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Abstract 

This essay aims to increase understanding of what preschool teachers per-

ceive that they themselves can contribute with, ensuring that refugee children 

get the best possible integration. I have also studied how the preschool 

teachers perceive that a irregular schedule affects the integration process, and 

also how the preschool teachers experience the possible consequences, that 

15-hour general preschool can have for refugee children The data was col-

lected through qualitative interviews. I have used a hermeneutic theoretical 

approach. The result indicates, among other things, that preschool teachers 

experience that there are consequences for the refugee children's social 

interaction, language learning and feelings of security. The preschool teach-

ers express that they can contribute to integration by teaching them the 

Swedish language and making the refugee children feel safe.    

 

Key words: refugee children, integration, preschool, hermeneutics 
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Sammanfattning 

Denna uppsats syftar till att öka förståelsen för hur förskollärarna upplever att 

de kan bidra till att nyanlända barn i förskolan ska få en så bra integration 

som möjligt. Jag har även undersökt hur förskollärare upplever att en 

oregelbunden förskolevistelse påverkar integrationsprocessen och de 

eventuella konsekvenser som 15 timmars allmän förskola kan få för 

integrationen av nyanlända barn. Datainsamlingen har skett genom 

kvalitativa intervjuer med informanterna och jag har valt hermeneutiken som 

teoretisk ansats. Resultaten pekar bland annat på att förskollärarna upplever 

att det blir konsekvenser för de nyanlända barnens sociala samspel, 

språkinlärning och trygghet. De upplever att de kan bidra till integrationen 

genom att bemöta barnen på ett bra sätt, skapa trygghet och lära ut svenska.  

 

Nyckelord: nyanlända barn, integration, förskola, hermeneutik   
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1 INLEDNING  

Året var 1988 och ytterligare en människa föds in i denna värld, en värld som 

under de sex första levnadsåren bestod av kärlek, nyfikenhet och en total 

avskärmning från allt det negativa som skedde runt om på vår planet. Samma 

år som jag föddes så dog det 10 000-tals barn i Iran och Irak direkt kopplat 

till det ställningskrig som ägt rum mellan dessa länder (Sveriges Radio, 

2005). En total katastrof hade ägt rum men som i det stora hela bara var ett 

sandkorn i denna enorma "världssandlåda". En "sandlåda" som 

innebar/innebär att slumpen är det som avgör om mina chanser till ett bra liv 

och överlevnad existerar.  

Jag började årskurs ett år 1995 och åren dessförinnan hade präglats av en 

romantisering av den värld jag nu befann mig i och ett väldigt stereotypt 

"svenskt område". Men detta år kom att förändra min bild av världen och vad 

som faktiskt fanns i denna. Jag minns att första dagen på skolan var en nervös 

sådan, och det blev inte mindre nervöst när det kommer fram en pojke som vi 

kan kalla Yasin. Han presenterade sig och frågade om han fick sitta bredvid 

mig. Det första jag tänker på nu idag är hur rädd jag blev när Yasin kom fram 

till mig. Jag blev inte rädd för att han gjorde något dumt eller sa något dumt. 

Jag blev rädd därför att han skiljde sig från alla de andra barnen i 

klassrummet. Jag blev rädd för det okända, jag blev rädd för hur jag skulle 

bete mig och jag blev rädd för vad de andra skulle tycka. Yasin kom till 

Sverige från Irak tillsammans med sin mor och far, medans hans äldre bror 

och yngre syster fallit offer för kriget. De var några av de tusentals barn som 

hade dött under detta krig. Under den där första nervösa skoldagen så blev 

jag och Yasin bänkgrannar men det dröjde inte länge förrän vi blev bästa 

vänner. Jag lärde mig mycket av honom, men framförallt att bara för att 

någon är annorlunda än jag själv, så betyder det inte att jag behöver vara 

osäker eller rädd. Jag och Yasin hade tillsammans med våra familjer, många 

år ihop där vi hade ett fint kulturellt utbyte med varann.  

Jag inleder med denna personliga erfarenhet då denna ligger till grund för det 

som jag ska försöka närma mig i detta examensarbete. Under min 

verksamhetsförlagda utbildning så har jag tydligt sett att även pedagogers 

rädslor kan vara till hinder för att möta nya människor med annan bakgrund 

än svensk. Ett annat dilemma som jag upptäckt under mina 

verksamhetsförlagda utbildningar är att förskollärare utrycker en oro för att 

inte hinna utföra sitt uppdrag enligt läroplanen för förskolan. Integration är 

inget som bara blir utan det är något som vi tillsammans måste jobba med. 

Förskolläraren har en viktig del i denna process och är en del av vårt uppdrag 



Är 15 timmar i veckan tillräckligt för en god integration?   Elias Bengtsson 

2 

 

(Skolverket, 2018). Enligt Unicef (2017) så är det cirka 28 miljoner barn på 

flykt runt om i världen idag. Vad kan vi förskollärare göra för att bidra till 

nyanlända barns situation? 

1.1 Centrala begrepp  

Asylsökande och nyanländ 

I detta arbete förekommer begreppen asylsökande och nyanlända. Jag har valt 

att utgå ifrån Migrationsverkets definition av begreppen. Med asylsökande 

menas en person som flytt till Sverige och sökt om asyl men inte fått 

slutgiltigt svar på sin ansökan. Med nyanländ menas en person som har fått 

svar på sin ansökan och har fått uppehållstillstånd i Sverige. Personen räknas 

som nyanländ så länge hen omfattas av lagen om etableringsinsatser, vilket 

innebär 2-3 år (Migrationsverket, 2018). 

1.2 Bakgrund 

År 2017 kom det cirka 8507 barn till Sverige som på ett eller annat sätt flytt 

från den värld de befann sig i. (Migrationsverket, 2018). Av dessa 8507 barn 

så var det cirka 1336 ensamkommande barn som kom till Sveriges gränser i 

hopp om att få ett bra liv (Migrationsverket, 2018). Några av de 

förutsättningar för integration som finns för de nyanlända barnen i Sverige 

kommer att presenteras i detta kapitel. 

 

Asylsökande barn i förskoleåldern  

Sedan jag träffade Yasin så har världen förändrats på många sätt. Nya 

konflikter mellan länder och grupperingar har medfört att många människor 

tvingats fly sina hemländer för att få en tryggare tillvaro i livet. Sedan 2001 

har antalet asylsökande till Sverige totalt sett ökat, med en peak under 2015. 

Det innebär även att antalet barn och ensamkommande barn under 18 år har 

ökat (Migrationsverket, 2018). Hur stor andel av de asylsökande barnen som 

är i förskoleåldern går inte utläsa i Migrationsverkets statistik, men det är 

rimligt att anta att även denna grupp ökat i antal. Enligt Barnkonventionen, 

som Sverige ratificerade år 1990, så har asylsökande barn samma rättigheter 

som andra barn i landet de kommer till (Unicef, 1989). Med det ökade antalet 

asylsökande barn så ökar också behovet av att arbeta med integration i 

förskolan. Enligt Migrationsverket så får asylsökande barn och ungdomar 

påbörja skolgång i Sverige redan innan de har fått beslut om 

uppehållstillstånd.  
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Alla asylsökande barn och ungdomar har rätt att gå i skola och förskola på 

samma villkor som andra barn som bor i Sverige. Det är kommunen där 

barnen bor som ska se till att de får gå i skolan på samma villkor som andra 

barn och ungdomar i kommunen. Det gäller förskolan, grundskolan och 

gymnasiet.  

Migrationsverket, (2018) 

 

Den svenska förskolan 

Regeringen beslutade i januari 2017 att Skolverket får ett tilläggsuppdrag 

som innebär att förskolan och förskoleklass även ska omfattas av satsningen 

"Samverkan för bästa skola".   

Satsningen från Regeringen innebär att Skolverket under en treårsperiod kan 

göra riktade insatser för att förbättra och stärka utbildningens kvalitet för 

bland annat barn och ungdomar som är nyanlända, och vid behov även barn 

som har ett annat modersmål än svenska. Genom att ta beslutet om att även 

förskolan ska omfattas av projektet så hoppas regeringen att en tidig satsning 

på kvalitet i utbildningen ska komma att ge utdelning i form av bättre 

kunskapsresultat på Pisa-proven för de aktuella barnen i slutet av 

grundskolan.  

Gustav Fridolin, som i skrivande stund är Sveriges utbildningsminister, har 

uttalat sig om att inkludera förskolan i satsningen enligt följande:   

En bra förskola lägger grunden för lärandet. OECD har visat att effekterna av 

en god förskola syns i resultaten i Pisa-proven som eleverna gör nio år efter 

förskolan. När ojämlikheten ökar i skolsystemet måste vi stärka förskolan och 

öka deltagandet i förskolan för de barn som behöver skolan mest. De här 

besluten lägger grunden för det, säger utbildningsminister Gustav Fridolin. 

(Regeringskansliet, 2018)  

Lärarförbundet uttrycker att det är viktigt att nyanlända barn får ta del av 

förskolan tidigt för att gynna deras utveckling och egna integrationsprocess, 

genom bland annat lek och språkträning. I en artikel som Lärarförbundet 

publicerat på sin webbplats om nyanlända barns behov av förskola, kan man 

läsa följande:   

Förskolan är viktig för nyanlända barn. Därför anser Lärarförbundet att alla 

barn som kommer till Sverige ska ha rätt till förskola. För att klara det 

uppdraget är det viktigt att förskollärare får rätt stöd och rätt förutsättningar 

för att klara jobbet (Lärarförbundet, 2018).  
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Skollagen och rätt till tid i förskolan 

Regeringen är genom satsningen “Samverkan för bästa förskola” tydlig med 

vikten av att barn deltar i förskolan, för att lägga grund för goda studieresultat 

senare i livet. I Sverige råder skolplikt från första klass medan förskola är 

frivilligt. I Skollagen (2010:800) 8. kap. 4-7 §§ kan man läsa hur regelverket 

kring förskolan ser ut och vilka barn som har rätt till vad i fråga om tid i 

förskolan. Här nedan presenterar jag en sammanfattning av de paragrafer ur 

skollagen som är intressanta för denna uppsats.   

§ 4 anger att barn till föräldrar som inte arbetar eller studerar har rätt att, från 

höstterminen det året barnet fyller 3 år, ändå gå i så kallad allmän förskola 15 

timmar per vecka.  

I § 5 skrivs det att föräldrar eller vårdnadshavare som studerar eller arbetar 

har rätt att ha barn på förskola från 1 års ålder i den omfattning som behövs.   

§ 6 menar att om föräldrarna är arbetslösa eller föräldralediga med ett annat 

barn så har barnet ändå möjlighet att från 1 års ålder vistas på förskolan i 15 

timmar per vecka.  

I § 7 står det att om barnet är i behov av förskola för sin utvecklings skull och 

behöver stöttning på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl, så ska 

kommunen bevilja detta.  

(Skollagen 2010:800) 

 

Vissa kommuner kan dock ha fattat beslut om att barn som omfattas av § 6 

automatiskt får mer vistelsetid än 15 timmar och den § 7 gäller även för barn 

som ännu inte har fyllt 1 år (Skolverket, 2018). 

Nyanlända barn som har vårdnadshavare som är arbetslösa eller 

föräldralediga med annat barn, har alltså bara rätt till 15 timmars förskola. 

Det är under förutsättning de inte bor i en kommun som beslutat att barnen 

som omfattas av sjätte paragrafen ska få mer tid i förskolan. De två förskolor 

vars förskollärare jag valt att intervjua för min datainsamling, ligger i en 

kommun som inte har beslutat om mer än 15 timmar i veckan. 

 

Förskollärarna och läroplanen 

Förskollärarnas uppdrag beskrivs i Läroplanen för förskolan. Enligt målen i 

läroplanen så ska bland annat förskolan arbeta för att alla barn som deltar i 

verksamheten ska vara medvetna om sitt eget kulturarv och även förstå 

andras. Förskolan beskrivs som en arena för sociala och kulturella möten 
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mellan barn, och här spelar förskolan en viktig roll i att öka förståelsen och 

skapa acceptans för andra kulturer än sin egen. Barn som har en annan 

kulturell tillhörighet än den svenska ska få stöttning i att bli flerkulturella. 

Förskolan har även i uppdrag att hjälpa de barn som inte har svenska som 

modersmål att utveckla sina språkkunskaper i både svenska och sitt eget 

modersmål (Skolverket, 2010). 

Genom att förskollärarna aktivt arbetar med detta i verksamheten så ges de 

asylsökande barnen större möjligheter att förstå och delta i den kultur de 

befinner sig i, samt att de andra barnen får kunskap och kan i större 

utsträckning visa tolerans för andra kulturer vilket förbereder dem på det 

mångkulturella samhälle vi befinner oss i (Skolverket, 2010). 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att tolka förskollärarnas upplevelser om deras 

arbete med att skapa goda möjligheter för integration av nyanlända barn i den 

svenska förskolan, utifrån de möjligheter som finns.  

1.4 Frågeställningar 

 Hur ser förskollärarna på sina förutsättningar att integrera nyanlända 

barn i den svenska förskolan? 

 Hur upplever förskollärarna att de kan bidra till nyanlända barns 

integration för de som bara går 15 timmar i veckan? 

 Hur upplever förskollärarna att en oregelbunden förskolevistelse 

påverkar de nyanlända barnens integration?  

 

2 FORSKNINGSÖVERSIKT 

I denna översikt har jag valt att fokusera på de nyanlända barnens behov och 

de utmaningar förskollärarna ställs inför i sitt arbete. Det framkommer här 

vilka uppgifter och roller som förskollärarna behöver ha gentemot barnen och 

deras föräldrar, för att på bästa sätt kunna bidra till barnets integration, samt 

hur viktig leken är för integration och inlärning av språk. Denna forskning är 

relevant för mitt syfte med detta arbete då jag ska tolka hur förskollärarna 

arbetar med integration i de barngrupperna.  
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Lek och integration 

I en studie som gjorts av Tang och Adams (2010), har forskarna följt två 

nyanlända asiatiska barns integration i den engelska förskolan under 9 

månader. Syftet med studien var att studera hur lek påverkade barnens 

integration i gruppen. Tang och Adams (2010) menar att leken är viktig för 

bland annat inlärning, språkförståelse och barnens interagerande med 

varandra. Studiens resultat visade att den fria leken, där barnen bland annat 

fick möjlighet att prova sina egna idéer genom rollspel etc. tydligt förbättrade 

deras inlärning av det nya språket och hjälpte dem att integreras.  

Genom den fria leken på förskolan, utan inblandning av förskollärarna, kan 

barnen skapa vänskapsband och meningsfulla relationer till varandra, vilket 

enligt Tang och Adams (2010) är avgörande för en bra social utveckling hos 

alla barn. 

 

Trygga relationer 

Lunneblad (2017) har i sin studie undersökt de normer och mål som styr 

förskollärarnas strategier vid mottagandet av nyanlända barn och deras 

familjer. Lunneblad (2017) menar att i många fall så är de nyanlända barnens 

behov av trygghet stort då de bär med sig erfarenheter från krig och andra 

traumatiska händelser. Då föräldrarna inte är närvarande på förskolan så får 

förskolläraren rollen av en trygghetsperson för barnet. Detta innebär att en 

enskild förskollärare arbetar med att skapa en trygg relation till ett barn som 

är i behov av det. Arbetet med att upprätta denna relation är dock känslig, då 

processen stannar av och kan behöva starta om igen om förskolläraren blir 

sjuk eller har annan frånvaro.  

Hurley, Saini, Warren och Carberry (2012) skriver i en artikel om 

förskollärarnas erfarenheter av arbete med nyanlända barn i New England 

USA, enligt en pyramidmodell i tre steg. Pyramidmodellen kan användas 

som ett verktyg inom förskolan för att möta nyanlända barns behov av 

stöttning i deras anpassning till sin nya verklighet. Förenklat så fungerar 

modellen på följande sätt: Det första steget som består av två delar, handlar 

om att skapa trygga relationer mellan föräldrar, barn och förskola samt 

mellan barnen själva. Miljön tas också upp i detta steg då det enligt modellen 

är viktigt för barnen med en trygg, strukturerad miljö där det finns 

förutsägbarhet och rutiner. Det andra steget beskriver att en del barn kan 

behöva extra stöttning i att utveckla sociala färdigheter så som att hantera 

sina känslor och konflikthantering med andra. Då stödet i steg två kan visa 

sig vara otillräckligt för en del barn, så utarbetas en så kallad Positive 
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Behavioural Support (PBS) plan i steg tre. Den innehåller strategier för att 

bemöta barnets beteende och ska medverka till att stötta och utveckla nya 

förmågor hos barnet.  

Figur 1. Pyramidmodellen av Hurley et al. (2012). 

Översatt till svenska av författaren. 

 

Stöttning för föräldrar  

Pyramidmodellens bas inkluderar att skapa en bra relation med barnens 

föräldrar. Hurley et al. (2012) skriver att förskollärarna i undersökningen 

upplevde att det kunde vara svårt att skapa nära relationer med föräldrarna. 

En förklaring till detta kunde, enligt författarna, vara att i en del kulturer så är 

föräldrarna ovana att vara en del av barnens skolgång och förstod inte vikten 

av detta. Förskollärarna i undersökningen hade upptäckt att inkludera 

föräldrarna i uppgifter så som förberedelse av mat, låta föräldrarna lära ut hur 

man lagar etniska maträtter och att äta tillsammans gav en bra start som 

sedan kunde utvecklas till ännu bättre relationer.  

Lunneblad (2017) menar att förskolan har en mycket viktig roll även för 

barnets föräldrar i fråga om att lära sig hur det fungerar i det svenska 

samhället. I artikeln så beskrivs det hur förskollärare arbetar med att 

informera föräldrar om hur verksamheten fungerar men också om dilemmat 

på vilket sätt den informationen förs fram. I förskollärarnas försök att vara 

finkänsliga mot föräldrar som även de bär med sig upplevelser och stress från 

krig och oro, så kan det uppstå missförstånd när information ska ges. Det 
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beskrivs som ett dilemma mellan att ge information på ett tydligt sätt utan att 

vara för hård i sin ton.  

 

Språk och kultur 

I studien Hurey et al. (2012) så fann man att barnens svårigheter att förstå 

och göra sig förstådda på det nya språket kunde leda till frustration och 

aggressivt beteende hos barnen. Inlärning av språk och kultur är två viktiga 

bitar för de nyanlända barnen att lära sig och här gäller det att förskollärarna 

har tålamod och förståelse. Ett exempel som tas upp är att i vissa kulturer 

delar man all mat när man äter ihop och man har ingen egen tallrik. Att någon 

tar mat från någon annans tallrik ses som fel i vissa kulturer men är helt 

normalt inom andra. Att anpassa sig till ny kultur och lära sig nytt språk kan 

orsaka stress hos de nyanlända barnen men även hos föräldrarna då det kan 

vara svårt att förstå förväntningar och normer (Hurley et al., 2012).  

Tang och Adams (2010) visade i sin studie att språket är en viktig del i 

integrationsprocessen. De menar också att förskolan kan bidra till nyanlända 

barns integration genom att öka deras förståelse för kultur och seder genom 

att arbeta med projekt kopplat till olika högtider. I studien nämndes det att 

barnen arbetade med projekt kopplat till det kinesiska nyåret och jul och att 

barnens lek var en del av projekten.  

Enligt Lunneblad (2017) råder det brist på forskning som ser på de nyanlända 

barnen ur ett utbildningsperspektiv. Anledningen till detta, menar han är att 

fokus har legat på forskning kring traumatiska upplevelser då läkare och 

psykologer har bidragit till kunskap, teorier och hur vi ser på nyanlända barn 

(Lunneblad, 2017). 

 

Förskollärarnas utbildning 

Tang och Adams (2010) menar att det är viktigt att förskollärarna känner sig 

trygga i att arbeta med barn från olika kulturer samt få adekvat utbildning för 

att kunna arbeta med nyanlända barn. Det är viktigt för förskollärarna att ha 

tillräckligt med kunskap för att kunna se nyanlända barns behov och styrkor, 

för att på bästa sätt kunna hjälpa barnen att integreras i förskolan.  
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Tidigare examensarbete rörande integration 

Vad är det då som förskollärarna konkret kan göra för att hjälpa barnen att 

integreras? Under mitt sökande efter tidigare forskning hittade jag en 

kandidatuppsats med titeln "Förskolans mottagande av nyanlända 

flyktingbarn" som jag fann intressant. Författarna har intervjuat förskollärare 

på en förskola som endast tar emot nyanlända barn (Taturi & Palmqvist, 

2016). Förskollärarna som intervjuades i undersökningen var överens om att 

språket var det allra viktigaste i arbetet med de nyanlända barnen. De beskrev 

att de arbetade med att långsamt och tydligt förklara varje ord de använde för 

barnen, samt använde sig av kroppsspråk för att ytterligare tydliggöra vad 

som menades. Förskollärarna fick vara kreativa i barnens språkinlärning och 

det var bara fantasin som satte gränser. En annan viktig del som 

förskollärarna arbetade med var att vara ett kärleksfullt och känslomässigt 

stöd för barnen, då många av dem bar på sorg, trauman och/eller separation 

från familjemedlemmar som blivit kvar i hemlandet.  

 

3 TEORI 

3.1 Hermeneutik 

Jag har valt hermeneutik som teoretisk ansats för denna uppsats. Westlund 

(2015) menar att hermeneutiken är lämplig att använda sig av, bland annat 

när man vill undersöka informanternas egna upplevelser och uppfattning om 

ett fenomen. Hermeneutiken kan sammanfattas som att vi tolkar för att skapa 

förståelse för någonting. Vi vill förstå för att kunna orientera oss i vår 

omgivning, och det innebär att vi måste tolka det vi inte förstår. 

3.1.1 Tre huvudspår 

Westlund (2015) skriver att inom hermeneutiken finns det tre huvudspår. 

Vilket spår man väljer beror på vad man vill undersöka. 

 Existentiellt inriktad hermeneutik syftar till att genom empati och 

inlevelse förstå själva personen bakom texten eller utsagan. 

 Misstankens hermeneutik används för att förstå det fenomen som 

texten eller utsagan handlar om.  

 Allmän tolkningslära är förståelsen av en text eller utsaga och att man 

ställer sina tolkningar av materialet i relation till helheten. Om delar 

av det insamlande materialet inte stämmer med helheten så är en 
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tolkning inte rimlig. Detta spår är brett och kan användas oavsett 

vilket material som samlats in (Westlund, 2015). 

Jag har valt att använda mig av den allmänna tolkningsläran i detta arbete. 

3.2 Centrala begrepp inom hermeneutik 

Här kommer jag att presentera några centrala begrepp inom hermeneutiken 

och redogöra för vad de innebär.  

3.2.1 Förförståelse 

Enligt Westlund (2015) så är förförståelsen den uppfattning som jag har om 

en viss företeelse, under den tidpunkten då tolkningen av det insamlade 

materialet gjordes. Förförståelsen baseras på vad jag tidigare upplevt, läst 

eller hört om den aktuella företeelsen, och kan även benämnas som fördomar 

eller förutfattade meningar. Det är viktigt att jag som författare redogör för 

min förförståelse så läsaren kan få en känsla för vilket angreppssätt jag har i 

min tolkning av materialet. Det är även viktigt för mig som tolkar det 

insamlade materialet att vara medveten om min egen förförståelse, för det jag 

ska undersöka och förhålla mig till den under tolkningsprocessen. 

Ödman (2017) menar att förförståelsen är den som avgör ur vilken aspekt vi 

ser på saker.  Gadamer (1997) menar att det är viktigt att vi är medvetna om 

vår egen förförståelse innan vi kan se och tolka saker på ett mer objektivt 

sätt. Det är dock svårt att på förhand veta vilka fördomar man har och vilka 

som främjar eller hämmar tolkandet och förståelsen. Gadamer (1997) menar 

även att denna sållning istället sker under själva processen av tolkandet.  

3.2.2 Tolka  

Så fort vi inte förstår ett fenomen och vår förförståelse inte räcker till, så 

tolkar vi för att förstå. Ödman (2017) menar att tolkning är att ange betydelse 

till något, och den görs alltid ur ett visst perspektiv som styrs av vår 

förförståelse. Det innebär att samma fenomen kan ses på ett annat sätt av en 

annan person, och tolkas ur ett annat perspektiv. Är vi inte medvetna om 

detta så finns risken att vårt tolkande kan komma att baseras på våra egna 

uppfattningar, istället för kunskap och tidigare erfarenheter. 

3.2.3 Den hermeneutiska cirkeln 

Ödman (2017) liknar tolknings och förståelseprocessen vid ett pussel. För att 

få den slutliga bilden av vad pusslet förställer, så behöver man först få ihop 
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små helheter som ska få sin plats i sammanhanget, och sedan fogas samman 

till en större bild. Under tiden man gör detta så tolkar man, förstår och 

omtolkar allt eftersom bilden växer fram. Ödman (2017) menar att man går 

från del till helhet och från helhet till del för att få en större förståelse för det 

man har framför sig. Denna process har benämnts som den hermeneutiska 

cirkeln. Ödman (2017) skriver vidare att den hermeneutiska cirkeln dock ger 

en begränsad bild av förståelseprocessen, eftersom en cirkel är en sluten 

enhet och passar därför mest för att beskriva tolkning och förståelse för saker 

som är begränsade och man bara behöver förstå en gång för sedan är 

processen slut, som till exempel en vits. 

3.2.4 Den hermeneutiska spiralen 

Enligt Ödman (2017) så räcker inte den hermeneutiska cirkeln till som 

förklaringsmodell  när förståelsen vidgas och förändras. Processen med att 

tolka, förstå, omtolka, förstå och växlandet mellan att se helheten och små 

delar av helheten, kan istället liknas vid en spiral där cirkeln är öppen och 

visar en bättre bild över förståelsens utveckling. Westlund (2015) beskriver 

den hermeneutiska spiralen som en process där sökandet efter nya delar göra 

att förståelsen ökar, och spiralen gräver sig djupare ner i den. Ödman (2015) 

menar att tolkningsprocessen är oändlig och den förståelse vi presenterar som 

slutgiltig egentligen bara är ett fryst ögonblick av vår förståelse vid just den 

tidpunkten.  

 

4 METOD 

I det här kapitlet kommer jag ta upp vilken metod jag använt för 

datainsamlingen, hur jag gjorde mitt urval av informanter, hur 

datainsamlingen gick till och hur det insamlade materialet analyserades.  

4.1 Teoretisk ansats 

Jag har valt det hermeneutiska perspektiv då min datainsamling består av 

intervjuer med frågor där jag strävar efter att få fram informanternas egna 

uppfattningar och upplevelser. Genom mina frågor så tolkar jag 

informanternas svar utifrån tidigare forskning i kombination med min egen 

förförståelse för ämnet, som jag fått genom mina perioder av 

verksamhetsförlagd utbildning. Arbetet med analysen av datainsamlingen går 

därför ut på att förstå hur informanternas upplevelser ställer sig gentemot 



Är 15 timmar i veckan tillräckligt för en god integration?   Elias Bengtsson 

12 

 

frågeställningarna i denna uppsats. Kvale (1997) skriver att det är vanligt att 

man först läser igenom intervjuerna för att skaffa sig en översiktlig 

helhetsbild. Sedan kan man gå in på mer specifika områden i texten som 

bidrar till större förståelse för helheten, och sedan är den hermeneutiska 

spiralens pendlande mellan del och helhet igång.  

4.2 Kvalitativa intervjuer 

För att ta del av förskollärarnas upplevelser kring hur arbetet med integration 

av nyanlända barn på förskolan fungerar, så har jag använt mig av kvalitativa 

intervjuer. En kvalitativ intervju är enligt Christoffersen och Johannessen 

(2012) ett sätt att samla in data genom intervjuer med informanter, där 

undersökningens syfte är att förstå eller beskriva något. De menar att 

kvalitativa intervjuer är den vanligaste metoden för att samla in data, då man 

genom samtal kan få ta del av upplevelser i informantens livsvärld. En 

intervju blir ett strukturerat samtal med syftet att samla in data om hur 

informanten upplever ämnet kring intervjufrågorna (Christoffersen & 

Johannessen, 2012). Den kvalitativa metoden ligger även i linje med 

hermeneutiska ansatsen menar Kvale (1997) och blir därför lämplig att 

använda i denna uppsats anser jag. 

Upplägget på intervjuerna var semistrukturerade vilket innebar att jag valde 

att ställa öppna frågor. Christoffersen och Johannesen (2012) menar att den 

semistrukturerade intervjun liknar ett samtal där man vill komma åt 

informantens egna upplevelser och därför behöver intervjuaren vara flexibel i 

sina frågor, samtidigt som det kan behövas viss standardisering som att alla 

informanter får samma frågor.   

 

4.3 Urval             

För att hitta informanter till min undersökning har jag tagit kontakt med min 

granne som arbetar som förskolechef för att få tips på förskolor som arbetar 

med nyanlända barn, i den kommunen som hon arbetar i. Sedan togs kontakt 

med de förskolechefer som var ansvariga för de aktuella förskolorna och med 

deras godkännande har jag sedan tagit kontakt med förskollärarna på de 

berörda förskolorna. Jag bad om att få intervjua ett antal av dem, för att få 

underlag till mitt arbete. Urvalet är ett så kallat bekvämlighetsurval då 

förskolorna ligger geografiskt nära min hemvist och därför var det lätt för 

mig att genomföra intervjuerna. Samtliga informanter i denna undersökning 

är kvinnor då det inte fanns några manliga förskollärare på de förskolor där 



Är 15 timmar i veckan tillräckligt för en god integration?   Elias Bengtsson 

13 

 

intervjuerna genomfördes. Informanterna är alla legitimerade förskollärare 

och har arbetat i yrket mellan 0-30 år. De arbetar inte uteslutande med 

nyanlända barn, utan på samtliga förskolor där intervjuerna genomfördes, 

finns en mix av barn. Informanterna har i resultatdelen av detta arbete döpts 

om till de fiktiva namnen: Anna, Beata, Cecilia, Doris, Emma och Frida.  

 

4.4 Genomförande av intervjuer 

Processen med datainsamlingen inleddes med noggrant funderande över vilka 

frågor jag vill ställa till informanterna. Det var viktigt att se till att relevansen 

på frågorna låg i linje med uppsatsens syfte och frågeställningar så att jag 

verkligen fick svar på det jag vill undersöka. När processen var klar så hade 

jag nio intervjufrågor och de återfinns i bilaga 2 i denna uppsats. De fyra 

första frågorna är introduktions- övergångsfrågor och informanternas svar på 

de frågorna bearbetades inte i analysen eller redovisas i resultatet. 

Christoffersen och Johannesen (2012) menar att intervjuaren kan använda sig 

av den typen av frågor för att introducera det tema intervjun har samt bygga 

över till nyckelfrågorna, som syftar till att gå in på informantens egen syn och 

uppfattning om verkligheten.   

På intervjudagen fick informanterna information om undersökningen och fick 

även skriva på underlag för samtycke som ger mig tillåtelse att använda deras 

upplevelser och berättelser i min uppsats. Samtliga intervjuer skedde inne i 

förskolornas personalrum där vi fick möjlighet att vara ifred och utföra 

intervjuerna ostört. Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon. Enligt 

Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén (2014) har platsen för intervjun stor 

betydelse för vart informanterna har sitt fokus. Valet av plats föll därför på att 

genomföra intervjuerna där informanterna normalt är iklädda sin roll som 

förskollärare. Informanterna har sedan fått svara på samma frågor med viss 

flexibilitet då jag ibland bett dem utveckla ett visst ämne eller kommentar. 

Varje intervju tog mellan 15-20 minuter att genomföra. 

  

4.5 Genomförande av analys 

Här presenterar jag min förförståelse för ämnet och sedan redovisas hur 

analysen har gått till för att läsaren ska kunna följa processen. 
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Min förförståelse 

Det första steget i analysarbetet blev att fundera över och identifiera min egen 

förförståelse för ämnet och frågorna. Jag har genom den verksamhetsförlagda 

utbildningen fått viss erfarenhet av och förståelse för hur det är att jobba med 

nyanlända barn. Jag har även fått en bild av de utmaningar som pedagogerna 

ställs inför kopplat till att vilja ge barnen bästa möjliga integration och 

samtidigt arbeta med uppfyllelse av målen i linje med läroplanen.  

Min egen förförståelse var att det kan vara svårt för förskollärarna att hinna 

med att integrera nyanlända barn, speciellt om barnen bara har rätt till allmän 

förskola, det vill säga 15 timmar i veckan. Hur det arbetas med integrering på 

förskolorna var enligt min förförståelse mycket beroende på förskollärarnas 

eget engagemang och kreativitet. Det kunde i vissa fall finnas tillgång till 

verktyg som t ex appar till surfplattor som kunde hjälpa till med översättning 

av ord, men i det stora hela saknades både resurser och verktyg. Det var 

mycket som skulle hinnas med på förskolan, även för de barn som har 

svenska som modersmål om man ser till målen i läroplanen.  

 

Transkribering, kodning och tematisering 

Nästa steg i analysarbetet var att lyssna igenom de inspelade intervjuerna och 

transkribera dem, för att lättare hitta gemensamma hållpunkter i 

informanternas svar på mina frågor. Vid transkriberingen så skrev jag ned 

intervjuerna ord för ord och gick tillbaks, om det var något som lät otydligt 

eller som jag inte förstod. 

Redan under intervjuerna och transkriberingen påbörjades min 

tolkningsprocess och jag fick en övergripande bild av hur informanterna 

upplevde de fenomen som intervjufrågorna syftade till att få fram svar på. 

För att öka min förståelse och besvara uppsatsens frågeställningar så gick jag 

igenom materialet igen och markerade intressanta delar som sedan kodades 

med relevanta ord. När kodningen av samtliga intervjuer var klart skrevs alla 

kodord ner i ett dokument och sorterades in under olika teman, för att 

förklara vad jag upptäckt i informanternas utsagor.  

Jag började med ett tema och fördjupade mig sedan i intervjuerna igen för att 

upptäcka förskollärarnas uppfattning i just det temat. Jag prövade sedan om 

det gick att göra en samlad tolkning av förskollärarnas upplevelser i de olika 

teman jag valt. Hade de en gemensam bild eller skilde den sig åt? I 

tolkningsprocessen funderade jag även över hur informanternas svar stod i 

relation till helheten, den tidigare forskningen och det övergripande syftet 
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och frågorna i uppsatsen. Min förståelse för förskollärarnas upplevelser 

ökade med varje tema som gicks igenom där jag hela tiden pendlade mellan 

del och helhet, och på så sätt grävde sig den hermeneutiska spiralen djupare 

ner i förståelsen.  

4.6 Reliabilitet 

Hur hög reliabilitet något har är beroende på hur det har undersökts. För att 

resultaten i denna uppsats ska vara tillförlitliga så behöver datainsamlingen 

ha skett på rätt sätt. Christoffersen och Johannessen (2012) skriver att 

reliabiliteten beror på vilka data som använts, hur datan har samlats in och 

hur den senare bearbetas.    

När en inspelad intervju ska överföras till skriven text så menar Kvale (1997) 

att det finns en del aspekter att ta hänsyn till. Exempelvis kan två personer, 

trots instruktioner, tolka en inspelad intervju på olika sätt när den ska 

transkriberas. Kvale (1997) menar vidare att i en inspelad intervju så finns 

mycket nyanser som till exempel röstlägen, tvekande och pauser som är svåra 

att få med och översätta till text.  

Jag anser att reliabiliteten i detta arbete är hög då jag har varit noga med att 

ställa samma frågor till samtliga informanter. I min urvalsprocess har jag valt 

att intervjua förskollärare då de har ansvaret för den pedagogiska 

verksamheten på förskolorna, och det innefattar även att arbeta med 

integrering av nyanlända barn i förskolan. 

4.7 Validitet 

Hur hög validitet något har är beroende av vad som undersökts. Enligt 

Löfdahl (2014), är validitet, eller giltighet, att man verkligen mäter det man 

tänkt mäta och ingenting annat. Det innebär att jag har behövt tänka över hur 

jag utformat mina intervjufrågor, vilka ord jag använt m.m. så att jag 

verkligen kunde få svar på det jag ville undersöka. 

Validiteten i detta arbete är säkerställd då jag varit noggrann med att utforma 

relevanta intervjufrågor, dokumenterat mitt urval, analysprocess samt 

ständigt gått tillbaks och jämfört med det övergripande syftet med uppsatsen. 

4.8 Etiska överväganden 

Det finns en samling forskningsetiska riktlinjer som jag har behövt förhålla 

mig till i detta arbete. Enligt Christoffersen och Johannesen (2012) så är det 

Vetenskapsrådet som punktat upp fyra huvudkrav som alla forskare måste ta 
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hänsyn till och kraven syftar till att skydda informanterna. De två första 

punkterna har jag valt att ta upp tillsammans eftersom de går i varandra. Jag 

har gett en kort beskrivning av varje krav nedan samt skrivit hur jag anser 

mig ha uppfyllt kraven.  

 

Informationskravet och samtyckeskravet 

För att de tilltänkta informanterna ska kunna ta ställning till om de vill delta i 

studien så är det viktigt att de får information om studiens syfte och hur 

undersökningen ska gå till. Löfdahl (2014) menar att informationskravet 

tillsammans med samtyckeskravet är de viktigaste principerna inom 

forskningsetik.  

Innan jag genomförde min datainsamling så tog jag kontakt med 

förskolecheferna för de aktuella förskolorna för att få deras godkännande, 

innan jag kunde ta kontakt med förskollärarna. Även detta är en viktig del 

enligt Löfdahl (2014). Varje tilltänkt informant fick både muntlig och 

skriftlig information om syftet med undersökningen, hur den insamlade datan 

hanteras samt att det var frivilligt att delta och de när som helst kunde återta 

sitt medgivande. 

  

Konfidentialitetskravet 

Informanterna måste garanteras konfidentilalitet så att information som givits 

under intervjun inte kan spåras tillbaks till informanten. För att avidentifiera 

datan så kan man till exempel byta ut ortsnamn eller namn på personer 

(Löfdahl, 2014). 

Jag valde att numrera mina intervjuer 1-6 och vid transkriberingen av det 

inspelade materialet, har jag avidentifierat namn på personer och platser som 

nämnts under intervjun. I resultatet presenteras informanterna med fiktiva 

namn. 

 

Nyttjandekravet 

Datan som samlas in får enbart användas i undersökningen och ingenting får 

sparas efter undersökningen är klar (Löfdahl, 2014). 

Efter jag har skrivit klart uppsatsen, genomfört seminariet och fått uppsatsen 

godkänd kommer jag att förstöra samtliga insamlade data. När det är gjort 

anser jag mig ha uppfyllt nyttjandekravet.  



Är 15 timmar i veckan tillräckligt för en god integration?   Elias Bengtsson 

17 

 

 

5 RESULTAT 

Här har jag valt att inleda med att presentera en sammanfattning av varje 

intervju med informanterna för att visa vad som sagts och vilka idéer och 

upplevelser var och en hade. Jag har tagit med relevanta citat från 

intervjuerna för att exemplifiera vad som sagts. För att förklara vad jag 

upptäckt i deras utsagor har jag sedan tematiserat resultatet utifrån vad jag 

kunde urskilja från intervjuerna under analysens gång. Slutligen så 

presenterar jag min tolkning och förståelse av intervjumaterialet kopplat till 

tidigare forskning i resultatdiskussionen. 

5.1 Intervjuer 

Här redovisar jag en sammanfattning av intervjuerna med var och en av 

informanterna. Sammanfattningarna visar bara det som är relevant för 

uppsatsen syfte och det innebär att vissa av intervjusammanfattningarna är 

längre än andra.  Det som inte redovisas här är till exempel information som 

gör att jag inte kan leva upp till konfidentialitetskravet i uppsatsen, 

upprepningar i informanternas svar eller sidospår som informanterna kommit 

in på och som inte har med uppsatsens syfte att göra. 

 

5.1.1 Intervju 1 - Anna 

Informanten Anna uppskattade att ungefär hälften av de nyanlända barn hon 

arbetat med hade bara rätt till 15 timmars förskola. Konsekvenserna för 

barnen, av att ha en begränsad förskolegång, upplevde hon i första hand var 

att det var svårare för dem att komma in i gruppgemenskapen och att utveckla 

det svenska språket.  

Ja men språket är ju jätteviktigt. För att inhämta ett språk så 

måste du ha kamrater att samspela med för de utvecklar ju 

varann bäst. En del får kanske väldigt lite tid hemma med det 

svenska språket tillsammans med jämnåriga. 

Vidare menar Anna att det tar längre tid för nyanlända barnen att lära sig hur 

det fungerar i förskolan men hon poängterar även att det är lika för barnen 

som har svenska som modersmål och bara går 15 timmar i veckan. Hon 

nämner att det kan vara svårare för barnen som bara har rätt till 15 timmar att 
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få en bra status i gruppen jämfört med de barnen som har mer tid på 

förskolan. 

Det handlar om samspel, turtagning och ömsesidighet... 

förståelse för varann. Det tar ett tag innan de lär sig men man 

förstår att det måste vara ännu svårare för de som inte har 

svenska som modersmål.  

På frågan om vad hon upplevde att hon kunde göra utifrån sin roll som 

förskollärare, för att möjliggöra god integration, så svarade hon att det 

handlade om samma sak som med alla barn, att möta barnet och 

vårdnadshavarna där de är och utgå från dem. Hon upplevde att hon kunde 

bidra till de nyanlända barnens integration genom att försöka få dem att 

känna trygghet på förskolan.  

Det är grundläggande att de känner sig trygga. Många kan ha 

en otrygg situation som kanske har flyttat mycket och så. Att de 

känner att vi står kvar här och att vi inte flyttar på oss. Att vi 

finns här för dem. 

Vidare så var det även viktigt med en tillåtande atmosfär för lek för olika 

individer enligt Anna. Alla barn har olika förutsättningar och leken är 

grundläggande för att kunna lära ut bland annat språk. I leken kan 

förskollärarna stötta de barn som har svårt för till exempel språkljud och 

Anna berättar att de jobbar mycket med fonem.  

På sista frågan där jag ber henne tänka fritt hur den mest optimala förskolan 

skulle se ut kopplat till nyanlända barn och målen i LPFÖ 98, så svarade hon 

att barngrupperna inte skulle få vara större än tio barn så att förskollärarna 

kan möta de nyanlända barnens behov av närhet i de fall som det behövs. 

Sedan skulle barnen få gå mer tid i förskolan.                   

Det optimala hade varit att de får gå här 5 timmar varje dag. 

Det ska vara en kontinuitet och att de känner en trygghet i att 

det blir lika varje dag. Det hade varit det absolut bästa och 

optimala för dem. 

Hon önskade också möjligheter för ett helt annat samarbete med barnens 

vårdnadshavare och hon kände att förskolan kan göra en stor insats vad det 

gäller det kulturella utbytet. Hon önskade även en närmare kontakt med 

integrationscenter, barnavårdscentralen och socialförvaltningen då hon 

upplever att många familjer till nyanlända barn har kopplingar dit. Vid 

inskolning så skulle förskollärarna i samarbete med vårdnadshavarna göra 

hembesök hos de nyanlända barnen för att få lite mer bakgrund och fånga 
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upp vilka intressen barnen har på ett snabbare sätt, vilket skulle kunna bidra 

till att underlätta integrationsprocessen.  

5.1.2 Intervju 2 – Beata 

Inledningsvis under intervjun så uppskattar Beata att ungefär en tredjedel av 

de nyanlända barnen hon arbetar med har en begränsad förskolevistelse på 15 

timmar i veckan. Hon upplever att konsekvenserna för de nyanlända barnen i 

första hand är att kvalitén på tiden som de faktiskt är på förskolan kan 

variera, och hon känner ibland en stress att som förskollärare fylla den 

begränsade tiden med det som barnen behöver för att utvecklas, istället för att 

bara ta dagen som den kommer. Den begränsade tiden kan enligt henne 

orsaka att inlärningen av det svenska språket kan ta längre tid i anspråk, 

liksom det sociala samspelet med andra barn och inlärning av den svenska 

kulturen. Minst konsekvenser upplever hon att det blir det för de nyanlända 

barn som har kontinuitet i sitt schema och är på förskolan tre timmar varje 

dag, och om förskollärarna då har möjlighet att anpassa verksamheten till 

barnens tider.  

På frågan om vad hon anser är viktigt utifrån sin roll som förskollärare för att 

kunna möjliggöra en god integration för de nyanlända barnen, så svarar hon 

att hon tycker att hennes roll är mycket viktig för dem. 

Jag anser att jag har en väldigt stor roll som förskollärare. Det 

är därför jag tycker det är väldigt intressant och lärorikt att 

jobba med nyanlända. Det är viktigt att det får en bra start. Det 

är vi som sätter starten för dem. Varje gång jag kommer till 

jobbet så påverkar jag barnen otroligt mycket hur jag är som 

människa. Jag måste vara närvarande och se barnens 

utveckling och kunna stötta dem.  

För att stötta de nyanlända barnen i deras integrationsprocess så tycker hon 

att det är viktigt att både barnen och vårdnadshavarna känner sig välkomna 

till förskolan och att skapa en bra atmosfär. Det ska vara något positivt att 

komma till förskolan. Relationen med vårdnadshavarna upplever hon som 

viktig för de nyanlända barnens integration och hon funderar mycket på hur 

hon ska nå fram till vårdnadshavarna med annat modersmål, om de ännu inte 

ha lärt sig det svenska språket.  

Beata beskriver att på den för henne mest optimala förskolan för nyanlända 

barn så finns det mycket resurser inom språk. Det skulle enligt henne finnas 

förskollärare som talade alla språk och hade kunskap om alla kulturer som 

förekommer bland barnen på förskolan. Hon ville även att samtliga 
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förskollärare på förskolan skulle få mer utbildning inom att lära ut språk till 

barn med annat modersmål än svenska.         

Fortbildningar inom språk! Hur stöttar jag barn som kanske 

inte har superbra modersmål? Hur kan jag stötta dem i 

svenskan? Finns det hjälpmedel? Ja, hur får man en bra 

pedagogisk verksamhet? 

Hon nämner även att det finns så många andra sätt att kommunicera på 

förutom just talat språk och att mer kunskap om det skulle kunna underlätta 

kommunikationen. Det kunder handla om till exempel bilder, tecken som 

stöd och kroppsspråk.  

 

5.1.3 Intervju 3 – Cecilia 

Cecilia uppskattar att hälften av de nyanlända barnen som hon jobbar med, 

går 15 timmar i veckan. Hon berättar att hon upplever att de största 

konsekvenserna av att ha en tidsbegränsad förskolegång är att det blir svårare 

och tar längre tid att komma in i gruppen för barnen.    

Femton timmar räcker inte till. De behöver mycket mer på 

grund av att de behöver komma in i det sociala samspelet. Det 

är ju inte bara språket. Det är ju det här med gruppgemenskap 

också. 

Hon förklarar att språkinlärningen kan bli påverkad för barnen som inte går 

på förskolan varje dag, då de ofta får ett väldigt hackigt schema som gör det 

mycket svårare för dem att få kontinuitet och ta till sig det svenska språket. 

Hon menar att språket är en viktig faktor för att integreras och kan barnen 

inte göra sig förstådda så kan hon uppleva en väldig frustration hos dem.  

På frågan om vad hon tycker är viktigt utifrån sin roll som förskollärare 

kopplat till integration av de nyanlända barnen, så säger Cecilia att hon att 

närhet och förståelse är centralt. Hon arbetar med att vara en nära pedagog 

som lyssnar på barnen, är lyhörd och visar att hon förstår barnens frustration 

om barnen uttrycker de känslorna. Vidare säger hon att det är mycket viktigt 

att de känner sig välkomna till förskolan precis som vilket barn som helst, 

och att man som förskollärare måste ha en stor förståelse för att de nyanlända 

barnen kan ha skrämmande upplevelser med sig från sin tid på flykt. 

Man vet ju inte deras bakgrund, oftast får man ju inte tillräcklig 

information. Man vet ju inte vad de har varit med om innan. 
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Hur mycket kan de vara med andra barn? Många kanske har 

erfarenhet av bara vuxna runt omkring sig.  

Hon upplever att hon kan bidra till de nyanlända barnens integration genom 

att vara just lyhörd och finnas där för barnen men även för vårdnadshavarna. 

Cecilia menar att det är viktigt att både barn och vårdnadshavare känner att 

det går att lita på förskolan och förskollärarna. Att skapa goda relationer är en 

viktig grund för att sedan kunna bygga vidare på förtroendet.  

Första mötet med familjen är otroligt viktigt... och varje dag. 

Mötet i hallen har jag propsat på väldigt, väldigt mycket, att det 

är jätteviktigt att de får en bra start på dagen. 

Cecilia har även varit med om att vårdnadshavare till nyanlända barn har 

ifrågasatt begränsningen till 15 timmar i veckan då de själva upplevt att 

barnen behöver gå mer tid på förskolan. Reglerna kring 15 timmar i veckan 

kan ju skilja sig mellan olika kommuner och då får Cecilia och hennes 

kollegor förklara för vårdnadshavarna att kommunen de bor i har inte har 

fattat något beslut om utökad tid. 

På frågan om hur den mest optimala förskolan skulle se ut för de nyanlända 

barnen kopplat till lärandemålen i LPFÖ 98 så är Cecilia tydlig med att det 

behöver vara en bra blandning av barn med olika kulturer i barngrupperna. 

Förskolegrupper med enbart nyanlända barn är inte att föredra enligt henne 

då det kan skapa ett utanförskap och försvåra integrationen.  

Jag har sett många olika exempel på förskolor med nyanlända 

barn och den som jag anser att barnen lär sig mest på är ju den 

här när man blandar de olika kulturerna. Så att det inte blir 

segregerat utan integrerat. Mycket blandning så att det inte blir 

vi och dem. 

Hon önskade även att förskollärarna skulle få utbildning i hur man bäst 

integrerar nyanlända barn i förskolan. Flyktingströmmarna har ökat och hon 

menar att både Sverige och resten av världen ser helt annorlunda ut idag än 

bara för några år sedan. Det är därför viktigt att även anpassa förskolans 

verksamhet till de nya förutsättningarna och hon upplever att hon och hennes 

kollegor inte har tillräckligt med utbildning för att möta de behoven.  

 

5.1.4 Intervju 4 – Doris 

I den barngrupp som Doris arbetar med återfinns de yngre barnen på 

förskolan, och uppskattningsvis 1/6 av de nyanlända barnen bara rätt till 15 
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timmars förskola i veckan. Hon säger att de flesta av barnens vårdnadshavare 

studerar svenska för invandrare, vilket ger barnen rätt till längre vistelsetid.  

Konsekvenserna för de nyanlända barnen med 15 timmars vistelsetid i 

veckan tycker Doris framför allt är att det tar längre tid för dem att komma in 

i förskolans verksamhet och lära sig det svenska språket.  

Det tar längre tid för dem att komma in i barngruppen. 

Speciellt yngre barn som kan vara sjuka mycket och borta i 

perioder och då tar det längre tid att komma in och... ja längre 

tid innan de blir trygga.  

Utifrån sin roll som förskollärare så tycker Doris att det är viktigast att hjälpa 

de nyanlända barnen att ta till sig språket och lära sig den svenska kulturen. I 

begreppet kultur räknar hon in svenska högtider, traditioner, rutiner och annat 

som barnen har nytta av att lära sig. Hon menar också att det är viktigt att 

arbeta för mångfald och förståelse genom att till exempel lära både sig lite 

om de nyanlända barnens egna kulturer och traditioner. 

Doris bidrar till de nyanlända barnens integration genom att följa läroplanen 

och försöka se vad barnen är i behov av, så förskollärarna kan skapa en 

verksamhet som gynnar alla barn i gruppen. I Doris barngrupp har det varit 

mycket sångsamlingar som hon tycker är den stor del i inlärning av språket 

för de minsta barnen på förskolan. Hon menar också att det är viktigt att 

barnen känner sig trygga för att kunna ta till sig det som lärs ut och integreras 

på bästa sätt.   

Det är viktigt att försöka inge tryggheten. Jag försöker mycket 

med taktil beröring och sådana grejer. Man pratar ju med dem 

hela tiden ändå men det kanske inte är det som är tyngdpunkten 

i tryggheten.  

Om Doris skulle få bestämma hur den optimala förskolan skulle se ut för 

nyanlända barn så vill hon se en bättre blandning av svenskfödda barn och 

barn med annan härkomst i barngrupperna för att minska segregationen. Hon 

använder också ordet “språkbada” när hon pratar om hur hon upplever att de 

nyanlända barnen på bästa sätt tar till sig det svenska språket. I en barngrupp 

med få svensktalande barn blir det mest bassvenska som talas av 

förskollärarna och hon tycker att det är viktigt att försöka utmana barnen i 

språk.  

Vidare önskar hon att de nyanlända barnen skulle ha rätt till minst 25 

timmars förskola i veckan, fördelat på 5 timmar per dag. Det skulle enligt 

henne ge barnen en bra kontinuitet och bättre möjligheter att ta till sig språk 
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och rutiner på förskolan. Hon ser även ett behov av att ha tillgång till 

personal som kan flera språk och kan komma in i verksamheten ibland.   

Det skulle inte vara fel att ha tillgång till personal som har 

flera språk eller om det är någon som kommer in en gång i 

veckan eller något sådant. Inte för undervisning av barn utan 

som en hjälp både för barnen och föräldrarna i 

kommunikationen. 

Doris nämner också att även om det finns forskning på att det är bra om barn 

kommer in i förskolans verksamhet så kan man alltid fundera på hur snabbt 

de yngsta nyanlända barnen ska in i den svenska förskolan. Hon påpekar att 

det är viktigt att få med sig språket så tidigt som möjligt men samtidigt 

behöver barnens eget modersmål sitta ordentligt först innan de riktigt kan 

tillgodogöra sig ett nytt språk. 

 

5.1.5 Intervju 5 – Emma 

Emma uppskattar att ungefär en tredjedel av de nyanlända barnen i hennes 

barngrupp går på förskolan 15 timmar i veckan. De negativa konsekvenser 

som hon upplever är att de nyanlända barnen inte får kontinuitet på sin 

förskolegång. Det i sin tur kan få olika konsekvenser för de nyanlända barnen 

beroende på hur väl de tar till sig det nya språket och hur sociala och 

utåtriktade de är. Emma tycker att 15 timmar är en bra start men att barnen då 

gärna får gå korta tretimmarsdagar under måndag till fredag för att få just 

kontinuiteten. Hon ser att de helst går mellan klockan 9-12 då det är mycket 

aktiviteter på förskolan under den tiden och inte så mycket mat och vila. 

Emma säger att just nu finns ingen tid avsatt för planering av verksamheten 

så ibland känner hon att barnen går sina 15 timmar på förskolan men att hon 

inte riktigt kommer vidare i utvecklingen med barnen som hon vill. Då skulle 

lite fler timmar i veckan kunna ge en större möjlighet till utveckling för 

barnen, men hon tycker att i det stora hela handlar det om att verksamheten 

inte är optimalt planerad, eller är planerad alls för barnen.  

Hon tillägger att hon ser en risk med att de nyanlända barnen skulle få rätt att 

gå mer än 15 timmar per dag, just för att de är nyanlända. Det skulle enligt 

henne kunna skapa konflikter och missnöje bland de svenskfödda 

vårdnadshavarna. Hon önskar istället att kommunen och andra aktörer blev 

mer involverade i integrationsprocessen för de nyanlända barnen och att 

mycket av det ligger på föräldrarnas ansvar att ta med barnen på de olika 
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aktiviteterna. Det kan handla om till exempel barnteater på biblioteket eller 

kyrkans barntimme.  

För att bidra till de nyanlända barnens integration på bästa sätt så arbetar hon 

för att få goda relationer med barnen och deras vårdnadshavare. Det gör hon 

bland annat genom att prata med dem i hallen vid hämtning och lämning och 

intressera sig för deras kultur. Hon nämner att de har en mångkulturell 

almanacka i hallen där alla högtider finns med, och att hon frågar 

vårdnadshavarna om hur de firar sina högtider och vilka traditioner de har. 

Hon bidrar även genom att uppmuntra barnen att tala sitt modersmål på 

förskolan då många av barnen inte vågar prata och är blyga då de inte kan det 

svenska språket än. Förskollärarna på hennes avdelning hade börjat med att 

alla barnen fick säga “tack för maten” på sitt modersmål och att det gav 

ringar på vattnet.                                                 

En del barn vågade inte prata sitt modersmål på förskolan 

överhuvudtaget, men när vi började säga “tack för maten” och 

“hej” så försvann det hindret. Barnen blev intresserade av att 

veta vad det heter på olika språk. De vågade mer och mer.      

För att skapa den optimala förskolan för nyanlända barn och deras 

förutsättningar, så vill Emma se fler förskollärare från andra länder som kan 

olika språk och kan hjälpa barnen med till exempel modersmålsundervisning. 

Ett samarbete med eleverna som läser svenska för invandrare skulle också 

kunna vara en möjlighet. Hon nämner återigen kommunen som en 

samarbetspartner för att skapa bättre möjligheter för en god integration för de 

nyanlända barnen.  

Det behövs ett större nätverk. Samarbeta lite med biblioteket 

och alla möjligheter som finns inom kommunen. Att kommunen 

kan ge lite mer information om vad som finns på alla olika 

språk. 

Hon vill även se en bättre fördelning av nyanlända barn i barngrupperna och i 

kommunen. Enligt henne får de nyanlända barnen gärna gå mer är 15 timmar 

i veckan men då är det under förutsättning att det även finns mer 

personalresurser för att täcka upp det. Emma tycker att barngrupperna i sig 

borde vara lite mindre då det ibland kan bli en lite stressig miljö på förskolan. 
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5.1.6 Intervju 6 – Frida 

I Fridas barngrupp finns bara ett nyanlänt barn som bara har rätt till 15 

timmars förskola i veckan. Hon upplever att de allra flesta nyanlända barnen 

som kommer till förskolan har rätt till mer tid då föräldrarna arbetar eller 

utbildar sig.  

Frida säger att hon inte upplever några direkta konsekvenser för de nyanlända 

barnen som bara har 15 timmars förskola i veckan, men hon påpekar också 

att det kan finnas behov av att få mer tid i förskolan beroende på vilka 

förutsättningar barnet har. En del barn har enligt Frida väldigt lätt för att lära 

sig ett nytt språk medan andra har det svårare och behöver mer stöttning. Hon 

menar att kontinuiteten på förskolevistelsen är viktigare än att ha mer tid. 

De kan ha behovet av att vara här varje dag och just de här 

timmarna när det händer lite mer. Vi har ju pedagogiskt hela 

tiden så sett men just de här timmarna mellan typ 9-12 har vi 

möjlighet att göra lite mer saker med barnen. Annars är det ju 

mat och vila. 

Frida berättar vidare att hon inte tycker att förskolan ska ha så mycket ansvar 

i barnens lärande och att de kan lära sig saker hemma också tillsammans med 

sina föräldrar. Hon upplever miljön i förskolan som stressig och tycker att 

barnen ska gå så lite som möjligt i förskolan. Hon påpekar att hennes 

uppfattning om 15 timmars förskola gäller allmänt, alltså inte bara nyanlända 

barn som lever med föräldrar som kanske själva håller på att gå igenom en 

integrationsprocess. Enligt Frida så har hon och hennes kollegor ingen tid 

avsatt för planering av verksamheten, och det skulle behövas mer 

personalresurser för att kunna tillgodose alla barns behov av stöd i inlärning. 

Hon säger att krasst sett så spelar det ingen roll om de nyanlända barnen går 

15 eller 30 timmar i förskolan per vecka, för som det ser ut nu så har de inte 

möjlighet att lägga mer tid på barnen i alla fall. 

Det behövs mer personal. Jag kan inte hjälpa till på det sättet 

jag vill när man behöver lägga extra tid på någon som inte kan 

svenska och det... ja, det handlar om personal och mindre 

barngrupper. 

Frida känner att hon är begränsad utifrån sin roll som förskollärare att kunna 

bidra till de nyanlända barnens integration då hon upplever att hon och 

hennes kollegor inte hinner planera verksamheten för barnen alls, utan får 

mest “släcka bränder”. Hon säger vidare att eftersom de inte hinner planera så 

får de inget bra gjort heller, mer än spontana saker och hon upplever detta 

som ett stort problem. 
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På frågan vad hon upplever att hon ändå kan bidra med till de nyanlända 

barnens integration så säger hon att hon försöker vara där för dem och stötta 

där det behövs.  

När jag ställer min sista fråga som handlar om att Frida själv får beskriva hur 

hon tycker att den mest optimala förskolan ser ut för de nyanlända barnen så 

svarar hon att det först och främst behövs mer personal. Förskollärarna ska få 

tid avsatt för att i lugn och ro kunna planera verksamheten för barnen. Hon 

önskar att hon och hennes kollegor fick utbildning i de behov som finns i 

barngruppen. Är det barn som är i behov av att lära sig svenska så ska 

förskollärarna utbildas i det och veta om vilka verktyg som finns och hur de 

ska användas.  

Det kan ju vara så att någon specialpedagog säger att vi ska 

använda bilder, stödbilder. Jag men hur gör man det då? Alltså 

mer än att jag förstår vad de är till för. 

Frida återkommer igen till resursbristen på hennes arbetsplats men om 

förutsättningarna vore annorlunda, det vill säga att om det fanns tillräckligt 

med personal och det fanns tid avsatt för planering så skulle situationen se 

lite annorlunda ut. Hon tycker dock ändå att 15 timmar förskola per vecka 

ska vara grundregeln, men att den ska kunna utökas om man ser att behovet 

finns. Hon säger vidare att om föräldrarna själva fick bestämma och att det 

var fritt att komma och gå som de ville, så skulle barnen vara på förskolan på 

heltid.  

 

5.2 Tematiserat resultat 

Här nedan presenteras de teman som jag fick fram under min bearbetning och 

kodning av intervjuerna. Rubrikerna anger det tema som resultatet sorterats 

in under vid tematiseringen. Först redovisas vad informanterna själva kände 

att de kunde bidra med i fråga om nyanlända barns integration följt av hur de 

önskade att förutsättningarna såg ut för att på bästa sätt kunna arbeta med 

barnens integration. Slutligen presenteras de konsekvenser som 

informanterna upplever kan uppstå för de nyanlända barnens integration vid 

begränsning av förskolevistelsen till 15 timmar i veckan. Det finns ingen 

särskild tanke med ordningen av varken rubrik eller underrubrik. I slutet av 

detta kapitel finns en sammanfattning av resultaten.  



Är 15 timmar i veckan tillräckligt för en god integration?   Elias Bengtsson 

27 

 

5.2.1 Informanternas bidrag till integrationsprocessen 

Informanterna gav flera förslag på vad man som förskollärare kunde göra för 

att bidra till de nyanlända barnens integration.  

Bemötande av barn och föräldrar 

Mottagandet i hallen när barnet kommer till förskolan är mycket viktigt. Där 

börjar dagen och barnet ska känna att det blir sett och att hen är välkommen 

till förskolan. I hallen finns även möjlighet för informanterna att skapa en 

god relation till barnets föräldrar eller vårdnadshavare, vilket bäddar för ett 

gott samarbete. En annan sak som togs upp var att det är viktigt att vara 

lyhörd inför barnets behov och signaler.  

Skapa trygghet 

Förskolan behöver vara en trygg plats för att det nyanlända barnet ska kunna 

utvecklas och integreras. Informanterna menar att förskollärarna kan bidra till 

detta genom att skapa ett bra klimat på förskolan med en tillåtande atmosfär, 

vara närvarande med barnen och stötta och lyssna där det behövs.  

Det är även viktigt att skapa förtroende och då kan ibland avsaknaden av ett 

gemensamt språk göra att de får hitta andra lösningar. En del av barnen är 

närhetssökande och då gäller det att försöka möta upp det behovet.  

Lära ut språk och kultur 

En del barn har svårare än andra att ta till sig ett nytt språk. Informanterna 

kan i sin roll som förskollärare bidra till de nyanlända barnens integration 

genom att öva på svenskan, sätta ord på saker, använda fonem, bilderböcker 

och tecken som stöd. Ett exempel på detta var att i en av barngrupperna fanns 

det en rutin för att hjälpa till att öppna upp för att barnen ska släppa blyghet 

och våga använda sitt modersmål på förskolan, något som är viktigt för att 

kunna lära in det svenska språket bättre. 

Förutom att hjälpa de nyanlända barnen att ta till sig det svenska språket så 

lär förskollärarna även barnen om svensk kultur, svenska seder och normer. 

Det är viktigt att som förskollärare vara en bra förebild för barnen och flera 

av informanterna nämnde att de upplever att de har en mycket viktig roll för 

barnet. 

5.2.2  Informanternas önskemål för en bättre integration 

Min sista fråga i intervjuerna handlade om att informanterna själva skulle få 

fantisera om hur den optimala förskolan skulle se ut. Jag använde deras svar 
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för att tolka ut vad de saknade i dagsläget för att kunna skapa den mest 

optimala integreringen för de nyanlända barnen.  

Samverkan 

Det behövs mer samverkan mellan olika samhällsfunktioner för att öppna upp 

för en bättre integration och att fler aktörer blir involverade. Exempel på detta 

är närmare kontakt med integrationscenter och socialförvaltningen eftersom 

många barn och deras vårdnadshavare har kopplingar dit. Elever från SFI 

med samma modersmål som de nyanlända barnen skulle kunna komma på 

besök för en språkträff. Biblioteket och svenska kyrkan är också möjliga 

önskvärda aktörer för att lära språk och kultur. Dit skulle föräldrarna kunna ta 

sina barn även på fritiden för att delta i någon barngrupp eller titta på teater, 

låna böcker etc.  

Ett bättre samarbete mellan föräldrar/vårdnadshavare och förskolan för att 

underlätta integration är också önskvärt. Många föräldrar till nyanlända barn 

vill gärna vara med i verksamheten men i dagsläget finns det inte några 

resurser för detta.  

Resurser 

Det behövs mer resurser av olika slag för att informanterna ska kunna utföra 

sitt uppdrag på bästa sätt. Det mest akuta är bristen på personal och att 

barngrupperna är för stora. I dagsläget saknas det möjlighet att gå iväg med 

ett enskilt barn för att göra något om det behövs, för då blir kollegan ensam 

med resten av barngruppen. Det gör det svårt för förskollärarna att möta upp 

behov av till exempel närhet hos barn som behöver det. 

Det finns ett behov av språkresurser på förskolorna som kan hjälpa till att 

stötta i inlärningen av det svenska språket. Resurserna kan till exempel vara i 

form av flerspråkiga förskollärare som talar barnens modersmål, eller 

platstolkar som kommer med jämna mellanrum. Det kan även vara att 

integrera modersmålsundervisning i förskolans verksamhet för de nyanlända 

barnen.    

I dagsläget finns det ingen tid avsatt för planering på grund av resursbristen. 

Det resulterar i att verksamheten med barnen inte blir så bra som den kan bli 

och förskolans läroplan hinns inte med. Nu handlar det mest om att göra det 

nödvändigaste för att dagen ska flyta på, och det saknas även möjligheter att 

ha tid för dokumentation.                           
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Utbildning 

Det finns enligt informanterna ett stort behov av fortbildning i hur de på bästa 

sätt kan hjälpa till med språkinlärningen för nyanlända barn som har ett annat 

modersmål än svenska.  

Barngrupper och vistelsetid 

Barngrupperna behöver bli mindre och det skulle ges möjlighet för 

pedagogerna att kunna lägga mer tid på varje barn. Med stora barngrupper så 

blir miljön stimmig även om det finns tillräckligt med pedagoger.  

De nyanlända barnen behöver komma regelbundet till förskolan, gärna 

måndag till fredag för att inte komma efter i språkinlärningen eller 

gruppgemenskapen. Barnen behöver inte gå heltid, utan det viktiga är att det 

blir kontinuitet i schemat så alla får vara med på det som händer i 

verksamheten.  

Även om det går att dela upp en förskolevistelse på 15 timmar per vecka till 

att barnet får gå 3 timmar varje dag under måndag till fredag, så kan det bli 

för kort tid för förskollärarna att hinna med allt som ska göras. Ett förslag är 

att 5 timmar per dag vore mer lämpligt om behovet finns, vilket skulle ge en 

vistelsetid på 25 timmar per vecka.                 

En bra blandning i gruppen av barn med svenska som modersmål och 

nyanlända barn är att föredra. Det kan hjälpa med inlärning av språket för de 

barn som inte har svenska som modersmål att interagera med barn som talar 

svenska.  

Information 

Informanterna menar att de behöver ibland mer information om de nyanlända 

barnens bakgrund för att få en bättre bild av vad de upplevt innan de kom till 

Sverige, men även hur de har det i dagsläget. På så sätt kan förskollärarna 

lättare anpassa sitt bemötande för att underlätta för barnen.  

5.2.3 Eventuella konsekvenser vid tidsbegränsad förskolevistelse 

Under intervjuerna framkom det att informanterna upplevde att det kan bli 

negativa konsekvenser för de nyanlända barn som bara har rätt till 15 

timmars förskola per vecka. Det finns dock nyanlända barn som har lätt för 

att lära sig ett nytt språk och anpassa sig och därför inte är i behov av utökad 

tid för att integreras bättre. Rätt till mer tid ska kunna ges i de fall som barnet 

är i behov av det. De möjliga konsekvenser för de barn som är i behov av mer 

tid än 15 timmar i veckan, och som nämndes under intervjuerna var följande:  
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Socialt samspel 

Att bara ha rätt till 15 timmars förskola per vecka kan få konsekvenser för det 

sociala samspelet för barnen. Det är viktigt att barnen får lära sig de sociala 

koderna som till exempel turtagning och matsituationer på förskolan. Det 

gäller naturligtvis samtliga barn och inte bara nyanlända.  

Barn kan leka och interagera med varandra utan att tala samma språk och ett 

hackigt schema med flera dagars bortavaro från förskolan, gör att de 

nyanlända barnen kan få svårt att komma in i gruppgemenskapen. Det kan 

vara svårt att hitta sin placering i gruppen och barnen som har en mer 

kontinuerlig gång på förskolan får en bättre status i gruppen.   

Språk och kultur 

Det är viktigt för de nyanlända barnen att lära sig det svenska språket för att 

få en god integration. Just språket är något som kan bli negativt påverkat av 

att bara ha rätt till 15 timmars förskola, eftersom förskolan ibland kan vara 

den enda platsen där de nyanlända barnen kommer i kontakt med det svenska 

språket.  

I hemmet talas uteslutande det modersmål som föräldrarna har om de ännu 

inte lärt sig svenska. Barnet blir därmed beroende av förskolan för att lära sig 

språket. Dock är det viktigt att de nyanlända barnen får fortsätta att utveckla 

även sitt modersmål eftersom det är mycket lättare att ta till sig ett nytt språk 

om modersmålet sitter.  

En annan negativ konsekvens som kan uppstå för de nyanlända barnen är att 

det tar längre tid att lära sig om svensk kultur, rutiner, seder och förskolans 

värdegrund som alla syftar till att göra det lättare för barnen att förstå och 

orientera sig i det samhälle de lever i.  

Trygghet 

De nyanlända barnen, som bara går 15 timmar i veckan, missar helheten på 

förskolan när schemat blir upphackat och oregelbundet. Att ha en kontinuitet 

på sin förskolevistelse med fasta rutiner och en förutsägbarhet skapar 

trygghet, vilket är viktigt för många av de nyanlända barnen.  

Det är svårt att veta vad barnen har med sig för upplevelser innan de kom till 

Sverige och därför är det viktigt att förskolan blir en trygg plats för dem. 

Därför kan det vara bra att få en kontinuitet i förskolevistelsen och komma in 

i förskolans rutiner och förutsägbarhet.  
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5.3 Sammanfattning  

Här har jag valt att sammanfatta resultatet utifrån de teman som presenterades 

här ovan. Diskussion av resultatet, där jag presenterar min förståelse samt 

koppling till tidigare forskning, tas upp i resultatdiskussionen som kommer i 

efterföljande kapitel.  

För nyanlända barn som bara har rätt till 15 timmars förskola i veckan så kan 

det förekomma konsekvenser i olika omfattning. Konsekvenserna kan bestå i 

att barnen inte riktigt kommer in i det sociala samspelet i gruppen på grund 

av oregelbundna tider, samt längre perioder av frånvaro från förskolan på 

grund av exempelvis sjukdom. Oregelbundenheten och de få timmarna i 

förskolan kan även få konsekvenser för de nyanlända barnens känsla av 

trygghet, språkutveckling samt förståelse för den svenska kulturen. 

För att bidra till de nyanlända barnens integration så uppgav informanterna 

att de fokuserade på bemötande av barnen och hur de kunde skapa en 

välkomnande atmosfär. Att göra förskolan till en trygg plats är viktigt, 

speciellt för de barn som är i extra behov av det på grund av exempelvis 

jobbiga upplevelser från tiden innan de kom till Sverige. Informanterna 

arbetade även med lärande och speciellt språkinlärning på olika sätt för de 

nyanlända barnen. Det kunde vara genom att använda fonem, bilder, sätta ord 

på saker och på andra sätt väcka nyfikenhet för språk.  

 

6 DISKUSSION 

Detta kapitel är uppdelat i två delar. Det inleds med en resultatdiskussion där 

jag presenterar min förståelse för förskollärarnas uppfattning i de 

frågeställningar jag har för att uppfylla uppsatsens syfte, och jag kopplar den 

till den tidigare forskning som jag tog upp i början av detta arbete. Efter 

resultatdiskussionen följer en metoddiskussion där jag kritiskt granskar 

undersökningens metod och genomförande. Detta kapitel avslutas sedan med 

förslag på fortsatt forskning.  

6.1 Resultatdiskussion 

Förskollärarnas arbete med att skapa en atmosfär på förskolan, som ger de 

nyanlända barnen en känsla av trygghet är viktigt, för att de ska integreras på 

bästa sätt. Känslan av trygghet är både något som kan påverkas av att ha en 
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oregelbunden förskolevistelse med få timmar, och något som förskollärarna 

kan bidra med för att skapa förutsättningar för en god integration. Nyanlända 

barn som har med sig traumatiska upplevelser från tiden på flykt behöver 

trygga relationer och Lunneblad (2017) menar att en förskollärare kan arbeta 

med att upprätta en trygg relation till ett barn som är i behov av det. Hurley et 

al. (2012) belyser vikten av en trygg miljö i förskolan för att nyanlända barn 

ska kunna anpassa sig till livet i det nya landet. Förskolan är dock bara en del 

av de nyanlända barnens vardag och integration i det svenska samhället sker 

inte enbart genom förskolans försorg, men riktlinjerna i Läroplanen för 

förskolan visar att förskolan ändå är en viktig del av integrationen för de 

nyanlända barnen. Känslan av trygghet är därför viktigt för de nyanlända 

barnens integration och för att kunna ta till sig allt som förskolan har att 

erbjuda.  

Kontinuitet är en annan viktig del för nyanlända barns integration i förskolan. 

Kontinuiteten bidrar, bland annat till känslan av trygghet för barnen eftersom 

förskolan har sina rutiner och samma saker händer varje dag. Det gör de 

nyanlända barnens vardag mer förutsägbar och detta gynnas av ett schema 

där barnen får gå i förskolan måndag till fredag och ta del av förskolans 

vardagsrutiner som samlingar, matsituationer, vila etc. Det finns redan idag 

möjlighet att dela upp 15 timmar i veckan under måndag till fredag, vilket 

skulle ge barnet tre timmars förskolevistelse per dag. Dock kan tre timmar 

per dag vara för kort tid för en del av barnen och fem timmar per dag skulle 

vara mer optimalt för att hinna det som behöver göras. Barn lär sig även 

mycket i hemmet men vårdnadshavarna kanske själva är mitt uppe i sin egen 

integreringsprocess så förskolan är en bra möjlighet för de nyanlända barnen 

att interagera med förskollärare och andra barn som pratar svenska. Genom 

kontinuitet i sitt tidsschema så får de nyanlända barnen bra förutsättningar för 

att integreras.  

Att lära sig det nya språket och kulturen är en annan viktig del för de 

nyanlända barnens integration. För att kunna förstå och göra sig förstådd fullt 

ut och kunna integreras i det nya landet så behöver de lära sig språket. Detta 

bekräftas av både Hurley et al. (2012) och Tang och Adams (2010) som 

belyser det i sina respektive studier. Lunneblad (2017) påpekar i sin studie att 

det saknas forskning inom området då det mesta av forskningen som finns till 

hands idag handlar om de traumatiska upplevelser som barnen ibland bär 

med sig. I förskolan lär sig de nyanlända barnen även om svensk kultur, seder 

och rutiner som är en del i att integreras. Det kan diskuteras hur snabbt de 

minde nyanlända barnen ska in i förskolan eftersom det är lättare att ta till sig 

ett nytt språk om man har ett bra utvecklat modersmål först. Förskolan ska 

dock enligt Läroplanen för förskolan stötta de nyanlända barnen i att utveckla 
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sitt modersmål liksom att lära sig det svenska språket. För att de nyanlända 

barnen ska kunna interagera med förskollärarna, andra barn och utvecklas i 

ett socialt sammanhang så behöver de lära sig det svenska språket.  

Förskollärare som arbetar med nyanlända barn skulle behöva mer utbildning 

kring språk och hur man kan lära ut ett språk till ett barn som inte har svenska 

som modersmål. Detta skriver Tang och Adams (2010) om i sin studie då det 

enligt dem är viktigt att förskollärarna har den kunskap som krävs för att 

kunna se de nyanlända barnens behov och styrkor för att kunna hjälpa dem på 

bästa sätt. Det finns olika sorters verktyg för inlärning av språk som 

förskolelärarna kan ha att tillgå, så som till exempel appar och stödbilder. Om 

kunskapen hur de ska används saknas så används hjälpmedlen kanske inte 

alls eller inte så effektivt som de skulle kunna. Även om förskollärarna ändå 

lär nyanlända barn svenska redan idag, så skulle utbildning kunna bidra till 

att barnen tar till sig det svenska språket lättare. Om förskollärare som arbetar 

med nyanlända barn får möjlighet att utbilda sig inom hur man lär ut ett 

främmande språk, så hjälper det de nyanlända barnen att lära sig svenska. Att 

lära sig det nya språket är som jag nämnt tidigare en viktig del av 

integrationen.  

Resultaten i denna undersökning pekar också på att ett ökat samarbete mellan 

förskolan, de olika aktörerna inom kommunen och barnens familjer är 

önskvärt för att gynna integrationen. Jag hittar visst stöd för detta i den 

tidigare forskningen då Hurley et al. (2012) har med goda relationer med 

föräldrarna, som en del i basen till pyramidmodellen. Lunneblad (2017) 

menar å andra sidan att det är bra för förskolan att skapa goda relationer med 

föräldrarna eller vårdnadshavarna, men då ur perspektivet att underlätta 

integrationen för föräldrarna istället, vad gäller förskolan och hur den 

fungerar. Ett för stort samarbete mellan förskolan och olika aktörer skulle 

eventuellt kunna medföra att verksamheten i barngruppen blir mer anpassad 

för enbart nyanlända barn. Det kanske skulle fungera bra i barngrupper som 

enbart består av nyanlända barn men resultatet från mina intervjuer pekar på 

att en mix i barngruppen av nyanlända barn och barn med svenska som 

modersmål är att föredra. Ett samarbete mellan förskolan och olika aktörer 

där förskolan behöver stöttning skulle kunna gynna de nyanlända barnens 

integration. 

Det råder brist på resurser kopplat till förskollärarnas arbete med att integrera 

nyanlända barn i förskolan. För att kunna integrera de nyanlända barnen på 

ett bra sätt så behövs mer resurser i form av framförallt fler förskollärare och 

avsatt tid för planering. Det är rimligt att anta att ett nyanlänt barn som ska 

integreras med allt vad det innebär, kräver mer personalresurser än ett barn 
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som har svenska som modersmål. Förskollärarna behöver även få avsatt tid 

för att kunna planera verksamheten så att målen i Läroplan för förskolan 

(2010) kan uppfyllas. Skulle man göra barngrupperna mindre i syfte att 

frigöra personalresurser för de nyanlända barnen men fortfarande behålla en 

bra mix av barn, så kan det resultera i att barnen som har svenska som 

modersmål i gruppen blir väldigt få. Det är inte heller säkert att mindre 

barngrupper skulle lösa problemet med tid för planering, så därför behövs det 

större personaltäthet i grupper som har nyanlända barn.  

6.2 Metoddiskussion         

Eftersom syftet med uppsatsen var att ta reda på informanternas upplevelser 

kring vissa frågor och jag valt hermeneutiken som teoretisk ansats så var 

kvalitativa intervjuer en utmärkt metod för att göra detta. Intervjuerna bestod 

av nio frågor varav åtta var öppna vilket syftade till att informanterna skulle 

ge mer utförliga svar än om jag skulle ha ställt ledande frågor. Under mina 

intervjuer märkte jag att jag ibland bad informanterna om att utveckla sina 

svar eller vissa delar av svaren. Jag reflekterade över varför och det skulle 

kunna vara så att jag inte fått de svar jag förväntade mig eller ville ha, baserat 

på min egen förförståelse. Min egen förförståelse var en faktor som kunde 

påverka resultatet och eftersom jag valt hermeneutisk ansats så var jag 

tvungen att fundera och reflektera över förförståelsen vilket gjorde mig mer 

medveten om vad den innebar. En omedvetenhet om min egen förförståelse i 

kombination med väldigt liten erfarenhet av intervjuarbete skulle kunna ha 

bidragit till att jag omedvetet förvanskade resultaten genom att fiska efter det 

svar jag ville ha. När jag genomfört mina första tre intervjuer så utvärderade 

jag min insats och korrigerade min teknik inför de återstående tre 

intervjuerna. Jag önskar att jag hade förkovrat mig mer i intervjuteknik innan 

jag genomförde mina intervjuer. Dock tror jag inte att det hade påverkat 

resultatet nämnvärt, men det hade underlättat för mig genom att jag känt mig 

mer bekväm med intervjutekniken. Alla informanter fick samma 

utgångsfrågor men ibland kom informanterna in på sidospår som jag antingen 

tyckte var intressant för arbetet och följde upp eller fick styra tillbaks till 

frågans ämne.  

Genom mitt bekvämlighetsurval så kan resultatet ha blivit påverkat då jag 

valt förskolor som ligger i närområdet. Det är möjligt att jag skulle fått mer 

variationer i resultaten om jag intervjuat förskollärare som arbetar med 

nyanlända barn i större städer, eller haft fler informanter från olika 

kommuner. Det är möjligt (och förhoppningsvis så) att resultatet skulle ha 

blivit annorlunda om jag genomfört mina intervjuer bland förskollärare på en 
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förskola som fått riktade insatser genom Regeringens satsning “Samverkan 

för bästa förskola” som jag tog upp i inledningen.  

 

6.3 Vidare forskning  

Mitt förslag till fortsatt forskning i detta ämne är att ta reda på hur 

förskollärare på bästa sätt ger nyanlända barn en bra start i förskolan. Det 

skulle vara intressant med en studie där man tittar på de nyanlända barnens 

utveckling och vilka effekter olika insatser får. 
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BILAGA 1 

Samtyckes och informationsblankett 

 

Hej kära människa! Mitt namn är Elias Bengtsson och jag gör mitt sista år på 

Karlstad universitet där jag läser till förskollärare. Jag skriver detta till dig för 

att jag önskar just din hjälp. Jag är i full gång med examensarbetet där jag 

valt att undersöka hur integreringen går till i den svenska förskolan. Mitt 

syfte är att undersöka om 15 timmar i veckan är tillräckligt för en god 

integration för nyanlända barn i förskolan. Jag hade tänkt samla in data 

genom att göra ett antal intervjuer med förskollärare. Dessa intervjuer 

kommer att ta ca 30 min och allt som sägs kommer endast att användas till 

detta examensarbete. Allt material som jag får in kommer att avidentifieras 

och transkriberas vilket i praktiken kommer att innebära att jag kodar namn 

på intervjuperson samt förskolan. Jag kommer att spela in intervjun på 

diktafon, detta för att inte missa information. Efter att examensarbetet 

godkänts från examinator så kommer alla data att raderas. 

 

Det är viktigt för mig att du känner till att detta är helt frivilligt och du kan 

välja när som helst att avbryta din medverkan. 

 

Om du vill komma i kontakt med mig så nås jag på:  

Mobil:_______________ 

Mail:________________ 

 

 

 

Jag har nu tagit del av informationen och jag kan med detta samtycka till att 

delta i denna studie: 

 

______________________________________________________________ 
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BILAGA 2 

Intervjufrågor 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 

2. Vad fick dig att vilja bli förskollärare? 

 

3. Hur stor erfarenhet har du av att arbeta med nyanlända barn? 

 

4. Hur stor andel av de nyanlända barn som du arbetar/arbetat med 

uppskattar du går/gått 15 timmar i veckan? 

 

5. Upplever du att det blir några negativa konsekvenser 

integrationsmässigt för de nyanlända barnen som går 15 timmar i 

veckan? 

 

6. Om ja, på viket sätt? 

 

7. Vad anser du är viktigt, utifrån din roll som förskollärare, för att 

möjliggöra en god integration för de nyanlända barnen? 

 

8. Hur upplever du att du kan bidra till de nyanlända barnens integration 

under de förutsättningar som råder? 

 

9. Om vi nu för en stund tillåter oss att kliva in i en fiktiv värld., så 

undrar jag följande:  

Hur skulle den mest optimala förskolan ser ut kopplat till de 

nyanländas barns förutsättningar för att nå de lärandemål som är 

uppsatta i LPFÖ98? 


