns delaktighet och inflyttande? 

 Hur bidrar förskolans regler och rutiner till nyanlända barns möjlighet att kommunicera och 

bli delaktiga och få inflytande? 

 

Vi är medvetna om att denna studie kanske skulle kunna vara svår att genomföra då vi beskrivit ovan 

de etiska aspekterna kring informerat samtycke från föräldrar och barn men vi känner att utifrån 

resultatet av denna studie vore det en intressant ingång för fortsatt forskning.   
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Linda Gyllefors  

Tel.nr XXXXXXXXXX 

Mailadress XXX@gmail.com 

 

Ida Götze Jansson 

Tel.nr XXXXXXXXXX 

Mailadress XXX@gmail.com 
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Klara Dolk (handledare) 

Stockholms Universitet 

Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 

106 91 Stockholm 

Mailadress: klara.dolk@buv.su.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld senast samma dag som datainsamlingen 

påbörjas. Om du/ni inte samtycker till medverkan är det bara att bortse från detta brev.  

 

 

 

Jag MEDGER mitt deltagande i studien. 

 

 

Medverkandes namn 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………. 

 

 

 

 

 

Namnunderskrift……………………………………………………………………………………………………. 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor 

 
 

 Berätta lite om dig själv? Din ålder, utbildning och hur länge du har arbetat på förskolan?  

 

 Kan du berätta om dina erfarenheter av att arbeta med nyanlända barn och familjer?  

 

 Hur introduceras nyanlända barn och familjer i förskolan? Inskolning? 

 

 Hur planerar ni verksamheten för att barn ska få inflytande och bli delaktiga? Kan du ge några 

praktiska exempel på hur detta konkretiseras i praktiken?  

 

Teman 

- Gruppsammansättning 

- Aktiviteter 

- Relationer 

- Samarbete 

 

 

 Hur ser ni att barnen uttrycker sina intressen och behov när de till exempel inte har språket? 

Hur arbetar ni för att möjliggöra detta? 

 

 Hur arbetar ni för att förskolan ska bli en social och kulturell mötesplats som utvecklar 

barnens medvetenhet både om sin egen och andras kulturer? 

 

 Hur arbetar ni för att möjliggöra föräldrars delaktighet och inflytande i verksamheten och 

skapa trygga och förtroendefulla relationer till föräldrarna? 

 

Teman 

- Språkskillnader  

- Skriftlig/muntlig information 

- Tid 

- Samarbete 

 

 

 Hur tar ni till vara föräldrarnas synpunkter när det gäller planeringen och genomförandet av 

verksamheten? 

 

 

 Krävs det extra resurser eller kompetenser för att arbeta med nyanlända barn?    

 

Teman 

- Rutiner 

- Personalsammansättning  

- Tid 

- Utbildning  

 

 Vad anser du kan vara särskilt viktigt att tänka på i arbetet med nyanlända barn och familjer? 



 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


