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ABSTRACT 

The aim of this study is to describe the preschool teacher's perception of the 

integration work in pre-school, with newly arrived children and their families. The 

study describes the experiences and the attitudes of preschool teachers approach 

to newly-arrived children in preschool. To answer my research questions, I 

employ focus groups as my methodology, together with an interview guide. Using 

an interview guide and theories on attitudes and knowledge can highlight the pre-

school teacher’s opinion and actions. The interviews are based on four preschool 

teachers experience of integration of newly arrived children, they are all active in 

preschool in a multi-ethnic area.   

The conclusion shows that empathy and responsiveness are two important aspects 

of integration with newly arrived children and families. To allow children to be 

sad and cry is prioritized over certain routines and activities to create stability in 

the new culture. The challenges are many and the balance seems difficult based 

on the framework and guidelines, at the same time the integration process seems 

challenging, fun and educational. The outcome shows both exclusion and 

inclusion of cultures, identities, and language. Preschool teachers often balance 

between children and carers ' wishes, and to carry out their work based on policy 

documents. 

Keywords: integration, intercultural, preschool, narrative perspective, pedagogik, 

diversity, multicultural, multiculturalism, carers, and Culture. 
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SAMMANFATTNING  

Syftet med denna studie är att beskriva förskollärarens uppfattning av integrationsarbetet i 

förskolan med nyanlända barn och deras familjer. Studien handlar om förskollärares 

erfarenheter och förhållningssätt till nyanlända barn i förskolan. För att få svar på 

frågeställningar, har fokusgruppintervjuer gjorts tillsammans med en intervjuguide som kan 

belysa förskollärarnas utlåtande. Intervjun och teorier om förhållningssätt och kunskap, kan 

belysa förskollärares interaktioner och handlande. Intervjun utgjordes av fyra förskollärare 

vilka alla är aktiva inom förskola i ett multietniskt område.   

Slutsatsen visar att empati och lyhördhet är två viktiga aspekter i integrationen med nyanlända 

barn och familjer. Att tillåta barn få vara ledsna och gråta, går före vissa rutiner och lek för att 

skapa stabilitet i den nya kulturen. Utmaningarna är många och balansen svår utifrån ramverk 

och riktlinjer som skall följas,  integrations processen som helhet ses som utmanande, kul och 

lärorik. Samtidigt förekommer exkludering och inkludering av kulturer, identiteter och språk. 

Förskollärare balanserar ofta mellan barn och vårdnadshavares önskemål, och att utföra sitt 

arbete utifrån styrdokument. 

Sökord: integration, interkulturell, förskola, narrative, pedagogik, mångfald, mångkulturell 

interkulturalitet, vårdnadshavare och kultur. 
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1 INLEDNINGSKAPITEL 

1.1 Inledning 

” Considering that cultural diversity today is neither a problem nor an ideal, but a positive reality /../ Promotion 

and protection of cultural diversity should not be seen as an added cost but as a real investment for the future /../ ” 

(Council of europé, i Socialstyrelsen, 2010:17).  

I Sverige har mångkulturen ökat och ökar kontinuerligt i förskolor som en effekt av den ökade 

rörligheten över nationsgränser. Mångkulturen har kommit och är här för att stanna, vilket 

Socialstyrelsen (2010) menar på är en realitet i dagens samhälle. Detta styrker också 

Migrationsverket som har sen 1 januari 2017, ett ansvar för landets kommuner att anvisa 

kommunerna i arbetet med nyanlända och asylsökande (Migrationsverket, 2018). Skolverkets 

statistik (2018b) beskriver att 501 000 barn gick i förskolan 2016, vart femte förskolebarn har 

utländskbakgrund eller båda föräldrar födda utomlands vilket utgör förskolan till en kulturell 

mötesplats. 

Fjällhed (2012) menar att vi lever i en mångkulturell värld men det betyder inte med per 

automatik att vi möter, och interagera med andra individer med annan bakgrund. För detta krävs 

att vi har en interkulturell kompetens, interkultur kan förstås som handlingar och rörelser mellan 

människor. Interaktionsprocessen utgör en ömsesidig kommunikation mellan individer från 

olika kulturer (Lorentz & Bergstedt, 2015). Enligt propositionen (1984/85:12) beslutade 

riksdagen att interkulturalitet skulle vara ett begrepp och ett synsätt som ska genomsyra hela 

förskolans verksamhet. Begreppet interkulturalitet belyser perspektivets helhet i pedagogiska 

sammanhang, som har stor betydelse för förskollärare, pedagoger och lärare i förskola och 

skolans mångkulturella arenor. 

”Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur ska bidra till att barnen 

utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar” (Skolverket,  

s.6, 2016). Förskolans utmaningar visar på att vi behöver kunskap om integrering som process 

i kulturella möten med nyanlända barn i förskola och skola. Kunskaper om mångfald får inte 

underskattas i ett allt globaliserat samhälle, ett interkulturellt perspektiv kan utveckla förmågan 

att kunna se ur olika perspektiv och bidra till ökad medvetenhet om kulturella sammanhang 

(Lahdenperä, 2015: Skolverket, 2016). 

I min studie kommer jag att belysa förskollärarens uppfattning av integration med nyanlända 

barn och familjer, samt hur förhållningsättet beskrivs i förskolans miljö. 
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1.2 Bakgrund 

Alla förskollärare och pedagoger i förskolan kommer förr eller senare att möta barn från olika 

kulturer. Både förskola och skola står inför utmaningar att hitta pedagogiska strategier för att 

kunna inkludera nyanlända barn och elever. Invandringen är inget nytt fenomen i Sverige, hur 

förskollärare och lärare bemöter barn och familjer med andra traditioner och kulturer har 

betydelse för barnets utveckling (Bozarslan 2001). 

 

1.2.1 Interkulturalitet som begrepp 

 I förskolan kan definition av kultur ses som ett livsmönster som överförs från en generation till 

nästa, ett beteendemönster för hur man beter sig i sin vardag. Anveden (2018) belyser att en 

viktig del i interkulturell kommunikation handlar om att förskollärare och personal kan bidra 

med diskussion om skillnader, och likheter i syn på lärande och omsorg i förskolans 

verksamhet. Begreppet kultur har diskuterats av flera forskare och det finns ingen universell 

tolkning av vad kultur är när begreppet definieras olika i olika kontexter. Inter står för 

växelverkan mellan mänskliga interaktioner, ömsesidiga interaktionsprocesser i förhållandet 

mellan olika personer med kulturella bakgrund. Ett gränsöverskridande, ömsesidig 

kommunikation som sätter värdemässiga aspekter på kulturmöten. Interkulturalitet betecknar 

hela området kulturmöten, mångkultur, skillnader och likheter i pedagogiska kontexter. Därför 

avser jag använda definitionen av Lorentz och Bergstedt  (2017). 

 

1.2.2 Vad säger läroplanen och skollagen om mångfald? 

 

Det svenska samhällets ökande internationalisering ställer höga krav på människors 

förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. 

Förskolan är en social och kulturell mötesplats som ska främja barnens förståelse 

för värdet av mångfald. Kännedom om olika levnadsförhållanden och kulturer kan 

bidra till att utveckla en förmåga att förstå och leva sig in i andra människors villkor 

och värderingar. Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för barnens förståelse 

för olika språk och kulturer, inklusive de nationella minoriteternas språk och 

kulturer. (Lpfö18, Skolverket, 2019 s.5–6). 
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Svensk förskola ses som en nationell institution med nationell läroplan som utgör en del av 

välfärdssamhället, och kan beskriva förskolan som en arena för kulturella möten. Läroplaners 

intentioner gällande förskolans och skolans kulturella mångfald visar på ett interkulturellt 

förhållningsätt (Lpfö18, Skolverket, 2018; Lgr11, 2018). 

Anveden menar på (2018) att arbetssättet belyser ett sätt att utveckla verksamheten utifrån 

mångfald bland aktörer i förskolan som vårdnadshavare, barn, ungdomar och personal. Vilket 

kräver att förskollärare, lärare och pedagoger inom förskola och skola har förmåga att tänka ur 

ett etiskt perspektiv. Dalgren (2010) menar att förskolans värdegrund, vad gäller respekt, 

jämlikhet och socialrättvisa är grundkomponenter för ett interkulturellt perspektiv.  

Lahdenperäs (2017) interkulturella forskning belyser även vikten av etiska värden i förskola 

och skola. Vilket kan ses som en syn och arbetssätt i uppfostran och utbildning att medvetet, 

kunna skifta mellan olika perspektiv och kulturella koder gör att man kan utveckla interkulturell 

kompetens (Lahdenperä, ibid).  

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett 

globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt för att leva i ett 

samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella 

perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom 

landet (Lgr11, s.4 2018). 

Mångfalden ses som en positiv tillgång att kunna utveckla interkulturellkomptens för både 

förskola och skola, vilket ses som kompetenser som inte får underskattats i ett allt globaliserat 

samhälle (Lahdenperä, 1997). Interkulturell pedagogisk kompetens har tre komponenter som 

kommunikativ kompetens, socialkompetens och medborglig kompetens. Vilket Lorentz (2017) 

belyser vikten av att ha en förståelse och medvetenhet om dessa kompetenser, för att kunna 

uppnå en interkulturell pedagogisk kompetens. Interkulturella perspektivet beskrivs växt fram 

ur mångkulturell utbildning, utbildningen sågs tidigare som något negativt och idéer om att 

mångfald och vår egna kultur hotas (Lorentz, 2017). Mångkulturell utbildning sågs som enbart 

för den ”andre”, sammatanke finns även hos Lunneblad (2010, 2013) och Lahdenperä (1997; 

2017)  
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1.2.3 Centrala begrepp 

                                                                                                                                                                             

Nyanländ                                                                                                                                                                                                                               

Begreppet nyanländ avser i min studie, enligt Skollagen individer som är både asylsökande och 

svensk medborgare. Barn och elever som är födda utomlands och flyttat till Sverige, nyanlända 

barn som påbörjat sin skolgång efter sju årsålder och räknas som nyanländ fyra år från sin 

skolstart (Skolverket, 2016). Motivationen till just denna definition är för att begreppet inte 

särskiljer vad för typ av invandring det handlar om. Konsekvensen gör att hänsyn inte tas i 

utformningen av nyanlända barns skolgång, vilket är kritiskt och nödvändigt i både förskola 

och skola (Osman, 2015).  

Integration                                                                                                                                                                                                                                                                  

Begreppet avser i studien, att nyanlända barn ska få tillgång till förskolan genom trygga sociala 

gemenskaper. I förskolan erbjuder man barnet en trygg tillvaro genom dagliga rutiner, 

integrering genom lek och vuxna som jobbar för barnets bästa (UNICEF Sverige, 2016). 

Vårdnadshavare                                                                                                                                            

Regeringskansliet (2018) barnkonventionen har i år slagit fast som lag i Sverige, i 

beskrivningen av barnets bästa utifrån barnkonventionsanalysen artikel tre: 

Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, 

med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra 

personer som har juridiskt ansvar för barnet, och ska för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder 

och administrativa åtgärder (Regeringskansliet, 2018). 

Utifrån citatet, inkluderas alla barn som har en vårdnadshavare med detta menar jag att det inte 

är en självklarhet att barnet har sina föräldrar att tillgå. Vårdnadshavare har utifrån denna 

definition samma rättigheter och krav som barnets biologiska föräldrar.     
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2 Syfte  

 

Syftet med denna studie är att beskriva förskollärarens uppfattning av integrationsarbetet med 

nyanlända barn i förskolan.  

 

2.1 Frågeställning 

 

• Hur uppfattar och beskriver förskollärarna integrationsprocessen av nyanlända barn i 

förskolan? 

 

• Vilka förhållningssätt till och erfarenheter av integration i förskolan ger informanten 

uttryck för? 

 

• Vilka konsekvenser får förhållningssättet för integrationsarbetet i förskolan? 

 

 

2.1.2 Avgränsningar 

 

Jag har valt att avgränsa arbetet till temat integration av nyanlända barn och med fokus på hur 

integrationen beskrivs i förskolans verksamhet. Avgränsningen görs utifrån mitt syfte att belysa 

förskollärarens beskrivning av integration med nyanlända barn i förskolans verksamhet. För att 

få en variation i undersökningen, kommer fyra förskollärare att intervjuas. Jag gör också en 

etnografisk avgränsning det menas att fokuset ligger på ett begränsat geografiskt område, 

intervjuerna sker på en liten ort med ca 10 000 invånare.  

Val av metodansats, teori, etiska principer, genomförande, data,  behandlas längre fram i 

metodavsnitt. 
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3 Forskningsöversikt 

 

3.1 Sök metoder 

Sökningen har varit utmanande men jag har lyckats söka både genom sökmotorer och manuellt 

genom andra studiers källor på namn på forskare och litteratur. Olika databaser har använts i 

sökmotorn Onesearch användes Karlstad University Library Catalog, andra sök har gjorts även 

i LIBRIS och DIVA. Peer rewiev har använts för att säkerställa granskning av artiklarna som 

sökts. Jag har också utgått från forskning inom det interkulturella området, men också 

psykosociala aspekter av nyanlända barn. Jag beskriver de forskare som anses centralt för temat 

och relevant utifrån mitt syfte. 

Sökord: integration, intercultural, preschool, narrative perspektiv, pedagogik, mångfald, 

mångkulturell, interkulturalitet, vårdnadshavare och kultur. 

 

3.2 Förskollärarens syn på integration av nyanlända 

barn 

Lunneblads (2010) studie En målsättning för de Andra fokuserar på pedagogers planering och 

utvärdering i arbetet att synliggöra mångfaldsarbetet, hur pedagogerna positionerar barn och 

vårdnadshavare utifrån tal och handling. Empirin är både en omarbetning av Lunneblads 

tidigare studie,  (2006). En 12 månaders etnografisk studie vid ett multietniskt område i 

Västsverige, tillsammans med observationer, intervjuer och policytexter av olika slag (ibid).  

I Sverige har forskningen enligt Lunneblad (2010) debatterats kring hur nyanlända beskrivs, 

majoriteten av nyanlända barn uttrycks som ”invandrare”, mångkulturell undervisning 

associeras ofta till ”de andra”. Med de andra menar man att modersmålsundervisning och 

undervisning som rör förskolan är för barn med invandrarbakgrund. Hur förskolan ska arbeta 

med mångkultur på ett konkret sätt finns inget facit för. Menar hur man ser på begreppet 

mångkultur bör vidare, enligt Lunneblad (ibid) ses ur ett bredare perspektiv än traditioner som 

mat, sånger och ramsor. Begrepps komplexiteten belyser också maktkampen mellan mening ett 

begrepp och kategorier laddas med, och hur pedagogerna uppfattar kultur, interkultur, 

mångfald, och vad man lägger in i ordet kultur (Lunneblad, ibid).  
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Studiens slutsats beskriver pedagogernas positionering av barn och vårdnadshavare utifrån 

högtider, sång, ramsor och mat, vilket inkluderar de barn som enligt representerar mångfald. 

Samtidigt sker en exkludering av kulturer som inte synliggörs, styrdokument begränsar 

pedagogerna i det praktiska arbetet vilket leder till att inkludering av mångfald inte förekommer 

naturligt och tolkningsfråga kvarstår. Lunneblad (2010) menar också att pedagogers 

erfarenheter och identiteter avgör deras förhållningssätt till barngruppens kulturella mångfald. 

Löfhdal och Hägglund (2012) lyfter i sin studie mångfald i förskolan hur barns kulturella 

mångfald kan utvecklas positivt i samspel med andra barn i förskolan, men inte enbart genom 

lek. Löfdahl och Hägglund lyfter (ibid) att det krävs förskollärare med kunskap och 

medvetenhet om kulturell mångfald för att kunna se olika kulturella markörer i olika 

sammanhang, vilket kräver fortbildning inom mångfaldsarbete. Även denna studie visar på 

förskolans pedagogiska arbete som komplext i förhållande till styrdokument.  Delaktighet i 

barns vardagliga lek uttrycks påverkas av både kulturella skillnader men också barns hierarkier. 

Studien visar också att de barn som inte uppvisar ett beteendemönster, styrs indirekt och direkt 

av förskolans norm. Vilket leder till exkludering och svårigheter att bevara kamratkulturen och 

mångfalden. 

Lahdenperäs (1997) studie Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter är en avhandling inom 

interkulturell forskning med utgångspunkt i det socialkonstruktuvistiska perspektivet, vilket 

används som analys av åtgärdsprogram gjorda för barn i grundskola och gymnasiet. Syftet med 

avhandlingen är att utforska relationerna mellan svårigheter, förhållningsätt till elevers 

invandrarbakgrund utifrån skolans kontext. Resultatet visar på likhet med studien av Stier och 

Sandström (2017) att lärare med annan bakgrund har lättare att se eleverna som individer, 

istället för att kategoriseras efter kulturell behörighet. Resultatet antyder att ett interkulturellt 

förhållningssätt ses som minst diskriminerande, där problematiken läggs på verksamheten 

istället för individen. Professionerna i skolan och deras erfarenheter uttrycks som positivt för 

utvecklingen av ett interkulturellt förhållningssätt där modersmålspedagoger har en central roll 

i arbetet (Lahdenperä, 1997).  Denna studie riktar sig mot lärares förhållningssätt till elevers 

svårigheter i skolan, men i min undersökning tar jag upp förskollärarens attityder i relation till 

förskolan och hur det påverkar integrationsarbetet med nyanlända barn och vårdnadshavare. 

Lunneblads studie (2013) Tid att bli svensk utgår från två olika perspektiv, sociologiskt och 

narrativt perspektiv för att synliggöra förskollärare och övrig personals upplevelser och 

erfarenheter med integrationen av nyanlända barn i förskolan. Hur nyanlända barn och familjer 
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positioneras och beskrivs i pedagogernas tal och aktiviteter i förskolan, samt vems erfarenheter 

och kunskap som erkänns. Praktiken kan förstås bättre utifrån kulturell och nationell identitet 

menar Lunneblad (ibid), diskussionen visar på komplexa dilemman mellan förskolelärarna hur 

de ska hantera mottagande av nyanlända barn och vårdnadshavare.  

Lunneblads studie (ibid) beskriver att nyanländas positionering i förskolan ses som negativa 

förutbestämda antagande i stället för att se olikheterna som lärorikt. Mottagandet visar på 

komplexitet och dilemman mellan pedagogerna. Det framkommer att man försöker få 

föräldrarna att anpassa sig till ”svenska” normen på hur det funkar i förskolan, och hur man 

spenderar tid med barnet och är involverad i det barnet gör på förskolan. Svenskheten kopplas 

samman med demokratisk samhällsgemenskap, frågeställningen är komplext. Lunneblad (ibid) 

menar på att barnet lever i två olika kulturer som ska anpassas till olika normer och värderingar, 

som utmanar förskolläraren att balansera mellan vad barnet vill och vårdnadshavarnas 

önskemål.  

Dalgrens studie (2010) Konstruktion av en diversifierad normalitet, beskriver hur 

interkulturella perspektivet kan uttrycka sig i förskolepedagogers didaktiska övervägande och 

praktik. Vilket Dalgren (ibid) menar på handlar om vilka perspektiv pedagoger väljer att ha 

som grund för sitt pedagogiska handlande och kallar monokulturen för ”svenskhet” utifrån 

förskolans norm och mål för undervisning. Att konstruera en diversifierad normalitet beskriver 

det annorlunda som något positivt och normalt i förskolans monokulturella diskurs, detta kan 

genom att fokusera på något annat än svensk och icke-svensk visa på medvetenhet om andra 

kulturer utan generellt fokusera på olikheter och likheter. Vidare menar Dalgren (ibid) att 

pedagogers medvetenhet om att synliggöra barns språk, genom inkludering i lärprocesser, 

erkännande, respekt och uppmuntran av barnets flerspråkighet ses som tillgångar och utgör ett 

led i att se mångfald som något positivt.  

Dalgrens (2010) slutsats beskriver pedagogers strategier för hur olikheter och likheter kan 

synliggöras, genom att låta barn få vara olika och göra olika beskriver pedagogers didaktiska 

medvetenhet i praktiken. Hur deras handlande och reflektion får för konsekvenser i förskolans 

diskurs avgörs av pedagogernas val av perspektiv i praktiken. Att utgå från en monokulturell 

diskuskurs kan ge didaktiska konsekvenser för hur pedagoger väljer att inte ifrågasätta 

förgivettagande pedagogik. Detta ses som likhetsprincipen vilket frammanar en viss 

konstruktion av diversifierad normalitet, det som framgick i studien var pedagogernas 

interkulturella perspektiv som uttrycktes i praktiken och inte som det monokulturella 
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perspektivet . Resultatet visar på motsatsen till Lunneblads (2010, 2013) studie där han såg den 

monokulturella diskursen utifrån pedagogernas positionering och tal om nyanlända barn och 

vårdnadshavare i förskolans verksamhet. Vilket Lunneblad (ibid) beskrev ”vi och dom”, 

integrationen beskrevs som ”försvenskad” utifrån förskolans norm fick vårdnadshavare och 

barn att anpassa sig till svenskheten. 

 

3.3 Förskolans syn på integration av nyanlända barn och 

familjer, ur psykosocial kontext 

Familjen i exil av Ryad Al-Baldawi (2017) är en studie som beskriver migrationsprocessens 

komplexitet utifrån interkulturell och psykosocial kontext. Posttraumatisk stress hos nyanlända 

barn är naturligt förekommande vid övergång till en ny kultur att emigrera är en omvälvande 

process, studien visar att nyanlända barn ska inom kort tid återskapa ett fungerande liv med 

rutiner.  Vilket professioner i förskola och skola bör jobba för att erbjuda tid för bearbetning, 

Migrationen förknippas ofta med stark stress, saknad, flera uppbrott som kan uttryckas på olika 

sätt. Vilket utgör svårigheter att anpassa sig i förskola och skola, aggressioner, apati, och 

avsaknad av lust till lek är några faktorer som kan uttryckas. Vilket idag kräver hur man konkret 

kan jobba med, samt synliggöra bearbetning i förskola och skola. Al-Baldawi (ibid). 

 Att möta flyktingar är en studie utifrån psykosocialkontext, vilket beskriver familjernas 

sårbarhet i exil ur ett traumaperspektiv. Författarna Angel och Hjern uttrycker, ” Vi tror att det 

är möjligt att hitta ett förhållningssätt där vi visar vilka vi är som personer och vad vi står för, 

och ändå markera en tydlig gräns för vårt engagemang” ( Birgitta Angel & Anders Hjern, 2004, 

s.10). Utifrån citatet utgör förskolläraren och specialpedagogens profession en viktig roll i 

arbetet med nyanlända barn i integrationsarbetet, eftersom förskolan blir den plats nyanlända 

barnet tar avstamp ifrån. Angel och Hjern (ibid) beskriver förskolebarnet som egocentrisk, 

denna uppfattning kan skada barnets självbild i samband med krig och förföljelser. Barnet kan 

uttrycka oro, separationsångest, gnällighet och sömnstörningar vilket kräver en sund integration 

med ömsesidiga aspekter. Bozarslan (2001) lyfter att pedagoger kan använda sig själv som 

redskap genom att aktivt visa empatisk förmåga, för barnets känsloyttringar och där utveckla 

en stabil grund för barnets utveckling. Enligt Angel och Hjern (2004) ses förskolan som ” de 

magiska åren”. 
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Angel och Hjern (ibid) beskriver faktorer som kan påverkar barnets utveckling och samspel i 

förskola och skola. Genom sin fysiska sårbarhet och begränsade kommunikation är 

förskolebarnet hjälplösa vid svåra konfrontationer,  barnet tror alltid att det är deras fel i dåliga 

situationer och behöver därför en trygg vuxen. Nyanlända förskolebarnet kan uttrycka sorg och 

trauma genom repetitiva glädjelösa lekar kring krig, vilket inte bör blandas ihop med kreativa 

läkande leken. Angel och Hjern (ibid) menar på att skolbarnet kan visa på ett bredare spektrum 

av posttraumatisk stress vilket kan uttryckas i koncentrationssvårigheter, utbrott, barnet stänger 

av känslorna eller leker hjältelekar där barnet slåss mot ” skurken”.  Förskolebarnet behöver en 

trygg punkt, ” vikarierande vuxna”, menas att familjen runt barnet har lämnat allt och inte 

hunnit etablera nya sociala nätverk.  

Vilket utgör förskolan och skola till en landningsbana att ta avstamp ifrån. Trygga barn ger 

trygga vuxna, detta innebär att förskollärare, lärare tillsammans med specialpedagog och 

kurator kan arbeta förebyggande för nyanlända barn och vårdnadshavare (Angel & Hjern, 

2004). AL-Baldawi (2017) lyfter att skolan kan arbeta utifrån ramverk som ska styrka barnets 

mående, vilket får barnet att känna tillhörighet, trygghet att utvecklas socialt och emotionellt, 

samtidigt ges den struktur som behövs. 

 

3.4 Nyanlända barn i behov av stöd i förskolan 

I forsknings litteraturen ovan beskrivs förskolebarns olika symptom på trauma i förskolans 

kontext, som kan vara ett hinder för barnets utveckling. Vilket forskningen idag lägger stor 

tyngdvikt på barnets mående, trygghet och utveckling i det nya landet. Förskolan ses som den 

första kontakten i integrationen i Sverige och förskolläraren utgör en viktig roll genom att skapa 

en trygghet för nyanlända barn, detta ses som den viktigaste åtgärden att förebygga framtida 

hälsoproblem (Angel & Hjern, 2004).  

I vetenskapsrådets rapport Förskola-tidig intervention specialpedagogiska perspektiv, 

beskriver Persson att de pedagogiska relationerna har stor betydelse för barns kognitiva och 

socio-emotionella utveckling både på kort och lång sikt (Persson, 2007). Björck-Åkessons 

reflektioner kring specialpedagogik (Nilholm & Björck-Åkesson, 2007) lyfter att en tidig 

kartläggning av barnet ger bättre förutsättningar för att rätt stöd kan sättas in. Vikten är att ge 

barnet rätt stöd redan i förskolan i stället för att reparera skadan i senare år. Barn kan funka bra 

i förskolan men ändå inte vara tillräckligt delaktig för att kunna utvecklas fullt ut vilket kräver 
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ett riktat stöd mot barnet. Det krävs att förskolepersonalen har tillräckliga kunskaper inom flera 

områden och räcker inte kunskapen till bör möjligheten finnas att få externt stöd (Nilholm & 

Björck-Åkesson, ibid). 

I boken specialpedagogiska dilemman, specialpedagogik lyfter Haug (1998) demokratiskt 

deltagarperspektiv utifrån förhållandet mellan skolanskontext och styrdokument, tonvikten bör 

ligga på allas rätt till deltagande och samhörighet. Haug beskriver (ibid) för att kunna 

åstadkomma social rättvisa i skolan förespråkas ett demokratiskt deltagarperspektiv. Deltagar-

perspektivet menas att verksamhetens tonvikt bör ligga på allas rätt till delaktighet utifrån den 

egna förmågan och känslan av samhörighet.  Läroplanen för förskola och skola belyser att dessa 

kulturella arenor vilar på en demokratisk grund (Skolverket, 2016), Vidare beskrivs det i 

läroplanen (Skolverket, 2016) att tidig kunskap om respekt och ödmjukhet för varandras 

kulturer kan ge ökad förståelse för varandras olikheter.  

Värdegrunden menar Lahdenperä (2015) är kunskaper som inte får underskattas i ett allt 

globaliserat samhälle. Haug (1998) lyfter specialpedagogik utifrån inkluderande integrering 

som är ett perspektiv som leder till olika pedagogiska strategier. Inkluderad integrering 

analyseras utifrån jämlikhets- och rättviseperspektivet, perspektiven kan genom social rättvisa 

tona ner prestationer och i stället fokusera på individens sociala träning. Vilket Haug (ibid) 

nämner att lära eleverna värdet av mångfald och att kunna se värdet av det när samhället skiftas, 

och inte längre ses som heterogen. Haugs (ibid) beskrivning av socialrättvisa i skolan kan liknas 

med Lahdenperä (2017), Lunneblad (2010, 2013), Dalgren (2010) och Stier och Sandströms 

(2017) beskrivning av ett interkulturellt förhållningssätt.  

Sammanfattning                                                                                             

Tidigare forskning om nyanlända har gjorts som tidigare dominerats av kommunikation, 

språkutveckling och flerspråkighet som har visat komplexiteten i arbete med integration. 

Tidigare forskning i Norge och Danmark, visar på liknande resultat som i svensk forskning 

inom förskolan. Diskussionen visar också på hur man i förskolan har förstått begreppen 

interkultur, interkulturell kompetens, interkulturellt perspektiv och mångfald. Tidigare 

forskning beskrivs utifrån psykosocial kontext som handlar mycket om det nyanlända barnets 

mående, vilket förskolan ses som den första kontakten i integrationen i Sverige. Förskollärare, 

och pedagoger har en viktig roll att kunna ge förskolebarnet trygghet och utveckling i det nya 

landet för att kunna förebygga barnets framtida hälsoproblem. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
 

I denna studie presenterar jag perspektiv och teori, teorier bör inte ses som sanning men kan 

belysa studien utifrån olika perspektiv (Nilholm, 2015). Ett interkulturellt arbetssätt i forskning 

och teori, kan ge vissa kriterier och riktlinjer för verksamheten (Lahdenperä, 2017). I studien 

använder jag de perspektiv och nyckelbegrepp som bäst förklarar min undersökning. 

Hur förskolläraren beskriver integrationsprocessen av nyanlända barn kommer att analyseras 

utifrån fyra förhållningssätt av (Stier och Sandström, 2017), Gustavssons olika kunskapsformer 

(2002) och Polanyis (2013) tysta kunskap kommer att kopplas till förskollärarens utlåtanden, 

vilket beskrivs närmare i analysen.  

 

 4.1 Syn på kunskapsteori och vetenskapsteori  

   
Vetenskaplig kunskap baseras på tre huvud kategorier vilka är empiriskmaterial,  en metod,  

och en teori. Vetenskapliga teorier har större grad av generaliserbarhet, utsätts hela tiden för 

systematisk kritik och empirisk prövning i forskarsamhället. Under 1600-talet och fram till idag 

har vetenskapens ideologi varit dominerat av påstående som bör verifieras, bekräftas. Vilket 

gör att val av metod och teori blir språngbräda för vetenskaplig teori. Kunskap genom påstående 

eller teoretisk kunskap är fluktuerande, förändringsbar, osäker, vilket teoretisk kunskap aldrig 

är likgiltig, rätt eller fel. Kunskapen skiljer sig i detta fall från vetenskaplig kunskap, 

Gustavsson (2002) beskriver kunskap som mångfacetterat och svår att definiera, medan 

praktisk klokhet är inbyggd i de gemenskaper och kontexter människan är delaktiga av. 

Samtidigt menar Gustavsson att det finns en viss ömsesidighet mellan praktisk verksamhet, 

filosofi och forskning vilket svårigheten är att definiera vad som anses som kunskap. 

Konsekvensen gör det svårt att överföra erfarenheten till andra som inte tidigare delar 

erfarenheter (Gustavsson, 2002). Gustavsson (ibid) visar också på nyansering av 

vetenskapsteorins syn gradvis där han belyser forskare inom humanvetenskap vars fokus ligger 

på människans. Det finns en grundläggande skillnad mellan humanvetenskap och 

naturvetenskap, vilket innebär två olika tillvägagångssätt och metoder. Insikten har visat sig 

vara, vad människan anser är viktigt. Hur förskollärare upplever integrationen, deras kunskap, 
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erfarenheter och vad de ser som meningsfullt är viktig. Gustavsson (ibid) menar på att 

medvetande, kropp och själ hör ihop och att den sociala kontexten har en stor betydelse för 

kunskap.  

4.2 Interkulturella förhållningssätt 

I boken interkulturella perspektiv, pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer menar Lorentz 

och Bergstedt (2017) att pedagogiskt arbete syftar till olika lärandeprocesser vilket interaktion 

och kommunikation är naturliga komponenter i pedagogiska lärmiljöer och processer. Studiens 

syfte är att lyfta förskollärarens förhållningssätt och erfarenheter av integration av nyanlända 

barn i förskolans verksamhet. Förskollärarens profession handlar mycket om kommunikation, 

förståelse och förförståelse, vilket jag ser Stier och Sandströms (2017) fyra förhållningssätten 

som ett verktyg att använda i analysen. Stier och Sandström (ibid) belyser förhållningssätten 

som mål att öka kunskap om interkulturalitet, interkulturellt förhållningssätt och interkulturell 

kommunikation.  

Stier och Sandström (2017) ett interkulturellt förhållningssätt beskriver pedagogers kritiskt 

medvetna reflektion över den egna kulturen på ett normkritiskt sätt och öppna för andra 

kulturer. Det andra förhållningssättet kallas för medvetet förhållningssätt som innebär 

begräsningar inom den egna kulturen, men också begränsad kulturförståelse för hur kultur 

sammanflätas med kön, klass etnicitet m.m. vilket belyser kultur som svår avgränsad, komplext 

och inte som homogengrupp. Instrumentellt mångkulturellt förhållningssätt beskrivs som att 

den egna kulturen förbises och kulturer är något exotiskt som andra har. Transkulturella 

förhållningssättet lyfter pedagogernas positivitet på mångfald där både samhälle och förskolan 

har något att vinna mer än att förlora  (Stier & Sandström, 2017). 

 

4.3 Aristoteles tre kunskaps former  

Ett sätt att belysa kopplingarna mellan teoretisk kunskap och praktisk kunskap belyser 

Gustavsson (2002) beskriver mänskliga aktiviteter utifrån kunskapsformerna Episteme, Techne 

och Fronesis som alla är knutna till olika vanor och färdigheter människan besitter.   Detta visar 

också på att kunskap utvecklas och produceras utanför forsknings institutioner och 

forskningslaboratorier, det principfasta tänket om att kunskap och praktik är två skild tanke sätt 

menas i dag på att vi reflekterar i själva handlingen i praktiken (Gustavsson, ibid). 
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Gustavsson (ibid) beskriver Episteme som allmän kunskap, definitionen avser säker kunskap 

som kan exempelvis förklara hur samhället är uppbyggt som förskolans läroplaner och 

riktlinjer. Techne är andra kunskapsformen menas praktiskt kunnande utifrån hur förskollärares 

praktiska kunnande i arbetet. Hur de kan jobba i förskolan utifrån kännedom av dessa riktlinjer. 

Fronesis avser klokt handlande utifrån dess kontext vilket kan ses som rationellt och smart i 

vissa situationer (Gustavsson, ibid). Syftet med kunskapsformerna är att kunna vidga 

förståelsen för vad kunskap är. Vetandet, kunnandet och klokheten står hela tiden i relation till 

varandra vilket kan belysa förskollärarens reflektioner, upplevelser och handlingar till hur deras 

kunskap är knutna till olika verksamheter och varför de agerar som det gör.  

Under 1900-talet har forskning gjorts i Sverige om praktisk kunskap, och hur det kan kopplas 

till kunskap som inte är baserad på vetenskaplig teori. Vilket kom att förändra synen på praktisk 

kunskap som beskrevs som förtrogenhetskunskap och påstående kunskap, dessa två delar 

benämns som det sägbara och osägbara mellan mänskligt handlande. En av filosoferna som gav 

upphov till tyst kunskap är Ludwig Wittgenstein, Wittgensteins (1992) tolkningar är många och 

omfattande om vad tyst kunskap kan innebära ( refererad till i Gustavsson, 2002). Vidare 

belyser Gustavsson (ibid) filosofen Michael Polanyis förståelse för tyst kunskap, att all kunskap 

har en tyst dimension oavsett om den reproduceras och används inom vetenskapliga och 

praktiska verksamheter. 

 

4.4 Polanyis tysta dimension 

I praktiken och under mina studier har både litteratur och forskning om förskollärarens tysta 

kunskap uppmärksammats mer i form av reflekterande pedagoger vilket Polanyis (2013) menar 

att vi kan veta mer än vad vi säger. Tyst kunskap myntas i Polanyis (ibid) teorier för att kunna 

beskriva sinnes uttryck, uppfattningar, sociala regler och värderingar som ses som förgivet 

tagande i olika handlingar. Vidare belyses tyst kunskap som komplicerad och svårt att uttrycka 

verbalt, vilket den egna kunskapen ses som något som är gömd i gränslandet mellan intellekt 

och känsla. Oavsett om det är individer eller organisationer, är den tysta kunskapen nära 

förbunden med mänskligt handlande, situationsbunden kunskap och handling som sker här och 

nu vilket kan belysa kunskapen som både tyst och uttryckt (Polanyis, ibid). Kunskap genom 

språkets överföring som processer mellan individer och kulturella samspel utifrån dess kontext, 

vilket kunskapen flätas samman med föreställningar, kulturer, samhällen och traditioner 

(Polanyi, ibid).                                                                                   
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5 Metodologisk ansats och val av metod 

 

Syftet med studien är att beskriva förskollärares beskrivningar och upplevelser kring integration 

av nyanlända barn i förskolan. I relation till mitt syfte valdes kvalitativ metod, en kvalitativ 

studie beskriver hur människor uppfattar sin sociala verklighet utifrån dess kontext som i detta 

fall berör förskolan.  I studien har kvalitativ fokusgruppintervju med en övergripande 

intervjuguide valts som data för insamling. Skillnaderna kommer att belysas mellan olika 

metoder, och de regelverk som behandlar tillvägagångsätt utifrån informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskravet och nyttjandekrav. Detta kommer att behandlas under 

olika rubriker. 

 

5.1 Kvalitativ metod eller kvantitativ metod? 

Med mitt syfte kan kvalitativ metod belysa fenomenets subjektiva erfarenheter, utsagor, 

interaktioner och sociala praktiker vilket gör det möjligt att få fram komplexitet och nyanser i 

förskollärarens beskrivning av integration av nyanlända barn i förskolan. Bryman (2011) menar 

på att kvalitativ forskning sker induktivt som innebär fördjupade studier av enstaka fall.  

Kvalitativ metod tillåter flexibilitet, mänskliga insikter och erfarenheter att generera nya 

förståelser och sätt att se på världen (Christofferssen & Johannessen, 2015). Kvalitativ metod 

belyser fenomenet utifrån hur något sker, upplevs eller vad förslag något är, medan kvantitativa 

metoder beskriver hur mycket av ett visst slag. Kvalitativ forskning sker oftast induktivt, vilket 

menas att man utgår ifrån en liten mängd data och där koma fram till en modell eller förklaring 

av fenomenet (Bryman, 2011). Kvaliteten på slutsatserna är viktig vid bedömning av 

generaliserbarhet och man bör därför vara försiktig med hur man använder begreppet teorier 

och metoder (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2015).  

Kvalitativ metod innebär styrkor och svagheter, konsekvensen av att enbart rikta sig mot en 

kvalitativ metod i en kvalitativ forskning, innebär att forskaren och den som undersöker har en 

hög kompetens, kreativitet, färdigheter, utbildning, disciplin och förstå den metodik och teori 

som används (Bryman, 2011). Kvale och Brinkman (2017) anser att en hög färdighetsnivå 

innebär att man har kunskap om metodologiska alternativ och även har insikt i de teoretiska 

problem som kan uppstå. Ingen metod sägs specifikt vara den rätta, lika så har all kvalitativ 
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forskning någon form av kvantitativa inslag som menas att metoderna kan användas i samma 

undersökning (Bjereld m.fl., 2015). Jag är medveten om att forskning är en levandeprocess som 

arbetas och omarbetats många gånger under arbetets gång. Vilket innebär att resultatet av 

studien bör vara väl förankrad i min empiri och hur studien bedrivs. 

 

5.2 Tillförlitlighet, validitet och generaliserbarhet 

 

Validitet och reliabilitet ses som tillnärmelsevis uppfyllt kvalitetskrav, vilket menas att det är 

ett krav på kvalitet men bör inte uppfattas som att data antingen är valida eller ej. Kvantitativ 

metod innebär strukturen och stegen man använder sig av i undersökningsprocessen för att 

tydliggöra om resultaten har en stark validitet, vilket även finns i kvalitativ metod. Validitet 

och reliabilitet är termer som har diskuterats, huruvida dessa termer stämmer överens med en 

kvalitativ undersökning eftersom mätningarna inte görs på samma sätt. (Bryman, 2011;  

Bjereld, Demker & Hinnfors, 2018). Fejes och Thornberg (2015) menar på att validitet är 

beroende av vad som mäts och reliabilitet är beroende av hur det mäts, vilket är två 

mätinstrument som visar undersökningens tillförlitlighet och tillvägagångssätt. Kvaliteten på 

slutsatsen är viktig vid bedömning av generaliserbarhet (Bryman, 2011). 

Kvale & Brinkman (2017) betonar att fokusgruppintervjuer är ett hantverk om det görs 

skickligt, tekniken ger en bättre förståelse för agerande och orsak bakom uttalen men ger också 

en större variation av olika aspekter av intervjupersonens livsvärld. Bryman (2011) menar att 

informanterna får tillgång till varandras åsikter och tankar, detta är en viktig del i kvalitativ 

undersökning eftersom en central punkt är att individer bär med sig uppfattningar. 

Christoffersson och Johannesson (2015) å andra sidan menar på att en större tillförlitlighet i 

undersökningen kan ges när deltagarna inte har fått frågorna i förväg. Vilket kan ge spontana 

svar och inte svar så som informanten tror att jag vill höra. Tillförlitligheten ökar ytterligare då 

jag själv har transkriberat materialet från intervjuerna och använt mig av kvalitativ metod. 

Kvale och Brinkman (2017) menar att fokusgruppintervjuerna utgör en förstahandskälla vilket 

är en tillgång till hur människor samtalar, och nackdelen är att mycket tid för transkribering 

krävs. Jag är medveten om att som novis, blir detta en utmaning under arbetets gång och för en 

högre validitet hade observationer varit önskvärt som komplement.  
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Vidare är inte generalisering aktuellt när studien utgörs endast av fyra informanter, vilka de inte 

kan representera kommunernas arbetssätt. I stället kan studien utifrån ideologisk ansats ge en 

inblick i hur integrationen av nyanlända barn kan se ut och uttrycks av förskollärare. Utifrån 

reliabilitet utgår jag från att samtliga informanter i studien är verksamma förskollärare, för att 

kunna studera deras arbetserfarenheter i arbete med nyanlända barn. Utifrån validitet utgår jag 

från syfte, frågeställning tillsammans med tidigare forskning och teoretiska perspektiv för att 

få en översikt över hur allt hänger samman. Forskningsetiska regler handlar om hela processen, 

ett korrekt tillvägagångsätt som möjligt ger en starkare validitet och reliabilitet vid 

datainsamlingen (Bjereld m.fl., 2015).  

 

5.3 Fokusgruppintervju 

Fokusgruppintervjuer har använts av forskare som Lunneblad (2010, 2013) och Stier och 

Sandström (2017), kvalitativ fokusgruppintervju handlar om att intervjua individer som man 

vet har erfarenheter från förskolan och kan intervjuas någorlunda ostrukturerat kring ämnet 

genom öppna frågor. Meningsskapande konstrueras i vardagliga kontexter och i interaktion 

med andra tolkas processen en social händelse, vilket metoden enligt Bryman (2011) betraktas 

som mer naturalistisk. Bryman beskriver (ibid) att naturalismen ses stå för mänskliga insikter 

och att det är informanten som tillskriver mening till sin sociala verklighet och inte ses som 

passiva objekt. Enligt Kvale och Brinkman (2017) ses fokusgruppintervju som metod vara ett 

vanligt val idag, mitt syfte att använda fokusgruppintervju är att förstå ämnet från den levda 

världen och insamla material till min empiri. Bryman (ibid) belyser också att tekniken 

möjliggör kunskaps utveckling för både forskare och informanter, vilket rymmer utforskning 

av varandras åsikter och detta kan generera många olika åsikter.  

Samtidigt menar Kvale och Brinkman (ibid) att intervjuaren kan skapa en atmosfär för 

informanterna att kunna diskutera olika åsikter, och målet är inte att finna en lösning eller att 

nå samförstånd i frågor som diskuteras.  Kvale och Brinkman (ibid) belyser att intervjuer kan 

ses som både forskningsverktyg och ett hantverk. Fejes och Thornberg (2015) menar på att inte 

påverka informantens utlåtanden, vilket i studien kan ge informanternas utlåtande högre 

validitet och blir en viktig del i metodansatsen. 

Nackdelarna med en fokusgrupp är att det är tidskrävande vid transkribering av materialet, och 

vid ljudupptagning krävs materialkännedom vilket strategiskt bör placeras nära informanterna 
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(Kvale & Brinkman, ibid). Enligt Bryman (2011) kan en bra diktafon ta upp svaga röster och 

när respondenterna pratar i munnen på varandra, annars kan transkriberingen försvåras. 

Fokusgrupper är också svåra att organisera såpass att det passar alla respondenter samtidigt som 

datamängden blir snabbt stor, och svårigheter med analys av både deltagarnas samspel och 

utlåtande utmanar forskaren  (Kvale & Brinkman, ibid). En annan nackdel kan också vara att i 

min studie balansera skeendet i gruppen, Bryman (ibid) beskriver hur mycket intervjuaren själv 

kontrollerar intervjun. I vilken grad jag överlåter kontrollen till fokusgruppen i förhållandet till 

explicita frågeställningar. 

 

5.4 Val av metod  

För att få svar på min undersökning och frågeställningar, valde jag att genomföra kvalitativ 

metod det vill säga, undersöka och beskriva förskollärares upplevelser av integrationsarbetet 

med nyanlända barn i förskola. Mitt syfte med frågeställningarna beskriver att det är 

förskollärarens erfarenheter och kunskap som ska framföras. Genom fokus gruppintervjuer kan 

jag synliggöra deras attityder, tankar och hur dessa yrkesgrupper utnyttjar sina 

yrkeserfarenheter. Kvale och Brinkman (2017) beskriver att fokusgruppsamtal har en 

processuell, formativ karaktär och bidrar med situationellt lärande i samtal med andra 

människor, vilket denna metod bedöms lämplig för min studie. Syftet i denna undersökning är 

inte att praktiskt beskriva hur förskolläraren arbetar med nyanlända barn, vilket observationer 

hade varit en mer relevant metod att utgå från. 

 

5.5 Forskningsetik 

Vetenskapsrådet (2017) beskriver fyra huvudkrav att ta hänsyn till i all forskning som ska 

bedrivas, forskning handlar dels om hur man får gå tillväga vid användning av olika metoder, 

intervju och ljudinspelning. Enligt 1kap. 3a§ bör jag följa Högskolelagen (SFS 1992:1434), 

vetenskapsrådet (ibid) uttrycker att god forskningssed ska värnas högt,  konfidentialitetskravet 

belyser att inga personuppgifter, symboler eller ideologier ska kunna härledas till en specifik 

förskola. Undersökningen får heller inte inverka eller påverka förskolans verksamhet, barn eller 

personal. Enligt lag om etikprövning 16§-17§ i (SFS 2003:460.) innebär informationskravet att 

man förklarar hur intervjun ska gå till och vad frågorna handlar om, vilket jag skickade ut missiv 
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till förskolechefen. Krav på informerat samtycke tillämpas i denna kontext enligt 

vetenskapsrådet (2017) som individuellt samtycke vilket forskningsetiken placeras här igenom 

in i ett kulturellt och socialt sammanhang. Samtyckeskravet innebär att informanterna fyller i 

ett samtyckes formulär om delaktighet i undersökningen.  

Nyttjande kravet innebär att man endast får använda uppgifterna i undersökningens syfte, efter 

avslutad och godkänt examensarbete kommer all information från informanterna att makuleras. 

Vetenskapsrådet (2017) lyfter balansvägning mellan individskyddskravet och forskningskravet, 

det menas att informanter bör skyddas från förolämpningar och hur deras efterlevnad kan tyckas 

vara obehagligt och kränkande. I studien har informanten rätt att enligt personuppgiftslagen 

dataskyddsförordningen  (GDPR, The General Data Protection Regulation, 2018), ta del av 

samtliga uppgifter om sig själv som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. 

Informanten har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av 

personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till datainspektionen. 

Samtidigt kan inte forskningen stanna upp eftersom forskningen kan ha betydelse för samhället 

och dess medborgare, vilket handlar om en medvetenhet hos forskaren och det som forskas om 

utan att tillföra skada (Vetenskapsrådet, 2017). Lag om etiskprövning anser att människors 

välfärd bör ges företräde före samhället och vetenskapens behov, 8§ i (SFS 2003:460). 

Avslutningsvis anser jag att det är viktigt att uttrycka sig tydligt i informationsbrevet att alla 

informanter kan kontakta mig vid frågor rörande studien, ger en trygghet till informanten att 

enkelt kunna ställa frågor och påverka deras medverkan. 

 

5.6 Undersökningsmaterial  

Undersökningsmaterialet består av ljudinspelning med diktafon, detta rekommenderas för att 

anteckningar kan störa intervjun och man tappar fokus på den som talar. Enligt Bryman (2011) 

och Christoffersson och Johannessen (2015) är denna tillämpningen bättre än vid anteckningar 

vilket ger utrymme för följdfrågor. Detta kräver materialkännedom vilket jag har testat 

materialet innan intervjun, svårigheter med fokusgrupper är att flera röster ska kunna urskiljas 

samtidigt och jag ska kunna se vem som talar och när.  

Kvalitativ metod är mer lämpad när min empiri utgörs av ljudinspelning för att synliggöra 

naturligt förekommande interaktioner. Utifrån syftet att synliggöra förskollärarprofessionens 

beskrivningar kring integration av nyanlända barn, enligt Christofferssen och Johannessen 
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(2015) kan intervjuguide vara fördelaktiga när fler intervjuas samtidigt. Fokusgruppintervjuer 

tillsammans med en intervjuguide bildar utgångspunkterna för datainsamlingen. Empirin och 

data är verktyg för undersökningens syfte som jag försöker belysa presentationer av 

verkligheten. Kvale och Brinkman (2017) belyser att målet är att beskriva nyanserade 

beskrivningar av informanters olika kvalitativa aspekter. Kvalitativa intervjuer fokuserar på 

bestämda teman men är inte strikt strukturerad som standardiserade frågor, det handlar i stället 

om intervjun som kan synliggöra ett annat tema än den man tänkt sig att utgå från som 

intervjuare (Kvale & Brinkman, ibid). 

Nackdelen med tillviss standardiserade frågor ger dock en mindre flexibilitet, till skillnad från 

kvantitativ metod finns det möjligheter att utveckla och resonera kring svaren. En ”bas” med 

färdig formulerade frågor i intervjuguiden kan ge en trygghet för den som intervjuar och 

informanten (Christofferssen & Johannessen, 2015). Detta menas att frågorna i min 

intervjuguide är förutbestämt men tillåter flexibilitet och informanternas egna tankar utan yttre 

styrning, Christofferssen och Johannessen (ibid) nämner också att frågorna inte behöver komma 

i följd. Alla förskollärare behandlas lika utifrån deras profession se (bilaga 2), Bryman (2011) 

menar att kvalitativa studier inbegriper att data samlas in i naturligt förekommande situationer, 

vilket ger en mer flexibilitet i hur man ställer intervjufrågor och hur man förhåller sig till 

respondenten. Samtidigt menar Fejes och Thornberg  (2015) att det kan bli en utmaning att 

skapa mening ur en mängd data. 

 

5.7 Urval 

Under urvalsprocessen kontaktade jag 7 olika förskolor, jag ringde förskolechefer och delgav 

information och vid klartecken lämnades information ut till fyra förskolor. Jag fick bra gensvar 

från förskolechefer, några gav mig information om vilka förskolor som har stor mångfald av 

nyanlända barn och ligger i ett multietniskt område.  Förskollärare har också rekommenderat 

andra förskollärare som kan tänka sig att delta, vilket Bryman (2011) kallar för snöbolls urval.  

Kontakt med informanterna togs både via telefon och e-post. Urvalet gjordes utifrån att det 

skulle vara förskollärare som är aktiva inom förskola och att förskolorna låg i ett multietniskt 

område. Kriterierna baserades på förskollärarna yrkeserfarenhet, detta ger relevans för min 

undersökning vilket Bryman (2011) menar på är ett målstyrt urval.  
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5.8 Genomförande 

Många förskollärare var upptagna inom förskola, tidsaspekten och oförutsedda sjukdomar har 

gjort att bortfall av informanter tillkommit. Jag har själv varit aktiv med telefonkontakt och e-

post, då många chefer inte haft tid att föra min fråga om intresset vidare. De chefer som visat 

intresse för studien har också tilldelat information om förskolor som har stor mångfald.  

Fokusgrupperna behöver inte vara stora eller många, bara för att man är många deltagare 

säkerställer detta inte en bra kvalitet på intervjun. Kvalitativ forskningsintervju benämns i 

tidigare studier som antagande av att fler intervjuer utgör mer vetenskap vilket inte är fallet 

(Kvale & Brinkman, 2017). Alla förskollärare i studien jobbar med nyanlända från olika 

förskolor och olika avdelningar, syftet är att få fram alla informanters beskrivningar av 

integration. Vikten av kvalitativ intervju är hur kärnfulla svaren har visat sig vara (Bryman, 

2011) valet föll därför på mindre grupper med erfarenhet som är relevant för min studie.  

Jag bokade 1 timmes intervju tid för att säkerställa eventuellt bortfall av tid och total intervjutid 

var 45 min. Jag kompletterade ytterligare 10 min med anteckningar när informanterna kom på 

andra saker som verkade spännande att samtala om. En timmes tid är att föredra vilket visade 

sig att tidsförseningar på ca 15–20 min kan förekomma. Tidsbrist är en förekommande faktor 

inom både förskola och skolans verksamhet och för att få med eventuelle tankar och övriga 

frågor rekommenderas enligt Bryman (2011) 1 timme. Deltagarna fick välja tid och plats som 

blev på en förskola, detta för att inte påverka distansen till förskollärarnas jobb.  Informanterna 

fick en kort redogörelse i skrift men jag ville vara tydlig med intervjuns syfte även muntligt,  

samt låta förskollärarna diskutera för att få ett fylligare svar och att jag själv inte kommer att 

prata så mycket. Intervjun föll sig naturligt och många av mina frågor berördes utan att jag hann 

nämna alla frågor, enligt Fejes & Thornberg (2015) är detta en form av forskningsstrategi för 

att få ut så mycket som möjligt av undersökningsmaterialet. 

 

5.9 Databearbetning 

Transkriberingen genomfördes i anslutningen till varje gruppintervju för att säkerställa att 

minnet är färskt. Transkriberingen tog form i programmet Express Dictate som tillåter mig att 

lyssna och skriva samtidigt. Programmet har enkla funktioner, spela upp ljudfilen, snabbt,  

backa tillbaka, pausa, spela upp i långsam hastighet. Jag har begränsat transkriberingen på så 



INTEGRATION AV NYANLÄNDA BARN I FÖRSKOLAN                                       Elin Olsson 

 

27 
  

vis att harklande, skratt m.m. har inte skrivits med och att kroppsliga uttryck inte är relevant för 

mitt syfte när fokuset är på utsagornas innehåll. Kvale och Brinkman (2017) menar att det inte 

finns något som heter korrekt valid utskrift, att fastställa intervjuns validitet är mer komplicerad 

än dess reliabilitet vilket också kräver att man värnar om konfidentialitet för intervjupersonen. 

Resultatet bearbetades genom tematisk analys, beskrivs enligt Bryman (2011) att data samlas 

in,  kategoriseras och arbetar fram teman, mina teman i förhållandet till syftet kategoriserades 

i en mall med olika färgkoder för att få en bättre överblick. Det gav en god överblick över 

återkommande mönster i empirin och även eventuella subteman som uppkom i den text som 

skulle utformas. Mönstret som framträdde kunde beskrivas som reflektion, barnperspektiv, 

utmaningar, styrdokument och balansen mellan vårdnadshavare och barn.  Min studie utgörs 

av ett fåtal informanter vilket jag genom induktivansats ser på min studie mer djupgående. 

Bryman (ibid) benämner att tematisk analys är en av det vanligaste angreppsättet, Fejes och 

Thornberg (2015) uttrycker att kärnkategori är av stor vikt, det menas att kärnkategorin som 

begrepp kan generera föremål för utveckling och förfining under analys arbetet.  
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6 Resultat och analys 

I detta kapitlet presenteras datainsamlingen utifrån mina frågeställningar och fältintervjuer som 

beskriver förskollärarens erfarenheter och upplevelser av integration. Exemplet i studien 

belyser förskollärarens upplevelser, hur de förstår och förklarar sina förhållningssätt och 

kunskaper om integrationsarbetet med nyanlända barn och familjer. Informanterna som 

medverkar i studien representerar inte var sin kommun eller ort, utan ger uttryck för de kunskap 

och erfarenhet som beskrivs i studien. De utvalda citaten som används i analysen ger en större 

inblick i kontextuella sammanhang, för att bi bevara detta har jag låtit informanternas utsagor 

ta stor plats i redovisningen. Avidentifiering har gjorts genom att endast beskriva som 

förskollärare med numrering, för att säkerställa konfidentialitet och i vissa fall har dialekter 

förtydligats för läsbarhetens skull.  

För att kunna undersöka frågeställningarna, analyseras fokusgruppintervjun utifrån Stier och 

Sandströms (2017) fyra förhållningssätt. Analysen utgår också från mina underteman som 

kunde beskrivas som reflektion, barnperspektiv, utmaningar, styrdokument och balansen 

mellan vårdnadshavare och barn.  

Vid det som kallas instrumentellt förhållningssätt beskrivs som att den egna kulturen förbises, 

och kulturer är något exotiskt som andra har. Medvetet förhållningssätt belyser ens egna 

begränsningar inom den egna kulturen men också begränsad kulturförståelse, för hur kulturer 

sammanflätas beskrivs som svår avgränsad. Interkulturellt förhållningssätt beskriver 

förskollärarens kritisk medvetna reflektioner över den egna kulturen på ett normkritiskt sätt, 

men samtidigt öppna för den nya kulturen. Transkulturella förhållningsättet lyfter pedagogernas 

positivitet kring mångfald där både samhället och förskolan har något att vinna på. (Stier & 

Sandström, 2017). 
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6.1 Kort introduktion till deltagarna 

Förskollärarna jobbar på olika avdelningar och olika förskolor i ett multietniskt område. 

Förskolläraren kommer att skrivas ut som förkortning (Fskl) i analysen. 

 

Förskollärare1:  Har jobbat som förskollärare i 28 år, mycket med nyanlända barn, jobbat 

tidigare i Norge och de senaste åren i kommunen. Blandad avdelning 1–5 år. 

Förskollärare2:  Har jobbat som förskollärare i 20 år i kommunen. Jobbar på småbarns 

avdelning, åldrarna 1–3 år. 

Förskollärare3: Har jobbat tidigare med barn med särskilda behov, 25 år som barnskötare och 

11 år som förskollärare. Åldrarna 3–5 år. 

Förskollärare4: Har jobbat som förskollärare i 17 år i kommunen. Avdelning för småbarn, 

åldrarna 1–3 år. 

 

6.2 Hur beskriver förskollärarna integrationsprocessen med 

nyanlända barn i förskolan och vilka förhållningssätt och 

erfarenheter av integration i förskolan ger informanterna 

uttryck för? 

 

6.2.1 Barnperspektiv och samverkan med vårdnadshavare 

 

Förskolläraren beskriver flera faktorer som betydelsefulla i integration med nyanlända barn och 

familjer. Ödmjukhet och nyfikenhet till alla barn och vårdnadshavare, oavsett kultur är ett 

förhållningssätt som genomsyrar förskolan. Citatet nedan visar förskollärarnas barnperspektiv 

utifrån kulturell mångfald: 

 

Det tyckte jag var så fint, när vi hade nyanlända asylsökande barn så kom deras syskon 

utanför fönstret och då hade vi ju fortfarande tolken kvar. Då ropar dom ut, åh så säger 

dom så här " kom in, kom in för här är det tryggt”. De små barnen sa det till sina 

syskon. Så att för dom kanske det bara är att få vara barn och vara tryggt (Fskl, 3). 
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Vi har pratat mycket på gråten att en del vårdnadshavare tycker att det är så jobbigt 

att barnen gråter, att barnen inte får gråta. Där visar vi vårdnadshavarna att vi tycker 

att det är viktigt att barnen får gråta. Det är bra att du gråter för du behöver vara ledsen 

och jag ser att du är ledsen (Fskl, 4). 

Förskollärarna beskriver förhållningssättet utifrån barnperspektivet det är viktigt att barn får 

vara barn där empati, lyhördhet och medvetet engagemang genomsyrar deras förhållningsätt 

till barn oavsett kultur.  Vilket jag tolkar som medvetet förhållningssätt som beskrivs enligt 

Stier och Sandström (2017) att kulturer förstås olika och ses som svårföränderlig. 

Förskollärarna beskriver lyhördhet, empatisk förmåga som viktiga delar inom integrationen. 

Vikten av att synliggöra barnets språk och livsvärld är en grundförutsättning för att kunna ta 

del av varandras kulturer där man tillsammans bildar till barns individuella helhet.  

 

När tillkallas specialpedagog i samband med integrationen av nyanlända barn? (intervjuaren, Elin).  

Man måste ju ta reda på hur barnet är språkligt på sitt hemspråk. Det är ju oftast svårt 

för oss att veta hur det är men oftast har man ju en diskussion med föräldrarna, för det 

kan ju vara en språkförening. Annars är det ju ingen skillnad, om vi tar kontakt med 

en specialpedagog utifrån om man är nyanlända eller inte. Märker vi att vi behöver 

hjälp med barnet så tar man ju hjälp av special pedagog. ( Fskl, 2 och 1). 

Vad är det för problem som vi inte kan få att fungera? För ett barn som du säger är 

språk vanligt att de inte kommer igång. Det är ju oftast språket men sen finns det barn 

som är aggressivt och utåtagerande. Då behöver man ta reda på hur vi ska kunna hjälpa 

de barnet (Fskl,3). Så det är upp till oss att observera sen kan det ju vara så att vi själva 

sitter på en lösning och hjälper barnet i deras aggression och vi vet varför det är så. 

Om vi inte tar oss ur det då ber vi om hjälp (Fskl, 4). 

Utsagorna tolkar jag som interkulturellt förhållningssätt Stier och Sandström (2017) beskriver 

interkulturella förhållningssättet som förskollärares kritisk medvetna reflektion och öppenhet 

för andras kultur. Vidare tolkas ett transkulturellt förhållningssätt som beskrivs enligt Stier och 

Sandström (ibid) att kulturer är i konstant utveckling och barnet lever i dubbla kulturer. 

Förskollärarna beskriver att kulturerna lyfts som viktiga och att barn får vara flerkulturella, 

empati, flexibilitet och ödmjukhet mot barn och vårdnadshavare är grundstommen i 

förskollärarnas beskrivning. Förskollärarna beskriver medvetenhet om barnets livsvärld som 

viktigt där barnet som individ behöver stödjas i sin utveckling till självständiga individer. 
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6.2.2 Utmaningar och styrdokument 

 

Alla förskollärare har erfarenhet av nyanlända barn och det uttrycktes ”att vi lever i ett samhälle 

som möts av olika kulturer dagligen, invandringen är inget nytt påhitt. Jag kan se stora 

skillnader i utvecklingen om man jämför mig för 15 år sen” (Fskl, 1). Förskollärarna beskrev 

också strategier som arbetades utefter varje individ, riktlinjerna och läroplanen är lika för alla 

barn oavsett nationalitet. Integrering sker på olika sätt utifrån varje barn och vårdnadshavares 

behov vilket gör att förskolan anpassar efter varje individ. 

 

Målet är ju egentligen att dom ska kunna leka själva i den fria leken, det är då man 

ser att det sker ett lärande. När barnet kan förmedla sig i leken då behöver man 

inte kunna prata samma språk. Leken är komplext, den är svår, fri lek tycker vi är 

fel att säga. För en lek är inte alls fri för det är ett väldigt stort koncept du måste 

kunna så många saker för att kunna leka t.ex. sociala färdigheter (Fskl, 1 och 2). 

Åh även det jag tycker allra viktigast eller väldigt viktigt, är ju det också att 

vårdnadshavare är med och ser hur vi bemöter barnen. Hur vi hanterar konflikter 

för det kan också skiljas mycket åt inom olika kulturer. För vi har ju ett väldigt låg 

affektivt bemötande här i Sverige mot barn, mot dom har på många andra ställen. 

Det så kallad skola för oss, är ju inte samma för oss som skola i världen. Utan 

skola har vi ju kanske i hallen eller när vi klär på barnen och de tycker kanske inte 

vårdnadshavarna är skola (Fskl, 3 och 2). 

I dessa uttalanden kan man se förskollärarnas förståelse och begreppsliggörande av hur kulturell 

mångfald kan uttryckas och med vilka pedagogiska strategier kan belysa förskollärarens, barns 

och vårdnadshavares utmaning i integrationen. Vilket jag tolkar som medvetet förhållningssätt, 

Uttalandena kan förstås utifrån Stier och Sandströms (2017) interkulturella förhållningsätt som 

beskriver förskollärarens medvetenhet om reflektion över sin egna kultur men också öppen för 

andras kulturer. Jag tolkar att transkulturella förhållningsätt görs, Stier och Sandström (2017) 

beskriver transkulturella förhållningsättet visar möjligheter till individ utveckling där kulturer 

skapas och omskapas i interaktioner i dess kontext. I intervjun framkommer förskollärarens 

gemensamma syn på essentiella aspekter på barns integrering och behov, trygghet och rutin är 

delaspekter som belyser samspelet för en stabil integration. I fokusgruppsamtalet uttrycktes en 

medveten mångkulturell förståelse, förskollärarens utlåtande ” inget är ju förgivettagande eller 

en självklarhet i integrationsprocessen,  vi anpassar och stödjer i den mån vi kan” (fokusgrupp).  
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Sammanfattning 

Integrationen beskriver vissa faktorer som viktiga i förskollärarens arbete, faktorer som 

ödmjukhet och nyfikenheten för andras kulturer och empatiska förmågan ses som viktig i 

integrationsprocessen. Förhållningssätten som framkommer är barns livsvärld som synliggörs 

genom medvetenhet och lyhördhet till nyanlända barnets förmågor och behov. Läroplanen 

belyser (Skolverket, 2016) att förskolan ses som en kulturell arena där förskolläraren ska stödja 

och utveckla barnets dubbla kulturtillhörighet, och ta tillvara på mångfalden.  

 

6.3. Reflektioner 

I detta avsnitt beskrivs förskollärarens reflektion av nyanlända barns och vårdnadshavares 

integration, utifrån underrubrikerna förskolans riktlinjer, balansen mellan barn och 

vårdnadshavare och måltids dilemman.  

 

6.3.1 Förskolans riktlinjer, balansen mellan barn och vårdnadshavare  

Förskollärarna reflekterar över hur de ser sig själva som medaktörer, integrationen framstår 

som svår och invecklat i olika situationer. Ett av citaten beskriver komplexiteten mellan 

pedagog, barn, vårdnadshavare och förskolans riktlinjer. När det gäller att balansera barns och 

vårdnadshavares önskemål har detta tema framkommit ofta under fokussamtalet, som en av de 

svåraste utmaningar inom integrationsprocessen.  

Vi har haft situationer där mamman har varit hemma med ett syskon, sen börjar 

mamma studera och då ska pappa ta hand om barnen hemma. Då vet pappan inte vad 

man ska göra, och då kommer dom till förskolan. Det stämmer inte överens med 

förskolans riktlinjer, i vissa fall har man rätt till endast 15 timmar, och sen får pappa 

hämta barnet eller barnen (Fskl, 4).  

Sen så kommer vi med direktiv om hur förskolan ”fungerar” utifrån den svenska 

”normen” och jämställdheten. Vi har också stött på pappor de tar inte kvinnans jobb 

ifrån henne. Pappan kanske aldrig har tagit hand om barnen i sitt hemland. Det vet jag 

har hänt också att rektor som är kvinna i vårt fall, fått tagit hjälp av en manlig rektor 

för att förmedla budskapet. Eftersom pappan inte velat tala med kvinnor,  och sådana 

saker ställs man också inför (Fskl, 1). 

Situationerna ovan visar på svåra dilemman och kulturkrockar samtidigt som förskolläraren 

förklarar och visar på en medvetenhet om olika kulturer. Detta visar också på att kunna se sitt 

egna handlande och ta någon annans perspektiv. Jag tolkar förskollärarens handlande som 
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interkulturellt förhållningssätt, Stier och Sandström (2017) menar att förhållningssättet 

beskriver att kulturer är produkter av förhandling och sociala samspel i förskolan.  

 

6.3.2 Måltids dilemman 

 

Jag har hört från en annan avdelning att det barnet som äter vegetariskt sitter och talar 

om för de andra barnen vad äckligt fläskkött är. Då vill de andra barnen inte äta, grisen 

äter ju bajs och skräp.  Hen kan skratta å reta de andra " men då blir du en gris, ha, ha 

” vi ser att detta är en form av avundsjuka på de andra barnen ( Fskl 2).  

Varför är det ingen som väljer minus nöt, då tänker jag på människor i från Indien. 

Varför har vi inga alternativ för det i förskolan, när vi har de andra som halal,  fläsk, 

vegetariskt. Krocken kan vara att de får äta kyckling hemma men inte i förskolan. Då 

kan inte vi säga att det är Halal kyckling för föräldern så hon ser det. Vi måste 

respektera den åsikten som föräldern har, det är deras tro (Gruppens reflektion). 

När barnet har kommit i kläm har förskolläraren frågat vårdnadshavarna om barnet får smaka 

och vissa har sagt ja, medan andra har varit mycket strikt med att barnet inte får äta fläsk eller 

kött. Förskolläraren har fortsatt att fråga flera gånger i hopp om att vårdnadshavaren ska ändra 

sig och låta barnet få prova andra maträtter, oavsett om det gäller kött, Halal eller vegetariskt. 

Detta tolkar jag som omedvetet instrumentellt förhållningssätt gent emot vårdnadshavarna, i 

förskolans kultur har alla barn rätt att prova olika saker men i andra kulturer finns begränsningar 

och ett gränsöverskridande kan göras.  

Uttalen ovan visar på att förskolläraren reflekterar kritiskt till den egna normen och kulturen i 

förskolan, transkulturellt förhållningssätt visas utifrån att förskolläraren handlar aktivt och 

systematiskt erbjuder barnen andra kulturer. Stier och Sandström (2017) menar att 

förskolläraren som kulturproducent och kulturbärare ses enligt transkulturella förhållningssättet 

ha dubbla roller i förskolan, men också hur förskollärarens dubbla roll kan användas i förskolan. 

Sammanfattning 

Förskolläraren lyfter vikten av ett normkritiskt tänk och reflekterar utifrån individuella 

referensramar. Samt hur ens egna kultur påverkar barn, vårdnadshavare och förskolans 

verksamhet i arbetet med integration. Stier och Sandström (2017) menar att reflektion handlar 

om på vilken medvetande nivå förskollärarens reflektioner ger uttryck för i tankar och handling. 

Fokus hamnade på hur pedagogerna såg på sig själva och balansgången mellan barn och 
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vårdnadshavares önskemål, förskollärarna reflekterar kritiskt till den egna normen och kulturen 

i förskolan samtidigt som andra kulturer lyfts med nyfikenhet. 

 

 

7 Vilka konsekvenser får förhållningssättet för 

integrationsarbetet i förskolan? 

 

Hur förskolläraren interagerar och handlar avser förskollärarens syn på olikheter och likheter 

mellan förskollärare, vårdnadshavare och barn i förskolans kontext. Vilka utmaningar 

framkommer, hur pedagogerna gör för att synliggöra integrationsprocessen genom språk och 

kulturella uttrycksformer samt vilka konsekvenser detta får för förskolans verksamhet.  

 

7.1. Vilka utmaningar framkommer i integrationsarbetet? 

I frågan om vilka utmaningar som framkommer i integrationsarbetet menar förskollärarna på 

svårigheterna med att göra ett bra jobb utifrån verksamheten parallellt med att följa 

vårdnadshavare och barns önskemål, i den mån det går. Vilket kräver lyhördhet och acceptans 

för skilda kulturer. Citaten nedan beskriver några utmaningar: 

Vårdnadshavarna parfymerar barnen innan förskolan, vi måste förklara att vi har 

förskolebarn med allergi. Man ska inte ha regler bara för att ha utan man måste 

argumentera för dom. Vårdnadshavarna har andra vanor än vad vi har och det får vi 

ju acceptera också, men det finns barn som kan få en allergisk reaktion utav parfym, 

då måste vi ju tala om att så jobbar vi här (Fskl, 4). 

Vissa saker är olagligt i deras hemland som homosexualitet leder kanske till döden 

hos dom. Vi tillåter deras barn att klä ut sig till prinsessor fast det är en pojke, det 

måste vara fruktansvärt som förälder att hämta sitt barn och vet att hade det varit i 

hemlandet, så hade det varit dödsstraff samtidigt som förskolan fostrar tvärtom med 

genustänk (Fskl, 3). 

Utifrån likabehandlingsplan har förskollärarnas reflektioner kretsat kring kulturbundna 

aspekter som kan verka chockartat i vissa anseenden,  som ” vissa vårdnadshavare vill inte ha 

pojkar och flickor sovande i samma rum” och pojkar får leka prinsessa, men i hemlandet kan 

det leda till döden” (Fskl,3). Förskollärarna reflekterade över hur likabehandling och vissa lekar 

får för konsekvenser för barnet, samt hur detta påverkar barnen i förskolan och i hemmet. ” Vi 
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är från vitt skilda samhällen, att jobba med likabehandling är inte en självklarhet för 

vårdnadshavarna” (Fskl,4). Gruppen uttrycker att balansgången är svår utifrån de styrdokument 

och riktlinjer som ska följas. 

Diskussionen om vilka konsekvenser förskolans ”normer och regler” får för barn och 

vårdnadshavare ses som många. Samtidigt som arbetslaget i förskolan ska jobba för dubbla 

kulturtillhörigheter och jobba med genustänk (Skolverket, 2016). Detta tolkar jag som 

interkulturellt förhållningssätt. Gränsdragningar tolkas som medvetet instrumentell 

förhållningssätt gent emot vårdnadshavarna (Stier & Sandström, 2017). Gränsdragningen har 

varit nödvändiga och ibland problematisk uttrycker förskolläraren, de har då överlämnat vissa 

dilemma frågor till förskolechefen. Citatet nedan visar på kulturkrockar i förskolan och hur 

detta kan upplevas i förskolan.  

Det är också något vi pratat på, vad kan vi kalla att det är vår rutin och vad kan man 

säga att det inte är rutiner. För jag menar att vi gör ju många saker, tänker på de sista 

barnen vi har haft som varit asylsökande. Där vi kräver att dom ska ha kläder som 

dom kan vara ute i alla väder å så där.  Då har vi förstått att dom inte har pengar att 

köpa kläder och där står vi med våra pekpinnar och tycker att de ska ha kläder. Vi har 

istället samlat in kläder, det är personal som har haft egna barn som har vuxit ur sina 

kläder (Fskl, 1). 

Förskollärarna anser att integrationen ses som komplext utifrån olika begränsningar som 

påverkas av olika kulturers samverkan i förskolan. De utrycker att de måste förklara de 

förhållningssätt och regler som avses för en fungerande verksamhet för alla aktörer i förskolan. 

Citatet nedan visar: 

Det enklaste sakerna som kunskap om kläder för alla väder. Det vet de inte och det är 

stort av dom att våga fråga , ibland känner jag mig liksom att oj var jag otydlig. Det 

är många sådana saker man tror att det är klart att dom förstår det. Är det kallt ute så 

ska man ha med sig kläder för att vi är ute. Är ni ute men det är ju så kallt, ja men vi 

är ute, varför går ni ut kan vårdnadshavarna fråga (Fskl, 2). 

Det är inte samma samsyn, det är tyst kunskap och det får vi tänka på att vi måste bli 

tydligare med att sätta ord på vad vi tänker . Tala om för dom som kommer, varför vi 

har vissa regler och jobbar som vi gör (Fskl, 1). 

Att samtala om olika värderingar, utbyte av erfarenheter ökar förståelse och förbättrar 

samarbetet. Förskollärarens gränssättning gentemot vårdnadshavarna tolkar jag utifrån Stier 

och Sandström (2017) kallar ett medvetet förhållningssätt som innebär begräsningar inom den 
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egna kulturen, men också begränsad kulturförståelse som över går till ett interkulturellt 

förhållningsätt. Förskolelärarna har uttryckt att de ser sig inte som auktoritär utan de vill ses 

som trygghets person, en plats där barn och vårdnadshavare ska ha rätt att kunna öppna sig och 

våga visa förtroende. Förskollärarna har i samtalet uttryckt vikten av att vara öppen för 

olikheter, ingen vill ju vara utpekande eller ”speciell på fel sätt” utan alla ska känna en 

tillhörighet i förskolan oavsett kultur, kön, och etnicitet. 

  

 7.1.2. Kulturella uttrycksformer och språk 

 

Dilemmat med språkbarriärer beskrivs som en av de svårare utmaningarna i förskolans 

verksamhet. Förskollärarna vill lära sig att förstå den andra kulturen samtidigt som 

vårdnadshavarna vill att barnet ska lära sig svenska, vilket har gjort att äldre syskon har fått 

tagit över vuxenrollen och översatt. 

Men just det där med stora syskon är också en fara att dom har 

tolkningsrollen åh blir den vuxna, så man får verkligen vara försiktig. Det är 

lätt gjort att utnyttja syskon när föräldrarna vill veta något extra så tar de ju 

med syskonen. Det får ju bli i det vardagliga som mat och sömn, inte när det 

blir speciella situationer då får vi inte använda syskon som tolk utifrån våra 

riktlinjer (Fskl, 4). 

Förskollärarna ger ett gemensamt uttryck för konsekvenser av äldre syskon som tolk, samtidigt 

reflekterar de över att hemspråket är lika viktig för att de ska kunna samtala med 

familjemedlemmarna i sitt hemland.   

Även det här med att lära dom språk, det har vi gjort på så många olika sätt. Några 

barn har jobbat med bilder andra barn har börja flytande,  av att vi har pratat med 

varandra. Vissa barn har inte varit intresserad av bilder, det var svårt för vi tänkte ja 

ha, men nu blir ju det här med bilder jätte bra. Bilder och tecken som stöd är ett 

arbetssätt, bilder och tecken fungerade jätte bra. De nya barnen brydde sig inte om 

dessa bilder över huvudlaget men vi försöker att ha en kontaktbok. Det kan vi ju säga, 

att vi försöker att ha kontaktbok till dom föräldrar som har svårt att förstå språket, så 

vi skriver ner lite i kontaktboken vad som har hänt under dagen och syskonen blir ofta 

de som översätter (Fskl, 1 och 3). 
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Åh även det här att det är ett förhållningssätt, vi vill ju få in hos barnen att dom är 

betydelsefulla som dom är och att det är en tillgång att vara flerspråkig, det försöker 

vi lyfta (Fskl, 4). 

Förskolläraren försöker få fram barns och pedagogers nyfikenhet för varandras kulturer genom 

att fråga vårdnadshavare om olika ord för olika saker på deras språk. Detta tolkar jag utifrån 

vad Stier och Sandström (2017) kallar interkulturellt förhållningssätt där mångfalden ses som 

en möjlighet för utveckling och lärande. Genom ord och uttryck som de har lärt av barnen och 

vise versa, är detta ett av sätten att synliggöra barns integration i förskolan. Förskollärarna 

beskriver flerspråkighet genom olika aktiviteter som sång, mat, ramsor, bakning med trolldeg, 

tecken som stöd, språkappar och piktogram men som arbetas med på olika sätt på olika 

avdelningar. 

Under intervjun framkommer det att avdelningarna försöker synliggöra kulturer i olika 

kontexter som lucia firanden genom sång musik och lussebulle. Vilket har medfört att alla barn 

har fått möjligheten att delta på sina villkor. Gruppen uttrycker att det är av stor vikt att låta 

barnen få känna och prova på olika kulturer och tydligt visa ” ja, ha du kan ju två språk, åh det 

kan ju inte jag”. I samtalet beskrivs barns identitets utveckling på så vis att identiteter är i 

ständig förändring, vilket jag tolkar utifrån vad Stier och Sandström (2017) kallar 

transkulturella förhållningssättet, det menas att barnen har möjligheter till att utveckla dubbla 

kulturer för att de har en kultur hemma och utvecklar en annan kultur i förskolan.  

Sammanfattning 

I frågan om vilka konsekvenser förskollärares förhållningssätt får för integrations arbetet, 

beskrivs på olika sätt. Förskolans arbete med genus och likabehandlingsplan kan få 

konsekvenser för det nyanlända barnet både i förskolan och på hemmaplan utifrån 

kulturkrockar. I förskollärares utlåtanden framkommer konsekvenser av språket, där barn 

utesluter sitt egna språk för att de känner att de vill vara svensk. Samtidigt beskrevs det att 

vårdnadshavare ansåg svenska språket som viktig och äldre syskon användes som tolk, vilket 

utmanande förskolans verksamhet utifrån regelverk. 
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8 Resultatdiskussion 

I detta avslutande kapitel kommer jag att diskutera och reflektera över studiens resultat. Utifrån 

fokusgruppintervjun, metodansats, teoretiska perspektiv också ge förslag på vidare forskning 

inom området. Analysen har utgått från tematisk analys och Stier och Sandströms (2017) fyra 

förhållningssätt utifrån förskollärarnas beskrivning av integrationens upplevelse. Syftet med 

undersökningen var att beskriva förskollärarens upplevelser av integrations arbetet. 

Frågeställningarna var: 

 

• Hur beskriver förskollärarna integrationsprocessen av nyanlända barn i förskolan? 

• Vilka förhållningssätt till och erfarenheter av integration i förskolan ger informanten 

uttryck för? 

• Vilka konsekvenser får förhållningssättet för integrationsarbetet i förskolan? 

 

Resultatet beskriver förskollärarens förhållningssätt både medvetet och omedvetet på det viset 

att förskollärarna inte namnger förhållningsätten som interkulturell, transkulturell osv. De 

benämner förhållningssättet som reflektion och handling vilket sågs som en viktig del i 

förskolans pedagogik, samt hur förhållningssättet påverkar barn, vårdnadshavare och sig själva. 

Resultatet kan utläsas att samtliga förhållningsätt av Stier och Sandström  (2017) framkommer 

men det som framkom tydligast var förskollärarens interkulturella förhållningsätt. 

Förskolläraren visade genom medvetna reflektioner, vilket de såg kulturer som skapas och 

omskapas i socialt samspel. Vid dilemma situationer och missförstånd kan man utläsa 

instrumentellförhållningssätt vid gränsöverskridande och gränsdragningar gent emot 

vårdnadshavarna. Transkulturella perspektivet sågs som att övervinna kunskap i förskolans 

praktik, förskollärarna ansåg att de fick nya insikter och kunskap i arbetet med integration. Stier 

och Sandström (ibid) beskriver kunskap som gynnar alla aktörer i verksamheten, vilket 

utvecklar samspelet mellan aktörerna som enligt Saar och Löfdahls beskrivning (2015) gör 

förskolan. 

 

Studiens resultat visar medvetna förskollärare, deras utlåtanden beskrevs att integrationsarbetet 

upplevs som kul, lärorik och ger många tankeställare i arbetet med integration av nyanlända 

barn och familjer. De ser andra individers kulturer som både komplext men också lärorikt i den 

betydelse att förskolläraren själva ser sin egna utveckling. Resultatet beskriver också 
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konsekvenser förhållningsätten kan få för integrationsprocessen som helhet. Det som framkom 

ofta under intervjun var ” vi och dom” vilket Lunneblads studie (2013) visade på att 

positionering görs oavsiktligt, vilket jag tolkar ur min studie att det kan handla om en rädsla för 

att inte uttrycka olikheter. Lunneblad (ibid) lyfter att det är viktigt att förskollärare och 

pedagoger jobbar för ett interkulturellt förhållningssätt, istället för att det blir kompensatoriskt 

förhållningssätt genom att tillgodose barnets brister. Studier av Lunneblad  (2010, 2013), Stier 

och Sandströms (2017),  Löfdahl och Hägglund (2012) studie visar på att exkludering av andra 

kulturer kan ske, vilket resultatet i min studie beskriver att förskolläraren jobbar för att 

inkludera alla utan att det blir en utpekande situation för den ”andre”.  Konsekvenserna som 

yttrades i resultatet var både exkludering och inkludering av barnets egna språk men också en 

rädsla för barnets egna kultur. Lpfö18 (Skolverket, 2018b) belyser att arbetslaget bör jobba för 

barnets dubbla identitetsskapande men direktiven beskriver inte hur. Interkulturell kompetens 

behövs genom kompetensutbildning i förskolan, Stier och Sandström (2017) ser detta som 

viktig del i att utveckla kunskap om interkulturalitet och utveckling av förskolan. 

 

Migrationen förknippas ofta med stark stress, saknad, flera uppbrott som kan uttryckas på olika 

sätt. Vilket utgör utmaningar för det nyanlända barnet att anpassa sig i förskola, men också en 

utmaning för förskolans professioner.  Harmonisk och stabil integrationen kräver, hur man 

konkret kan jobba samt synliggöra bearbetningen i förskola och skola (Al-Baldawi, 2017). 

Förskolläraren beskrev att första tiden på förskolan kunde ibland innebära sorg och saknad 

vilket var prioriterad före fri lek. Bozarslan (2001) lyfter att förskolläraren använder sig själva 

som redskap genom att aktivt visa empatisk förmåga för barnets känsloyttringar, och där 

utveckla en stabil grund för barnets utveckling i förskolan. Enligt Angel och Hjern (2004) 

beskrivs detta som ” de magiska åren” och är en av de viktigaste strategierna i 

integrationsprocessen för barns psykiska välmående, trygghet och utveckling.  

 

Resultatet beskriver ett interkulturellt förhållningsätt i praktiken vilket kunskapsformerna enligt 

Gustavsson (2002) beskrivs som Episteme, Techne och Fronesis vilket förklarar förskollärarens 

reflektion, handling och kunnande. Intervjun har belyst många delar av integrationsprocessen 

på så vis att svensk förskola är präglad av kulturer, mångfald och interkulturalitet (Lunneblad, 

2010, 2013; Lorentz & Bergstedt, 2015; Stier & Sandström, 2017) som speglar förskollärarens 

dagliga arbete i förskolan som innebär avvägningar och balansgång mellan barn och 

vårdnadshavare. Inkluderande pedagogik ses i likhet med interkulturell pedagogik, Dalgren 

(2010) menar att utgångspunkten i interkulturell pedagogik handlar om alla barns och 
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ungdomars olika sätt att förstå och uttrycka sig är lika mycket värda. Ett interkulturellt 

förhållningssätt i förskolan inkluderar och bygger vidare på lärandeprocesser i förskolans 

kontext.   

 

Förskollärarna lyfter integrationen som både svår och begränsat utifrån de ramverk läroplanen 

belyser, vilket kan liknas med Lunneblad (2010, 2013) och Stier och Sandströms studier (2017). 

Praktikens kärna handlar om förskollärarens kritiska reflektion,  i den handling som utförs och 

för vem den görs. Haug (1998) nämner att lära eleverna värdet av mångfald och att kunna se 

värdet av det när samhället skiftas och inte längre ses som heterogen  (Haug, ibid). Haugs (ibid) 

beskrivning av socialrättvisa i skolan kan liknas med Lahdenperä (1997, 2015), Lunneblad 

(2010, 2013), Dalgren (2010) och Stier och Sandströms (2017) beskrivning av ett interkulturellt 

förhållningssätt.  

Resultatet beskriver att förskolläraren visar ett interkulturellt perspektiv, vilket förskolebarnen 

inkluderas i pedagogiska lärprocesser genom olika aktiviteter. Dalgren (2010) beskrev 

förskolans diskurs som monokulturellt respektive interkulturellt, vilket förskolläraren i min 

studie tolkas som att de omedvetet och medvetet valde ett interkulturellt förhållningssätt i 

praktiken. Dalgren (ibid) menar att didaktiska konsekvenser för förskolans praktik ligger i 

vilket perspektiv som används, hur, vad och varför man handlar som man gör i förskolans 

praktik. Resultatet lyfter hur förskolläraren konstruerar och konkretiserar barns 

lärandeprocesser genom språkappar, spel, sånger och piktogram. Vilket kan ses som en 

inkluderande pedagogik enligt Dalgren (ibid). Utifrån läroplanen beskrevs det att det inte fans 

någon tydlig beskrivning på hur förskolläraren bör arbeta vid konflikter, missförstånd och 

kulturkrockar. Konsekvensen har gjort att vissa förskollärare överlåter svårare utmaningar, och 

obekväma situationer till förskolechefen.  

 

Det som framkom som utmaningar vad gäller barnets utveckling, var förskollärarna aktiva med 

att bearbeta utmaningen själva. Persson (2007) betonar att pedagogiska relationerna har stor 

betydelse för barns kognitiva och socio-emotionella utveckling både på kort och lång sikt. När 

barns utveckling avstannat inom ett visst område, tillkallas specialpedagog för ytterligare 

kunskap och erfarenhet om vad som kan göras. Björck-Åkessons (Nilholm & Björck-Åkesson, 

2007) menar på att en tidig kartläggning av barnet ger bättre förutsättningar i förskolan i stället 

för att reparera skadan i senare år.  
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Kunskapsformerna enligt Gustavsson (2002) visar på förskollärarens erfarenheter, kunskap, 

praktik och klokt handlande visar på hur man kan jobba och beskriva integrationsprocessen 

som helhet. Detta kan tolkas utifrån kunskapsformerna Episteme som avser förskollärarens 

allmänna kunskap om läroplan och riktlinjer. Techne beskriver hur förskolläraren genom aktivt 

handlande och praktiskt kunnande integrerar nyanlända barn och vårdnadshavare i förskolan. 

Genom kännedom utifrån styrdokument och riktlinjer, kan förskolläraren utföra sitt arbete i 

förskolan. Fronesis avser förskollärarens kloka handlande i olika situationer. I situationen där 

vårdnadshavare inte hade råd med egna kläder, samlade förskollärarna ihop ärvda kläder för att 

stödja barn och vårdnadshavare vilket ses som klokt handlande. Förskollärarens kunskap kan 

enligt Polanyis (2013) ses som intellektuellt redskap som förutsätter tillit till den kultur och 

kontexts som producerar och reproducerar tyst kunskap, en förståelse för individers olika 

erfarenheter. Kunskap man bär med sig och språk utgör grunden för hur kunskap kan används 

för problemlösningar i olika verksamheter.  

 

Som helhet framgår förskollärares olika erfarenheter, praktiskt handlande och klokhet som ger 

barnet möjlighet att utvecklas till trygga individer på ett etiskt sätt. Dessa kunskaper är 

förbundna mellan mänskligt handlande och praktik som beskrivs som förtrogenhetskunskap. 

Gustavsson (2002) beskrivning av förtrogenhetskunskap är en förmåga att kunna se det som är 

osägbart, vilket kan tolka förskollärarens uttalande ” Det är inte samma samsyn, det är tyst 

kunskap och det får vi tänka på att vi måste bli tydligare med att sätta ord på vad vi tänker . 

Tala om för dom som kommer, varför vi har vissa regler och jobbar som vi gör ” (Fskl, 2).  

 

Polyani (2013) beskriver att tyst kunskap härstammar från individens personliga och egna 

erfarenheter som inte alltid kan delges till andra i form av text och förklaringar. Förskolans 

riktlinjer visar en form av kunskap, det betyder inte att med per automatik att den nyanlända 

familjen förstår rutinerna och riktlinjerna. Förskolläraren förstod att vårdnadshavare inte hade 

råd att köpa kläder trots att verksamheten kräver det, detta kan ses som en tyst kunskap, en 

situationsbunden kunskap genom erfarenheter. Polyani (ibid) och Gustavsson (2002) beskriver 

att praktiskt kunna handla klokt förutsätter individers förmåga att skilja mellan vad som ses 

som lämpligt och olämpligt, vilket kräver uppfattning om vad som ses bra för de gemenskaper 

människan lever och verkar i. Den tysta kunskapen känner tecknar förskollärarnas 

sammanlagda kunskaper genom praxis och utnyttjande av kompetenser,  mellan förskolläraren 

som inte enbart kan läras från vetenskapliga teorier. Polanyi (2013) beskriver kunskap som 

traditionellt förankrat i människans känslor, upplevelser och regler som struktureras upp. 
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Handlingar genom individers upprepning i praktiken och livsvärld skapar ett schema för 

applicering som används i olika situationer. Förskollärarna beskrev i intervjun att de har 

fortbildning de utvinner kunskap genom varandras erfarenheter och från andra professioner. De 

hade inte alls lika mycket kunskap som för femton år sen, vilket också visar på kunskap som 

pågående processer mellan individer.  

 

Kunskap och teorier är inte konstanta eller likgiltiga, Gustavsson (2002) lyfter att man behöver 

göra fel för att kunna utveckla nya insikter och kunskaper. Tvivlen skapar öppenhet och 

reflektion över den egna verksamheten, vilket kan ses som den gångbara kunskapen. 

Förskollärarna uttryckte ofta under intervjun, framsteg och misstag de själva har reflekterat 

över. Vetandet, kunnandet och klokheten står hela tiden i relation till varandra vilket kan belysa 

förskollärarens reflektioner, upplevelser och handlingar till hur deras kunskap är knutna till 

olika verksamheter och varför de agerar som det gör. ” Vi handlar i nutiden med hjälp av 

erfarenheterna vi gjort och med hjälp därav riktar vi våra förväntningar mot framtiden” 

(Gustavsson, 2002, s.125). 

 

Lorentz och Bergstedt (2017) lyfter att en förskola och skola ska kunna definieras som 

interkulturell bör de olika kulturerna samverka genom medvetna förskollärare, 

specialpedagoger och lärare i förskola och skola. Vidare lyfter Lahdenperä (1997) att utifrån 

individers skiftande olikheter, bakgrunder och kompetenser kan interkulturell kompetens 

utvecklas, interkulturalitet innebär vår medvetenhet om begränsningar utifrån individens 

referensramar och vår sociala värld. Vilket vi är beredda att ompröva och vidga vårt perspektiv 

genom ömsesidig respekt och en beredskap att lära av varandra vilket kräver mer än att bara 

visa på mångkultur i förskolan (Lahdenperä, 2017). 

 

 

8.1 Metoddiskussion  

 

I fokusgruppintervju kan deltagarna lyfta frågeställningar som de anser är viktiga, detta gör att 

intervjuaren till viss del bör släppa kontrollen till deltagarna. Fokusgruppintervjun gav en 

fördjupad och varierad intervju vilket jag till viss del släppte kontrollen till informanterna, 

vilket ses enligt Bryman (2011), Kvale och Brinkman (2017) som viktig synpunkt i kvalitativa 

undersökningar. I motsatsen till intervjuer som baseras på en informant i taget, undviks ofta 
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motsägningar av sina egna omdömen vilket i fokusgruppen argumenterar och ifrågasätter 

informanterna varandras åsikter (Bryman, ibid). Det positiva med fokusgruppintervjun var att 

många frågor ur intervjuguiden berördes utan att jag hade hunnit läsa alla frågor samtidigt 

synlig gjordes andra teman.  Efter avslutad intervju nämndes det att informanterna ansåg sig 

uttala sig oprofessionellt. Vilket jag nämnde att transkriberingen kommer att skrivas läsligt och 

dialekter tas inte med. Kvale och Brinkman (ibid) belyser detta som en viktig del ur etisk 

synpunkt, man visar respekt inför informantens utsagor och att det inte skrivs fram som 

individer med lägre begåvning vilket i vissa studier har förekommit. Kvale och Brinkman (ibid) 

lyfter vikten av att se intervjuer som både ett forskningsverktyg och ett hantverk som kräver 

kunskap om området som studeras. Vilket avgör att val av metodologisk ansats bör visa på 

teoretiska problem som är förbundna med att frambringa kunskap genom samtal .  

 

Observationer hade varit intressant att tillföra till detta arbete, dels för att öka validiteten men 

också för att se om diskussionen hade blivit annorlunda. Om diskursanalys som angreppssätt 

hade använts, hade analys och resultat sett annorlunda ut utifrån didaktiska perspektiv i 

förskolan? Vidare hade det varit intressant att utföra en fokusgruppintervju utifrån fler 

perspektiv, hur integrationen upplevs utifrån vårdnadshavarnas perspektiv och nyanlända 

förskolebarns upplevelser hade breddat kunskapsbasen ytterligare. 

 

8.1.2 Avslutande reflektioner 

Saar och Löfdahl  (2015) belyser att en förskola i Sverige är inte bara är en förskola utan en 

produkt av juridiska, historiska, ekonomiska och sociala strömningar. Därför kan man inte 

enbart säga att förskolan är en arena för kulturella möten eller en återspegling av läroplanen 

Lpfö98 (Skolverket, 2016). Utan hur man tolkar styrdokument, reflekterar och arbetar i 

förskolan har betydelse för vad som innebär att utveckla en arena för kulturella möten 

(Anveden, 2018; Dalgren, 2010).  

Saar och Löfdahl (ibid) beskriver att förskolan görs av alla aktörer, vilket kan beskrivas att 

aktörerna representerar svensk förskola, aktörerna i denna kontext förskolläraren. Hur 

förskolläraren beskrivs representera svensk förskola och vilka konsekvenser förskollärarens 

förståelse har för nyanlända barns integration, belyser i min undersökning förhållningsättets 

betydelse i förskolans pedagogiska kontext. Borzaslan (2001) lyfter att allt som görs och 

uttrycks i förskolan påverkar miljön, som det nyanlända barn befinner sig i vilka de är beroende 
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av en stabil integration. Förskollärare som har ett öppet förhållningsätt att kunna se allas 

olikheter till något positivt menar Lahdenperä (1997) ligger till grund för att kunna utveckla ett 

interkulturellt perspektiv i förskola.  

 

8.1.3 Fortsatt forskning 

 

Tidigare forskning beskriver förskollärares arbete och reflektion men hade varit intressant att 

höra nyanlända barns upplevelser av integrationen i svensk förskola och hur vill de att det ska 

gå till? Dessa frågor är svåra och känsliga men som kan ge det pedagogiska fältet en större 

bredd, förskolan görs av aktörer vilket bör inkludera alla och därför är det intressant att veta 

vad nyanlända barn tycker och känner om integrationen i förskolan. 
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BILAGOR 

Bilaga1                                                                                                                                                     

Informationsbrev och samtyckeförskollärare  

Hej,  

mitt namn är Elin, jag läser för närvarande termin 6 vid Karlstads universitet och skriver ett 

examensarbete som rör förskolans integration av nyanlända familjer. Jag är intresserad av att 

höra om era erfarenheter, och hur ni arbetar med integration och vilka förutsättningar 

förskolläraren har i arbete. Som metod har jag valt att utgå från fokusgruppintervjuer och skulle 

vilja ha fyra till fem förskollärare att intervjua, vid ett och samma tillfälle i grupp. Intervjun 

kommer att ta ca 1 timme.  

Intervjun kommer att behöva spelas in (ljudupptagning). Här tar jag avstamp i Högskolelagen 

(SFS, 1992:1434, 1 kap. 3a§) och följer Vetenskapsrådets forskningssed. Regelverken uttrycker 

att god forskningssed ska värnas högt, vilket innebär att inga personuppgifter, symboler eller 

ideologier ska kunna härledas till en specifik förskola och individ, och ingen utomstående 

kommer heller att ha tillgång till materialet. I examensarbetet kommer jag endast uppge 

yrkesroll. 

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av 

samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även 

rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och 

det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till 

dataskyddsombudet på Karlstadsuniversitet är dpo@kau.se 

Vill du som förskollärare delta? 

Härmed ger jag mitt medgivande till deltagande av studie och är medveten om min rätt att när 

som helst avbryta min medverkan. Min underskrift nedan betyder att Karlstad Universitet 

behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och lämnad 

information. 

Datum och ort:               Namnförtydligan:                            underskrift:      

       

________________                      ________________________________________________________________________      

Intervjuares underskrift: 

_______________________________________                                                                                            

Elin Olsson,  E-post: xxx,  Mobil: xxxx.   

Handledare: Joakim Larsson, joakim.larsson@kau.se Universitetslektor, Fakulteten för 

humaniora och samhällsvetenskap. Instutionen för pedagogiska studier och pedagogiskt arbete. 

mailto:dpo@kau.se
mailto:joakim.larsson@kau.se
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Bilaga 2  

Intervjufrågor till förskollärare: 

 

 

1. Hur länge har du jobbat som förskollärare?   

 

2. Hur länge har du jobbat inom kommunen? 

 

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

 

4. Vad innebär mångkultur för er? 

 

5. Hur sker det praktiska mottagande av nyanlända barn i förskolan? 

 

6. Hur sker introduktion och inskolning? 

 

7. Hur involverar ni familjerna i förskolans verksamhet? 

 

8. Hur betraktar du ditt arbete med nyanlända barn och hur kan du bidra till deras 

integration? 

 

9. Vilka utmaningar står förskollärare inför i arbetet med nyanlända barn? 

 

10. När brukar du kontakta specialpedagogen i arbetet med nyanlända barn? 

 

11. Finns det några dokument och riktlinjer för hur ni ska arbeta med nyanlända barn? 

 

 

 

 

 

 

 

 


