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Studien syftar till att beskriva hur förskollärare samspelar med nyanlända barn i 

förskolan. För att uppnå syftet har följande frågeställningar besvarats: Vilka 

uppfattningar har förskollärare kring bemötandet av nyanlända barn? Vilka uppfattningar 

har förskollärare kring vuxnas deltagande i nyanlända barns lek? Studien är genomförd 

med kvalitativa intervjuer. Våra sju respondenter valdes utifrån att de är förskollärare 

som har eller har haft erfarenheter av att arbeta med nyanlända barn.  

Bemötandet av nyanlända barn handlar både om kommunikation och det sociala 

samspelet. I resultatet framkommer vikten av att försöka förstå varandra, både gällande 

språk och kulturer. Det är även viktigt att ha ett positivt och nyfiket förhållningssätt i 

mötena med nyanlända familjer. Förskollärarnas deltagande roll i nyanlända barns lek 

läggs främst fram som ett verktyg för språkutveckling. Detta sker när man tar tillfället i 

akt och benämner olika saker i barnens lek, menar våra respondenter. Vuxnas deltagande 

i leken ses även som en väg till att öka barnens trygghetskänsla.  
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INLEDNING 

2018 registrerades 132 600 invandrande personer i Sverige. Enligt Statistiska 

centralbyråns, SCB, uppskattning kring Sveriges framtida befolkning fram till 2070 

förväntas den fortsatta invandringen bli historisk hög (SCB, 2019). Många av dessa 

människor kommer från svåra förhållanden och har upplevt traumatiska händelser i sina 

hemländer samt under tiden de varit på flykt (Rädda Barnen, u.å). Flertalet av dessa barn 

skrivs in i förskolor runt om i Sverige.  

Journalisten och författaren Maria Wångersjö (2017) är en av rösterna som betonar 

förskolans roll för nyanlända barn, att ge barn som varit på flykt en trygg vardag. Hon 

menar att förskolans trygghet kan ha betydelse för barnen och minska risken för att de 

drabbas av framtida problem. Även Håland Anveden (2018) resonerar kring begreppet 

trygghet för nyanlända barn som något som i grund och botten handlar om omsorg. Detta 

ska samtidigt gå hand i hand med förskolans uppdrag att lägga grunden för barns 

kunskap- och språkutveckling. Författaren menar vidare att när vuxna deltar i nyanlända 

barns lek, så stöttas de i sin kommunikation samt expanderar begreppsvärlden när den 

vuxne utökar barnens ordförråd genom att prata kring lekens innehåll.  

Vikten av lek betonas i Läroplan för förskolan, Lpfö 18. Förhållningssättet att leken ska 

ha en central plats i utbildningen ska finnas hos alla i arbetslaget, då leken har stor 

betydelse för barnens lärande, utveckling och välmående (Skolverket, 2018). Utifrån våra 

erfarenheter från vår verksamhetsförlagda utbildning har vi skapat en uppfattning om att 

leken har en stor betydelse i barnens utbildning. Däremot finns det stora variationer kring 

hur, samt hur mycket förskollärarna deltar i barnens lek. Vi har även skapat den 

uppfattningen att det finns svårigheter i hur man som personal på förskolan bemöter 

nyanlända barn. Vuxna är förebilder och hur man bemöter barn påverkar såväl deras 

förståelse och respekt för vårt demokratiska samhälle samt deras möjligheter för lärande 

(Skolverket, 2013a). Vårt forskningsintresse handlar om hur förskollärare samspelar med 

nyanlända barn i förskolan. Vilka uppfattningar finns kring bemötandet av nyanlända 

barn samt kring förskollärarnas deltagande i nyanlända barns lek?  
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BAKGRUND 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) anses en nyanländ elev vara någon som tidigare varit 

bosatt utomlands, som nu är bosatt i Sverige och har påbörjat en utbildning i landet. Efter 

fyra års skolgång i Sverige anses eleven inte längre vara nyanländ. Någon motsvarande 

definition för nyanlända barn, alltså i förskoleålder, har vi inte lyckats hitta. Därmed blir 

vår definition för nyanlända barn; ett barn som nyligen har bosatt sig i Sverige. Barn som 

är bosatta i Sverige ska erbjudas förskola i enighet med kapitel 8, 4–7 § i Skollagen (SFS 

2010:800). Detta innebär att barn, från höstterminen det året de fyller tre år ska erbjudas 

förskola i minst 525 timmar om året. Barnets egna behov på grund av familjens situation 

tas alltid hänsyn till. Det kan handla om att barnet av psykiska, fysiska eller andra skäl 

behöver särskilt stöd i sin utveckling och att dessa behov kan tillgodoses på förskolan. 

För många nyanlända barn är förskolan det första mötet med det svenska samhället. 

Därmed är det av stor vikt att detta möte blir positivt (Håland Anveden, 2018). Även 

Unicef (2016) benämner vikten av ett välvilligt välkomnande av nyanlända. Det handlar 

om att visa intresse, vara ödmjuk och förstående. Målet med vistelsen på förskolan är att 

skapa en känsla av normalitet för barnen som varit på flykt. Den normala miljön som 

förskolan representerar med rutiner, ordning och trygghet kan verka kurativt i sig för 

många nyanlända barn (Håland Anveden, 2018). I Lpfö 18 betonas vikten av trygghet för 

alla barn. Barnets bästa är i fokus och förskolans uppdrag handlar om att utbildningen 

utgår från en helhetssyn på barn och deras behov, utveckling och välbefinnande 

(Skolverket, 2018). 

Sociokulturellt perspektiv 

Vygotskij (1896–1934) är, tillsammans med Piaget och Dewey, den som har haft mest 

påverkan och inflytande över hur vi idag ser på undervisning, lärande och utveckling. 

Genom att driva på forskningen och engagera sig i lärarutbildning har han haft stor 

betydelse för hur skola och undervisning har utvecklats. I sina försök att formulera ett 

teoretiskt alternativ inom den psykologiska samt pedagogiska forskningen utgick 

Vygotskij bland annat från att människan formas som kännande, tänkande och 

kommunicerande varelse i samspel med andra. Enligt Vygotskij är den vuxne mer 

kompetent än barnet och det lilla barnet formas i samspel med sin omgivning. Här spelar 

kommunikationen och interaktionen mellan lärare och elev (barn) en stor roll för lärande, 

då kunskaper och erfarenheter blir synliga först när människor kommunicerar med 



3 
 

varandra (Säljö, 2015). Ens erfarenheter har en avgörande roll för hur man tänker och 

detta har vidare stor betydelse för hur vi formas som sociokulturella varelser. Barns lek 

styrs av vad de varit med om i sin vardag, samt vad de själva förstår av dessa händelser. 

Lek kan drivas av ett behov eller en ouppfylld önskning från barnets sida. Det handlar 

om friheten av att föreställa sig saker, att fantisera, men leken är likväl fylld av outtalade 

regler (Säljö, 2011). Här blir deltagande vuxna viktiga objekt för barnen (Jensen, 2013).  

I denna studie används det sociokulturella perspektivet med fokus på samspel och lek. 

Lekens olika roller i arbetet med nyanlända barn 

Leken har en central plats i förskolan. Genom leken skapas möjligheter till fantasi och 

imitation, vilket kan hjälpa barnen att bearbeta intryck och bilda egna uppfattningar om 

såväl sig själva som andra människor. När förskolans arbetslag aktivt närvarar i leken, 

genom att antingen följa eller leda den, stöttas barnen i sin kommunikation med varandra. 

Även hanterandet och förebyggandet av konflikter underlättas. Med hjälp av närvarande 

vuxna synliggörs begränsande lekfaktorer inom bland annat miljö och arbetssätt och 

därmed kan leken främjas och utvecklas vidare (Skolverket, 2018). 

Knutsdotter Olofsson (2017) har efter tio års forskningsarbete kring leken sammanfattat 

sina resultat. I hennes forskning betecknas de vuxnas närvaro i leken som en väg till att 

skapa tillit. Att leka tillsammans med barnen ger dem trygghet, lekro och stimulans. När 

barnen får leka med någon de känner tillit till så upplever de glädje. Vinsterna med de 

vuxnas deltagande i barns lek är flera. När vuxna leker tillsammans med barnen blir det 

lättare att urskilja exempelvis varför det blir konflikter, de sociala lekreglerna som 

demonstreras i stunden samt vad som eventuellt fattas i barnens samspel. Från de vuxnas 

perspektiv får leken med barnen vidare både sociala och emotionella följder. Deltagarna i 

Knutsdotter Olofssons studie, personal i förskolan, upplevde en större närhet till barnen 

och en större känsla av tillfredsställelse överlag. Lekens kraft blir synlig, menar 

forskaren, då barnen genom leken får hjälp. I leken läggs eventuella fientligheter och 

trots åt sidan och den vuxne kan påverka leken utan att det upplevs som en 

tillrättavisning från barnets sida.  

Barn kan se vuxna som lekpartners och detta blir synligt i deras agerande, när de på olika 

sätt bjuder in dem i leken. Barn tar också kontakt med vuxna när de har för avsikt att göra 

något som de inte klarar av själva, till exempel att laga något som gått sönder eller lägga 

taket på kojan (Jensen, 2013). Den vuxne anses vara mer kompetent än barnet vilket är 
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ett återkommande uttalande inom det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2015). Alla 

barn vill ibland bli sedda och hörda i sin lek, vilket också är en anledning för dem att 

påkalla den vuxnes uppmärksamhet och försöka inbjuda till samspel. Under leken 

gestaltas tankar, fantasi, språk, och kroppsliga uttryck. I lek upplever många barn att de 

har kontroll. Om man frågar barn vad lek är svarar de först att det är roligt. De förknippar 

lek med glädje (Jensen, 2013). 

Unicef (2016) pekar på vikten av leken och stöttande vuxna för nyanlända barn. 

Tillsammans med en inneboende motståndskraft, kunskaper hos barnet och omgivningen 

är leken och fantasin samt stöttande vuxna så kallade friskfaktorer. Med friskfaktorer 

menas egenskaper hos barnen som ger dem styrka och kraft.  

När ett nyanlänt barn börjar på förskolan är det viktigt att observera hur barnet leker. Det 

kan vara fullt möjligt att barnet tappat sin naturliga lekförmåga (Håland Anveden, 2018). 

Nyanlända barn kan alltså ha glömt hur man leker, då behöver de hjälp och stöttning av 

vuxna (Unicef, 2016). Om barnet visar tecken på svårigheter med det sociala samspelet i 

leken med andra barn, eller om hen verkar ha svårigheter med att följa vanliga lekregler, 

så kan det vara läge att som personal ingripa och stötta barnet i leken. Med hjälp från 

vuxna kan barnet återerövra både sin barndom och sina lekförmågor (Håland Anveden, 

2018). I leken kan barnet tryggt upprepa upplevelser om och om igen och på så sätt få 

distans till vad som hänt. Samtidigt som lek kan ge barnen trygghet, är trygghet en 

förutsättning för att kunna leka. Om barnet i leken blir rädd eller orolig på riktigt, så drar 

sig barnet ur leken, tillbaka till verkligheten. Här kan den vuxnes närvaro ge den trygghet 

barnet behöver i leken (Knutsdotter Olofsson, 2017).  

Språkutveckling  

 

Det är av stor vikt att förskollärare först och främst arbetar med tryggheten hos barnen, 

för att sedan gå vidare och fokusera på att exempelvis öka den språkliga medvetenheten 

hos barnen. Att stimulera språkutvecklingen hos barn kan göras med hjälp av olika lekar, 

läsning, berättande, eller att med hjälp av musik, hitta rytmen i språket (Ladberg, 2003).  

I Lpfö 18 står det att barn med andra modersmål ska få möjligheter att utveckla både sitt 

modersmål såväl som det svenska språket (Skolverket, 2018). Ladberg (2003) menar att 

förskolan ska uppmuntra alla modersmål och gärna lyfta fram de olika språken på så sätt 

att personalen själva lär sig några ord, fraser eller kanske en sång på barnens språk. Detta 

ger en ökad positiv känsla för de olika modersmålen och visar på både intresse och 
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respekt för barnets språk och bakgrund, menar författaren. När barnets språk, ursprung 

och familj uppmärksammas så känner barnet att hen har ett värde då dess språk och 

identitet är starkt sammankopplade. Barnen påverkas positivt när personalen på förskolan 

försöker förstå dem och de är uppmärksamma på vilket kroppsspråk den vuxne har när de 

försöker kommunicera på sitt modersmål. Ett positivt gensvar betyder mycket, men om 

den vuxne ryggar tillbaka ger detta en negativ signal till barnet som då lätt kan få känslan 

att hens språk inte är önskvärt (Ladberg, 2003). 

Förskolan har ansvar för att barnen ska ha möjligheter att utveckla det svenska språket. 

Från en tidig ålder kopplar barnen ihop olika språk med olika sammanhang och svenska 

är ett dominerande kommunikationsspråk i förskolan. Andra språk är så gott som 

osynliga, förutom vid lämning och hämtning. Skillnaderna i barns språkkunskaper brukar 

dock sällan utgöra ett hinder för barns deltagande i olika aktiviteter på förskolan (Kultti, 

2012). För att gynna alla barns språkutveckling är det viktigt att ta tillvara på varje 

tillfälle för samtal och interaktion mellan såväl andra barn som vuxna (Skolverket, 

2013b).  

Att sätta ihop lekgrupper där barnen har olika språkkunskaper innebär att de nyanlända 

barnen får större möjligheter att lära sig det svenska språket i samspel med både barn och 

vuxna. Den vuxnes närvaro i leken stöttar barnen i deras kommunikation och i deras 

språkliga utveckling. När förskolläraren benämner begrepp i förhållande till lekens 

innehåll introduceras barnen för nya begrepp och ökar på så sätt sina ordförråd (Håland 

Anveden, 2018). Enligt Vygotskij utvecklar barn och vuxna begrepp på olika sätt. 

Skillnad görs mellan ”spontana begrepp”, som utgår från barns erfarenheter och 

”vetenskapliga begrepp” som barnen möter i olika former av undervisning. Dessa bygger 

på definitioner och introduceras av läraren. När dessa kopplas ihop med barnens tidigare 

erfarenheter sker det en utveckling mot att begreppet blir ett så kallat ”medvetet begrepp” 

(Arnqvist, 1993). Undervisningen i förskolan utgår från att barn lär sig i samspel, av och 

med varandra och med vuxna. Därför är det viktigt att möjligheterna för olika former av 

samspel uppmärksammas av personalen i förskolan (Skolverket, 2018). Människors 

erfarenheter och kunskaper synliggörs först när de kommunicerar med varandra. Därmed 

spelar kommunikation och samspel mellan barn och vuxna en stor roll för barnens 

lärande (Säljö, 2015).  
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Tidigare forskning om samspel med nyanlända familjer 

I Lunneblads (2013) studie om mottagandet av nyanlända barn och familjer i den svenska 

förskolan, nämns förskolan som det första mötet med det svenska samhället. För 

personalen på förskolan kan det innebära möten med barn som upplevt traumatiska 

händelser i samband med flykt. Ett resultat av studien behandlar hur mottagandet av 

nyanlända ska hanteras överlag. Detta, menar forskaren är oklart bland många av 

pedagogerna i studien. I sin empiri snuddar Lunneblad vid leken som något som 

förskollärarna gör med de nyanlända barnen för att kompensera för erfarenheter de antas 

sakna.  

Ljunggren (2018) har genomfört en studie med syfte att undersöka hur mottagandet av 

nyanlända familjer kan utvecklas på förskolan. Här framkommer ett resultat som visar 

fyra återkommande teman som är betydelsefulla för arbetet med nyanlända barn; 

introduktionen, användandet av kulturella broar, organisation för trygghet och 

delaktighet samt möjligheten att bearbeta skakande berättelser. I temat introduktionen 

framförs vikten av att ta sig tid att lära känna hela familjen när de nyanlända barnen 

introduceras i förskolan och betydelsen av tolk vid detta första möte. Även 

genomförandet av en kartläggning av barnens modersmål och erfarenheter tas upp. 

Temat användandet av kulturella broar handlar i sin tur om möjligheterna att ta tillvara 

på erfarenheter bland förskolans personal. Personal som själva varit med om liknande 

erfarenheter som de nyanlända kan ha större förståelse för vad de varit med om i 

samband med flykt och uppstartandet av ett nytt liv i Sverige. Detta blir ett stöd för 

familjerna, som forskaren benämner som en kulturell bro. I organisation för trygghet och 

delaktighet berörs olika aspekter av bemötande av nyanlända familjer. Det handlar om 

hur förskollärarna kan organisera förskolans verksamhet. När förskollärarna visar 

intresse, hänsyn och förståelse bygger de upp ett förtroendefullt förhållande med 

nyanlända familjer. Detta kan leda till att nyanlända upplever att förskolan är en trygg 

plats där de känner sig delaktiga. Det som framkommer här är även att det finns en 

medvetenhet hos förskollärarna i studien att nyanlända barn i leken kan väcka ett minne 

till liv som utlöser en reaktion hos barnen. Det är därför viktigt att förskollärarna försöker 

förstå dessa reaktioner och stötta barnen i deras lek, menar Ljunggren. Det sista temat 

som forskaren benämner möjligheten att bearbeta skakande berättelser handlar just om 

att ha möjlighet att bearbeta skakande berättelser. Förskollärarna i Ljunggrens studie 
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kunde stundtals uppleva det påfrestande att möta människor som haft ett svårt liv. Vissa 

hade särskilda modeller att utgå från, andra tog hjälp av psykologer.  

I en australiensisk studie från 2011 undersöktes en inkluderande utbildning för 

flyktingelever. Här studerades fyra australiensiska skolor som arbetade med flyktingar. 

Skolorna i studien hade olika stödsystem för att underlätta för de nyanländas både sociala 

och emotionella behov samt deras inlärning. Genom att bygga upp personliga, stöttande 

relationer mellan elever och vuxna så underlättades det framtida akademiska arbetet. 

Vinsterna med en holistisk syn på utbildningen blev att de nyanlända eleverna blev bättre 

förberedda på sina sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter som medborgare 

(Taylor & Kaur Sidhu, 2011).  

  



8 
 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att beskriva hur förskollärare samspelar med nyanlända barn i 

förskolan. 

Våra frågeställningar blir därmed:  

• Vilka uppfattningar har förskollärare kring bemötandet av nyanlända barn? 

• Vilka uppfattningar har förskollärare kring vuxnas deltagande i nyanlända barns 

lek? 

 

  



9 
 

METOD 

Kvalitativ metod  

Studien har genomförts med en kvalitativ metod där datainsamlingen kommer från 

utförda intervjuer. Genom att intervjua ett antal personer som är delaktiga i en 

organisation, insamlades kunskap om, samt framkom insikter om de förhållanden som 

finns i denna miljö. Att använda intervju som metod innebar även att ha en medvetenhet 

kring dess mindre starka sidor. Det som sägs är taget ur sin kontext. Det som framkom 

under intervjun handlade därmed om hur respondenten uppfattat intervjuns ämne och vad 

som framkom just där och då i stunden. Själva genomförandet av intervjuerna kan 

därmed ha haft betydelse för vad som framkommit, samt vilka insikter som lades fram av 

respondenterna (Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2015). Därmed blev det stort fokus på att 

ställa rätt frågor så vi skulle få svar som hörde ihop med studiens syfte (Löfgren, 2014). 

En intervjuguide (se bilaga 1) utformades med öppna frågor som gav en bredare bild av 

fenomenet än vad standardiserade frågor skulle göra (Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 

2015). Med fenomen menas här företeelser som är kopplade till vårt syfte, 

frågeställningarna samt det utvalda teoretiska perspektivet. Intervjuguiden var till stor 

hjälp för att behålla fokus genom intervjun där vi efterfrågade respondenternas 

erfarenheter, uppfattningar och tankar kring studiens syfte.  

Urval  

I studien ingår sju respondenter från tre olika mellanstora kommuner i Sverige. Alla 

respondenter är förskollärare med olika erfarenheter av att arbeta med nyanlända barn. 

Detta antal bör ge en tillräckligt stor variation i uppfattningarna kring frågeställningarna 

(Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2015). Vi önskade respondenter från både förskolor för 

och med nyanlända barn, detta för att få större möjligheter till en variation i den 

insamlade empirin. Vi har på olika sätt använt oss av vårt kontaktnät för att få tag på 

dessa respondenter. Detta kallar Christoffersen och Johannessen (2015) för 

bekvämlighetsurval som innebär att man varit i kontakt med respondenterna tidigare. 

Respondenterna tillfrågades inledningsvis om medverkan antingen skriftligt via epost, 

sms eller via telefonkontakt. 
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Genomförande 

Inledningsvis utformades en intervjuguide som innehöll öppna konkreta frågor som går 

att koppla till studiens syfte och frågeställningar (se bilaga 1). Några spontana följdfrågor 

har uppstått vid intervjuerna för att få ihop mer relevant empiri. Dessa har handlat om att 

vi bland annat bett respondenterna att vidareutveckla sina svar eller ge exempel på det 

som redan lagts fram.  

Båda har deltagit vid alla intervjuer för att få en gemensam bild av vad som framkom på 

intervjuerna. Då valet av plats kan ha konsekvenser för vad som sägs (Löfgren, 2014) 

tänkte vi ursprungligen att det var bäst att de tog plats på respondenternas arbetsplatser. 

Detta har dock inte varit möjligt i alla fall, en av intervjuerna tog plats på hemmaplan. 

Våra intentioner var även att genomföra enskilda intervjuer, dock blev en av intervjuerna 

en parintervju. En av oss har haft ansvaret för att hålla i intervjun, medan den andra tagit 

anteckningar i form av stödord och centrala fraser (Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2015). 

Tanken var att den som var mest obekant med respondenten fick vara ansvarig för att 

ställa intervjufrågorna. Detta för att hålla samtalet så objektivt och opersonligt som 

möjligt. Intervjuerna har spelats in på dubbla inspelningsapparater, våra mobiltelefoner.  

Transkriberingarna har delats upp i den mån att de genomfördes på varsitt håll så snart 

som möjligt, inom 48 timmar, i anslutning till intervjuerna. Språket i citaten har justerats 

i viss mån i en strävan att göra det mera läsvänligt, texten är därmed mer likt skriftspråk 

än talspråk. Ändringarna har på intet sätt ändrat innebörden av det som respondenterna 

lagt fram, utan det handlar om formuleringar som exempelvis ”eh”, ”jaa”, ”mm” osv. När 

alla transkriberingar skrivits ned inleddes arbetet med att sammanställa, tolka och 

analysera den insamlade empirin och välja ut några teman som vi ansåg var 

representativa för studiens resultat. Med tematisk analys som metod fick vi insyn i hur 

respondenterna förhåller sig till studiens syfte och frågeställningar (Löfgren, 2014). 

Därefter framträdde tre teman; Kommunikation- att förstå varandra, Socialt samspel- att 

vara positiv och nyfiken samt Leken- en väg till språket. Dessa teman sammanfaller med 

vad som uppmärksammats i förhållande till studiens syfte och den insamlade empirin 

(Löfgren, 2014). Det insamlade materialet har sedan kategoriserats in under de olika 

teman på olika sätt för att synliggöra respondenternas olika uppfattningar kring studiens 

syfte (Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2015).  
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Databearbetning och analysmetod 

Utifrån Löfgren (2014) har vi har arbetat med tematisk analys och sökt återkommande 

teman som uppstått i den insamlade empirin. Det som eftersökts är vad våra respondenter 

har uppmärksammat i förhållande till studiens syfte. I transkriberingen har vi valt att inte 

skriva ut kroppsspråk, mimik osv då vi menar att dessa inte är av relevans. Öberg (2015) 

menar att detta även gör texten mer lättläst. För att underlätta arbetet med den tematiska 

analysen, skrevs transkriberingarna ut.  

De centrala ord och fraser som skrevs ned redan under intervjuerna var till stor hjälp vid 

påbörjandet av analysarbetet. De gav en hänvisning om vilka teman som kunde vara 

aktuella. Vi har försökt att titta på materialet med nya ögon för att inte fastna i några 

förutfattade meningar. När transkriberingarna skrivits ut lästes materialet igenom 

samtidigt som vi markerade i texten utifrån de tilltänkta teman som uppmärksammats i 

stödorden. Dessa markeringar har blivit i tre olika färger där varje färg var kopplat till ett 

tema. Detta har underlättat möjligheterna att få en övergripande blick över hur mycket de 

tilltänka teman återkom i empirin. Vi försökte hela tiden ha studiens syfte i åtanke under 

sökprocessen. Detta arbete har gjorts tillsammans och det har hela tiden förts en dialog 

kring innehållet i den insamlade empirin.  

Vi har strävat efter att uppmärksamma förskollärarnas berättelser och uppfattningar kring 

studiens frågeställningar, även om dessa kanske tog en annan väg än som tidigare trotts 

inför konstruerandet av vår intervjuguide. De teman som valdes ut förekom mest frekvent 

och de citat som valts ut är representativa för temat. Dessa tre teman är: Kommunikation- 

att förstå varandra, Socialt samspel- att vara positiv och nyfiken, samt Leken- en väg till 

språket.  

Tillförlitlighet  

För att försöka få en hög tillförlitlighet i den insamlade empirin så har vi tillfrågat 

respondenter med förskollärarutbildning samt erfarenheter av att arbeta med nyanlända 

barn. Vidare har vi utgått från Brymans (2011) kriterier; trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera. Vi har strävat efter att utförligt 

redogöra för alla steg i vår forskningsprocess och på så sätt öka studiens pålitlighet och 

överförbarhet. Antalet respondenter i studien, sju förskollärare är ett tillräckligt antal för 

att visa eventuella variationer kring uppfattningarna kring studiens frågeställningar 
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(Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2015). I strävan efter att hålla våra egna värderingar 

utanför studiens resultat försökte vi titta objektivt på vår insamlade empiri och materialet 

tolkades tillsammans.  

Vi har försökt föra en kritisk diskussion kring den insamlade empirin, samt metoderna 

som använts. Detta ger studien en transparens, vilket förhoppningsvis ökar dess 

trovärdighet. Genom insamlingsmetoden, det utvalda teoretiska perspektivet samt den 

tidigare framlagda forskningen har samma fenomen studerats från olika håll. Detta kallas 

triangulering, något som ger en mer sann bild av de olika uppfattningarna kring vårt 

fenomen, menar Svensson och Ahrne (2015). 

Etiska aspekter 

Respondenterna har delgivits de etiska aspekterna kring studien och deras medverkan i 

densamma. De etiska aspekterna som berörts utgår från Vetenskapsrådets (2002) fyra 

forskningsetiska huvudprinciper; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Respondenterna har därmed fått information 

kring syftet med intervjun – att det som eftersöktes var deras erfarenheter, upplevelser 

och uppfattningar kring bemötandet av nyanlända barn samt vuxnas deltagande i 

nyanlända barns lek. Vi har även poängterat att deltagandet är frivilligt och att 

respondenterna närsomhelst kunnat välja att avbryta sitt deltagande i studien. 

Respondenterna har även fått lämna sitt skriftliga samtycke i ett missivbrev (se bilaga 2).  

För att uppfylla konfidentialitetskravet har det klargjorts för respondenterna att de har 

blivit avidentifierade och de har även fått information kring hur vi lagrar vår insamlade 

empiri. Personuppgifter förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av dessa. 

Då intervjuerna har spelats in var det extra viktigt att klargöra för respondenterna att 

ljudfilerna kommer att raderas när studien är avklarad i sin helhet, samt att dessa inte 

kommer användas i något annat än det för studien framkomna syftet. 
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RESULTAT  

Här presenteras studiens resultat. Ni får ta del av Sara, Inez, Stina, Olga, Alma, Bella och 

Klaras uppfattningar kring studiens syfte och frågeställningar. Alla respondenters namn 

är fingerade. Respondenterna har varit yrkesverksamma i förskolan mellan 15 månader 

och 40 år, med ett genomsnitt på cirka 22 år. Alla respondenter är förskollärare med olika 

erfarenheter med att arbeta med nyanlända barn. De teman som framkommit i analysen 

är: Kommunikation- att förstå varandra, Socialt samspel- att vara positiv och nyfiken, 

samt Leken- en väg till språket. 

Kommunikation- att 

förstå varandra 

 

Det första temat, som vi 

kallar att förstå varandra, 

berör vad förskollärarna 

nämnt som en av de 

viktigaste sakerna i arbetet 

med nyanlända. Här 

handlar det både om 

språket samt kulturerna, 

hur viktigt det är att 

förskollärare och 

vårdnadshavarna, samt 

barnen förstår varandra. 

 

Socialt samspel- att vara 

positiv och nyfiken 

 

Det andra temat, att vara 

positiv och nyfiken, 

handlar mycket om 

förskollärarens bemötande 

roll. Här läggs vikt på att 

bemöta nyanlända med 

nyfikenhet, värme, glädje 

och på ett välkomnande 

sätt.  

 

Leken – en väg till 

språket 

 

Det sista temat, som kallas 

leken – en väg till språket, 

fokuserar på hur 

förskollärarna i studien 

pekar på leken som en väg 

till att komma igång med 

det svenska språket. Detta 

mestadels genom deras 

deltagande i nyanlända 

barns lek. 

 

    Figur 1. De tre teman som framkommit i analysen berör bemötandet av samt leken    

med nyanlända barn: Kommunikation- att förstå varandra, Socialt samspel- att vara 

positiv och nyfiken samt Leken- en väg till språket. 

Kommunikation- att förstå varandra 

Ur empirin har ett tema framträtt som berör vikten av att vara tydlig i sitt bemötande med 

vårdnadshavarna samt barnen och hur viktigt det är att verkligen försöka förstå varandra.  
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Bella pekar på vikten av tydlighet när man möter nyanlända. Att alla kan bli förstådda 

vid det första mötet är väldigt viktigt menar hon och lyfter här tolkens roll i mötena 

mellan förskollärarna och nyanlända familjer. Även Alma nämner tolk som ett 

hjälpmedel när det finns brister i språket mellan förskollärarna och nyanlända. Olga 

resonerar kring tolkens roll i förskolan: 

Att de får lite mer förutsättningar och just det att tolk, vi beställer ju 

tolk för att vi behöver det för vi ska förstå er. Men det är inte alltid 

positivt av föräldrarna för de kanske tror att de kan rätt så mycket 

svenska ibland, men då får man lägga fram det så att ska man förstå 

varandra är det bra med tolk. 

Olga lägger här fram att inte alla vårdnadshavare önskar tolk och att det då som 

förskollärare gäller att vara tydlig med varför tolken finns med, för att alla ska förstå 

varandra. Även Klara pratar kring det första mötet och tolkens betydelse bland annat för 

att nyanlända ska förstå vad förskolan innebär: 

Alltså vi pratar mycket om det här med första mötet, dels att man är 

tydlig och berättar, förklarar vad som händer och vad förskolan är för 

det är inte självklart vad förskolan är för det finns inte i alla länder 

man kommer ifrån. Så att man är tydlig med vad en förskola är och vi 

får hjälp av tolk om det behövs. Ibland blir det missförstånd så kan 

jag uppleva det. Att man tror att man har förstått det här då, sen har 

man inte riktigt gjort det. Men vi kör mycket teckenspråk och vi kör 

mycket kroppsspråk och vi försöker på bästa möjliga sätt göra oss 

förstådda. För oftast förstår man om de inte har förstått. Det är ju 

språkförbristningar och kanske kulturkrockar ibland och då tänker jag 

likadant där, att vara positiv. Vi får förklara att, så här tänker vi och 

varför vi tänker så. 

Här resonerar Klara även kring hur hon som förskollärare arbetar med att göra sig 

förstådd och nämner bland annat kroppsspråk och tecken som en hjälp i 

kommunikationen med nyanlända. Även Stina nämner tecken som ett stöd i samspelet 

med nyanlända. Genom att använda tecken blir det enklare att förstå varandra fast vi inte 

pratar samma språk, menar hon. Även Sara pratar kring användandet av tecken och 

kroppsspråk: 
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Man försöker tänka på hur man delger information, vi använder 

väldigt mycket bilder. Tecken ni vet, man försöker teckna och visa 

med hela kroppen, man får ju ha hela sin kropp som ett verktyg för att 

man ska försöka så att de förstår på det viset. 

En annan aspekt av att förstå varandra handlar om att förstå nyanländas kultur, likväl som 

att förmedla vår svenska kultur till nyanlända. Flera av respondenterna resonerar även 

kring behovet av att förklara vad förskolan innebär. Alma menar att det är viktigt att göra 

alla barn medvetna om att vi alla är olika, samt att förbereda barnen på förskolan. Detta 

kan bland annat göras genom att förklara på ett sätt som de förstår att det kommer en 

nyanländ som kanske bär slöja för det är en del av deras kultur. Ett sätt att få förståelse 

för nyanländas kultur kan även handla om att låta dem berätta om sitt hemland, visa 

bilder därifrån. Ibland vill de kanske berätta även om det som varit tragiskt, om resan hit. 

På så sätt kommer man närmare varandra, menar Bella.  

Flera av respondenterna resonerar kring hur man kan förmedla vad förskolan innebär. Att 

utevistelse är något som sker dagligen, i alla väder är ett exempel som bland annat Klara 

och Sara tar upp. Inez menar att konceptet förskolan är något helt nytt för många 

nyanlända: 

För de flesta kommer från länder där det inte finns någonting som 

förskolan, utan det är något helt nytt för dem, så det kan vara svårt 

ibland att förmedla vad förskolan är för verksamhet. Att man säger att 

det är undervisning, det är en skolform, inte barnpassning. 

Flera av respondenterna uttrycker i detta tema vikten av att förstå varandra när man 

möter nyanlända. Då handlar det både om att få en förståelse för nyanländas kultur och 

erfarenheter och samtidigt förmedla den svenska kulturen och vad förskolans verksamhet 

innebär. Tolkens stöttande roll lyfts fram av många av respondenterna, de ses som en stor 

tillgång i arbetet med nyanlända. Att vara tydlig i sin kommunikation och förstärka vad 

man menar genom att använda kroppsspråk, tecken och bilder anser flera av 

respondenterna också är till stor hjälp i samspelet med nyanlända. En av respondenterna 

lyfter fram vikten av att göra alla barn medvetna om att vi människor är olika. På 

varierande sätt kan barnen förberedas inför nyanlända barns ankomst till förskolan. 

Information om olika kulturer, exempelvis bärandet av slöja, kan ge övriga barn en större 

förståelse för de synliga olikheterna, menar Alma. 
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Socialt samspel- att vara positiv och nyfiken 

Det andra temat, att vara positiv och nyfiken, handlar mycket om förskollärarens 

bemötande roll. Här läggs vikt på att bemöta nyanlända familjer med nyfikenhet, värme, 

glädje och på ett välkomnande sätt. 

Förskollärarna i studien har uttryckt vikten av att bemöta nyanlända på ett 

tillmötesgående sätt. Klara säger att om man bemöter familjerna genom att vara ”positivt 

nyfiken” kan man få en förståelse för vad barnen har med sig. Vidare säger hon att det 

finns flera fördelar med att ha ett välvilligt förhållningssätt. När man behandlar 

nyanlända familjer positivt kan de få en känsla av glädje och trygghet i förskolan. Även 

Inez pratar om hur viktigt det är att möta hela familjen på ett välkomnande, varmt och 

trevligt sätt: 

Jag tänker lite att man kanske är den första personen de träffar i 

Sverige som inte kräver så mycket av dem, utan jag är här och hjälper 

er med ert barn, har ni några frågor. Väldigt så bara välkomnande och 

liksom, enkelt. Kravlöst nästan. 

Just detta med att bemöta nyanlända på ett välkomnande sätt menar Alma handlar om att 

undvika att de ska känna ett utanförskap. När man stöttar och hjälper hela familjen så 

ökar känslan av trygghet, både bland föräldrarna och vidare barnen, säger Sara: 

Föräldrarna litar på oss, vi kanske kan skratta lite ni vet, ibland blir 

det fel i kommunikationen och då blir det galet och så kan vi skratta 

lite åt alltihopa. Då märker ju barnen det och då blir det en annan 

värme i bemötandet. 

Även Bella pratar om att skratta och gråta tillsammans med nyanlända som väljer att 

berätta om vad de varit med om. Skratt och gråt gör att man kommer närmare varandra: 

De kom till oss, så satt vi och pratade och de berättade. Om både 

sådant som var roligt för dem, om sitt hemland och visade bilder 

därifrån, via telefonen då. Man såg ju att det lyste i deras ögon när de 

fick berätta det. Sen samtidigt så berättade de om sin tragik, som de 

varit med om på resan hit. Det var ju mycket så, man fick både skratta 

och gråta tillsammans och vi kom väldigt nära dem. 
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Olga och Stina pratar tillsammans kring vikten av att vara nyfiken och att prata med 

föräldrarna om de vill berätta något särskilt för att de som förskollärare ska kunna möta 

deras barn. Olga menar att många av de nyanlända har varit med om olika saker och att 

det då gäller att tänka steget före och faktiskt vara lite nyfiken. Stina fyller på: 

[…] nyfikenhet för att kanske ge bästa, för det kan vara så att  

du har kommit direkt från ett krig och kommer hit, du kanske är  

båtflykting och då känner jag då kanske det är viktigt. Det kanske  

är jobbigt med vissa ljud eller att man liksom gör rätt från början 

att man vill att alla ska må bra. Du ska må som bäst.  

Stina menar alltså här att det är viktigt att veta vad nyanlända varit med om för att kunna 

hjälpa på bästa sätt för allas välmående. De pratar vidare om hur ett nyfiket 

förhållningssätt i grund och botten handlar om att hur man ska kunna möta nyanlända 

barn på bästa sätt. 

I detta tema framkommer det att bemötandet av nyanlända inkluderar hela familjen. Då 

handlar det om att som förskollärare vara välkomnande, varm och nyfiken. Genom att ta 

reda på vad nyanlända har för kultur och erfarenheter med sig kan en trygghet hos 

föräldrarna infinna sig. Om föräldrarna känner trygghet med förskolan och dess personal, 

kommer även barnen göra detsamma.  

Leken – en väg till språket 

Respondenterna lade fram lekens roll i arbetet med nyanlända barn med olika fokus. 

Några menade att leken är en mötesplats där socialt samspel utvecklas både mellan 

barnen samt mellan barn och förskollärare. Förskollärarna i studien uppfattade att den 

vuxnes roll i leken handlar om att finnas nära barnen, att hjälpa till och att vara en 

trygghet. Någon av våra respondenter menade också att det är i leken som barnen får en 

chans att bearbeta sina känslor och erfarenheter. Det gemensamma temat vi hittade här 

handlade dock mest om språket. Förskollärarna i studien ser leken som en väg till det 

svenska språket. Därför blir det sista temat leken – en väg till språket. 

Inez menar att leken påverkar språket och samspelet mellan barnen. Att barnen samspelar 

med många barn som pratar andra språk. Förskollärarens roll i leken anser Inez handlar 

om att benämna och upprepa mycket begrepp, och att man ibland får fokusera på något 

litet väldigt länge för att barnen ska hinna greppa det svenska språket: 
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Det tänker jag då att det är väldigt viktigt att man verkligen tänker på, 

vad man säger eller hur man pratar med barnen och man får tänka på 

att benämna mycket eller att upprepa mycket och bryta ner mycket till 

små delar. Att man ska fokusera på något väldigt litet länge och jag 

kan ge väldigt mycket ord. För att svenska språket liksom ska komma 

igång. Hemma hör de ju sitt modersmål och det är ju bra, det ska de 

ju göra, prata det så. Så pratar vi svenska, så får de ta del av svenska 

på förskolan.  

Även Sara och Alma menar att förskollärarens roll i leken med barnen handlar om att 

benämna begrepp. De tar även båda två upp hur barn med annat modersmål oftast kan 

sjunga svenska sånger fortare än vad de kan lära sig att prata.  

Likt Inez pratar Bella om hur leken kan sammanföra barn som pratar olika språk där de 

leker tillsammans utan att förstå varandra, att barnen skapar lekkoder. Hon anser också 

att förskollärarens roll är att vara med och komplettera leken, man får dock inte ta över:  

Leken är väldigt betydelsefull och likadant med inlärningen av 

språket så kan man ju lära in språket genom leken, vara tydlig när 

man är med. Man får inte ta över leken, men man kan vara med och 

komplettera leken. 

Även Klara menar att leken är viktigt för barnen för det är där som de utvecklar sitt språk 

och sociala kompetenser. Förskollärarens roll i leken är att stötta upp språket och vara 

positiv till barnens lek samt att finnas nära för att stötta barnen i deras språkutveckling. 

Där, menar Klara, gör man ingen skillnad i om barnen är svenskfödda eller inte, att vara 

med i leken för att stötta språket handlar om en positiv närvaro: 

Dels för att stötta språket så är det ju jätteviktigt att man är med […]. 

Det spelar ingen roll om man är nyanländ eller svenskfödd så, utan 

det är en positiv närvaro där det finns stöd och möjligheter till 

språkutveckling. 

Olga pratar om lekens olika roller i arbetet med nyanlända barn. Hon menar 

att det är i leken som barnen kan både lära sig mycket samt få till ett socialt 

samspel med vänner. Detta samspel kan gynna språkutvecklingen hos barnen. 

I leken kan barnen även få möjligheter att bearbeta sina tidigare erfarenheter, 

menar Olga: 
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[…] och sen leken är ju något man bearbetar, man lär sig mycket i 

leken, så att dem får kontakt med kompisarna för det, är där de 

kommunicerar med de andra, det blir språkutvecklande och samspelet 

och allt det här. 

I detta tema resonerar respondenterna kring lekens roll i arbetet med nyanlända barn. 

Leken betraktas av många som en interaktion där barn och vuxna med olika modersmål 

kan mötas och utveckla såväl det sociala samspelet, som det svenska språket. Genom att 

vara närvarande i nyanlända barns lek och benämna olika saker stöttas de i sin 

språkutveckling. Den vuxnes roll i barnens lek handlar vidare om att finnas nära och 

stötta barnen i deras lek och på så sätt vara en trygghet för dem. 

Sammanfattning 

Resultatet visar att i samspelet med nyanlända familjer är det viktigt att ha en förståelse 

för deras kultur samt att förmedla den svenska kulturen och vad förskolans verksamhet 

innebär, då detta är något som inte alla är bekanta med sedan tidigare. För att få till en 

bra kommunikation med nyanlända familjer arbetar förskollärarna i studien med att på 

olika sätt göra sig förstådda. Tolkens betydelse lyfts fram av många och även 

användandet av kroppsspråk, tecken och bilder. Dessa verktyg upplever förskollärarna i 

studien är till stor hjälp i samspelet med nyanlända. Med hjälp av dessa kan 

förskollärarnas budskap förstärkas och förtydligas. I bemötandet är det viktigt att 

inkludera hela familjen menar våra respondenter. Att inta ett välkomnande, varmt och 

nyfiket förhållningssätt och därmed få reda på familjernas tidigare erfarenheter och deras 

kultur gynnar relationerna och ökar känslan av trygghet, menar respondenterna. När den 

vuxne, här förskollärare, deltar i barnens lek handlar det om att finnas nära som stöd och 

därmed ge barnen en trygghetskänsla. I leken kan alla mötas, oavsett modersmål och här 

utvecklas det svenska språket när förskollärarna tar tillfället i akt att exempelvis benämna 

olika saker i barnens lek. Även det sociala samspelet mellan barn samt mellan barn och 

vuxna utvecklas i leken, menar respondenterna.  
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DISKUSSION 

Syftet med denna studie är att beskriva hur förskollärare samspelar med nyanlända barn i 

förskolan. Denna del innefattar: resultatdiskussion, metoddiskussion samt förslag på 

vidare forskning. I resultatdiskussionen diskuteras de teman som framstått i vår empiri. 

I metoddiskussionen diskuteras den kvalitativa metoden, urval, genomförande, 

databearbetning och analysmetod och tillförlitlighet. Tillsist ges förslag på vidare 

forskning. 

Resultatdiskussion 

De teman som framstått i vår insamlade empiri har vi valt att benämna: Kommunikation- 

att förstå varandra, Socialt samspel- att vara positiv och nyfiken samt Leken- en väg till 

språket. Vi anser att de två förstnämnda teman besvarar vår frågeställning rörande 

bemötandet av nyanlända barn medan det sistnämnda temat besvarar vår frågeställning 

kring vuxnas deltagande i nyanlända barns lek. 

Bemötandet av nyanlända barn 

I vår studie framkommer vikten av att de nyanlända familjerna och förskollärarna förstår 

varandra. Samtal och samspel med nyanlända handlar mycket om att förstärka 

kommunikationen med hjälp av tecken, bilder och kroppsspråk samt att arbeta för att de 

nyanlända ska känna trygghet i förskolan. Förskollärarna i studien betonar hur viktigt det 

är att bemöta nyanlända på ett välkomnande sätt, att visa en glädje, värme och att vara 

nyfiken. Unicef (2016) menar att ett positivt välkomnande handlar om att vara 

förstående, ödmjuk och välkomnande, ett liknande resonemang tänker vi. När 

förskollärarna visar intresse för nyanlända, deras kultur och erfarenheter byggs en 

trygghetskänsla upp för nyanlända, menar respondenterna.  

Även i Ljunggrens (2018) studie framkom ett resultat som handlar om trygghet. När man 

visar hänsyn, förståelse och intresse byggs en relation upp med familjerna. När detta sker 

så kan de nyanlända familjerna känna ett förtroende för förskolan och uppleva att 

förskolan är en trygg plats. Detta är något som flera av våra respondenter resonerar kring. 

Ett positivt bemötande gör att nyanlända känner en trygghet i förskolan, säger Klara 

medan Sara betonar hur viktigt det är att hjälpa och stötta hela familjen för att öka 

känslan av trygghet. Bland våra respondenters svar ser vi spår av samtliga teman som 
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framkom i Ljunggrens studie; introduktionen, användandet av kulturella broar, 

organisation för trygghet och delaktighet samt möjligheten att bearbeta skakande 

berättelser. Dessa är dock framförda på olika sätt bland våra respondenter. 

Det vi ser bland respondenternas svar är att när man arbetar med nyanlända barn så 

handlar samspelet och bemötandet mycket om att ha ett positivt förhållningssätt. Barnet 

formas i samspel med sin omgivning (Säljö, 2015) vilket får oss att tänka att ett positivt 

bemötande kan ge nyanlända barn inte bara en trygghetskänsla, utan kanske också en 

positiv känsla i sig själv. Om omgivningen, här förskollärare, visar ett positivt intresse 

för barnet, dess familj, kultur och erfarenheter kan barnet finna sin plats i förskolan på ett 

tryggt sätt. I Lpfö 18 (Skolverket, 2018) betonas vikten av trygghet för alla barn och 

Ladberg (2003) menar att det är första prioritet att arbeta med tryggheten. Trygghet 

handlar om omsorg och att anpassa verksamheten efter barnens behov. För många 

nyanlända barn är förskolans miljö med sin ordning och rutiner något som representerar 

trygghet och trygghet i sig kan verka kurativt (Håland Anveden, 2018). Även Wångersjö 

(2017) lyfter förskolans roll som en plats att erbjuda en trygg vardag för nyanlända barn. 

Med en sådan kraftfull betoning på trygghetsaspekten i vår tidigare framlagda forskning, 

är vi förvånade över att konceptet inte berördes lika starkt bland respondenterna. Detta, 

resonerar vi, kan dock dels ha att göra med våra frågeställningar. 

Vuxnas deltagande i nyanlända barns lek 

Att stötta nyanlända barn i sin lek är av stor vikt. En av respondenterna, Olga, menade 

också att det är i leken som barnen får chans att bearbeta sina känslor och erfarenheter. 

Då handlar det om att finnas nära tillhands och hjälpa till, att vara en trygghet för barnen. 

Leken ses också som en mötesplats med möjligheter att utveckla det sociala samspelet 

både mellan barnen samt mellan barn och förskollärare. Säljö (2011) menar att barnens 

lek styrs av vad de varit med om i sin vardag, samt vad de själva förstår av dessa 

händelser. Även Unicef (2016) lyfter lekens roll i arbetet med nyanlända barn som en 

fristad där barnen kan bearbeta sina tidigare erfarenheter.  Detta, menar vi hör ihop med 

Olgas uppfattning. Vi lägger fram en undran om varför inte fler av respondenterna lade 

fram samma eller liknande uppfattningar. Behövs lekens roll för nyanlända barn lyftas 

mer ute på förskolorna? Lunneblad (2013) nämner leken som något som förskollärarna 

gör med de nyanlända barnen för att kompensera för erfarenheter de antas sakna. 

Respondenter lägger fokus på att lära ut det svenska språket i leken och där menar vi att 
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de själva ser sig som mer kompetenta än barnet och att deras samspel med nyanlända 

barn leder till ett lärande hos barnen. 

Respondenterna i studien menar vidare att den vuxnes roll i leken handlar om att finnas 

nära barnen, hjälpa till och att vara en trygghet. Knutsdotter Olofssons (2017) forskning 

visar på att det finns mer att vinna på att vuxna närvarar i barns lek. Det blir lättare att 

urskilja barnens samspel, konflikter och de sociala lekreglerna när de vuxna närvarar i 

barnens lek. När vuxna leker tillsammans med barnen kan de stimuleras, finna lekro och 

känna trygghet och tillit till den vuxne. Det vi ser här är att lekens möjligheter är många. 

Vidare är det viktigt att det finns närvarande vuxna som kan stötta nyanlända barn i sin 

lek. Lek tillsammans med stöttande vuxna är, tillsammans med en inneboende 

motståndskraft och kunskaper om barnen och omgivningen, en så kallad friskfaktor hos 

barnet. En friskfaktor handlar om egenskaper som ger barnen kraft och styrka (Unicef, 

2016). Vi menar därför att leken är mycket viktig i arbetet med alla barn, men kanske 

särskilt med nyanlända barn. Vi trodde att vi skulle få höra mycket kring ”lekens kraft” 

(Knutsdotter Olofsson) och leken som en ”friskfaktor” (Unicef, 2016) när vi intervjuade 

respondenterna. Även om detta berördes av några respondenter så fann vi ändå att det var 

ett tema som var ännu mer återkommande angående vuxnas deltagande i nyanlända barns 

lek. Respondenterna lade nämligen större fokus på att lägga fram leken som ett socialt 

samspel, med möjligheter för barn och vuxna med olika modersmål att mötas och 

utvecklas. Här med betoning på utveckling i det svenska språket. Det flera respondenter 

lyfter är att den vuxnes närvaro i nyanlända barns lek handlar om att stötta barnen i sin 

språkutveckling, detta bland annat genom att benämna olika saker.  

Språkutvecklande lek 

Håland Anveden (2018) menar att när man benämner begrepp i förhållande till lekens 

innehåll introduceras barnen för nya begrepp och ökar på så sätt sina ordförråd. Detta 

förhållningssätt överensstämmer med många av respondenternas yttranden. Vid 

användandet av definitioner som introduceras av lärare undervisas barn och möter 

”vetenskapliga begrepp”. Om dessa kopplas ihop med barnens tidigare erfarenheter blir 

det ett så kallat ”medvetet begrepp” (Arnqvist, 1993). Detta tänker vi handlar om att 

kunna koppla ihop något nytt i förhållande till kunskaper och erfarenheter man redan har, 

då våra erfarenheter spelar en stor roll för hur vi tänker (Säljö, 2011).  
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Att introducera och benämna begrepp i nyanlända barns lek var alltså något 

respondenterna lade stort fokus på angående deras deltagande i leken. Lek är en väg till 

det svenska språket, menar de. Skolverket (2018) skriver ut att barnen stöttas i sin 

kommunikation när förskolans arbetslag aktivt närvarar i leken. Detta menar vi är i 

koncensus med hur respondenterna lägger fram sina resonemang kring vuxnas närvaro i 

nyanlända barns lek. Respondenter tycks alltså se leken som ett bra tillfälle för att arbeta 

språkutvecklande. Skolverket (2013b) pekar på vikten av att ta tillvara på varje tillfälle 

för samtal och interaktion mellan såväl barn som vuxna, för att gynna alla barns 

språkutveckling, något som vi menar överensstämmer med respondenternas 

uppfattningar. I respondenternas svar läggs det stort fokus på hur man med hjälp av leken 

kan lära nyanlända barn det svenska språket. Respondenterna lade stort vikt vid leken 

som ett språkutvecklande samspel och att det är viktigt att stötta upp språket genom att 

benämna begrepp. Detta menar vi hör ihop med vårt teoretiska perspektiv, där 

kommunikation och samspel mellan barnen och vuxna anses spela en betydande roll för 

barnens lärande (Säljö, 2015).  

I Lpfö 18 (Skolverket, 2018) står det utskrivet att förskolan ska uppmuntra barnens 

modersmål och lyfta fram det i verksamheten på olika sätt. Respondenterna i studien lade 

istället fokus på att lära ut det svenska språket. Med en sådan stark koppling mellan lek 

och språkutveckling i respondenternas svar, kunde vi kanske även förväntat oss att vikten 

av modersmålet skulle lyftas mer av respondenterna, så var dock inte fallet. Kultti (2012) 

menar att det är förskolans ansvar att ge alla barn möjligheter att utveckla det svenska 

språket. Vidare belyser Kultti att förskolan är ett visst sammanhang, en kontext där det 

svenska språket är det dominerande kommunikationsspråket. Ladberg (2003) menar att 

barnen påverkas positivt när personalen på förskolan försöker förstå och uppmärksamma 

deras modersmål, deras språk och bakgrund, därmed ställer vi oss åter igen frågande efter 

modersmålets betydelse i arbetet med nyanlända barn bland respondenternas svar. Detta 

kopplar vi ihop med våra två förstnämnda teman. Kanske handlar ett positivt bemötande 

av nyanlända även att inkludera deras modersmål på ett välkomnande, varmt och nyfiket 

sätt. Detta menar vi, likt Ladberg (2003) kan göras med hjälp av bland annat musik, 

läsning och lekar på barnens språk. Vuxna, inklusive förskollärare, är förebilder och vårt 

bemötande av alla barn påverkar deras förståelse samt deras möjligheter för lärande 

(Skolverket, 2013a). Därmed blir bemötande en sådan viktig del för arbetet med 

nyanlända barn, menar vi. Då kanske det inte räcker med att lägga fokus på att nyanlända 



24 
 

barn ska lära sig svenska, utan att förskollärare också behöver lära sig om andra kulturer 

och språk. Detta, menar vi, skulle gynna relationerna, samspelet och lärandet mellan 

förskollärarna och nyanlända barn. 

I vår studie lägger respondenterna fram uppfattningar kring både trygghet (bemötande 

och omsorg) och lärande (det svenska språket) i samspelet samt arbetet med nyanlända 

barn. Detta kopplar vi till den australiensiska studien där det framkomna resultatet visar 

på fördelarna med att närma sig utbildningen med ett holistiskt tänk. När fokus ligger på 

att bygga upp stöttande, personliga relationer mellan barn och vuxna så gynnas det 

akademiska lärandet (Taylor & Kaur Sidhus, 2011). Att stötta nyanländas sociala och 

emotionella behov, likväl som deras inlärning upplever vi har likheter med den svenska 

förskolans syn på utbildning där utveckling och lärande tillsammans med omsorg bildar 

en helhet (Skolverket, 2018).  

Slutsatser 

Så hur samspelar förskollärarna i vår studie med nyanlända barn? Vilka uppfattningar har 

de kring bemötandet av nyanlända barn och kring vuxnas deltagande i nyanlända barns 

lek? När det gäller bemötande av nyanlända ser vi att den tidigare forskning vi lyft fram 

till stor del är i konsensus med vår studies resultat. Det är stort fokus på ett positivt 

bemötande samt att arbeta med tryggheten för nyanlända barn, även om det senare inte 

lyfts fram så starkt som vi kanske hade trott utifrån vår tidigare forskning. Vår slutsats 

blir att samspel med nyanlända till stor del handlar om att vara tydlig, att försöka förstå 

varandra samt att ta hjälp av olika verktyg i kommunikationen och samspelet med 

nyanlända. Det handlar även om att ha ett nyfiket samt positivt bemötande till nyanlända 

barn och deras familjer, något som kan frambringa en trygghetskänsla. Till sist handlar 

det om att se den vuxnes samspel och deltagande i nyanlända barns lek som en möjlighet 

till språkutveckling. Tidigare forskning visar på lekens roll som en betydelsefull väg till 

trygghet, med stöttande, deltagande vuxna till hjälp. Detta är däremot inte något som våra 

deltagare lyfte fram. Vinsterna med lek och vuxnas deltagande i lek är många och vi 

anser att detta bör lyftas upp ännu mera i förskolans verksamhet och kanske särskilt i 

arbetet med nyanlända barn. Att delta i nyanlända barns lek bör handla om mer än att lära 

ut det svenska språket tänker vi.  
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Metoddiskussion  

Vi anser att det har varit lämpligt att använda oss av en kvalitativ metod då studiens syfte 

var att få tag i förskollärarnas uppfattningar kring bemötandet av nyanlända barn samt 

vuxnas deltagande i nyanlända barns lek. Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) menar att 

intervjumetoden innehar vissa svagheter. Intervjuer ger en begränsad bild av ett fenomen, 

vilket vi hade en medvetenhet om redan vid uppstarten av vår studie. Dock räckte tiden 

helt enkelt inte till att använda flera olika metoder. När vi exempelvis valde bort 

observation som metod, avstod vi även medvetet från att få en egen uppfattning av 

fenomenet men vi baserar samtidigt vårt resultat på respondenternas uppfattningar. Vi 

tänker att våra tolkningar oundvikligen framkommer i hela arbetet. Det är vi som väljer 

hur vi tolkar empirin, samt vad som läggs fram i studien. Detta tänker vi handlar om att 

vi som forskare inte är neutrala instrument (Löfgren, 2014) och att våra egna erfarenheter 

spelar en stor roll i hur vi tänker (Säljö, 2012). 

Vi är av åsikten att alla som arbetar på förskolan hade kunnat bidra till vår studie utifrån 

sina kunskaper och erfarenheter. Vi har dock valt, utifrån studiens syfte och 

frågeställningar, att fokusera på förskollärare i vårt urval. Hade vi intervjuat andra 

respondenter, så hade kanske utfallet blivit annorlunda (Rennstam & Wästerfors, 2015). 

Antalet intervjuade respondenter menar vi var lagom för att få tillräckligt med empiri att 

analysera. Med tanke på tiden vi hade till förfogande ansåg vi att sju respondenter var ett 

rimligt antal till vår studie. Detta antal bör även visa på eventuella variationer bland 

respondenternas uppfattningar kring våra frågeställningar (Eriksson- Zetterquist & 

Ahrne, 2015). Det vi reflekterat kring är huruvida fler respondenter antingen gett oss ett 

annat resultat, eller förstärkt den övriga empirin med liknande svar.  

Vi upplevde att intervjuguiden var till stor hjälp under intervjuerna. Den bidrog till att vi 

höll oss till ämnet runt vårt syfte samt våra frågeställningar. Vi valde att inte lämna ut 

intervjuguiden i förväg till våra respondenter då vi bedömde att vi inte hade fått samma 

spontana svar. Efterhand har vi reflekterat kring detta och kommit fram till att det var ett 

bra beslut då vi nu fick tag på förskollärarnas spontana uppfattningar kring våra frågor. 

Vårt val att båda delta vid intervjuerna gav oss stora fördelar inför analysarbetet. Vi 

upplevde att vi tidigt fick syn på det centrala i respondenternas uppfattningar och dessa 

tog vi med oss till tolkningen av empirin. Den valda platsen, i största möjliga mån på 

förskollärarens arbetsplats, menar vi bidrog till att öka tillförlitligheten av resultatet 
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(Löfgren, 2014). Samtidigt ser vi inga stora skillnader i svaren mellan respondenterna 

som intervjuades på arbetsplatserna och den som intervjuades i hemmet. En av våra 

intervjuer blev en parintervju. Här märkte vi en stor skillnad jämfört med enskilda 

intervjuer. Vi upplevde att respondenterna gärna diskuterade fram gemensamma 

uppfattningar kring våra frågor, därmed blev det svårare att få fram deras enskilda 

uppfattningar och åsikter. Alla transkriberingar genomfördes inom 48 timmar och detta 

var till stor hjälp, vi hade respondenternas svar färskt i minnet. De centrala fraserna och 

orden som skrevs upp redan vid intervjuerna gav en god vägledning inför 

kategoriseringen av texten till olika teman. Dessa teman utsågs med tanke på vårt syfte, 

våra frågeställningar, vad vi önskat lyfta i förhållande till tidigare forskning, samt vad 

som framkom i förhållande till det sociokulturella perspektivet, med fokus på samspel 

och lek. Vi har därmed haft en medvetenhet om att det teoretiska perspektivet samt 

begrepp från vårt syfte och våra frågeställningar har styrt vår sortering när vi valt dessa 

teman (Rennstam & Wästerfors, 2015).  

Förslag på vidare forskning 

Till en början hade vi en tanke om att studien skulle undersöka lekens betydelse för 

nyanlända barn, med fokus på trygghet och samspel. Resultatet hamnade mer kring leken 

som en väg till språket. Därför menar vi att ytterligare forskning behövs kring hur leken 

kan användas i arbetet med nyanlända barn, med fokus på vuxnas deltagande. Vi har 

även haft många diskussioner kring hur studiens resultat hade blivit om vi valt att även 

genomföra en observationsstudie. Vid observation hade vi även kunnat undersöka 

förskollärarens ord i jämförelse med handling när det gäller bemötandet av nyanlända 

barn samt deras deltagande i nyanlända barns lek. Detta menar vi motiverar en liknande 

studie med fokus på observation. 
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Bilaga 1. Intervjuguide  

 

1. Hur länge har du arbetat inom förskolans verksamhet?  

2. Vilka erfarenheter har du av att arbeta med nyanlända barn?  

3. Hur tänker du kring bemötandet av nyanlända barn?  

- Vad är det viktigaste? 

- Vilka utmaningar finns? 

4. Hur uppfattar du lekens roll i arbetet med nyanlända barn?  

5. Hur tänker du kring ditt deltagande i nyanlända barns lek? 
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Bilaga 2. Missivbrev  

 

Samtycke till deltagande i studentforskning 

 

Förskollärarutbildningen – Examensarbete, kurskod: LEFP17V1914, våren 2019 

 

Vi, Elin Sjöström och Ramona Klasson Eriksson genomför en studie på grundnivå inom 

ramen för kursen Examensarbete för förskollärarprogrammet vid Jönköpings University.  

Övergripande syfte med studien är att ta reda på förskollärarens uppfattningar kring 

bemötandets betydelse av nyanlända barn i förskolans verksamhet. Genom studien vill vi 

utveckla kunskap om förskollärares uppfattningar och metoder kring detta för att senare 

redovisa ett kvalitativt resultat, samt att fullständigt fullgöra kraven för att bli 

examinerade i kursen. 

 

Du som deltagande respondent har all rätt att avbryta ditt deltagande samt att ta 

tillbaka ditt samtycke när som helst under studien utan konsekvenser.  

 

Under studiens gång följer vi Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska huvudprinciper; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Ljudupptagning kommer att genomföras under intervjun. Allt det insamlande materialet 

under intervjuerna kommer att avidentifieras och kommer även att förvaras på så sätt så 

att ingen obehörig kan ta del av dessa fram tills vi blivit examinerade i kursen, då det 

insamlande materialet kommer att raderas och studien blir offentlig i och med 

publiceringen. 

 

Här med accepterar jag att delta i studien  

 

 

_________________________________                   _________________________ 

Namnteckning                                                              Datum  

 

 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss: 

Elin Sjöström, (sjelXXXX@student.ju.se), Ramona Klasson Eriksson 

(klraXXXX@student.ju.se) eller vår kursansvarig Ann Ludvigsson 

(ann.ludvigsson@ju.se).   
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