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Barngrupperna i dagens förskola har fler barn med annat modersmål än svenska till skillnad 

från förr. Pedagogerna i förskolan kommer där av oftare i kontakt med barn med annat 

modersmål, vilket kan medföra att pedagoger behöver vara mer lyhörda. Syftet med studien är 

att undersöka hur pedagoger arbetar kommunikativt för att göra nyanlända barn delaktiga. 

Datainsamlingen har genomförts i form av intervjuer som analyserats med en 

temainnehållsanalys. Intervjuer genomfördes med sex pedagoger från olika förskolor i 

flerspråkiga områden. Studien utgick från våra frågeställningar ”Hur uppfattar pedagoger 

begreppet nyanlända barn?”, ”Hur arbetar pedagogerna kommunikativt med nyanlända barn?” 

samt ”Vilka verktyg används för att få barnen delaktiga i verksamheten?”.  

I analysen framkom tre teman; kommunikation, multimodal kommunikation samt delaktighet. 

Resultatet visar att genom att använda sig av olika redskap för kommunikation, exempelvis 

bilder, tecken som stöd kan pedagogerna i förskolan göra nyanlända barn mer delaktiga utan att 

inneha samma språkkunskaper. Användandet av kroppsspråk, musik och bild etcetera, kan 

bidra till en gemensam förståelse. Ytterligare visade resultatet att pedagogernas närvaro och 

närhet är viktig för att barnen ska känna trygghet. Studiens slutsatser är att pedagoger från olika 

förskolor arbetar på liknande sätt med kommunikativa verktyg som möjliggör för nyanlända 

barns delaktighet i verksamheten. 
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Inledning  

Dagens förskola består av barngrupper med ett eller flera barn som har annat modersmål än 

svenska (Björk-Willén, Polly, Puskás, Tünde & Bylund Anna, 2013). Flerspråkigheten ska ses 

som en tillgång både för individen och samhället. Personalen i förskolan kommer därför oftare 

i kontakt med flerspråkiga barn, vilket innebär att det ställs krav på att pedagogerna behöver 

vara mer lyhörda och att de behöver lyssna in barnen vilket gör att de får ökad förståelse för 

deras kommunikativa uttryck (ibid).  

 

Vi vill med denna studie utveckla kunskap kring hur nyanlända barn genom kommunikation 

görs delaktiga i förskolans verksamhet. Våra egna upplevelser är att det behöver utvecklas 

kunskap kring kommunikationsarbetet med barn som ännu inte har lärt sig svenska. Ellinor 

Skaremyr (2014) belyser vikten av att förskollärare behöver mer kunskap kring mottagandet av 

nyanlända barn. Vi vill därför se närmre på hur pedagoger med erfarenhet arbetar med att göra 

nyanlända barn delaktiga i förskolans verksamhet. Genom att intervjua erfarna pedagoger vill 

vi synliggöra ett möjligt sätt att arbeta med nyanlända barn som ännu inte kan det svenska 

språket.  

 

Användandet av olika sätt för kommunikation kan underlätta när språket som talas skiljer sig 

mellan parterna. Multimodal kommunikation innebär att användandet av kompletterande 

verktyg kan bidra till en ökad förståelse, exempelvis kroppsspråk, mimik och bilder (Selander, 

Staffan & Kress, Gunter, 2010; Skaremyr, Ellinor, 2014; Čekaitė, Asta, 2006). För nyanlända 

barn kan detta innebära att de kan göra sig förstådda i ett sammanhang utan att tala samma 

språk.  

 

Barn eller elever som är nyanlända har precis påbörjat en utbildning inom den svenska förskolan 

eller skolan utan att kunna kommunicera verbalt genom det svenska språket (Bunar, Nihad 

2010; Skolverket, 2016). Gemensamt för alla nyanlända barn och ungdomar är att modersmålet 

är ett annat språk än svenska samt att de innehar rätten till likvärdig utbildning inom den 

svenska skolan (Björk-Willén, Puskás & Bylund, 2013). Migrationsverket (2019) skriver 

däremot att nyanlända i Sverige är personer som har fått uppehållstillstånd och slussats ut till 

kommuner för att introduceras i det svenska samhället. Att vara nyanländ i Sverige innebär att 

man är född utomlands men varit folkbokförd i Sverige cirka två år (Lunneblad, Johannes 

2013a; Migrationsverket, 2019).  
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Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger arbetar kommunikativt för att göra nyanlända 

barn delaktiga.  

 

• Hur uppfattar pedagoger begreppet nyanlända barn? 

• Hur arbetar pedagogerna kommunikativt med nyanlända barn?  

• Vilka multimodala metoder används för att ge nyanlända barn möjlighet att bli 

delaktiga i verksamheten?  
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Bakgrund  

Förskolan - en social och kulturell mötesplats  

På förskolan ska varje barn ges möjlighet till att utvecklas individuellt, och utmanas i tidigare 

kunskaper och färdigheter (Skolverket, 2018; SOU 1997:157). Barn som lär sig ett nytt språk 

härmar andra barn och vuxna för att bli delaktiga i barngruppen. Genom att härma vuxna i leken 

så utvecklar barnen sin uppfattning kring omvärlden (Löfdahl, Annica, 2014a; Skaremyr, 

Ellinor, 2014).  

 

Utifrån läroplanen för förskolan, Lpfö 18 (Skolverket, 2018) ska förskolan se till att barnen får 

en trygg och social plats som ger möjlighet att utveckla kunskap om en acceptans kring allas 

lika värde. Utbildningen i förskolan ska utgå från vad som anses vara barnets bästa samt får 

möjlighet att påverka sin egen vardag. Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska förskolans 

verksamhet vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt följa samhällets 

utveckling. Skollagen skriver även att huvudmannen ansvarar för att se över konstellationerna 

av barngrupperna så att varje barn gynnas samt erbjuds en god miljö. Barn får inte diskrimineras 

utifrån etnicitet, ålder, religion eller annan trosuppfattning, detta får inte förekomma i någon 

form. Förskolan ska se till att barnen ges kunskaper kring olika kulturer samt att människan 

innehar lika värde oavsett vilket land barnet kommer ifrån, eller vilken kultur som bärs med. 

Ingen får hindras att utöva sitt kulturarv eller modersmål samt religion. Samhället är idag en 

multikulturell mötesplats och därav krävs acceptans för likheter så väl som olikheter (SFS 

2008:567; SFS 2010:800; UNICEF, 2009).  

 

Teoretisk utgångspunkt och centrala begrepp 

Vår studie utgår från det sociokulturella perspektivet, vilket bygger på Vygotskijs tankar kring 

hur individer utvecklas i mötet med andra (Säljö, Roger, 2015). Barnets utveckling ses först 

som biologisk fram tills barnet började använda språket. När språket utvecklas blir kulturen i 

dess omgivning en bidragande faktor. För barnets lärande och förståelse för sin omgivning är 

kommunikation och språkanvändning centrala i det sociokulturella perspektivet. Vidare skriver 

författaren att det sociokulturella perspektivet grundar i kommunikation och samspel mellan 

olika individer. Det behövs en talare och en lyssnare för att någon ska kunna lära sig något i 

samspel. Dock behöver lyssnaren ta in vad som sägs och bilda en egen förståelse kring 

kunskaperna talaren förmedlar (ibid).  
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Det sociokulturella perspektivet kombinerar olika redskap och verktyg, fysiska och 

psykologiska, för att ge en ökad förståelse kring omvärlden samt andra människors agerande 

(Säljö, Roger, 2014). Fysiska redskap är ting som människan skapat för att underlätta hur 

någonting görs fysiskt, exempelvis hur en tumstock underlättar vid mätning för att ange korrekt 

antal centimeter (Säljö, 2015). Psykologiska verktyg kan exempelvis vara alfabetet, 

teckensystem eller språk och dessa verktyg bidrar till att utveckla individens tänkande. 

Författaren skriver även att tänkandet och kommunikationen måste fungera för att individen 

ska kunna använda sig av redskapen. Inom den sociokulturella traditionen är det meningen att 

se på de fysiska och psykologiska redskapen som varandras förutsättningar (Säljö, 2014). 

Sammankopplingen av de olika redskapen gör att det sociokulturella perspektivet kommer nära 

Deweys syn på kunskap och lärande, vilket är att människans färdigheter och kunskaper inte är 

enbart teoretiska eller praktiska, utan en kombination av båda delarna. Vygotskij förmedla ett 

alternativ till den dominerande synen på relationen mellan språk och tänkande, han ville 

undvika synen på att språk och tänkande var skilda från varandra. Människan formas som en 

tänkande varelse genom språklig kommunikation och blir på så sätt en del av samhället (ibid).  

 

Synen på språkets funktion som ett verktyg kräver att det används flera redskap samtidigt 

(Säljö, 2015). Genom att kommunicera med andra individer men även med omvärlden skapas 

en ny förståelse för omgivningen och hur den fungerar. När Vygotskij talade om språk var det 

inte kopplat till ett nationellt språk, utan till ett teckensystem som var menat att hjälpa 

människor att uttrycka sig samt för att förstå samhällets struktur. En viktigt grund var att genom 

det talade och skrivna språket kan människor kommunicera med varandra och skapa en 

gemensam förståelse, men lika viktigt är kompletterande system för kommunikationen. Med 

hjälp av bilder och andra representerande system, kan man i dagens digitaliserade samhälle, 

lättare kommunicera med varandra (ibid).  

 

Kommunikation 

Kommunikation handlar om ett ömsesidigt utbyte, att informera eller utbyta information genom 

tal, skrift eller något annat kommunikationsverktyg (Dahlkwist, Matts, 2012). Att kommunicera 

innebär att människor samspelar och gör sig förstådda på olika sätt. Kommunikation kommer 

från latinets ord ‘communicare’ samt ‘communis’ som översätts till att dela och göra något 

gemensamt (Nilsson, Björn & Waldemarson, Anna-Karin, 2016). En fungerande 

kommunikation medför ökad självkänsla hos individen vilket bidrar till vidgad social 
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kompetens (Dahlkwist, 2012). Att ge barn olika verktyg för kommunikation är en del av deras 

individuella utveckling. Om barn inte kan göra sig förstådda på grund av begränsade 

språkkunskaper, kan barnet känna sig ensam och hjälplös (Reading Borough Council, 2010). 

Finns det inget delat språk kan barn inte visa upp sina tidigare erfarenheter och kunskaper, 

vilket ibland leder till frustration och ilska. Kommunikation innefattar både verbala och icke-

verbala metoder i vilket människor förmedlar sina budskap till varandra (Skaremyr, 2014). I 

form av verbalt språk kan kommunikationen med andra människor utforma högre funktioner, 

det som formar individens tänkande (Säljö, 2014). Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är 

kommunikationsprocesserna nödvändiga för människors lärande samt språkutveckling (Skans, 

Anders, 2011). I grunden utvecklar människan sitt lärande genom kommunikation. Varje 

människa har medfödda egenskaper som synliggörs genom kommunikationen med andra 

individer. Små barn är kommunikativa och strävar efter att skapa kontakt med sin omgivning. 

Både individuellt samt lärande i samspel med andra ger barnen perspektiv på tidigare 

erfarenheter i kontrast med andras individers kunskaper (ibid).  

 

Multimodal kommunikation och delaktighet 

Att använda olika uttrycksmedel för kommunikation kan bidra till ökad förståelse för varandra 

(Selander & Kress, 2010). Uttrycksmedel som kroppsspråk, dans/rörelse, musik, bilder, text, 

symboler samt olika mediala verktyg kan räknas till olika multimodala metoder (Flewitt, Rosie, 

2012). Enligt Ulf Jederlund (2011) är barnen redan innan födseln vana vid musik, rytmik och 

även olika rörelser beroende på vad modern gör under havandeskapet. Författaren skriver även 

att ett av de första ljuden som ett barn känner igen är rytmen av hjärtslagen som även det blir 

ett sätt för igenkänning. Användandet av musik och rytmer kan skapa gemenskap i en 

barngrupp. Musiken och rytmen kan även bidra till att fånga upp ett barn som är i obalans 

genom att få barnet att stanna upp och känna in den gemensamma pulsen. Jederlund skriver 

även att när barnen uppmärksammat rytmen och erbjuds att delta i att uttrycka sig genom 

musiken så skapas en gemenskap. Att använda sig olika sätt att skapa, skriver Karin Furness 

(2017) kan bidra till att barnen tar med sig tidigare erfarenheter in i andra aktiviteter. Bild, 

fotografi, rörlig bild och modellering kan låta barnen utforska och visa vad det är de ser och 

kanske även är intresserade av. När man håller barnens intressen vid liv under projekten och 

låter dem styra riktningen med hur man går vidare, skriver författaren kan bidra till att projekten 

fortgår en längre tid. Projekt som hålls vid liv och som låter barnen utforska på olika sätt bidrar 

även till ökade erfarenheter och förståelse (ibid). 
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AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) är ett sätt att stödja samt komplettera 

kommunikation och kommunikativ utveckling. Detta komplement till det talade språket kan ses 

som multimodal kommunikation då det är uppdelat i kropps-, sinnesnära och manuella AKK-

former, exempelvis kroppsspråk, TAKK (tecken som AKK), och GAKK (Grafiska AKK 

former), exempelvis saker, bilder och foton. Formerna utav AKK går att kombinera utifrån 

barnets behov för att göra sig förstådd (Heister Trygg, Boel, 2012). 

 

Multimodal kommunikation blir viktigare i dagens samhälle när skriftligt och verbalt språk kan 

kompletteras med andra uttryck för att ge bredare förståelse. Multimodala verktyg som 

uttrycksmedel skriver Skaremyr (2014) kan användas för att komplettera det verbala språket, 

exempelvis kroppsspråk, vilket kan förbättra kommunikationen. Multimodalitet kan ses som ett 

medfött beteende hos människan vilket handlar om hur kommunikation kan ske på andra sätt 

än enbart verbalt språk (Čekaitė, 2006). Användandet av olika metoder för kommunikation kan 

ske i ett samspel som upprepas i aktiviteter och sociala konstellationer. Repetitioner av 

aktiviteter medför att barnet uppfattar vad som är menat att hen ska lära sig. Upprepandet av 

ord vid språkinlärning bidrar till barnets engagemang vilket påverkar barnets kognitiva lärande 

inom det nya språket (Čekaitė, 2006; Flewitt, 2012; Skaremyr, 2014).  

 

Det ingår i förskollärarens uppdrag att göra barn delaktiga i dagens aktiviteter i förskolan 

(Skolverket, 2018). Barn har rätt att delta i olika aktiviteter under dagen och få möjlighet att 

påverka hur dagens upplägg på förskolan ser ut. När förskollärare pratar om barns delaktighet 

i förskolan talas det om barnens självkänsla, att behärska vardagen, deras kontaktförmåga och 

känsla av tillhörighet. Delaktighet är inget lätt begrepp att definiera, men är en viktig aspekt av 

vardagen och får betydelse i de sociala sammanhang där begreppet används. Begreppet kan 

definieras att tillhöra något, utan tillhörighet i barngruppen kan barn inte vara delaktiga. 

Delaktighet anses vara en viktig aspekt för barnens medverkan och inflytande i verksamheten 

(Löfdahl, Annica, 2014b; Melin, Eva, 2009).  

 

Tidigare forskning  

Svenska förskolor har blivit mer flerspråkiga och ställs inför nya krav på förändrat arbetssätt 

inom verksamheten (Skaremyr, 2014). När barn kommer till förskolan och möts av kontrasten 

från hemmet kan en kulturkrock uppstå. Författarens skriver att barnet ställs frågande inför hur 

traditioner hemifrån kan skilja sig från förskolans kulturella mångfald. Att börja förskolan utan 

svenska språket eller möjlighet att kommunicera kan medföra svårigheter. Nyanlända barn har 
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kommunikativa och sociala färdigheter som uttrycks när de genom deltagande praktiserar 

multimodalitet. Multimodala uttryckssätt blir viktigare än de verbalt språkliga kunskaperna i 

svenska för nyanlända barns sociala deltagande. Barn lär av varandra vilket medför att 

kunskaperna andra barn innehar ger bidragande effekt på nyanlända barns kommunikativa 

utveckling. Vidare skriver Skaremyr att musiken kan vara en metod för att skapa en gemenskap 

när det finns en bristande kommunikation. Att uttrycka tidigare erfarenheter genom musiken 

skapar ett gemensamt uttrycksmedel. I studien beskrivs hur nyanlända barns deltagande sker i 

språkliga händelser genom att olika kommunikativa redskap kombineras i praktiken. 

Kommunikativa redskap som kombineras i dessa händelser är verbalt språk, kroppsspråk och 

andra uttryckssätt. Språkliga händelser innefattar olika aktiviteter där barn delar fokus, 

exempelvis i lekar, skapande aktiviteter eller i vardagliga samtal utifrån barnens intressen. En 

språklig händelse uppstår när barn och vuxna med ett gemensamt syfte påbörjar en diskussion, 

vilket kan ske både verbalt eller med kroppsspråk (ibid).  

 

Forskning kring nyanlända barn i förskola har dominerats av frågor rörande flerspråkighet och 

barns språkinlärning (Lunneblad, Johannes, 2013a: Lunneblad, Johannes, 2013b). 

Förskollärarna söker efter något gemensamt hos nyanlända barn. I heterogena barngrupper blir 

svenska språket och förskolans traditioner och rutiner gemensamma. Barns kulturella skillnader 

tonas ner och pedagogerna undviker att tala om barns erfarenheter. Integreringen av mångfalden 

försvåras av ett motstånd mot att förändra verksamhetens uppbyggnad för att möta mångfalden 

i barngruppen. Flerspråkighet bemöts ofta som en svårighet som behöver kompletteras med 

olika sätt att kommunicera. I praktiken finns normativa antaganden som definierar och 

upprätthåller en kulturell förståelse om vad barndom och föräldraskap innebär. Detta kan bidra 

till att förskolans omsorgsroll inte bara inkluderar barnen utan även deras familjer. Får barn inte 

utöva sitt modersmål utvecklas halvspråkighet vilket medför bristande kontakt med 

omgivningen (Lunneblad, 2013b). Barn med annat modersmål än svenska har rätt till att få 

utöva språket, vilket även kan medföra förutsättningar vid ytterligare språkinlärning. Björk-

Willén, Puskás och Bylund (2013) skriver att det är viktigt att vuxna i barnens omgivning både 

uppmuntrar och skapar tillfällen för barnen att utöva både svenska språket och sitt modersmål. 

Vuxna behöver bemöta barnen med en öppenhet och visa att även deras modersmål är en 

tillgång, vilket kan bidra till att barnen utvecklar sina språkliga färdigheter.  

 

Vid mottagandet av flyktingbarn och deras familjer skriver Lunneblad (2013a) om ett 

tidsperspektiv och svårigheter som kan uppstå när vårdnadshavarna ska försöka anpassa sig till 
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den svenska förskolan, då det finns en kulturell skillnad i vad tid innebär. I studien framkommer 

det att pedagoger behöver kunskap om sitt sätt att kommunicera men även hur missförstånd 

med vårdnadshavare kan undvikas. Hur tiden organiseras blir en fråga om normer och 

värderingar. Författaren skriver om hur pedagogerna genom diskussion ska få vårdnadshavarna 

att anpassa sig. I studien skrivs det även om att pedagogerna anpassar verksamheten så att den 

kompenserar barnen och familjerna med de erfarenheter och kunskaper som de anses sakna 

(ibid).  

 

Claudia Schneider och Madeleine Arnot (2018) har bedrivit forskning på engelska skolor som 

visar hur kommunikationen mellan skola och nyanlända barn, samt deras familjer, kan stärkas 

inom skolans organisation. Författarna vill i sin studie lägga fokus på att uppmärksamma 

fungerande kommunikationsstrukturer och interaktion i arbetet med barn med annat modersmål 

än engelska. Strategierna går att använda globalt i verksamheter där nyanlända barn och elever 

med annat modersmål än undervisningsspråket involveras. För att strukturerna 

inom kommunikationen ska fungera behöver de vara kulturellt inkluderande. 

Kommunikationen kan även behöva bestå av multimodala tillvägagångssätt och att det krävs 

ett större engagemang för att bygga upp relationer. Lärarna uppmuntras till att se 

språkskillnaderna som en tillgången i barngrupperna (ibid).  

 

Čekaitė (2006) har i sin studie undersökt interaktioner med flykting- och invandrarbarn i ett 

mottagningsklassrum. Barn i mottagningsklassrum är vanligtvis nykomna till Sverige och har 

begränsade kunskaper i svenska språket. Lärarna har oftast ingen kunskap kring barnens 

modersmål, vilket medför förväntningarna på att de ska lära sig svenska. Studien syftar till att 

synliggöra hur barn med begränsade språkkunskaper inom svenskan kan förmedla sig genom 

multimodal kommunikation, för deras sociala deltagande. Cekaite skriver även att på senare tid 

har forskningen kring inlärning av andraspråk medfört att undervisningen måste utvecklas. 

Vidare nämner författaren att den kritik som uppstått kring hur språk och kommunikativa 

metoder används i ett klassrum kan ses som begränsande för barnen, om man fortsatt bedriver 

undervisningen som förr. Klassrummet ses idag mer som en social mötesplats till skillnad från 

förr. Då förväntades barnen lära genom planerad undervisning, där barnen blev rättade när de 

svarat fel eller att barnen förväntades delta i olika aktiviteter baserade på lärandeobjektet. 

Kommunikationen är en viktig aspekt för lärandet och oftast fortsätter lärandet även utanför 

klassrummet (ibid). 
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Kommunikation är central för människors meningsskapande och grundas i interaktionen mellan 

olika teckensystem (Hvit Lindstrand, Sara, 2015). Barn som ännu inte utvecklat ett fullt verbalt 

språk använder sig av andra kommunikationsmedel, exempelvis kroppsspråk och materiella 

ting. Författaren skriver om ett multimodalt språkande som innefattar olika verktyg. 

Kommunikativa teckensystem är historiskt och socialt konstruerade vilket gör att innebörden 

blir styrd av den kulturella omgivningen. Detta gör att kroppsspråk och gester får olika 

betydelser för individer. Vidare skriver Hvit Lindstrand om hur materiella ting får en 

meningspotential beroende på hur de används i olika sammanhang. Olika teckensystem 

samverkar med varandra och för barn som uttrycker sig med ett mer aktivt kroppsspråk kan det 

innebära att kommunikationen förstärks. Ser man på språkande ur ett multimodalt perspektiv 

skapas ett fokus på hur teckensystem kompletterar och förstärker varandra. Barn utforskar sin 

omvärld genom att pröva olika teckensystem, verktygen som används blir ett uttrycksmedel för 

dem. För barns språkande är kroppsspråk betydelsefullt genom att kunna visa vad de är 

intresserade av eller vad de försöker förmedla. Det de vill förmedla gestaltas i deras rörelser, 

gester och kroppsspråk möjliggör för ett djupare meningsskapande än med enbart ett verbalt 

språk (ibid).  
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Metod  

Val av metod  

Vi valde att göra en kvalitativ intervjustudie för att kunna besvara vårt syfte (Bryman, Alan, 

2011). En kvalitativ studie utgår från ett mindre material där man går på djupet i analysen för 

att synliggöra kontexten inom ett valt forskningsområde (Rienecker, Lotte & Jørgensen, Peter, 

2017). För insamlandet av empiri till studien användes intervjuer som metod, vilket ger 

möjlighet att samla kunskap om enskilda individers tankar, känslor och upplevelser (Eriksson-

Zetterquist, Ulla & Ahrne, Göran, 2015). Intervjuerna utgick från semistrukturerade frågor där 

fokus låg på pedagogernas egna ord gällande deras arbete med nyanlända barn. 

Semistrukturerad intervju består av öppna strukturerade frågor som ger möjlighet att följa upp 

frågeställningarna. I resultatet beskrivs analysen av den insamlade empirin utifrån 

respondenternas verkligheter (Fejes, Andreas & Thornberg, Robert, 2009). 

 

Urval och genomförande  

Utifrån forskningsfrågornas innehåll samt val av forskningsområde gjordes ett riktat urval för 

att ge en bredare insamling av empiri (Bryman, 2011). De urval som vi har gjort var att rikta 

förfrågningarna om intervjudeltagandet till utbildade pedagoger i förskolans verksamhet samt 

till förskolor lokaliserade i mångkulturella stadsdelar. I förberedelserna mejlade vi ut vårt 

missivbrev (se bilaga 1) samt en kort presentation av oss och vårt arbete till förskolechefer i de 

områden som var av intresse för vår studie. Ett fåtal svarade på vårt mejl, andra meddelade att 

de skickade informationen vidare till sin personal som själva skulle höra av sig om intresse 

fanns för deltagande.  

 

Vi har intervjuat sex pedagoger med varierad erfarenhet av arbetandet med nyanlända barn. 

Pedagogerna är från olika enheter inom en medelstor kommun, då arbetet kan varierar 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Utifrån vårt syfte med studien hoppades vi att det skulle 

framkomma hur pedagogerna beskriver hur de arbetar multimodalt med barn som fortfarande 

inte har en kommunikativ förmåga i det svenska språket. Fem av intervjuerna utfördes på varje 

respondents förskola efter överenskommelse där tiden passade respondenten samt 

verksamheten. En intervju utfördes på högskolan då det underlättade för respondenten. Tiden 

för intervjuerna varade mellan 15–39 minuter. Valet att intervjua sex pedagoger ser vi vara 

tillräckligt att för att öka tillförlitligheten av empirin. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) 

skriver att man bör förhålla sig till ett antal som är passande för studiens storlek. Urvalet gör 
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också att empirin är relativt oberoende av enskilda individers uppfattningar. Både tid och plats 

för intervjuerna kan vara faktorer som påverkar svaren (Löfgren, Håkan, 2014). I 

förberedelserna inför intervjuerna sammanställdes en intervjuguide (se bilaga 2) vars syfte var 

att hålla fast vid ämnet under intervjuerna. Intervjuguiden består av fyra utvalda frågor, vilka 

samtliga har tillhörande underfrågor. Inför varje intervju fick respondenterna skriva på vårt 

missivbrev för att godkänna sitt eget deltagande. Innan varje intervju påbörjades informerades 

respondenten kort om vad multimodal kommunikation och metoder kan betyda. Intervjuerna 

som gjorts spelades in på två mobiltelefoner efter varje respondents muntliga godkännande om 

ljudupptagningen. Genom att spela in intervjun fokuseras uppmärksamheten på information. 

Valet av att spela in på två enheter var för att säkerställa att det fanns minst en fungerande 

ljudfil. Efter inspelningarna överfördes ljudfilerna till våra datorer för att raderas från våra 

privata telefoner. Under intervjuerna var en av oss aktiv i samtalet med respondenten medan 

den andra satt passiv och lyssnade samt förde anteckningar. 

  

Databearbetning och analys  

Varje intervju transkriberades efter intervjuns avslut. Transkriberingarna delades upp så att vi 

bearbetade hälften var. Varje transkribering lyssnades igenom för att säkerställa att inget 

missats under bearbetningen. Efteråt analyserades materialet genom att göra kategoriseringar 

samt tolkningar av texten i form av tematiskanalys. Dessa kategoriseringar synliggör likheter 

och skillnader i den insamlade empirin. Analysen av empirin stöds i det sociokulturella 

perspektivet som bidrar till att materialet ges en djupare förståelse till de kategoriseringar vi har 

valt (Fejes & Thornberg, 2009). De kategoriseringarna vi har gjort är; kommunikation, 

multimodal kommunikation och delaktighet. Respondenternas svar har analyserats för att 

synliggöra likheter och skillnader.  

  

Tillförlitlighet  

Att beskriva processen är i en kvalitativ forskning bidragande till studiens trovärdighet. Vår 

öppenhet av processen är avgörande för studiens kvalitet. Även metoden som använts kan forma 

resultatet. Vi som gjort studien behöver därför reflektera kring vårt val av metod samt vilka 

konsekvenser den kan få (Svensson, Peter & Ahrne, Göran, 2015).  

Bryman (2011) skriver att det finns fyra kriterier för att tillförlitligheten ska kunna styrkas.  

• Trovärdighet innebär att respondenterna tillåts konfirmera resultatet av studien. Att låta 

dem läsa igenom och styrka att det är deras uppfattning och att de kan stå bakom 
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resultatet. Efter intervjun sammanfattade den som varit passiv under samtalet 

anteckningarna och frågade respondenten om uppfattningen överensstämmer utifrån 

frågorna samt att det som skrivits ner visades upp. Vi erbjöd även respondenterna att se 

transkriberingen av deras intervju.  

• Överförbarheten handlar om hur vår studie går att hämta inspiration ifrån i arbetet med 

nyanlända barn. Då vi valt att intervjua sex pedagoger från olika enheter så ökar det 

tillförlitligheten då vi sett hur de har liknande arbetssätt.  

• Pålitligheten redogör hur man kommer fram till sitt resultat genom val av metod och har 

all empiri tillgänglig för eventuell granskning. Ljudfiler och transkriberingar är sparade 

på två datorer men kommer att raderas när studien är avslutad. 

• Konfirmera, möjlighet att styrka, innebär att ens egna värderingar hålls utanför empirin, 

för att ge en rättvis bild av resultatet. För att hålla våra egna värderingar utanför empirin 

så har vi utgått från semistrukturerade frågor vid intervjuerna och gjort intervjuerna på 

platser som passat respondenterna.  

 

Bryman (2011) skriver även att det är viktigt att kontrollera sina transkriberingar så att de är 

korrekta, vilket ger en möjlighet att styrka och konfirmera tillförlitligheten. Vi läste och 

lyssnade på varandras transkriberingarna för att se om något missats i nedskrivningen. Forskare 

inom en kvalitativ studie har en aktiv närvaro under insamlingen av empirin vilket gör det 

viktigt att försöka förhålla sig neutral till materialet. Viktigt att tänka på inför, under samt efter 

en intervju är olika faktorer som kan påverka situationen och utkomsten av svaren (Alvesson, 

Mats & Sköldberg, Kaj, 2017; Bryman, Alan, 2011; Löfgren, Håkan, 2014).  

 

Etiska aspekter  

Etiska övervägandena i studien utgår från de forskningsetiska kraven som ställs när en 

forskning genomförs (Vetenskapsrådet, 2017). Informationskravet innebär att forskarna har 

tilldelat deltagarna information inför studien. Informationen kretsar kring hur studien är tänkt 

att utföras samt vad deltagandet bidrar till. Deltagarna informeras även om att deltagandet är 

frivilligt samt rätten till att avbryta intervjun utan förklaring (Bryman, 2011). Samtyckeskravet 

är att varje deltagande i en forskning ska ge ett samtycke, helst skriftligt som påvisar deltagarnas 

medgivande till deltagande i studien. Det innebär även att deltagarna har gett sitt samtycke till 

att den empiri som de bidragit med får användas i studien. Konfidentialitetskravet handlar om 

hur insamlade empirin från varje respondent hanteras. Det innebär även att obehöriga inte ska 
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ges tillgång till materialet. Nyttjandekravet innebär att insamlad data endast får användas i 

tilltänkt studie. Nyttjandekravet innebär även att efter empirin fullgjort sitt syfte för studien 

raderas allt insamlat material (Löfdahl, 2014b). 
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Resultat och analys 

Studiens resultat grundas i en tematiskanalys från de intervjuer som genomförts. De sex 

medverkande respondenterna arbetar på olika enheter i en mellanstor kommun. Respondenterna 

har arbetat olika länge inom förskolan, allt från 2 år till 32år. Enheterna vi valt att höra av oss 

till har antingen mottagningsavdelningar för nyanlända barn eller är lokaliserade i områden med 

hög invandrartäthet. Respondenterna har tilldelats fiktiva namn; Tora, Jenny, Anita, Lovisa, 

Julia och Sanna. 

 

Först redovisas i denna del respondenternas delade uppfattning om begreppet nyanländ. Där 

efter redovisas de kategoriseringar som framkommit utifrån analysen av transkriberingarna. I 

den första kategorin redovisas hur pedagogerna ser på hur man kommunicerar med nyanlända 

barn. Vidare redovisas ett mer fördjupande arbetssätt med kommunikation i form av multimodal 

kommunikation. Sist redovisas hur pedagogerna arbetar för att göra nyanlända barn delaktiga i 

förskolans verksamhet.  

 

Nyanlända barn 

Definitionen kring begreppet nyanländ är olika beroende på vem man pratar med. Även bland 

respondenterna så uppkom det delade meningar kring begreppets betydelse. Jenny uttrycker sig 

kring begreppet på följande sätt: 

  

Spontant nyanlända barn är ju barn som nyligen har kommit till Sverige med sina 

föräldrar och har flytt på grund av någon anledning. Så det är det spontana. Sen har 

man ju många... Eller ja så ser jag på begreppet nyanlända, att dom nyligen har kommit.  

  

Liknande uppfattningen hade de flesta av respondenterna. Det framkom även en annan tolkning 

på vad som definierar nyanlända barn. Tora säger: 

  

Alltså det är ju självklart dom som är helt nya i Sverige tänker jag men sen så är det ju 

också det här att om man inte alls behärskar språket inte alls och kommit i kontakt med 

det svenska språket så känns det ju att man är väldigt nyanländ alltså väldigt ny i 

Sverige […] För det är ju så att har man bott i Sverige länge fast man har bott med sin 

familj och att med samma kultur och ändå haft bara det språket från hemlandet och 

kulturen från hemlandet så att man ändå inte ännu tagit steget ut i det svenska samhället 

[...] 



15 
 

  

Med detta uppfattas det som att hon anser att nyanländ även kan vara om man har varit i Sverige 

en längre tid utan att barnen kommit in i samhället tidigare och fått erfara svenska språket eller 

den svenska kulturen. 

 

Kommunikation 

Något som framkom under majoriteterna av intervjuerna var att vid mottagandet av nyanlända 

barn så har man rätt till att använda sig av en modersmålslärare från modersmålsenheten under 

de två första veckorna. Om det inte finns någon modersmålslärare tillgänglig så har man rätt att 

ta in en tolk. Då språket är en viktig del för att uppleva trygghet så är det betydelsefullt att ge 

en bra start vid mottagandet av nya familjer och att de känner sig välkomna. Lovisa berättar hur 

de tänker på hennes förskola: 

  

Vi tänker mycket kring hur vi välkomnar familjerna och barnen som kommer hit. Och 

det är ju inte alltid att vi KAN tala med varandra, då verbalt, men jag kan ju visa med 

mitt ansiktsuttryck, med min kropp, med mina rörelser och hur jag låter […]  

 

Det Lovisa pratar om visar på hur viktigt det första mötet med nyanlända barn och deras familjer 

är. Tryggheten hos nyanlända barn har framkommit under flertalet intervjuer. Att medvetet 

skapa trygghet med barnen genom att bygga upp relationer i form av närhet och en konstant 

närvaro hos barnen uttrycker Jenny på följande sätt: 

  

[…] och sen får man ju också vara medveten om att det är väldigt mycket trygghet som 

gäller för dom här barnen. Så vi är mycket nere på golvet tillsammans med barnen. Att 

dom fick känna att jag är nära. Alltså det finns jämt en trygghet som är med, att man är 

där barnen är, så att man kan skapa trygghet. Också att det är helt okej att barnet knöt 

an mer till en, för att sen kunna knyta an till dom andra pedagogerna […] 

  

Det Jenny menar att det finns fördelar med att barn knyter an till en pedagog i taget och att man 

måste låta det ske. Utöver att sitta på golvet med barnen för att skapa trygghet säger Sanna 

“alltså jag tycker ju mest att det är viktigt att man är glad och öppen”. Att vara glad och öppen 

välkomnar och inger trygghet. Lovisa berättar om hur de på hennes förskola arbetar med ett 

projekterande arbetssätt och hur hon ser fördelarna med detta då barnen i gruppen ofta ändras 

av olika anledningar. 
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Vi jobbar med ett projekterande arbetssätt, det känns som jätteviktigt alltid men väldigt 

viktigt i arbetet här. Det är många barn som kommer och går [...] Och då det inte varit 

något att vi har börjat och slutat med någonting hela tiden utan det är något som fortgår 

hela tiden, även om det kommer nya barn så kan dom komma med i det här arbetet och 

i den här gemenskapen. 

 

Genom att arbeta med längre projekt i barngruppen skapar det en gemenskap mellan barnen 

och pedagogerna, oavsett hur länge ett barn har varit med i gruppen. Tora tillägger även att det 

är viktigt att tänka på HUR man väljer att prata och att det märks på barngruppen samt hur den 

fungerar men även att barnen har inflytande och att de får vara med och fantisera och berätta 

sina egna historier. 

  

[…] Att vi [pedagogerna] är närvarande och att vi diskuterar med barnen. Det är också 

så otroligt stor skillnad på många barngrupper och man kan märka jättetydligt hur 

mycket pedagogerna pratar med barnen och hur mycket dom lyssnar på barnen och 

HUR dom pratar med barnen.  

  

När kommunikationen görs tydlig genom att använda olika sätt att uttrycka sig på så menar 

flera av respondenterna att språkinlärningen eller sättet barnen kommunicerar på inte får göras 

för enkel, att man inte glömmer bort att utmana dem i lärandet. Flerspråkiga pedagoger på 

avdelningarna kan medföra ett språkande både på barnens modersmål och på svenska. Fördelen 

med flerspråkig personal är att de har en annan förståelse för när barnen pratar, exempelvis 

arabiska, vilket gör att de kan ge svar tillbaka på svenska som utmanar barnen i språkandet. Så 

här uttrycker sig Lovisa kring flerspråkig personal: 

  

Vi har två kollegor som är flerspråkiga och det är ju faktiskt nyckeln till det hela. Vi 

har en kollega som pratar arabiska och flertalet av barnen talar arabiska. Och sen är det 

en kollega som talar urdu och en del andra språk. Det är en sådan vinst att dom kan 

möta barnen och dom kan också utmana barnen i det svenska språket när barnen har 

kommit lite längre […] dom kan lotsa dem in i språket.  

  

Majoriteten av respondenterna nämner hur de ser fördelar att arbeta med flerspråkig personal. 

Sanna säger att en av fördelarna med flerspråkig personal är i samtalen med vårdnadshavarna 

“så att dom faktiskt får rätt information”. Majoriteten säger även att vårdnadshavarna oftast 



17 
 

pratar engelska och likaså barnen. Anita pratar om hur barnen på avdelningen hon arbetar på 

talar mycket engelska. 

  

[…] våra barn kan prata mer engelska än vad dom kan prata svenska. När dom leker 

med Barbiedockor så kan dom sitta och leka på engelska. Och det är rätt häftigt. 

Samtidigt som jag känner att svenska språket och språkträning blir viktigare. För du 

kommer aldrig in i samhället eller skolan om du inte har “lekorden” eller du kan 

språket. Så vi övar svenska jättemycket med barnen. 

 

Multimodal kommunikation 

Resultatet visar att respondenternas arbete med multimodal kommunikation består av olika 

redskap och metoder för att förtydliga den verbala kommunikationen. Att arbeta med bilder, 

minspel, kroppen, musik, rytmik, drama och tecken som stöd är återkommande vid 

respondenternas samtal kring deras erfarenheter och arbetssätt med nyanlända barn. I arbetet 

med multimodal kommunikation nämner Lovisa att “vi kan inte alltid diskutera saker men vi 

kan alltid göra någonting med våra händer”, vilket gör det tydligt att vi inte bara använder det 

verbala språket för att kunna kommunicera med varandra. Att välja att arbeta med olika 

uttryckssätt kring ett objekt i taget och låta det ta tid medför en igenkänning hos barnen och ett 

utforskande på olika stadier. Barnen ges samtidigt struktur och kan bli mer självsäkra. 

Användandet av multimodal kommunikation kan ge nyanlända barn fler sätt att uttrycka sig på 

och ges en möjlighet att bli förstådda. När bilder eller tecken används kan barnen visa vad det 

är de vill eller att bara visa genom att peka. Musik och rytmik kan vara ett gemensamt språk 

som inte kräver användandet av ett talat språk. Anita pratade om hur hjärnans två halvor 

används när man använder sig av musik och sång. Hon säger även att hjärnan är en muskel som 

även den behöver tränas. 

  

Det bästa verktyget är kroppen. Kroppen och händerna och munnen. Dom lär sig 

jättefort. Att det är så mycket lättare att sjunga än att prata. Och att hjärnan behöver det 

här för att endorfinerna ska spritta. Hjärnan är faktiskt en muskel som vi måste träna. 

All forskning visar hur, inte bara för barn utan för alla hur viktigt det är när man har 

den här kombinationen sång, händer och hjärna. Man lär sig så mycket lättare. 

  

Tora kom i sin intervju att samtala kring neurologi och talade om vad som sker i hjärnan när 

språk och musik kombineras. 
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[…] sången i sig är två olika saker det är musik och det är språket! Och jag har läst en 

del neurologi, vad som händer i hjärnan. Språket och musiken lagras i två helt olika 

nätverk så det händer väldigt mycket i hjärnan bara när man sjunger. För att man 

använder så stor del av hjärnan […] det går nervtrådar mellan [hjärnhalvorna] som blir 

starkare när man håller på med musiken. Och sen försöker jag få med så mycket som 

möjligt, för jag tycker om det här med att använda bilder tillsammans med musiken. 

Och jag tycker att skapandet och musiken hänger så tajt samman, så jag jobbar ofta 

med både skapande och musik. Och vi jobbar i många steg… 

  

Det Tora menar med att de arbetar i flera steg är att även om man arbetar med musik så går det 

kombineras med kroppsspråk (rörelse) och olika skapande metoder (teckna, måla, lyssna efter 

saker som upplevs genom musiken). 

  

Ur Tora och Anitas intervjuer framkom det hur viktig sången och musiken är för språkinlärning. 

När båda hjärnhalvorna används så ger det större förutsättningar för inlärning. Tora nämnde 

även att barn som inte lärt sig svenska språket ofta sjunger sina första ord på svenska. 

  

Och jag upplever att det är i musiken som barnen ofta talar […] något barn som bara 

hade varit någon vecka på förskolan och så talar eller sjunger sina första ord i sångerna. 

Jag tycker ofta att det är i sångerna då det kommer. 

 

Hälften av respondenterna ansåg att användandet av multimodala verktyg för att kommunicera 

med nyanlända barn ger dem tillfällen att göra sin röst hörd. Att det finns andra sätt att uttrycka 

sig på utöver den verbala kommunikationen gör att det kan skapas en gemensam förståelse. Det 

fanns en gemensam åsikt om att bilder och tecken som stöd är bra i arbetet med flerspråkiga 

barn, då det kan användas som alternativ kommunikation. Majoriteten av respondenterna ansåg 

även att nyanlända barn lär och tar till sig information genom att pedagogerna är tydliga och 

visar med sitt kroppsspråk vad de vill förmedla. Men även att nyanlända barn lär genom att 

iaktta andra barn i gruppen. 

 

Delaktighet 

Delaktighet möjliggörs genom ett aktivt användande av olika multimodala verktyg i barnens 

vardag på förskolan. Julia pratade om hur projektorn är ett välanvänt verktyg i sin verksamhet. 
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Det tycker dom är jätteroligt många barn! Och om man har en projektor så blir det en 

jättestor bild på väggen. Och det är häftigt, för alla barn kan se dom här musikvideorna 

och dansa tillsammans. Så det tycker jag underlättar. Och det finns olika appar som 

man kan använda, om man säger att vi läser en bok till exempel så är det svårt ibland, 

alla kanske inte ser boken samtidigt. Ta den på projektor, då kan ju alla se det samtidigt 

och diskutera kring det. Så klart det underlättar jättemycket. 

  

Användandet av lärplatta var något majoriteten av respondenterna uttryckte var ett bra verktyg 

som förstärkning av kommunikationen tillsammans med barnen. Inom kommunen får man ta 

hem olika appar som kan bidra till att gemensamt sitta och öva på språk. Att benämna och byta 

ut ord i sånger exempelvis dansa för ”quapa”, somaliska ordet för dansa, får barnen att känna 

att deras modersmål är uppmärksammat och lika viktigt som andra språk. Majoriteten av 

respondenterna säger att man ska låta barnen använda sig av sitt modersmål, vilket de menar 

berikar även inlärningen av svenskan. Anita delger sina tankar kring fördelarna med att barnen 

utövar sitt modersmål “alla dom här barnen pratar ju modersmål hemma och det är därför jag 

tror att dom lär sig svenska ganska fort […] för dom är starka i sitt modersmål”, Sanna säger 

även att det är bra att visa “att allt språkande är bra språkande”. 

  

Språkinlärning sker inte över en natt utan det krävs tålamod enligt Lovisa. Hon berättar även 

att det inte är någon direkt “quick-fix” utan att det behövs ”tillit, tillfälle, talutrymme och 

tålamod”. Flera respondenter påpekar hur viktig just tiden är när man arbetar med nyanlända 

barn. Sanna säger: 

  

Jag tycker mest att det är viktigt att man är glad och öppen och att det får bli fel och att 

man inte kan gå runt och vara sur för att nu förstod dom inte vad jag menade och nu 

blev det fel. Man får försöka släppa det och tänka det kanske blir rätt nästa gång eller 

att då ska vi inte göra på det här sättet, hur kan vi göra istället? Det är väl det som jag 

tycker är det viktigaste. 

  

Med detta säger Sanna även att det gör ingenting om det blir fel vid ett tillfälle eller fler, för det 

viktigaste är att inte se fel hos barnet utan att man frågar sig hur kan det göras annorlunda i 

nästa samling eller undervisningstillfälle. 

  



20 
 

Att arbeta med olika verktyg för att gynna den multimodala kommunikationen anser 

respondenterna vara viktigt. Användandet av kroppslig kommunikativ förmåga ska användas 

tillsammans med fysiska redskap. Sanna säger “att allt ska bakas ihop liksom”. 

Förutsättningarna för kommunikation kan förstärkas genom kombinationen av olika sätt att 

uttrycka sig på. 

 

Sammanfattning 

Det sammanfattade resultatet utifrån respondenternas svar på intervjufrågorna visar att det 

krävs en öppenhet samt att personalen i förskolan måste vara lyhörd och lyssna in nyanlända 

barn genom att först arbeta med trygghet. Även framkom det att om trygghet finns så löser sig 

det mesta. Genom användandet av multimodal kommunikation finns bättre förutsättningar till 

att kunna förstå varandra. Att enbart förlita sig på verbalt språk hämmar kommunikationen och 

kan även leda till en bristande trygghet hos barnen. När man låter relationer växa fram över tid, 

samtidigt som man låter det ta tid, så ökar tilliten. Respondenter menar att pedagogerna ska 

finnas i barnens närhet och hålla sig på deras nivå. Att vara positiv och öppen samt att vara vid 

gott humör underlättar vid erbjudandet till kommunikation, där det saknas ett gemensamt 

verbalt språk. Det framkommer i resultatet att respondenterna ser att det finns fördelar med 

flerspråkig personal i förskolans verksamhet, då de kan stötta upp i modersmålet men samtidigt 

utmana barnen i det svenska språket. Att se alla språk som en tillgång i gruppen och visa att 

språken är betydelsefulla skapar en gemenskap bland både barn och pedagoger. I arbetet med 

nyanlända barn är det av betydelse att man ser möjligheterna, skulle det bli fel i 

kommunikationen måste man kunna släppa det och gå vidare. Det är okej att göra fel och att 

man inte behöver kunna förstå vad alla säger. Man kan skapa en kommunikation även om man 

har olika språk. 
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Diskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka hur pedagoger arbetar kommunikativt för att göra 

nyanlända barn delaktiga. För att kunna skapa en uppfattning om hur pedagogerna arbetar ville 

vi höra deras egna erfarenheter. Frågeställningarna vi ville få svar på var ”hur uppfattar 

pedagoger begreppet nyanlända barn?”, ”hur arbetar pedagogerna kommunikativt med 

nyanlända barn?” samt ”vilka multimodala metoder används för att ge nyanlända barn möjlighet 

att bli delaktiga i verksamheten?”.  

 

Resultatdiskussion  

Begreppet nyanländ 

Vi valde att ta upp frågan med respondenterna om hur de uppfattar begreppet nyanländ just för 

att det finns en viss tvetydighet. Begreppet nyanländ kan uppfattas helt skilda beroende på vem 

man pratar med. Då vi själva uppfattade begreppet olika och hittade flera definitioner så valde 

vi att se hur andra tänker kring det. De flesta respondenterna uppfattar att begreppet handlar om 

personer som precis kommit till Sverige medan två respondenter uppfattar det i enlighet men 

Bunar (2010) och Skolverket (2016). En nyanländ person inom skolans värld är barn eller elever 

som påbörjar sin utbildning efter höstterminenens start och inte behärskar det svenska språket. 

Skolverket (2016) skriver även att elever kan betraktas som nyanlända i upp till fyra år efter att 

de påbörjat sin utbildning i den svenska skolan. Gemensamt för dessa barn och elever är dock 

att de har rätt till att delta i en skolform som är aktuell för deras ålder (Björk-Willén,Puskás & 

Bylund, 2013). Migrationsverket (2019) har en annan definition av att vara nyanländ. Det är en 

person som har fått uppehållstillstånd och placerats ut i kommuner för att få möjlighet till 

boende samt utbildning eller arbete. Lunneblad (2013a) skriver dock att det krävs att en person 

som betraktas nyanländ behöver haft en fast adress i två år men att personen i fråga även fötts 

utomlands.  

 

Kommunikation med nyanlända barn 

Från respondenternas svar kring kommunikation med nyanlända barn framkom det att som 

pedagog är det viktigt att visa en öppenhet och ge barnen ett positivt bemötande för att skapa 

en relation, när det finns olika språkliga förutsättningar (Schneider & Arnot, 2018). Kring 

kommunikation framkommer det att tryggheten är en väsentlig del i relationsskapandet. Genom 

att tillåta barnen att uttrycka sig på sitt modersmål kan medföra att de stärks i sin språkliga 
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utveckling. Att bekräfta barnen i deras språkande var något som var viktigt för majoriteten av 

respondenterna. Även att benämna och byta ut ord kan skapa en känsla av samhörighet hos 

barnen samt ge dem känslan av att även deras modersmål har en plats och är betydelsefullt i 

förskolans verksamhet (Lunneblad, 2013b; Björk-Willén, Puskás & Bylund, 2013). 

Respondenternas svar visar även på att en tydlig kommunikation som förstärks med olika 

multimodala uttrycksmedel inte får göras för enkel, utan man måste utmana barnen i deras 

språkutveckling. Om man inte låter barnen prata sitt modersmål, det språk som de kan, anser vi 

kan upplevas som att man förbjuder en del av deras identitet. Vilket kan tolkas som att barnen 

förlorar sitt självförtroende och att de tappar intresset för att lära sig något nytt när de fått känna 

att det viktigaste för dem är “fel”. Då vi med egna erfarenheter vet hur det känns att man inte 

duger eller accepteras som man är, så kan vi relatera till denna känsla. Att ge nyanlända barn 

alternativ till hur man kan kommunicera, tror vi, kommer öka deras självförtroende. Det står 

även i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) att barnen får möjlighet att utöva sitt eget 

modersmål, men det står också att man ska utgå ifrån det som är bäst för barnet vilket även kan 

kopplas till FN:s konvention om barns rättigheter (Unicef, 2009). 

 

Att använda multimodala metoder för nyanlända barns delaktighet 

Det framkommer i resultatet hur pedagogerna kan kommunicera med nyanlända barn genom 

olika multimodala metoder. Vi kan se hur pedagogerna väljer att arbeta med nyanlända barn 

genom att använda sig av multimodal kommunikation i form av kroppsspråk, bilder, tecken 

som stöd samt med musik, rytmik och rörelse. Med möjligheten att kunna uttrycka sig på andra 

sätt än med det verbala språket, kan innebära att barnen känner mindre press och gör det lättare 

för dem att komma in i gemenskapen. Arbetandet med multimodala uttrycksmedel, olika sätt 

att skapa, ger barnen liknande förutsättningar att uttrycka sig på som barn med svenska som 

modersmål (Čekaitė, 2006; Dahlkwist, 2012; Hvit Lindstrand, 2015; Skaremyr, 2014). Genom 

att skapa olika sociala sammanhang, som är tillåtande för användandet av olika 

kommunikationsformer, uppfattar vi kan vara berikande för nyanlända barn.  

 

I vår studie framkommer det att användandet av musik och sång som en del inom den 

multimodala kommunikationen skapar förutsättningar för en gemenskap. Skaremyr (2014) och 

Jederlund (2011) betonar vikten av musiken när kommunikationen inte fungerar. Jederlund 

skriver även att det genom musiken och rytmen kan göra att barngruppen får samma rytm vilket 

kan bidra till en gemenskap snarare än en oro. Vid kombinationen av sång och musik uppfattas 

språkmelodin lättare vilket kan bidra till att de första orden istället sjungs än talas. Utifrån 
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läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) kan man även se att samarbetet med hemmen ska 

fungera. Från våra intervjuer framkom det att pedagogerna använde sig av vårdnadshavarna 

som hjälp för att lära sig enklare fraser på barnens modersmål, exempelvis så kan pedagogerna 

byta ut svenska ord till andra språk i visor som är bekanta för barnen. Detta menar en respondent 

ger barnen en ökad samhörighetskänsla när kamraterna lär sig ord på deras modersmål. Även 

att använda olika uttrycksmedel såsom bild och att skapa kan ge barnen fler sätt att uttrycka sig 

på (Furness, 2017). Vår uppfattning är att när man kombinerar olika sätt att uttrycka sig på, 

genom att använda sig av multimodala uttrycksmedel, kan bidra till en ökad förståelse. Vi är 

alla individer och ser saker på olika sätt, men vi uttrycker oss även olika. Möjlighet att skapa 

samtal kring det barnen exempelvis ritar, tagit kort på eller skapat i lera kan göra att vi får en 

ökad förståelse.  

 

Resultatet visar även att det är en bra tillgång att använda sig av AKK som förstärkning till det 

som sägs. Att använda sig av kroppen och andra sätt att kommunicera, exempelvis bilder som 

stöd, säger flertalet respondenter ger positiva upplevelser för att förstå varandra. Heister Trygg 

(2012) ger exempel på hur man kan arbeta utifrån AKK och några av dessa tillvägagångssätt 

har några respondenter tagit upp, exempelvis bilder som stöd och TAKK. Både författaren och 

respondenterna ser AKK som något som kan kombineras på olika sätt för att ge en ökad 

förståelse. Att använda TAKK som förstärkning vid tal av svenska, i kombination med deras 

modersmål, kan ge barnen en ordförståelse. Möjligheten att använda olika sätt att uttrycka sig 

på med kroppen ser vi som en tillgång. Att låta barnen använda bilder ger en konkret förståelse 

om vad barnet vill, men även att vi kan ge barnet information som är angelägen för dem. Även 

att nyttja förstärkningen av ord genom TAKK ser vi som en fördel då man alltid har händerna 

med sig. Om man har tillgång till flerspråkig personal och använder tecken som förstärkning, 

både vid modersmål och svenskan, kan det göra att barnet får en förståelse för det svenska ordet. 

Detta ger oss möjligheter att förstå varandra utan att vi kan prata varandras språk. 

 

Att arbeta med nyanlända barn kräver tid 

Något som återkom i flera intervjuer var att respondenterna pratade om hur viktigt det var att 

låta allt få ta tid. Från det att vårdnadshavarna skolar in barnen till det att barnen också ska 

knyta an till någon av pedagogerna, men även tillåtandet att det ska kunna få bli fel vid 

språkinlärningen. Att arbeta med längre projekt på avdelningar med nyanlända barn kan även 

bidra till att barnen snabbare kommer in i gemenskapen. Projekt som håller i sig utifrån barnens 
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intresse kan pågå under flera år (Furness, 2017). Att inte börja med nya projekt, utan snarare 

utveckla dem kan bidra till att barnen kan lära sig av varandra.  

 

Forskning som tidigare gjorts kring begreppet tid (Lunneblad, 2013a; Skaremyr, 2014) hänvisar 

mer till att vårdnadshavarna ska lära sig hur vi i Sverige betraktar tid och att vi är punktliga. 

Lunneblad (2013a) skriver även att pedagogerna ska lära vårdnadshavarna att det är viktigt att 

barnen går och lägger sig i tid då det inte är bra att barnen går och lägger sig sent och inte får 

sin sömn. Utifrån läroplanen för förskolan (2018) ska man se till barnens bästa och samtidigt 

respektera olika kulturer. Det Lunneblad (2013a) skriver kan uppfattas gå emot läroplanen när 

han skriver att pedagogerna ska lära vårdnadshavarna att bli svenskar. Vi anser, utifrån 

läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) att vi ska respektera varandras kulturer och inte 

tvinga någon att bli “svensk” i den bemärkelsen som vi tolkar att Lunneblad (2013b) skriver att 

pedagogerna i studien upplever tidsperspektivet. Att vårdnadshavarna genom förskolan 

kommer att uppleva svenska traditioner betyder inte att vi vill att deras egen kultur ska 

försummas. I dagens mångkulturella samhälle behöver vi skapa oss en acceptans till varandras 

olikheter och se dem som styrka snarare än svagheter.  

 

Metoddiskussion  

Valet av att använda intervjuer som metod anser vi var ett bra val för att få pedagogernas syn 

på hur de arbetar och kommunicerar med nyanlända barn. Empirin uppkom ur intervjuerna 

anser vi ger svar på forskningsfrågorna. Fokuset blev på hur pedagogerna ansåg att musiken 

påverkar barns språkinlärning och delaktighet vilket vi inte hade förväntat. En annan metod för 

insamlingen av empiri hade kunnat vara observationer. Användandet av observation hade 

kunnat ge en konkret inblick i hur pedagogerna arbetar med barnen. Att synliggöra samspelet 

kan ge en mer tydlig bild för hur det verkligen är, istället för att ta dem på orden. Valet av att 

mötas på respondenternas förskolor kändes bra, då miljön för dem var bekant. Intervjun som 

var på högskolan blev av en annan karaktär, då det kändes som att vi fick en maktposition över 

respondenten. Inför en intervju skickade vi i förväg ut vår intervjuguide, utan följdfrågor, till 

respondenten då hon efterfrågade det. Vi märkte under intervjun att det inte kändes lika 

avslappnat och inte flöt på som i ett samtal, då svaren redan var nedskrivna på ett papper. Det 

blev även svårt i intervjun att få svar på våra underfrågor när vi försökte få respondenten att 

utveckla sina svar. Vi känner dock inte att denna intervju påverkade vår studie för vi fick 

liknande svar även om respondenten inte kunde utveckla svaren. 
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Innan våra intervjuer så gav vi våra respondenter information om vad multimodal 

kommunikation och metoder kan innebära. Detta uppskattades av några av respondenterna då 

det varit en viss osäkerhet kring detta begrepp. Någon hade även kollat upp begreppet på 

internet för att känna sig lite mer förberedd inför vårt möte. Vid insikten av hur vi tänkte kring 

begreppen så kände majoriteten av respondenterna sig mer säkra kring att svara på frågorna då 

de ansåg att det var något som används dagligen. 

 

Efter att vi genomfört strax över hälften av intervjuerna började vi ifrågasätta ifall ordet 

nyanlända skapat problem för oss redan vid utskickandet av missivbrevet till förskolechefer. 

Då att begreppet går att tyda på olika sätt så kan det hända att både chefer och personal ansett 

att de inte har några nyanlända barn. Ser man på hur Migrationsverket (2019) eller Skolverket 

(2016) och Bunar (2010) ser på begreppet så behöver inte barnet kommit direkt från ett annat 

land, vilket majoriteten tolkat ordet som. Hade vi valt att använda ett annat sätt att uttrycka oss 

på, exempelvis barn som inte talar svenska, kanske vi lättare fått tag på respondenter. Eller om 

begreppet hade haft en klar definition, att privatpersoner och myndigheter har samma 

uppfattning om vad det innebär. Skulle regeringen besluta om definitionen av begreppet utifrån 

en gemensam uppfattning så skulle det kanske vara lättare att använda begreppet. 

 

Slutsatser 

Våra slutsatser av studien är att pedagoger från olika förskoleområden arbetar på liknande sätt 

med kommunikativa verktyg som möjliggör för nyanlända barns delaktighet i verksamheten. 

För att kunna välkomna nyanlända barn in i verksamheten behövs det, från pedagogernas sida, 

en öppenhet och lyhördhet. Pedagogerna behöver vara nyfikna och intresserade av att arbeta 

med olika verktyg för att stärka kommunikationen när det verbala språket skiljer sig. Genom 

att arbeta med multimodal kommunikation samt verktyg såsom kroppsspråk och bilder etcetera 

kan det skapas nya möjligheter för att bilda relationer och en gemenskap. När barnen sedan 

känner sig trygga så kan de ta till sig nya kunskaper samt att de utforskar både ord och 

omgivningen. 

 

Resultatet kan i praktiken användas som inspiration för pedagoger i förskolan till hur de kan 

arbeta med multimodal kommunikation i en barngrupp med varierande språkförutsättningar. 

Respondenterna som medverkat i studien har olika lång erfarenhet av att arbeta i förskolans 
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verksamhet samt med barn som inte har svenska som modersmål, men deras svar var ändå 

likvärdiga. Vilket kan visa på att längden av erfarenhet inte är av betydelse för det arbete som 

kan utföras och de verktyg man kan använda sig av. Att arbeta med multimodal kommunikation 

ses stärkande för hela barngruppen och skapar gemenskap då barnen får förutsättningar att 

kommunicera på andra sätt än bara det verbala språket. När nyanlända barn kan kommunicera 

och även förstå den information de får från pedagogerna känner de sig trygga och med detta 

ökar även språkinlärningen, att de tar till sig svenska språket och börjar ta till sig nya ord. Att 

arbeta med musik och sång i olika stadier gör att barnen uppfattar språkmelodin i ord och 

meningar och med hjälp av sången så kan även de första svenska orden komma omedvetet.  

 

Vidare forskning 

Utifrån vår studies resultat visar det sig hur pedagoger anser att musiken är användbar, när det 

kommer till hur barn ska lära sig språk. Därför skulle vidare studier kring hur barn lär sig genom 

sång och musik. Hur kan sånger på olika språk användas för att skapa en gemenskap? Då 

läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) säger att förskollärarna ska ge barnen kunskaper 

kring olika kulturer samt att barnen ska skapa en acceptans för olikheter, kan det även vara 

intressant att se vidare på hur pedagogerna i förskolan arbetar med att uppmärksamma andra 

kulturer utöver de svenska traditionerna, även om Skollagen (SFS 2010:800) säger att den 

svenska skolan ska vila på en svensk och kristen tradition. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Informationsbrev 

 

Informationsbrev och förfrågan om medverkan i en intervjustudie, Nyanlända barns 

delaktighet i förskolans verksamhet genom multimodala metoder 

 

Vi heter Steffani Bengtsson och Lisa Hinas och går förskollärarprogrammet på Högskolan för 

lärande och kommunikation vid Jönköpings University. Vi är inne på vår sjätte termin och 

därmed skriver vi vårt examensarbete i förskolepedagogik och didaktik.  

Vårt valda ämne är flerspråkighet med ett fokus på hur förskollärarna genom multimodala 

metoder arbetar med kommunikation med nyanlända barn. Vi kommer att använda oss av 

intervjuer med förskollärare i förskolan med erfarenhet av att arbeta med nyanlända barn.  

Syftet med denna studie är att se förskollärarnas syn på hur de arbetar med olika multimodala 

metoder tillsammans med nyanlända barn. Vilka multimodala metoder används i 

kommunikationen mellan nyanlända barn och förskollärare. Vi vill få syn på hur det kan 

möjliggöras samt förstärka kommunikationen när man har olika förutsättningar exempelvis 

språkkunskaper och etnicitet. 

Vi frågar här med om Du är villig att ställa upp på en intervju om detta ämne? Intervjuerna 

kommer att ske under vecka 16–18 och kommer ske individuellt. Tiden för intervjun är ca 30 

min och kommer att genomföras på förskolan en tid som passar Dig.  

Ditt deltagande är frivilligt. Du erhålls rätten att avbryta ditt deltagande utan att du behöver ge 

en förklaring till varför. Undersökningen kommer att presenteras i form av en kandidatuppsatts 

vid Jönköpings University.  

  

Har ni några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta någon av oss eller vår 

handledare. 

 

Vänliga hälsningar 

Steffani Bengtsson och Lisa Hinas 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 - Intervjuguide  

Intervjufrågor 

Bakgrundsfrågor 

• Vilken utbildning har du? 

• Har du någon extra utbildning inom yrket? 

• Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

 

Nyanlända barn – Om man ser på begreppet nyanlända barn så finns det ingen klar definition, 

hur uppfattar du begreppet? 

• Vad innebär begreppet nyanlända barn för dig? 

• Vilka erfarenheter har du av mottagandet av nyanlända barn? 

  

Multimodala metoder – Hur tänker du kring användandet av multimodala metoder? 

• Vad anser du är olika multimodala metoder som kan tydas som kommunikation? 

• Vilka multimodala verktyg använder ni för att förenkla kommunikationen? 

  

Arbetssätt – Vad anser du är viktigt när man arbetar med nyanlända barn?  

• Hur arbetar ni utifrån begreppet trygghet med nyanlända barn? 

• Hur arbetar ni på förskolan med hur nyanlända barn utvecklar svenska samt ges 

förutsättningar att utöva sitt modersmål? 

• Har ni personal som är flerspråkig? 

  

Organisatoriskt – Har ni på förskolan en klar struktur i mottagandet och arbetet med 

nyanlända barn? 

• Har ni några handlingsplaner eller liknande för nyanlända barn? 

• Finns det något samarbete med kommunen eller annan myndighet? 

 


