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Abstract 

The purpose of this study is to gain an understanding of preschoolteachers' 

views on and experiences regarding the integration of children with foreign 

backgrounds and their families in preschool. The study was conducted using 

a questionnaire sent to preschool teachers asking questions about how to 

work with the child group through different cultures and how to build 

relationships. The study was analyzed qualitatively with questionnaire as data 

collection method. The result is explained by explaining different 

protothemes that arise from the respondents' answers. It turns out that 

unfortunately there is not much interest in the subject of diversity, but it is 

often seen as a must. Respondents highlight the importance of their own 

interests and dedication, which promotes and creates diversity in preschool. 

The possibilities for further education in the subject appear to be in their own 

hands and are not often controlled by the preschool manager. This may be 

problematic for all children in preschool to have equal opportunities for 

diversity, integration and culture. 
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Sammanfattning 

Syftet med den här studien är att få en förståelse för pedagogers syn på och 

erfarenheter kring integrering av barn med utländsk bakgrund och dess 

familjer i förskolan. Studien genomfördes med hjälp av en enkät som skickats 

ut till förskollärare där frågor ställts om hur man arbetar med barngruppen i 

och med olika kulturer och hur de bygger upp relationer. Studien 

analyserades kvalitativt med enkät som datainsamlingsmetod och med ett 

kvalitativt perspektiv. Resultatet redovisas genom att förklara olika 

prototeman som uppkommit utifrån respondenternas svar. Det visar sig att 

det tyvärr inte finns så mycket intresse för ämnet mångfald utan det ses ofta 

som ett måste. Respondenterna lyfter fram vikten av det egna intresset och 

engagemanget, det är det som främjar och skapar mångfald i förskolan. 

Möjligheterna till fortbildning inom ämnet verkar enligt respondenterna ligga 

i deras egna händer och styrs inte ofta av förskolechefen. Det kan bli 

problematiskt för att alla barn i förskolan ska få likvärdiga förutsättningar 

kring mångfald, integrering och kulturalitet. 

 

Nyckelord: integrering, mångfald, medvetenhet, normer, erfarenheter 
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1 INLEDNING  

När jag gjorde min första verksamhetsförlagda utbildning blev jag intresserad 

av att undersöka den kulturella mångfalden. Det fanns flera barn som hade en 

annan bakgrund än svensk och kom till den svenska förskolan för att påbörja 

sin tid där. Jag befann mig på en förskola som fick ta emot åtta nya barn som 

alla skulle börja samtidigt och ingen av dem hade svensk bakgrund och 

kunde inte heller det svenska språket. Detta försvårade såklart inskolningen 

då språket blev det största hindret och därav fick både barn och personal svårt 

med anknytningen. Jag som student såg allt med en utomståendes perspektiv 

och undrade hur det kan vara tillåtet att skola in så många på samma gång. 

Samtidigt hade pedagogerna 16 andra barn som redan fanns i barngruppen att 

ta hand om.  

I läroplanen för förskolan står det att ”den växande rörligheten över 

nationsgränserna skapar en kulturell mångfald i förskolan, som ger barnen 

möjligheter att grundlägga respekt och aktning för varje människa oavsett 

bakgrund.” (Skolverket, 2016). Eftersom Sverige enligt Skolverket blir 

alltmer mångkulturellt fann jag det intressant att ta reda på mer kring ämnet 

med inriktning på förskolan.  

Som förskollärare hör det till att jobba med och möta nya människor med 

olika personligheter, etniciteter, bakgrunder, erfarenheter, behov och viljor 

kontinuerligt. Det kan handla om inskolningar, arbetskamrater, familjer eller 

liknande. Det som är gemensamt är att alla går igenom en slags 

anknytningsprocess där man söker efter den person som man känner sig mest 

bekväm med och knyter an till.  

Alla barn i förskolan ska ha likvärdiga rättigheter och förutsättningar för att 

få en god tid på förskolan och för att kunna lära sig och utvecklas. I 

läroplanen för förskolan står det att förskolan ska främja alla barns utveckling 

och lärande samt en livslång lust att lära. En viktig uppgift för förskolan är att 

förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på 

(Skolverket, 2016).  

1.1 Begreppsförklaring 

Utländsk-bakgrund 

Enligt Statistiska centralbyrån (2013) innebär begreppet utländsk bakgrund 

barn som är födda utomlands eller om båda barnets föräldrar är födda 

utomlands. 
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Integration 

Integration handlar om att känna tillhörighet i samhället. Olika grupper möts 

och har ett utbyte av erfarenheter. Det centrala är att man ska känna sig som 

en del av samhället. Enligt Nationalencyklopedin (u.å) beskrivs integration 

som en process som leder till att skilda enheter förenas och även resultatet av 

en sådan process. 

Kultur 

I den här studien kommer betydelsen av begreppet kultur stämma överens 

med den som Kulturlaboratoriet anger på sin hemsida. De menar att kultur är 

språk, konst och värderingar samt institutioner som man för vidare socialt, 

ungefär som ”ett levnadssätt hos ett helt samhälle” (Kulturlaboratoriet, u.å).  

Nyanländ 

Enligt Migrationsverket (2016) är en nyanländ person är någon som är 

mottagen i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd för bosättning på 

grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl. Även anhöriga till dessa 

personer anses vara nyanlända. 

1.2 Bakgrund 

Vad som gjorde det intressant att studera förskollärares syn på integrationen 

av barn med annan bakgrund än svensk i förskolan var en händelse under min 

verksamhetsförlagda utbildning då det var inskolning där jag fick se många 

olika värderingar och kulturer. Jag tycker det är viktigt att barnen får känna 

sig sedda och hörda och får uppleva att de är en tillgång i gruppen. Därför vill 

jag ta reda på hur förskollärare upplever mötet med barnen som har annan 

bakgrund än svensk samt deras familjer och vad de gör för förändringar i sitt 

arbetssätt.  

Läroplanens text kan ses utifrån en sociokulturell syn på språkutveckling, där 

språket ses som ett redskap för lärande (Skolverket, 2013). Förskolan fick sin 

läroplan år 1998 och den har reviderats många gånger sedan dess. Idag kan vi 

läsa i läroplanen för förskolan att det finns en del punkter kring integrering 

och mångfald i verksamheten. Ett av strävansmålen i läroplanen för förskolan 

lyder ”förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen 

kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer” (Skolverket, 

2016).  Angående mångfald finns t.ex.: Arbetslaget ska visa respekt för 

individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, 

där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att 

visa solidaritet. Sveriges riksdag (2010) anger i skollagen kapitel 8 att: 10 

§ Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får 

möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.  
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Björk-Willén, Gruber & Puskás (2013) lyfter fram dubbelmoralen i 

läroplanen. Där står det att förskolan ska överföra ett gemensamt kulturarv 

och att förskolan ska stödja de värden som hör till kulturell mångfald 

(Skolverket, 2016). Det blir motsägelsefullt då det i Sverige finns olika typer 

av kulturarv och inte bara den svenska kulturen. Eftersom det finns många 

olika kulturer i Sverige blir det svårt för förskolan att leva upp till både kravet 

om att föra vidare ett gemensamt kulturarv och samtidigt främja mångfald 

och allas olikheter. Med kulturarv menas språk, ritualer, traditioner och 

värderingar som förs vidare genom olika generationer. Förskolan bör alltså 

föra vidare ett kulturarv som främjar mångfald. Barnen ska få förståelse för 

att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett 

kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning 

eller funktionsnedsättning (Skolverket, 2016).  

Björk-Willén (2013, s. 115) skriver att språk och samtalande är den största 

didaktiska utmaningen för förskolans personal när det gäller att ge alla barn 

och familjer ett likvärdigt bemötande. Därför blir det av stor vikt att barnen 

ges likvärdiga förutsättningar, det kan t.ex. handla om möjligheter till tolk 

eller personal som talar flera språk. För att bli tvåspråkig krävs det en viss 

trygghet i sin egen förmåga. Det är svårt att applicera en viss metod på hur 

man ska gå tillväga för att finna en god språkutveckling då allas 

förutsättningar är så olika. Skolverket (2013) menar att eftersom antalet 

flerspråkiga barn i förskolan ständigt ökar är det av stor vikt att förskollärarna 

tar del av nya forskningsresultat och idéer inom området, samt finna intresse 

och medvetenhet kring ämnet. 
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1.3 Syfte 

Syftet med studien är att skapa en förståelse för pedagogers syn på och 

erfarenheter kring integrering av barn med utländsk bakgrund i förskolan. 

 

1.4 Frågeställningar 

Studiens syfte uppfylls genom följande frågeställningar: 

- Hur arbetar pedagogerna för att skapa en verksamhet där olikheter 

främjas? 

- Hur kan erfarenheter och personliga synsätt påverka verksamheten? 
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2 FORSKNINGSÖVERSIKT 

I den här delen kommer olika typer av tidigare forskning att tas upp. Det görs 

en kort sammanfattning av det som är relevant för denna studie. 

För barn med utländsk bakgrund och deras familjer är förskolan ofta den 

första verksamheten som de kommer i kontakt med inom det svenska 

samhället. Därför är det av stor vikt att förskolan föregår med gott exempel 

och ger ett bra första intryck. Eftersom det ofta är den första verksamheten de 

möter så kan man säga att förskolan får representera Sverige och vår kultur i 

början av sin vistelse i det nya landet. 

Som tidigare nämnts handlar att bli integrerad om att göra uppoffringar och 

förhandlingar mellan de olika kulturerna som möts. Det innebär att den 

person som kommer till en ny kultur ska få känna sig delaktig och värdig. 

Nationalencyklopedin (u.å., a) definierar ordet integration som en process 

som leder till att skilda enheter förenas, samt resultatet av en sådan process. 

Det här är vad förskolan vill uppnå, en vardag som präglas av allas lika värde 

och där atmosfären genomsyras av nyfikenhet, vänlighet och solidaritet. 

Lunneblad (2006) lyfter fram att det tyvärr inte finns mycket forskning på 

området kring den mångkulturella förskolan. Lunneblad (2006) menar att 

möjligheterna för att förskolan ska fungera som en mötesplats med mångfald 

av identiteter och erfarenheter är tätt sammanlänkade med arbets- och 

bostadsmarknaden. Det här betyder alltså att mångfald och olika kulturer inte 

lyfts fram lika mycket på de förskolor där majoriteten av barnen har svensk 

bakgrund. Genom att i förskolan inte bekanta sig med andra kulturer och på 

så sätt utveckla en nyfikenhet för andra människor och länder kan det leda till 

okunskap kring ämnet. Lunneblad (2006) menar även att interkulturell 

pedagogik inte ska ses som ett ämne utan som ett förhållningssätt som hela 

tiden finns med i vardagen och betonar ömsesidighet, tolerans och respekt 

gentemot varandra, barn som vuxen. För att kunna ha ett sådant 

förhållningssätt krävs det att det förankras i verksamheten och att alla är med 

på samma spår och samarbetar mot målet. Förskolan ska också bidra till att 

barn får stöd i att känna flerkulturell tillhörighet och att förstå och leva sig in 

i andras villkor och värderingar (Skolverket, 2016). Lunneblad (2006) 

kommer i sin studie fram till att förskollärarna ofta undviker att belysa 

barnens olikheter och att svara på deras frågor kring olikheter för att istället 

betona det gemensamma. Lunneblad (2006) menar alltså att den kulturella 

mångfalden osynliggörs i förskolans praktik, oavsett pedagogers intentioner, 

genom förhållningssätt, rutiner och aktiviteter som är etablerade inom 

verksamheten.  
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Även Bunar (2010) menar att det fattas forskning kring ämnet och mer exakt 

forskning kring lärarnas attityder gentemot de nyanlända eleverna och deras 

föräldrar samt hur dessa påverkar lärarnas pedagogiska praktiker och 

kommunikationsmönster. Eftersom det är förskollärarna och förskolechefen 

som driver verksamheten och finns nära tillhands för barnen varje dag blir det 

av stor vikt att de finner ämnet intressant och nödvändigt.  

Bunar (2010) har gjort en studie som riktar in sig på skolans elever där syftet 

i första hand är att kartlägga och diskutera den akademiska forskningen om 

nyanlända elever i Sverige samt att identifiera kunskapsluckor i forskningen 

om dessa elever. Han beskriver att elever med utländsk bakgrund i allmänhet 

ofta stöter på strukturella hinder i den svenska skolan, t.ex. regler, lagar och 

normer. Lärarna upplevs ha ett förhållningssätt som gör att de har lägre 

förväntningar på elever med utländsk bakgrund vilket ofta leder till lågt 

självförtroende och fördjupning av utanförskapet för eleverna (Bunar, 2010).  

Bunar (2010) lyfter fram vikten av att skolpersonal inser att föräldrar med 

utländsk bakgrund ”trots” sin kulturella bakgrund och marginalisering i 

samhället har viljan att engagera sig och hjälpa sina barn med skolarbetet. 

Därför spelar välkomnandet av en ny familj till förskolan stor roll då man ger 

ett första intryck och börjar skapa en relation.  

I den här delen har tidigare forskning tagits upp som visar att det finns risk att 

pedagogers egna erfarenheter har inverkan på verksamheten samt att 

beroende på vilken del av Sverige man bor i kommer man att stöta på olika 

mycket mångfald i förskolan. Därav ges inte alla barn likvärdiga 

förutsättningar för att få en hälsosam syn på olikheter då det inte heller ställs 

några kompetenskrav kring ämnet på förskollärarna, vilket strider emot 

läroplanens mål.  

 

3 TEORI 

I den här delen kommer den teoretiska utgångspunkten att redovisas och 

förklaras samt sättas i relation till den här studien. 

3.1 Det sociokulturella perspektivet 

Den här studien bygger på ett sociokulturellt perspektiv. I det sociokulturella 

perspektivet är människan en social varelse. Säljö (2011, s.161) skriver att 

Vygotskij menade att människan först utvecklades biologiskt och sedan tog 

den kulturella processen över. Vikten av sociokulturella faktorer, när barnet 

börjar använda språket lämnar biologin över ansvaret för utvecklingen till 
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kulturen. Det betyder alltså att människan först utvecklas ganska lika, för att 

sedan bli påverkad av de olika kulturer som finns i vår omgivning. Säljö 

(2011) skriver också att det är språket som är det centrala i ett sociokulturellt 

perspektiv. Med hjälp av talspråket kan man börja kommunicera med sin 

omgivning och på så sätt ta del av sociokulturella erfarenheter.  

3.2 Redskap 

En grundläggande tanke inom det sociokulturella perspektivet är att man 

använder sig av redskap. Det kan vara både medierande fysiska och 

medierande psykiska redskap. Fysiska redskap kan vara artefakter som vi 

använder i vardagen, t.ex. att vi tar hjälp av bestick när vi äter mat eller att vi 

använder en mikrofon för att höras bättre när vi pratar. Psykiska redskap är 

sådant som vi har för att tänka och kommunicera med och det allra viktigaste 

inom det här synsättet är språket. Genom språket och kommunikationen så 

blir människan delaktig i andras perspektiv och man kan ta till sig 

sociokulturella erfarenheter. Språket föra oss samman och göra så att 

människor kan förstå varandra. Oavsett om förskolläraren och barnet talar 

samma språk så kan man oftast tolka olika uttryck och kroppsspråket. Säljö 

(2011) beskriver språket som länken mellan samhället och individen. Genom 

att interagera med andra bygger individen upp sociala erfarenheter som 

medieras genom språket som den sedan kan dela med sig av och låta andra 

bli delaktiga i och därmed skapa en relation (Säljö, 2011).  

3.3 Den proximala utvecklingszonen 

Säljö (2011) menar att enligt Vygotskij finns det en så kallas proximal 

utvecklingszon. Det innebär att det finns vissa kunskaper som en människa 

kan lära sig, med lite hjälp och stöd, och dessa kunskaper ligger alltså inom 

den proximala utvecklingszonen. Förskollärarens handlingar blir alltså 

mycket betydelsefulla för barnet med annan bakgrund än svensk som 

kommer till förskolan och kanske inte kan varken tala eller förstå språket. 

Säljö (2011) menar att genom att vara tydlig med att sätta ord på t.ex. föremål 

kan det hjälpa barnet att så småningom börja förstå det svenska talspråket.  

Genom att få ta del av olika slags kulturer, traditioner och språk kan vi 

utvecklas tillsammans. Om man aldrig stöter på något som avviker från den 

rådande normen så kan det bli problematiskt att lära sig något om det. Om 

man t.ex. aldrig har hört talas om kinesiska språket så är sannolikheten 

mycket liten att man skulle kunna tala kinesiska. Det här gör att det är viktigt 

att få erfara saker som ligger utanför ens vardag så att man kan lära sig av 

varandra och få en större förståelse för hur omvärlden ser ut och fungerar.  



Integrering av barn med utländsk bakgrund i förskolan  Ellinor Ekman 

8 

 

Språket är enligt Vygotskij länken mellan samhället och individen (Säljö, 

2011). Därför blir det av stor vikt att förskolläraren ger barnet möjlighet att 

utveckla sitt talspråk. Genom att hjälpa barnet att få upp intresset för språket 

kan inlärningen gå smidigare och barnet behöver även erövra talspråket för 

att kunna underlätta vid socialisering med de andra barnen. Förskolläraren 

har också en proximal utvecklingszon. Barnet kan hjälpa förskolläraren att 

erövra nya erfarenheter i mötet med barnet samt även i mötet med ett nytt 

språk. Vi kan lära oss av varandra, med stöd av varandra (Säljö, 2011). I 

relation till den här studien kan man tänka att barnet lär i samspel med andra. 

Genom att barnet möter barn med olika bakgrunder får det redan från början 

en bild av att vi inte är likadana varken till utseende, personlighet eller 

erfarenheter. Genom att erövra ett språk som är gemensamt kan barnen börja 

samspela med varandra på en ny nivå och på så sätt utvecklas och lära. Det 

betyder alltså inte att barnet som kommer till den svenska förskolan endast 

ska ta till sig de svenska vanorna och det svenska språket, utan att man ger 

och tar från båda håll. De svenska barnen kan lära sig andra språk och på det 

viset få en bättre förståelse för att det inte ser likadant ut överallt. 

I denna del har den teoretiska utgångspunkten förklarats. Sammanfattningsvis 

är grunsynen att man lär sig i gemenskap med andra. Det sociala samspelet 

och språket är oerhört viktigt för att kunna utvecklas och lära sig. I nästa del 

förklaras vilken metod som har använts och hur studien har genomförts. Först 

redovisas det vilka som har deltagit. 

 

4. METOD 

4.1 Deltagare 

Studien bygger på en enkät som efterfrågar förskollärares erfarenheter och 

syn på integrering av barn med utländsk bakgrund i förskolan. Urvalet i 

studien är strategisk då jag vet om sen tidigare att just den facebookgruppen 

som enkät publicerades på har många medlemmar som är utbildade 

förskollärare. Enkäten var frivillig och de som deltog i enkäten är utbildade 

förskollärare och alla respondenter är kvinnor just för att ingen manlig 

förskollärare har valt att svara på. Respondenterna kommer ifrån olika ställen 

i Sverige och har olika bakgrund allihopa. Drygt 20 personer svarade på 

enkäten. Alla respondenter utom en person definierade sig själva som 

utbildade förskollärare. Den enskilda personen var en förskolechef. 
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4.2 Datainsamlingsmetod 

I den här studien har data samlats in genom att respondenter har svarat på en 

enkät med öppna svarsalternativ. Under hela arbetets gång har en kvalitiativ 

utgångspunkt tagits och därav kan man se enkäten som en form av intervju. 

Studien genomfördes alltså med hjälp av en enkät som bestod av 11 frågor 

med öppna svarsalternativ. Den lades ut på facebookgruppen förskolan.se. 

Gruppen har över 36 000 medlemmar och det är blandat med barnskötare, 

förskollärare, studenter och förskolechefer. Deltagarna uppmanades i 

följebrevet att ge så utförliga och reflekterande svar som möjligt. Enkäten 

fanns tillgänglig i två veckor innan inlägget på facebooksidan raderades och 

bearbetning av data började. 

 

4.3 Genomförande 

Först formulerades olika frågor som kunde ge svar på syftet med studien. 

Dessa radades upp och sorterades så att de mest relevanta blev kvar. Sedan 

skrevs ett följebrev med information kring enkäten och dess innehåll, samt 

om samtycke, deltagande och kontaktuppgifter. Enkäten gjordes via Google 

formulär och alla frågor var obligatoriska att svara på. Enkäten fanns 

tillgänglig för alla som ville delta i två veckor. Beroende på hur utförligt och 

noggrant man valde att svara på frågorna i enkäten så tog det olika lång tid 

för deltagarna att genomföra den. Efter två veckor togs enkäten bort från 

facebookgruppen och analysen av svaren började. 

  

4.4 Databearbetning  

Efter studien avslutats gjordes en kvalitativ analys av svaren från 

respondenterna. Analysen präglas av tre steg som Trost (2010) tar upp. Data 

samlades in, sedan analyserades den och till sist gjordes en tolkning av den. 

Först lästes svaren från respondenterna igenom noggrant. Enkäterna 

transkriberades och resulterade i ca tre sidor text som därefter lästes igenom. 

Trost (2010) menar att vid genomläsningen bör man vara nyfiken på sådant 

som kan vara intressant att fundera vidare på. Sedan plockades olika 

nyckelord ut från texten som uppkommit flera gånger bland svaren. Efter ett 

tag uppstod det ett mönster då flera respondenter svarat ungefär likadant på 

vissa frågor och det gick att uppskatta den generella uppfattningen hos 

respondenterna. Dessa mönster och proto teman blev alltså olika kategorier 

och teman. Därefter gjordes en tabell (se fig.1) där nyckelorden eller 

prototemana radades upp, samt fick de olika kategorierna ett abstraherat 
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samlingsnamn. De kategorier som framkom kommer att presenteras i 

resultatdelen av den här studien.   

4.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är ett mått på kvaliteten i en undersökning. De här 

orden är synonyma med trovärdighet och giltighet för att ge studien en stadig 

grund och högre kvalitet. 

Studiens reliabilitet stärks genom att alla enkäter skedde på samma sätt. Det 

är möjligt att göra studien på samma sätt igen, men svaren skulle bli olika då 

det är olika respondenter som svarar, därav skulle man fått ett annorlunda 

resultat. Eftersom enkäten med öppna svarsalternativ fanns tillgänglig på 

internet i två veckor hade de som ville möjlighet att svara på exakt samma 

frågor. Alltså har sättet att samla in information sett likadant ut under hela 

processen. Eftersom att enkäten innehåller öppna frågor där respondenten 

själv får fundera och reflektera kunde frågorna tolkas på olika sätt då varje 

förskollärare har svarat utifrån sina egna kunskaper. Respondenterna har 

ombetts kontakta mig om något skulle vara oklart eller vid eventuella frågor, 

men ingen av dem har valt att göra det. Därför har jag utgått ifrån att de 

förstått frågorna och svarat efter deras förmåga.  

Trost (2010) beskriver att validiteten stärks genom att man har frågat exakt 

det som studien avser att undersöka. Syftet och frågeställningarna i studien 

blev besvarade med hjälp av de frågor som ställdes i enkäten. Däremot blir 

det svårt att yttra sig om förskollärares uppfattningar och erfarenheter överlag 

eftersom endast 21 personer har svarat av alla förskollärare i Sverige. 

Resultaten i studien täcker det område som avsågs undersökas och giltigheten 

höjs därmed. Dock skulle begreppen i följebrevet kunna förklaras tydligare så 

att respondenterna vet vilka definitioner av begreppen som är aktuella. 

Johansson & Svedner (2010) menar att om man vill undersöka t.ex. störande 

beteenden i klassrummet måste man först definiera vad ett störande beteende 

innebär för att alla ska få samma utgångspunkt och uppfattning från början. I 

den här studien hade som skrivet en begreppsförklaring kanske behövt finnas 

i följebrevet alternativt en omformulering av meningarna. Därmed sänks 

validiteten då man inte med säkerhet kan säga att respondenterna har samma 

grundsyn för begreppen. 
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4.6 Etiska överväganden  

Innan studien genomfördes gick jag noggrant igenom de fyra etiska kraven. 

Studien har alltså tagit hänsyn till och grundar sig i fyra olika krav som 

Vetenskapsrådet (2017) tar upp.  

Informationskravet handlar om att deltagarna ska få detaljerad information 

om vad enkäten kommer att handla om och vad studiens syfte är. Det här 

uppfyllde jag genom att ge ut ett följebrev i samband med enkäten där all 

information fanns tillgänglig.  

Konfidentialitetskravet innebär att de respondenter som svarar på enkäten 

inte kan identifieras utan är anonyma. Denna studiens enkät är anonym och 

det har inte samlats in personuppgifter. Den ska förvaras på ett sådant sätt att 

ingen kommer åt den förutom den som genomför studien (Vetenskapsrådet, 

2017). Därför har jag varit noga med att avidentifiera min enkät och det går 

inte på något sätt att se vilka personerna som svarat är.  

Samtyckeskravet innebär att man som deltagare i en studie kan avbryta sin 

medverkan när som helst utan förklaring. För att avbryta enkäten som 

skickades ut via facebookgruppen var det bara att stänga ner webbsidan.  

Vetenskapsrådet (2017) beskriver att nyttjandekravet innebär att all 

information som samlats in endast kommer att användas i studiens syfte och 

inget annat. Efter att studien avslutats så raderades enkäten, följebrevet samt 

inlägget i facebookgruppen.  

 

 

 

 

5. RESULTAT 

Med hjälp av en kvalitativ analys framkom flera olika prototeman. I en tabell 

här nedan (se fig.1) genererade analysen fyra olika prototeman som var 

gemensamma för förskollärarnas upplevelser av och syn på att integrera ett 

barn med utländsk bakgrund in i förskolan. Dessa teman var: Kompetens, 

Samtal, Atmosfär och Empati. Detta gav en ökad förståelse kring 

förskollärares syn på och erfarenheter av integrering i förskolan. Det ges 

också svar på frågeställningarna som var hur pedagoger arbetar för att skapa 

en miljö där olikheter främjas och om deras tidigare erfarenheter påverkar 

arbetet i verksamheten. 



Integrering av barn med utländsk bakgrund i förskolan  Ellinor Ekman 

12 

 

Förskollärares tankar om integrering i förskolan 

Kompetens Samtal Atmosfär Empati 

Kunskap, 

styrdokument 

Diskussioner Lyhördhet,  

barnens 

inflytande 

Medkänsla 

Intresse Dialoger Sunt förnuft Anknytning 

Utbildning/fortbildning Högt i tak Den praktiska  

miljön, 

tillåtande 

Välkomnande 

Fig. 1  Teman med tillhörande begrepp som förskollärare uttryckt i 

samband med en enkät om integrering i förskolan. 

 

5.1 Kompetens 

Flera respondenter beskrev att de fått sin kunskap från sin högskole- eller 

universitetsutbildning, men de allra flesta trycker på arbetslivserfarenhet som 

den största källan till kunskap. En respondent uttrycker sig på det här viset: 

”Jag läste en del under min utbildning och de sista två åren har jag jobbat 

på en förskola med stor blandning av barn vilket jag anser är en 

förutsättning” 

Flera av respondenterna säger att den kunskap de har fått har ofta varit på 

deras eget initiativ genom att läsa fristående kurser eller delta i någon slags 

fortbildning. För att få möjlighet till fortbildning inom ämnet svarar några av 

respondenterna att det gäller att vara intresserad och engagerad så att man 

kan läsa kurser och gå på föreläsningar samt läsa mycket litteratur kring 

ämnet. Men de allra flesta menar att det absolut finns fortbildning genom att 

få information från personer med större kunskap och fler erfarenheter, men 

också att träffa personer som kommit till Sverige för att få en annan inblick i 

hur det kan vara. En förskollärare beskriver att: 

Har i 18 år arbetat på förskola där majoriteten av familjerna kommer från 

andra länder. Har även gått utbildningar, deltagit i mässor och läst mycket 

litteratur i ämnen som flerspråkighet och interkulturalitet 

En annan respondent reflekterar kring fortbildning och förklarar att: 
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Ja. Vi erbjuds emellanåt fortbildning inom språk och kunskapsutveckling för 

barn med flera språk. Även föreläsningen av pedagoger med diverse 

erfarenheter som berör våra behov 

Respondenterna lyfter fram förskolans styrdokument och läroplanen i flera av 

sina svar. Respondenterna ser sitt uppdrag som att ge alla barn likvärdiga 

möjligheter till utbildning och utveckling och att de ej på grund av sina 

olikheter ska bli orättvist behandlade. Att följa läroplanens mål är det mest 

framträdande bland svaren, annars skulle de bryta mot styrdokumenten och 

därmed skulle kvaliteten på förskolan sänks avsevärt. 

 

5.2 Samtal 

Flertalet av respondenterna har nämnt vikten av diskussioner och dialoger i 

verksamheten. Det är enligt dem något som måste ske varje dag för att man 

ska kunna se varje individ och ta hänsyn till dennes behov. De säger också att 

det är av stor vikt att de som jobbar är ett sammansvetsat arbetslag som är ute 

efter samma sak och att det finns ett gemensamt tänk kring hur vardagen kan 

se ut på deras avdelning. Att vara intresserad och engagerad lägger grunden 

för hur arbetet i vardagen kommer att se ut, men det kan vara bra att ha en 

tydlighet och struktur så att det inte blir rörigt för barnen eller de vuxna, 

uttrycker respondenterna. Allra mest anser respondenterna att det är en 

positiv anda och medvetenhet som behövs för att skapa mångfald i förskolan. 

Flera av respondenterna lyfter vikten av samtalet i sina svar: 

” Prata med föräldrarna och prata med barnen” 

En annan respondent menar att de använder sig av olika språk i vardagen: 

” Pratar om olika språk och använder enkla ord från barnens språk för att 

göra oss förstådda” 

 

5.3 Tillåtande atmosfär 

För att arbeta med mångfald i barngruppen och i arbetslaget menar de flesta 

respondenterna att det handlar om att vara tillåtande. Det ska finnas sunt 

förnuft och en positiv anda som genomsyrar verksamheten och smittar av sig 

på personerna runt omkring sig. Någon säger att mångfald är framtiden och 

att Sverige idag är ett mångkulturellt land. Att ha mångfald i förskolan 

innebär ju inte alltid att barnen kommer från olika länder eller har olika 

kulturer. Alla barn har olika bakgrunder och erfarenheter och det finns inget 

som anses vara normalt i respondenternas barngrupper. Några respondenter 

ger förslag på hur de arbetar med barngruppen. Det kan vara genom att låta 
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barnen berätta olika saker på deras språk och sedan översätta till svenska för 

att alla barnen sedan ska kunna förstå. De tycker att det ska vara högt i tak 

och att man ska kunna prata om allt och att alla har rätt att uttrycka sig. Det 

kan också vara genom bildstöd som finns på väggar och föremål samt att de 

byter leksaker och tar in nya leksaker då och då för att visa på variation. En 

respondent säger till exempel:  

Vi lyssnar på barnens behov och önskemål och observerar vad de gör, leker 

med och är intresserade av. Vi tillför material och leksaker och reflekterar 

kontinuerligt för att utveckla verksamheten. Vi tillåter att barnen bär 

omkring på materialet och försöker ha så få regler som möjligt 

 

Att lyssna på barnens behov och önskemål är en återkommande faktor bland 

svaren. En respondent ger förslag på att de arbetar i mindre grupper så att 

varje barn får mer inflytande och mer tid tillsammans med en pedagog som 

kan hjälpa till och stötta i språket eller i det sociala samspelet med 

kamraterna. Ämnet mångfald i förskolan är inte bara intressant utan det är ett 

måste. Olika kulturer och etniciteter anses vara berikande och att skapa 

medborgare som är öppna, trygga, erfarna och nyfikna på framtiden är 

otroligt viktigt uttrycker en förskollärare:  

På många sätt, inte minst för att vi lever i ett globalt samhälle. För att kunna 

fungera i dagens samhälle bör man ha förståelse för sina medmänniskor och 

det är lättare att nå om man aktivt arbetar med mångfald 

Sverige är idag ett land som är blandat. Flera av respondenterna nämner att 

förskolan är ofta den första institutionen barnen kommer till som liknas vid 

skolan. 

 

5.4 Empati 

Flera av respondenterna uttrycker en slags känsla av empati i sina svar. De 

skriver att det är viktigt att försöka sätta sig in i situationen själv och tänka 

sig hur det kan vara att komma som ny till en plats som är helt okänd och 

med ett språk som man inte kan förstå. Att kommunicera med barn och 

föräldrar trots språkbarriären är oerhört viktigt för att kunna starta och behålla 

en god relation till familjen. Respondenterna nämner att det handlar om att 

välkomna dem på ett bra sätt och visa dem att vi är glada att de är här:  

”Att få familjer och barnen att känna sig välkomna. Att vi är glada att de är 

här” 

De lyfter också vikten av att vara mottaglig för olikheter och en respondent 

uttrycker sig såhär: 
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”Ett öppet sinne, alla är inte lika och det måste vi ha förståelse för och 

respektera”  

Oavsett vilken etnicitet eller kultur barnet och familjen har vill 

respondenterna knyta an till dem och visa att alla är vi olika och det är helt 

okej. I svaren återkommer ordet ´respekt´ ofta. Det här med anknytning till 

barnet handlar inte bara om att skapa en tillitsfull relation, men också att visa 

stöd och uppmuntran i att barnet kan söka sig vidare till andra pedagoger, 

barn, miljöer och leksaker och att det går bra att inte bara vara nära 

anknytningspedagogen hela tiden. En respondent lyfter att det är viktigt att: 

” Att knyta an till barnen och ge dem trygghet. Viktigt att inte binda upp 

barnen till sig utan ge dem trygghet att våga söka sig utåt och ta kontakt med 

andra pedagoger och barn.” 

 

6. DISKUSSION 

Syftet med studien var att skapa en förståelse för pedagogers syn på och 

erfarenheter kring integrering av barn med utländsk bakgrund och dess 

familjer i förskolan. De olika temana som presenterades i resultatet ger en 

bild av detta och vi kan få en förståelse för deras tänk. Mina frågeställningar 

var att ta reda på hur förskollärarna arbetar för att skapa en verksamhet där 

olikheter främjas och hur deras erfarenheter samt personliga synsätt kan 

påverka verksamheten. 

Förskollärarna beskriver att det mesta handlar om att vara lyhörd och ha ett 

öppet sinne för det man stöter på i sitt arbete.  

6.1 Resultatdiskussion  

Resultatet kan påverkas beroende på vilken tolkning respondenterna gör av 

begreppet integrering. I följebrevet finns begreppet ”utländsk bakgrund” 

förklarat med där skulle även en begreppsförklaring på ”integration” ha 

funnits med. Risken finns att respondenterna har tolkat det olika som t.ex. 

assimilation vilket innebär att en person i en minoritetsgrupp överger sin 

kultur för att anpassa sig till en annan (Nationalencyklopedin, u.å., b). Där 

med får frågorna en annan vinkling och då brister också trovärdigheten i 

denna studie eftersom man inte med säkerhet kan säga att alla har samma 

uppfattning om begreppen. 

Det kan bli problematiskt att förskollärarna inte ges samma typ av utbildning 

kring mångfald då intresset inte ser likadant ut hos alla. Om någon inte skulle 

vara särskilt intresserad av ämnet så är chansen mycket liten att hen 
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engagerar sig och läser kurser och litteratur. Därför bör det kanske bli 

obligatoriskt med någon slags utbildning eller fortbildning inom området som 

ingår i förskollärarprogrammet där man tar upp inskolning och anknytning 

till barn och familjer som erfarit hemska upplevelser och som inte talar 

samma språk. Det blir skillnad mellan det och att ta emot ett barn som 

kommer från en lugn och trygg uppväxt och som kan förstå och kanske tala 

både kropps- och talspråk. Hur gör vi för att alla ska ha samma 

utgångskunskaper så att förutsättningarna blir likvärdiga för barnen?  Det är 

ju barnens bästa som vi ska ta hänsyn till. Om ett barn oavsett bakgrund 

kommer till förskolan och får möta en oengagerad och ointresserad pedagog 

skulle man kunna gissa att inskolningen och anknytningen kommer att se 

annorlunda ut än för det barn som möter motsatsen.  

Studien som Bunar (2010) skriver kommer fram till att på grund av lärares 

attityder till mångfald kommer lärandeprocessen att se annorlunda ut. 

Beroende på vilken bakgrund du har kommer lärarna att behandla dig på 

olika sätt. Bunar (2010) kommer i sin studie fram till att de som har utländsk 

bakgrund inte får förtroende från lärarna att de kan lära sig, utan att de har 

lägre förväntningar på dem vilket gör att eleven inte känner sig motiverad, 

som i sin tur kan leda till sämre självförtroende. Därför vill jag lyfta vikten av 

att i tidig ålder engagera barnen i flera olika kulturer och eliminera den 

svenska normen i förskolan så att en tillåtande mångkulturell norm istället får 

infinna sig. Det blev tydligt i svaren på enkäten att förskollärarnas tidigare 

erfarenheter påverkar dem i sitt arbete med olikheter i förskolan och beroende 

på vilka erfarenheter de har blir det inte alltid positiva resultat. De som inte 

har mycket erfarenhet och kunskap kring ämnet ägnar sig alltmer sällan åt 

saken vilket kan göra att det försummas helt och hållet beroende på 

situationen i arbetslagen.  

En central del i integrationen av utländska barn blir att visa ett genuint 

intresse och acceptans för barnet och familjen. Dock har det inte alltid sett ut 

på det sättet. Språk- och kulturstödsutredningen (citerad i Björk-Willén, 

Gruber & Puskas, 2013, kap 2) skriver att… 

…det bör finnas möjlighet till en flerkulturellt inriktad förskoleverksamhet 

som utvecklas med stöd i och inspiration av flera kulturer samt har det visat 

sig att andra länder och kulturer har framstående traditioner som t.ex. 

skuggspel och dockteater som kan berika svensk förskoleverksamhet (SOU 

1982:43:161). 

Det här visar att den svenska förskolan förr var den som ingick i normen och 

allt annat som kom utifrån eller från andra länder var något extravagant, 

annorlunda och exotiskt. Visserligen var det många år sedan detta citat skrevs 

och vilken tur att hela idén har ändrats sedan dess. Tanken på att göra 
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skillnad på olika kulturer passar inte in i nytänket och vad läroplanens 

strävansmål säger idag.  

Enligt Vygotskij är människan en social varelse där språket är det allra 

viktigaste redskapet (Säljö, 2011). Respondenterna nämner vikten av 

diskussioner och dialoger i verksamheten och en tillåtande atmosfär. 

Förskollärarna måste använda sig av språket för att kunna kommunicera och 

arbeta sammansvetsat. Språket för arbetslaget samman och det ska vara högt i 

tak för att kunna diskutera om allt möjligt. Språket är ett ypperligt redskap att 

använda i arbetslaget för att ge barnen de bästa förutsättningarna för 

utveckling och lärande.  

Lunneblad (2006) menar att interkulturell pedagogik inte ska ses som ett 

ämne utan som ett förhållningssätt. Flera av respondenterna uttrycker att 

mångfald inte bara är intressant utan ett måste i verksamheten. De sociala 

varelserna ska respektera och olikheter ska främjas.  

Som Lunneblad (2006) tar upp så blir det problematiskt om förskollärarna 

endast lyfter fram olika kulturer då barnen på avdelningen har olika 

etniciteter. Istället bör ett sådant arbete genomsyra verksamheten och finnas 

med hela tiden oavsett vilka länder barnen och dess föräldrar kommer ifrån. 

Många respondenter uttryckte att de ser olikheter varje dag som en del av 

verksamhetens vardag och försöker att främja dem hela tiden. 

Respondenterna beskriver att det är mångfald som är framtiden vilket bådar 

gott för pedagogiken på förskolan, därav skapas en verksamhet där olikheter 

främjas precis som en av frågeställningarna i denna studie löd. 

När Lunneblad (2006) i sin studie kommer fram till att förskollärarna hellre 

lyfter fram barnens likheter och det som vi har gemensamt än alla våra 

olikheter så förstärks normen av hur barngruppen brukar eller bör se ut. 

Därmed kommer det bli extra tydligt när någonting avviker från den rådande 

normen och det här kan få konsekvenser. Även jag fick ett liknande resultat 

på min frågeställning som det Lunneblad fick i sin studie där pedagogers 

erfarenheter påverkar den dagliga verksamheten. Respondenterna svarar att 

det krävs att de lägger tid och energi på att erövra kunsap kring ämnet då det 

inte är något som ges i utbildningen. Det här gör att man inte kan garantera 

att förskollärarna har den kompetens som krävs för att arbeta med mångfald i 

förskolan. När ett barn med utländsk bakgrund börjar på en förskola med 

svenska barn kan det bli problematiskt om förskollärarna endast har lyft 

likheter, eftersom det samtidigt finns så mycket olikheter oavsett vilken 

bakgrund man har. Istället bör förskollärarna lyfta fram både likheter och 

olikheter i gruppen och skapa en känsla av acceptans gentemot alla barn och 

vuxna oavsett likheter och olikheter. Det blir av stor vikt att visa för barnet 

och familjen att det är okej att vi alla är olika för hela barngruppen, även om 



Integrering av barn med utländsk bakgrund i förskolan  Ellinor Ekman 

18 

 

det inte sitter bilder eller flaggor från något annat land uppe eller om det finns 

olika etniciteter i gruppen. 

Att komma till en ny förskola med barn och vuxna som inte förstår dig eller 

att du själv kan göra dig förstådd, samtidigt som det inte finns leksaker, 

bilder, flaggor eller liknande i miljön så att du känner dig trygg kan vara 

svårt. Däremot kan det också vara så att man inte alltid vill bli förknippad 

med sitt hemland och sin kultur, flaggor kan t.ex. vara ett väldigt laddat 

objekt (Björk-Willén, Gruber & Puskás 2013). Detta kan bero på att 

familjerna ofta har flytt sitt hemland från krig och andra hemskheter, och 

helst bara vill glömma bort det som varit. Detta får förskollärarna självklart 

respektera och ju mer man lär känna barnet och familjen och bygga upp en 

relation kan man förstå varandra och få en fingertoppskänsla för hur de trivs 

bäst på förskolan. Sammanfattningsvis kan man säga att den här studien lever 

upp till syftet som var att lyfta fram förskollärares erfarenheter och syn på 

integrering då det ges många personliga svar där de beskriver upplevelser de 

varit med om och exempel på hur de arbetar för att främja olikheter i deras 

barngrupp. 

6.2 Metoddiskussion 

Då syftet med studien var att skapa en förståelse för pedagogers syn på och 

erfarenheter kring integrering av barn med utländsk bakgrund och dess 

familjer i förskolan var det relevant att använda enkäter som metod. Med 

hjälp av enkäter med öppna frågor fick respondenterna svara så reflekterande 

och fritt som de ville. Det gav mer material till min studie än om det endast 

hade ställts ja och nej frågor. Jag tycker att valet av metod var lämpligt i och 

med min studie. Enkäten genomfördes via internet och respondenterna hade 

ombetts kontakta mig om det fanns frågor eller funderingar kring något. Det 

skedde dock aldrig. Om jag istället genomfört intervjuer muntligt kunde 

följdfrågor ha ställts direkt och förmodligen hade jag fått utförligare svar då 

vilket kanske hade gjort att resultatet tolkats annorlunda. Däremot bör ett 

kritiskt perspektiv tas till när det gäller urvalet. Det finns inga garantier för att 

personerna som finns med i facebookgruppen är de som de utger sig för att 

vara. Det behöver alltså inte nödvändigtvis vara en utbildad förskollärare som 

svarat på mina frågor utan det kan vara någon som bara låtsas. Sedan kan 

man även fundera på vilken målgrupp det är som har ett facebookkonto och 

är aktiv på sociala medier samt väljer att delta i studier. Vilka personligheter 

har dem? Vilket synsätt har dem? Trovärdigheten hade antagligen stärkts om 

man frågat förskollärare som inte har facebook och som inte är aktiva på 

sociala medier just för att få ett bredare utbud.  
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6.3 Slutsats  

Syftet med studien var att få en förståelse för förskollärares erfarenheter och 

syn på integrering i förskolan vilket har uppnåts med hjälp av 

frågeställningarna och resultatet. Angående frågeställningarna kan man i 

slutet av denna studie fastställa att förskollärares erfarenheter och synsätt 

påverkar arbetet i förskolans vardag på det sättet att om det finns bristande 

kunskap kring ämnet kan man inte säkerställa att barnen ges de 

förutsättningar som är nödvändiga för att förnimma en mångkulturell syn 

redan i tidiga åldrar. Självklart ser alla förskolor olika ut och personalens 

arbetssätt är olika. Dock behövs ett gemensamt tänk kring hur man skapar 

och främjar en miljö där olikheter är normalt, vilket den andra 

frågeställningen tar upp. Jag skulle vilja applicera Vygotskijs proximala 

utvecklingszon på förskollärarna istället för barnen för en kort stund. Om du 

som förskollärare har ett stort intresse för mångkulturalitet och integration 

och besitter mycket kunskap kring ämnet, varför inte dela med dig till en 

kollega som inte har samma kunskapsbank och intresse? Genom att hjälpa 

pedagogen att klara av någonting eller engagera sig i något som finns i den 

proximala utvecklingszonen kan man kanske till slut få fler intresserade 

förskollärare oavsett om området du bor i är mångkulturellt eller inte. Jag tror 

att det är jätteviktigt att man berikar varandra i arbetslaget med olika sorters 

tankar och kunskaper och att man vågar så ett frö av nyfikenhet hos den som 

kanske inte är intresserad.  

 

6.4 Förslag på vidare forskning 

Jag hade gärna läst en studie som tar den nyinflyttades perspektiv. Det kan 

vara både svenska eller utländska personer, bakgrund spelar ingen roll. Hur 

upplever de den svenska förskolan? Det hade varit intressant att få höra 

historier om livet i hemlandet och upplevelser som familjer med utländsk 

bakgrund har. Jag tror att sådana berättelser berikar och gör att man får en 

förståelse för olika människors livssituationer. Som blivande förskollärare 

kan det vara intressant att få se familjens perspektiv på den svenska förskolan 

vid det allra första mötet och även just inskolningen med anknytning om allt 

som hör till. Jag tror att den här typen av forskning skulle vara värdefull för 

många och speciellt för de som utbildar sig till eller arbetar som 

förskollärare. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

 

Hej! 

Jag heter Ellinor Ekman och studerar till förskollärare vid Karlstads 

Universitet. Det har blivit dags för mig att skriva mitt examensarbete och jag 

kommer att göra en studie där syftet är att lyfta fram förskollärares syn på 

och erfarenheter kring integrering av barn med utländsk bakgrund och dess 

familjer i förskolan. Frågorna handlar om förskollärares syn på mångfald i 

förskolan och vilka erfarenheter som finns av integrering och ett 

inkluderande arbetssätt. Med begreppet "utländsk bakgrund" menar jag barn 

som är födda utomlands eller om båda barnets föräldrar är födda utomlands 

enligt Statistiska centralbyrån. Jag efterlyser Era erfarenheter, upplevelser, 

reflektioner och diskussioner och därför är svaren på frågorna öppna.  

 

Du som deltar i enkäten kommer att vara anonym och det är okej att avbryta 

när Du vill. Informationen som samlas in kommer endast att användas i 

studiens syfte och inget annat. Efter att studien avslutats kommer all data att 

raderas. 

Du är välkommen att kontakta mig via telefon eller mejl. Tack på förhand! 

 

Telefon: xxx-xxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxxxx@gmail.com 

 

Med Vänlig Hälsning 

Ellinor Ekman 
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Bilaga 2 

Enkät 

Vilket är ditt yrke?21 svar 

Förskollärare (9) 

Förskollärare (7) 

Förskolläraee (3) 

Försllärare 

Förskolechef 

 

Hur länge har du arbetat med ditt yrke?21 svar 

21 år (3) 

1,5 år 

27 

6 år 

32 år 

20 år 

Sen januari 

17 

4 

1 år 3 månader 

35 år 

25 år men 3 av dem som förskollärare 

Ca 25 år 

5 

4 år 

2,5 

11 år 

3år 

22 år 

 

Hur gammal är du?21 svar 

47 (3) 

27 (2) 

28 (2) 

48 

53 

43 år 

23 

43 
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29 

31 

56 

45 år 

63 

44 

37 

26 

46 

 

 

Beskriv din kompetens kring mångfald, integrering och 

inkludering i förskolan.21 svar 

Högskolepoäng, livserfarenhet, arb erfarenhet (3) 

Bristfällig. 

Arbetat i mångkulturell stadsdel i Gbg hela tiden. 

Har jobbat i en förskola med mångfald i alla år jag jobbat. 

Förstår inte riktigt frågan... Högskolepoäng i interkulturalitet, erfarenhet, 

föreläsningar, kollegialt lärande, eget intresse och därmed kunskapsinhämtning 

genom litteratur, diskussioner mm språket, tecken som stöd 

15 års erfarenhet av att arbeta i flerspråkig och mångkulturell förskola. Ca 95%av 

barnen har invandrat/flytt till Sverige eller har vårdnadshavare som gjort det. 

Går en utbildning genom jobb som heter bygga broar för att få kompetens kring 

detta. 

Ganska bra. Arbetar på en skola i ett socioekonomiskt område. 70% födda 

utomlands. 

Den kompetens jag har är att det är ett stort område, ett vi inom fsk måste ta på 

största allvar. 

Området berördes ytligt under utbildningen och har inte alls diskuterats eller 

behandlats på annat sätt under min arbetstid.Den lilla kompetens jag har anser jag 

att jag fått av att jag tycker det är viktigt och gjort efterforksningar privat. 

Arbetar i en mångkulturell förskola. Har lång erfarenhet av att jobba med barn med 

olika hemspråk. 
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Jag läste en del under min utbildning och de sista två åren har jag jobbat på en 

förskola med stor blandning av barn vilket jag anser är en förutsättning. Det är också 

de åren som jag har mött familjer som till en början inte har kunnat prata svenska 

alls. 

Vi får utbildning i detta ämne på studiedagar. Men framför allt handlar det om en 

liberal livssyn och allas rätt till denna jorden vi bor på. 

Läste Förskollärarprogrammet med interkulturell profil. På alla förskolor jag har varit 

har det varit mycket barn och pedagoger som har ett annat modersmål än svenska 

så man har lärt sig allt mer genom åren. 

Jag har en förskola med sex avdelningar i ett område med stor mångfald, med 

många olika kulturer och språk. 

Jobbar på en förskola med 95% utländska barn 

God, en del praktisk erfarenhet och har svenska som andraspråk i min examen. 

Det jag kan är det man fått lära sig i utbildningen. Jag gick ut 2015. Sedan har jag 

själv valt att studera vidare. Vilket har gjort att jag studerat mångfald i lärandemiljön 

7.5hp det tycker jag är en intressant kurs. 

Har i 18 år arbetat på förskola där majoriteten av familjerna kommer från andra 

länder. Har även gått utbildningar, deltagit i mässor och läst mycket litteratur i 

ämnen som flerspråkighet och interkulturalitet 

 

Finns det möjligheter till kompetensutveckling kring 

integrering bland personalen i förskolan? På vilket 

sätt?21 svar 

Nej (3) 

Föreläsning, litteratur (3) 

Diskussioner och samtal med arbetslag, vårdnadshavare och vid behov 

specialpedagog 

Föreläsningar 

Absolut. För att integrera individer i förskolans miljö (och andra miljöer) behövs 

kunskap och förståelse för den andres erfarenheter och kulturer. 

Absolut. Fortbildning av olika slag och längd. Diskussioner i mötesforum kring hur vi 

tänket vid inkludering och integrering. Inkludering är väl det största ordet just nu. 

Ja Vi erbjuds emellanåt fortbildning inom språk och kunskapsutveckling för barn 

med flera språk. Även föreläsningen av pedagoger med diverse erfarenheter som 

berör våra behov. 

Ja 

Ja. Studiedagar, förstalärare som det inom sitt område bla. 

Ingen utbildning som har detta som inriktning 

Jag tycker att det är jätteviktigt att alla inom förskolan får komprensutbildning i 

förskolan. Genom föreläsningar och workshops av andra som har stor erfarenhet 

men även från personer som själva kommit till Sverige så att de kan beskriva det 

från det andra hållet. Vi behöver också ha kunskaper om vad olika grupper har för 

normer och värderingar med sig så att vi kan utmanas att sträva åt samma håll 

utifrån de mänskliga rättigheterna 

Ja det finns det men den är begränsad. 

Ja. Bättre förståelse för kultur och religion, mer kunskap om det. 

Vi satsar både centralt på att öka kompetensen kring ett interkulturellt 

förhållningssätt och försöker också få kompetens kring integrering mm. 
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Vi läser icdp 

Dåligt kring integrering, mer kring språk/modersmål. 

Det handlar mest om hur man ska arbeta för att barnen ska tillägna sig språket (eller 

kommunicera på annat sätt t ex TAKJ och genom det bli integrerade 
 

Hur arbetar Du och ditt arbetslag med barngruppen för 

att lyfta fram olika kulturer i verksamheten?21 svar 

Samtal etc (3) 

Vi arbetar inte med det. Inte uttalat i alla fall 

Arbetar med barn mellan 1 och 3 år. Tex.. Vi uppmärksammar att vi talar olika 

språk... typ vatten och mjölk på svenska, arabiska, bosniska osv 

Prata med föräldrarna och prata med barnen. Kanske det varit en speciell högtid 

som vi kan uppmärksamma? 

Böcker, sånger, danser, material som tyger, klädet, bilder. Dessutom samtal med 

barn och detasvårdnadshavate kring olika ämnen, som kost, religion, traditioner, 

kläder. 

Med sång, musik på olika språk. Lärmiljöer framtagna för att visa kulturellaolikheter, 

att inte ha en ”svensk” norm som barnen ska passa in i. Tillåtande atmosfär där alla 

ska känna att de tillhör oavsett språk, utseende, kultur, erfarenheter 

Pratar om olika språk och använder enkla ord från barnens språk för att göra oss 

förstådda 

Det finns i vår vardag hela tiden. Vi säger godmorgon på olika språk, räknar på olika 

språk. Tema familjen mm 

Vi ser till varje individ. Men vill alla förknippas med sin kultur jämt? 

Vi arbetar aktivt med olika språk, musik och dans från olika kulturer och firar olika 

högtider. Vi reflekterar kring olikheter och mångfald. 

Barnen hör mest svenska. Vi kan använda oss av olika appar på Ipad med barnens 

hemspråk. Vi talar inte om barnens olika kulturer. Jag arbetar med barn i åldern 1 - 3 

år 

Vi är nyfikna på varandras språk. Lyssnar på sagor sånger på flera språk. Använder 

också tecken som stöd som blir en bra brygga mellan språken. Vi lyfter olikheter i 

alla sammanhang som något viktigt och grundläggande för lärande 

Vi arbetar med huvudsakligen utländska barn så vi försöker lära dem om det 

svenska. Vi vill ge dem en gemensam plattform ett gemensamt minne. 

Låter barnen räkna eller säga något på sitt språk, och de kan lära ut det till oss och 

sina kompisar som vill. Vi frågar barnen hur de firar olika högtider.. 

Vi intar ett interkulturellt perspektiv och visar att vi är intresserade av människan, 

dess kultur och bakgrund. Vi gör språkkartläggning vid introduktion eller vid 

uppföljande samtal. 

Vi pratar om deras kultur och vad olika saker heter på deras språk 

Modersmålspedagoger som deltar i verksamheten, böcker på andra språk än 

svenska, ljudklämmor med hälsningar på barnens modersmål, uppmärksammar 

högtider, mm. 

Vi pratar hela tiden om olikheter och att det är bra att vara olika. Vi arbetar utifrån 

montessori pedagogiken och då arbetar man utifrån in. Vilket gör att vi arbetar med 

universum planeterna och jorden och alla världsdelarna och så går man in på 

skillnaden mellan olika delar på vår jord. Vilket är ett bra sätt att visa på olika 

kulturer. 

Våga vara nyfikna och fråga om t ex högtider som firas, qr-koder med barnsånger 

och födelsedagssånger på olika språk 
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Berätta om några viktiga upplevelser/erfarenheter du 

varit med om i arbetet kring mångfald21 svar 

Stor vid fråga (3) 

För min egen del är det viktigt att uppmärksamma olikheter bland oss i 

verksamheten, dock möter jag mycket motstånd från kollegor när jag vill 

uppmärksamma andra traditioner än de svenska eftersom ”vi bor i Sverige, därför 

uppmärksammar vi svenska traditioner. Om vi ska uppmärksamma alla traditioner 

skulle vi inte göra annat”. Det gör att jag har tappat sugen till det, vilket känns riktigt 

dåligt då jag tar mitt uppdrag på fullaste allvar och vill att alla ska känna stolthet över 

sitt ursprung, samt förståelse för andras ursprung 

Förklara för föräldern att de ska prata sitt modersmål hemma så kommer barnet lära 

sig svenska på förskolan. 

Alla historier. 

När barn pratar om vad man får eller inte får pga tex religion och försöker förklara för 

varandra varför det är som det är. När läroplan och vårdnadshavares tankar om 

barn inte stämmer överens, lika värde, lika rätt oavsett kön tex. Spännande 

diskussioner man får ta då. Och svåra! 

Att det svåraste är att inte vara fördomsfull. Att ALLA har olika familj och hem kultur, 

Oavsett vilken världsdel barnen eller vårdnadshavaren har sitt ursprung. 

Bra med delaktiga föräldrar och en bra dialog om vad barnet säger 

Vara öppen. För allt! 

Flyktingvågen. Och de barn som slängdes in i verksamheten och senare plockades 

bort pga migrationsverket 

På min nuvarande arbetsplats så skämdes barnen över sitt hemspråk. De ville inte 

använda andra språk än svenska trots att de talade andra språk hemma. Vi har 

arbetat mycket med språk och försökt få barnen att se mångfald som något positivt. 

Nu lär barnen varandra och varandras föräldrar. De berättar stolt hur de lärt 

kompisen att räkna på sitt språk. 

Svårt att förklara för de barn som inte får äta kalkon pålägg varför de inte får äta det. 

Även om det finns alternativ mat till de som inte äter ej halalslaktad kött och som 

påminner mycket om det andra så ifrågasätter dessa barnen maten. Svårt att bara 

säga att deras föräldrar inte vill att de ska äta det köttet. 

Att vi ofta använder ett alltför krångligt språk när vi skickar ut information till 

vårdnadshavare. Vid ett tillfälle hade vi frågat om vilka barn som behövde tillsyn ett 

visst datum. En vårdnadshavare frågade om barnets syn skulle kontrolleras på 

förskolan 

Vi är mångfald. Med barn från ungefär 10 nationer i gruppen behöver vi inte jobba 

kring det. Men våra gårdsfester är härliga med mat från alla olika länder. 

Igår räknade vi antalet barn på svenska, engelska, turkiska, polska, ungerska, ryska, 

arabiska, tingrii, kinesiska, georgiska. Under samlingen brukar barnen få möjlighet 

att säga något på sitt språk och sedan översätta. 

Att skapa sig en bild av barnet, familjen oavsett om man är svensk eller har annat 

ursprung. Genom att visa sig intresserad av hela människan, inte bara språk får 

man en fin bild att utgå ifrån vid planering av verksamheten. 

Lyssna på barnen oavsett vilket språk som talar 

Kommunikation med vårdnadshavarna! Så viktigt! 

. 

Våga fråga! De flesta berättar gärna om du bara frågar. Flaggor kan vara känsligt! I 

Sverige är vår flagga enbart en positiv symbol. För vissa kan flaggan symbolisera 
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mycket negativt. Det kan vara ett land man tvingats att leva i och där man upplevt 

mycket hemskt eller så upplever man att flaggan egentligen skulle se annorlunda ut. 

Arabiska är ett stort språk. Ta reda på vilken arabiska familjen pratar. Dialekterna 

skiljer lika mycket som mellan svenska och danska. Vuxna kan förstå vissa delar, 

men barnen.... 
 

Vad anser du vara de viktigaste aspekterna kring 

förskollärarnas kommunikation och anknytning?21 svar 

Empati (3) 

Ett öppet sinne, alla är inte lika och det måste vi har förståelse för och respektera 

Låt inskolning ta tid, föräldern behöver se hur vår verksamhet fungerar om vi inte når 

fram muntligt. Öppenhet, tydlighet och glädje i barngruppen ger trygga nya föräldrar 

och därmed "lättinskolade" barn. 

Förstå och vara lyhörd. 

Trygghet, att vårdnadshavaren förstår att vi är proffs på just deras barn. Är de trygga 

blir barnen också det. 

Öppenhet, nyfikenhet, tillåtande 

Bra anknytning med både barn och vårdnadshavarna med bra kommunikation 

Kommunikation är viktig. Svårt när språket brister och barnen är nyanlända. I 

förskoleklass hamnar de utan stöd. För äldre barn finns förberedelseklass. Stor brist. 

Jötteviktgt. 

Att få familjer och barnen att känna sig välkomna. Att vi är glada att de är här. 

Att knyta an till barnen och ge dem trygghet. Viktigt att inte binda upp barnen till sig 

utan ge dem trygghet att våga söka sig utåt och ta kontakt med andra pedagoger 

och barn. 

Att skapa en tillitsfull relation där vi respekterar alla. 

Att man vänder sig till barnet. Var på deras nivå. Aktivera. Engagera dig. 

Acceptans, respekt för olikheter..alla är lika värda, ska ha samma möjligheter utifrån 

sin individuella förutsättning. 

Förtroende, aktivt lyssnande och ett empatiskt förhållningssätt. 

Vara närvarande 

Öppenhet och möta människor utan förutfattade meningar. 

Att knyta an till alla barn oavsett etnicitet eller kultur. Kommunicerar gör vi hela tiden 

med barnen. 

Möjlighet att ta hjälp av tolk eller allra helst personal som pratar samma språk som 

barnet. Våga fråga - igen! Det är föräldrarna som känner sitt barn bäst. Vilka 

förväntningar har vi och föräldrarna på varandra? 
 

Hur skapas och förankras en tillåtande atmosfär på den 

avdelning du arbetar på?21 svar 

Positiv anda, medvetenhet (3) 

Dialoger och reflektioner dagligen 

Genom ett väl inarbetat arbetslag där vi är tillåtande mot varandra så blir hela 

atmosfären positiv. 

Diskussioner. 

Diskussion i arbetslag och med vårdnadshavare. Tillåtande i olika frågor och 

accepterande av olikheter. Välkomnande. 
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Intresse för familjerna, att inkludera barnen och vårdnadshavarna i förskolans 

verksamhet 

Bra arbetslag med liakadant tänk 

Ingen skulle kunna jobba hos oss om man inte hade den inställningen 

Genom att se varje individ 

Tydlighet och struktur är jätteviktigt. 

Vi lyssnar på barnens behov och önskemål och observerar vad de gör, leker med 

och är intresserade av. Vi tillför material och leksaker och reflekterar kontinuerligt för 

att utveckla verksamheten. Vi tillåter att barnen bär omkring på materialet och 

försöker ha så få regler som möjligt. 

Vi jobbar ständigt uppdelade i mindre grupper vilket ger oss stora möjligheter att ge 

alla barn stort inflytande. I den lilla gruppen får jag även mycket tid att vara nära och 

samtala mycket med varje individ. Vi ser barn som kompetenta och väljer att prata 

människosyn hellre än barnbyn. Vi är alla som jobbar där för barnen så deras vilja 

och intresse ska vara det vi utgår ifrån. 

Genom att vi ser alla som våra barn. 

Som tidigare sagt, barnen tillåts räkna, berätta, på sitt språk. Vi kan fråga barnen 

vad olika saker heter på deras språk. Vi gör som en tankekarta. Vi skriver det 

svenska ordet i mitten och alla andra språk runt om. 

Material ska vara tillgängligt för barnen, vi arbetar med bildstöd mm för att skapa 

goda förutsättningar för kommunikation och en tillåtande och samspelande 

atmosfär. 

Högt i tak och vi pratar om allt 

Öppenhet, glädje, nyfikenhet kring språk och kulturer, gott samarbete med 

vårdnadshavare. 

Alla har rätt att uttrycka sig 

Vi vuxna är förebilder och måste leva som vi lär. Vi måste visa att alla duger som de 

är och att man lär genom att träna. Det finns inga misslyckanden, man har bara 

provat ! 
 

På vilket sätt kan ämnet mångfald vara intressant i 

förskolan?21 svar 

Berikande (3) 

På många sätt, inte minst för att vi lever i ett globalt samhälle. För att kunna fungera 

i dagens samhälle bör man ha förståelse för sina medmänniskor och det är lättare 

att nå om man aktivt arbetar med mångfald. 

Det ger mycket tillbaks då vi ofta är första mötet med svenskar för nyanlända. De 

visar ofta stor tacksamhet över vårt engagemang i deras barn. 

Mångfald finns på alla förskolor. Inte bara förskolor med barn med annat ursprung 

än mig själv. Mångfald kan betyda mycket, för en person kan det vara olika kulturer 

medan för en annan kan det vara olika hemmiljöer. Viktigaste är att diskutera 

förutsättningarna på den egna förskolan och komma fram till vad man själv tycker är 

viktigt i att möta andra människor. 

Jag vet inte. Jag tycker interkulturalitet i alla former är spännande. Men oavsett 

berikar ju olikheter även om det också gör saker svårare. 

Ett måste för att utveckla en god människosyn oavsett om det finns 

barn/vårdnadshavare/ personal med kulturella/språkliga skillnader. 

Då de genomsyrar mycket av förskolan är de viktigt att de finns och står ju även i 

lpfö om detta. 
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Jobbar i förskoleklass. Vi lever mitt i mångfalden. Alla är olika och ser olika ut. Här 

finns inget ”normalt” eftersom vi alla är olika. 

Intressant? Det är ett måste 

Jag anser att om en inte arbetar med månfald på ett posetivt sätt så följer en inte 

förskolans värdegrund. Det är också sammanlänkat med barnkonventionen och 

skollagen. Allas lika värde. Om alla ska känna sig lika värdefulla, om allas tankar, 

erfarenheter och liv ska värderas lika, då måste vi arbeta med att lyfta fram 

mångfald som något bra. 

Vi måste jobba med detta då typ 90 % av våra barn kommer från andra kulturer. Vi 

måste vara öppna för detta och även för annan typ av mångfald typ vårdnadshavare 

som är homosexuella. Detta har vi inte träffat på vad vi vet än så länge. 

Förskolan ska ju spegla samhället och genom att barnen får en förståelse och 

respekt för allas olika sätt att vara på kommer det kunna bidra till ett trevligare klimat 

i samhället i framtiden 

Sverige är idag ett land som är blandat. Mångfald är normen. Det är inte intressant 

det är normalt och vardag. Mångfald är framtiden. 

Lärdom av andras kultur, religion, språk. 

Mångfald och olikheter berikar! 

Det blir vanligare och vanligare 

Oerhört viktigt för att skapa trygga, öppna och nyfikna medborgare i framtiden. 

Det är en viktig del i vårt arbete då det blir allt vanligare att barnen har olika kulturer 

och växer upp på olika sätt med olika förutsättningar och vi som arbetar i förskolan 

måste arbeta för att alla ska få samma möjlighet till utveckling och att barn pga olika 

saker inte ska bli utsatta, mobbade eller liknande. 

Det är här vi lägger grunden till mycket av de tankar de bär med sig genom livet. Om 

vi kan få barnen att tänka att mångfald och olikheter är positivt, så tror jag att vi kan 

minska motsättningar och "vi och dem- tänk" i framtiden. Mångfald innebär inte bara 

olika kulturer utan kanske förskolan bredvid. 
 

 


