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 Abstrakt 
Syftet med studien har varit att ta del av förskollärares upplevelser av 

integrationen med nyanlända barn och familjer i förskolan. Studien är kvalitativ 

och inspirerad av en hermeneutisk metod. Genom att ta del av förskollärares 

upplevelser har vi med hjälp av en tolkande ansats belyst en del av de 

förutsättningar som förskollärare upplever sig behöva vid integrering. Som 

insamlingsmetod användes semistrukturerade intervjuer som har analyserats 

och tolkats. Intervjuerna har skett med sju olika förskollärare på fem olika 

förskolor i två kommuner. Genom de tolkningar som vi har gjort av 

förskollärarnas upplevelser visar studiens resultat att förskollärarna upplever 

arbetet med integreringen som komplext. Detta har synliggjorts med hjälp av 

fyra olika kategorier som vuxit fram genom våra tolkningar av det som 

förskollärarna har delgett. Dessa fyra kategorier är Integrering i förskolan, 

Demokratisk värdegrund, Kommunikationssätt och Stöd och kompetens 

utveckling. I dessa kategorier beskrivs förskollärarnas upplevelser om vad 

integreringen av nyanlända barn och familjer i förskolan kan innebära och de 

förutsättningar förskollärarna anser sig behöva.  

 

Nyckelord: Integration, förskola, nyanländ, förskollärare, upplevelser, 

kommunikation 
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 Inledning  
Den globala migrationen har satt många familjer i rörelse. Under de senaste åren 

har det skett många förändringar på global men också på nationell 

samhällsnivå. Många familjer som immigrerar har barn i förskoleåldern och 

enligt svensk lag har varje barn som kommer till Sverige samma rätt att gå i 

förskolan som svenska barn (Migrationsverket, 2016). Vi har följt olika 

samhällsdebatter om den migration som sker i vårt samhälle, detta har väckt ett 

intresse hos oss att undersöka hur förskollärare i förskolan upplever 

integreringen av nyanlända barn och familjer. Det har också skapat ett intresse 

att se vilka förutsättningar förskollärarna anser sig behöva för att kunna 

integrera dessa barn och familjer. 

Förskolan är ofta den första institution som barnen möter i det svenska 

samhället och är också den viktigaste för barn och familjer med 

flyktingbakgrund enligt Angel & Hjern (2004). Enligt både Tadesse, Hoot & 

Watson-Thompson (2009) och Dachlyn & Kirova (2008) råder det stor brist på 

forskning kring situationen med nyanlända barn och deras familjer i förskolan. 

Förskolans verksamhet erbjuder en struktur i vardagen, som innebär att både 

barn och deras familjer kan få tillgång till andra vuxna i det svenska samhället. 

Det är bland annat en viktig tillgång för familjer som lämnat sina gamla nätverk 

och ännu inte hunnit etablera nya (Lunneblad, 2013). Förskollärare ställs nu 

inför en utmaning där de ska hantera situationer kring nyanlända barn och 

familjer i förskolan och där kunskap som är baserad på vetenskaplig forskning 

saknas.   

Genom att förskollärare får de redskap och den kunskap som kan skapa bra 

förutsättningar för en god integration av barn och familjer i förskolan kan det 

förhoppningsvis motverka både segregation och utanförskap i samhället. 

Förskollärare måste bemöta alla barn och familjer i förskolan på ett likvärdigt 

sätt utefter läroplanens demokratiska värdegrund. I läroplanen för förskolan 

kan vi också läsa om hur verksamheten ska anpassas till alla de barn som finns 

i förskolan, det innebär att barn som behöver mer stöd och stimulans ska få det 

utformat efter barnets individuella behov och förutsättningar (Skolverket, 2011).  

Många föräldrar med annan etnisk bakgrund än det land de bor i upplever att 

de blir behandlade på ett annorlunda sätt jämfört med de andra föräldrarna på 

förskolan, och att deras kulturella arv inte får en plats i förskolans arena. 

Föräldrar upplever att deras barn inte får samma möjligheter som de andra 

inhemska barnen, möjligheter som tillhörighet och delaktighet (Agbenyega & 

Peers, 2010; McBrien, 2011).  

Enligt Virtue (2006) är integrationen och bemötandet en viktig del och det är lika 

viktigt att förskollärare utvecklar sitt arbete med integrationen av barn och 



  

 

4 

 

familjer i förskolan. Integration handlar mer om än att bara lära sig och förstå 

ett språk, det handlar om en process av ömsesidig anpassning som innebär en 

ömsesidig respekt mellan personer. Det handlar också om att ha ett gott 

samarbete och en god samverkan mellan varandra. (Virtue, 2006). 

Förskollärarna har en viktig roll i detta arbete och det är viktigt att belysa de 

utvecklingsmöjligheter som kan tänkas finnas. För att belysa detta är det av stor 

vikt att få en uppfattning om hur förskollärare ser på arbetet med integreringen 

och hur integreringen sker.  

I studien kommer vi att delge förskollärares upplevelser kring integrationen av 

barn och familjer i förskolan. Dels för att det är förskollärarna som har möjlighet 

till att förändra men också utveckla arbetet med integration i förskolan. Studien 

kommer att belysa en del av de aspekter som förskollärarna upplever vad 

integration kan innebära och den komplexitet som kan förekomma med arbetet. 

Den belyser också de förutsättningar förskollärarna anser sig behöva vid 

integrering av nyanlända barn och familjer i förskolan.  Studien kan också ses 

som ett verktyg till andra förskollärare att diskutera och reflektera kring 

integrering i förskolan.  
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 Bakgrund 
Bakgrunden inleds med tidigare forskning inom ämnet integration och hur det 

har påverkat förskolan. Därefter kommer vi att presentera vad bemötande 

innebär mellan förskollärare och nyanlända barn och familjer. Sedan kommer 

ett avsnitt kring relationen mellan hemmet och förskolan.  Vidare visar vi en del 

av de kulturella skillnader som finns inom förskolans verksamhet. I sista delen 

kommer ett avsnitt om vad pedagoger anser sig behöva vid integreringen av 

barn och familjer i förskolan och en del om förskolans uppdrag i förhållande till 

allas lika värde. 

 

 

Integrering med nyanlända i förskolan 

Begreppet integreringen kan förstås olika, en tolkning av begreppet integration 

enligt Westin (2015) utgår från tanken att integration innebär att vara delaktig i 

det svenska samhället och delaktig i den offentliga sfären. Men också att kunna 

fortsätta leva efter hemlandets traditioner, förhållningssätt och språk (Westin, 

2015). För att få syn på komplexiteten av integreringen av barn i det pedagogiska 

och sociala rummet måste fokus läggas på fler faktorer än bara på barnet. Det är 

viktigt att inte endast se till individens sociala bakgrund, tidigare erfarenheter, 

förskoleverksamheten och pedagogerna. Utan också att belysa att individen inte 

bara påverkas av sin omgivning utan att den själv påverkar omgivningen som 

den befinner sig i. (Nilsson & Axelsson, 2013).  

I början på 1990 talet började fokus läggas på integration och den 

invandrarpolitik som fanns i Sverige döptes om till integrationspolitik 

(Hellgren, 2015). Enligt Westin (2015) syftade integrationspolitiken till att förena 

invandrare i det svenska samhället med förutsättningar som innebär att språk, 

kultur och religiösa traditioner bevaras men också att samhället ger acceptans 

och stöd till detta. Integrationspolitiken har fått mycket kritik för att ha felaktigt 

utformat en politik för och inte med invandrare. Detta har lett till ett negativt vi-

och-dem tänkande och där integrationspolitiken är något som skapats utan 

inflytande från invandrargrupper. Genom detta har integrationen försvårats 

och istället förstärkt invandrares utanförskap. (Hellgren, 2015). Förskolan är en 

samhällsinstitution som styrs av den politik som råder, den felaktigt utformade 

politiken påverkar även förskolan. I en studie gjord kring invandrarföräldrars 

upplevelser av integreringen i förskolan visade det sig att alla de föräldrar som 

ingick i studien kände att det fanns en kultur i förskolan av ”vi” och ”dem” och 

att deras barn inte inkluderades i förskolans verksamhet som de andra barnen 

(Agbenyega & Peers, 2010).  

För att integrera familjer i samhället och i förskolan krävs det att nyanlända 

familjer förstår vad svenska förskolan innebär och vad den kan erbjuda. I en 

studie som genomfördes i Danmark bland nyanlända familjers integrering i 

förskolan visade det sig att ingen av de 215 familjer som ingick i studien skrev 
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in sina barn i någon förskoleverksamhet. Det var inte förrän när författarna i 

studien besökte dessa familjer och när samhällsrepresentanter började prata om 

fördelarna med att låta barnen gå i förskolan som familjerna tog kontakt med en 

förskoleverksamhet. (Virtue, 2006). Prior & Niesz (2013) menar på att det kan 

finnas olika orsaker som kan påverka om integreringen till en ny förskola 

fungerar, för en lyckad integrering krävs det att olika delar bildar en helhet. En 

annan fördel med att inta ett helhetsperspektiv av de nyanlända barnen och 

deras familjers behov kan förskolan vara den bindande länken med samhället 

(Taylor & Sidhu, 2012). Ett problem är att många familjer har bristande kunskap 

kring fördelar med att låta barnen gå i förskolan och för många familjer är det 

nya landets skolsystem helt främmande (Dachyshyn & Kirova, 2011).  

Det framkom också att föräldrarna kände att pedagogerna medvetet eller 

omedvetet inte inkluderade andra kulturer i förskolan och på så sätt upplevdes 

det som diskriminering av deras barn. (Agbenyega & Peers, 2010). 

 

Bemötande 

Idag anses förskolan inte ha det som krävs för att bemöta flyktingbarn. Det har 

alltid funnits flyktingar men i och med att den globala flyktingkrisen har ökat 

de senaste åren har skolan inte hunnit med att utvecklas för dessa typer av 

bemötande (Hurley, Saini, Warren & Carberry, 2013). Idag finns lite forskning 

angående hur pedagoger i förskolan kan bemöta barn och deras familjer som 

flytt till ett nytt land (Tadesse, Hoot & Watson-Thompson, 2009; Dachlyn & 

Kirova, 2008; Lunneblad, 2009).   

 

Den första kontakten med skolväsendet är viktig och framförallt har det en stor 

betydelse för flyktingbarns mentala hälsa men också för deras framtida studier 

Det är viktigt att förskolan använder sig av ett stöttande och inkluderande 

bemötande för de barn och familjer som kommer till ett nytt land, ett socialt 

inkluderande bemötande inom förskolan kan påverka hela familjen och 

framförallt barnens självkänsla. (Prior & Niesz, 2013; Tadesse, Hoot & Watson-

Thompson, 2009). Bemötandet av familjer i förskolan innebär också att skolor 

erbjuder socialt kapital så som tolkhjälp, information och sociala kontakter. 

Detta är en förutsättning för att det ska bli ett bra bemötande (Bunar, 2015).  

 

Enligt Lunneblad (2013) är pedagoger i förskolan inte överens om hur 

bemötandet av nyanlända barn och familjer ska hanteras. Förskollärarens 

kulturförståelse kan ha stor betydelse för hur de nyanlända familjerna blir 

bemötta enligt Prior & Niesz (2013).  Det krävs också förståelse för hur 

nyanlända familjer har tidigare bott, de kan ha bott under svåra förhållanden 

som till exempel i ett flyktingläger. Detta kan ha gjort att de inte längre har en 

tillit eller en tro på sig själv (Prior & Niesz, 2013). Enligt McBrien (2011) är det 

många föräldrar, speciellt mammor som känner en oro över att klara sig i det 

nya landet på grund av bristande språk och kulturella kunskaper.   
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Kulturella skillnader 

Integrationen i förskolan kan försvåras av många olika aspekter, en av dessa är 

kulturella skillnader. Exempel på dessa kan vara att man har olika syn på 

barnuppfostran. Det kan handla om att pedagoger uppskattar och fostrar 

självständiga barn medan många familjer anser att lydnad är viktigare. 

Kulturella skillnader kan göra så att det lättare uppstår missförstånd mellan 

hemmet och förskolan. (McBrien, 2011). Det finns också andra problem som kan 

uppstå när kulturella skillnader inte beaktas. Barn som kommer till ett nytt land 

möts av stora utmaningar i att kunna anpassa sig till det nya samhället och de 

sociala koder som finns men även behålla hemmets kulturer och värderingar, 

detta kan leda till både förvirring och psykisk ohälsa för barnet (Dachyshyn & 

Kirova, 2008).   

 

Förståelsen för kulturella skillnader ligger starkt bundet med människors egna 

värderingar och normer. Normer är något som påverkar människors handlingar 

likaså påverkar människor normer. De föreställningar eller uppfattningar som 

människor har om rätt och fel, bra och dåligt, acceptabelt eller oacceptabelt, 

kränkande eller inte är bundna av de normer gruppen delar. Många gånger är 

dessa föreställningar om hur någonting är eller bör vara omedvetna, outsagda 

och oskrivna. (Lahdenperä, 2011). (Lunneblad, 2006) visar att pedagoger i 

förskolan anser att barn som kommer till förskolan bör förstå det svenska 

språket och den svenska kulturen för att verksamheten ska fungera. 

 

Pedagogerna i förskolan ska kunna se alla barn som unika och att varje barn har 

något betydelsefullt att dela med sig av i verksamheten, de ska fokusera på att 

se det som är positivt i en barngrupp som präglas av olika kulturer (Skolverket, 

2011). I bemötandet med barn kan pedagogernas attityder och förhållningssätt 

till kultur och flerspråkighet lysa igenom (Benckert, Håland & Wallin, 2008). Det 

är då viktigt att pedagoger känner till kulturella skillnader och inte dömer det 

som är annorlunda eller som att det är mindre värt (McBrien, 2011). Alla barn 

som kommer till förskolan kommer med olika erfarenheter och kompetenser 

och det är pedagogernas uppgift ta vara på dessa (Skolverket, 2011).  

 

Många gånger försöker pedagoger i förskolan anpassa sin verksamhet utifrån 

barnet och familjers behov men det finns exempel på situationer där pedagoger 

lägger mer ansvar på föräldrarna att anpassa sig till det svenska samhället och 

förskolans verksamhet (Lunneblad, 2009). Studier från Danmark, Norge och 

Sverige visar liknande resultat att de gånger kulturella skillnader synliggörs 

bland barnen i förskolan så är det ofta i samband med svårigheter och problem 

(Korsvold, 2011). Däremot ses ofta barnens kulturella identiteter som en tillgång 

i relation till högtider och estetiska uttryck (Lunneblad, 2013).  

 

Pedagoger i förskolan upplever att nyanlända familjer ibland har svårt att 

anpassa sig till förskolans verksamhet på grund av att de har ett annat 
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förhållningssätt. Detta kan bland annat vara olika synsätt på hur man förhåller 

sig till lärare, skola och utbildning. Det har beskrivits i tidigare forskning att 

nyanlända har anpassat sig till förskolan men att det visar sig att de nyanlända 

sällan själva är tillfrågade och även unga barn är återkommande 

underrepresenterade i forskning. (Prior & Niesz, 2013).  

 

Samverkan med hemmet  

Något som också ses som ett utvecklingsområde inom skolväsendet är 

samarbetet mellan hemmet och förskolan (Tadesse, Hoot & Watson-Thompson, 

2009). De pedagogiska praktikerna har börjat ifrågasättas och diskussioner förs 

kring hur samarbetet med föräldrarna bör utformas för att skapa struktur och 

goda förutsättningar för barnen (Nilsson & Axelsson, 2013). Det förekommer 

många diskussioner i förskolan kring mottagandet av flyktingbarn och hur 

pedagoger upplever svårigheter med familjer att anpassa sig till den svenska 

förskolans rutiner. Diskussioner i förskolan förs också kring vardagliga 

dilemman som är relaterat till exempel mat, tider och kläder. Många gånger 

finner man argument kopplade till värderingar och normer utifrån känslor av 

kulturell och nationell identitet och samhörighet. (Lunneblad 2006). 

 

Det är många gånger pedagogerna försöker kompensera barnens erfarenheter 

och kunskaper som de anser att deras familjer saknar. I detta sätt att agera 

genom kompensation finner man normativa antaganden, dessa antaganden från 

pedagogerna definierar och håller kvar utmärkande kulturella förståelser både 

om barndom men också föräldraskap. Genom detta berättigar förskolan sin 

fostrande roll för barnen men också för invandrarfamiljerna. (Lunneblad, 2013).  

 
Andra viktiga aspekter för att samverkan mellan hemmet och förskolan ska 

fungera krävs det att det finns möjlighet för föräldrarna att få komma till tals 

och finnas på förskolan, detta kan ha en stark inverkan på hur väl barnen och 

familjen integreras i verksamheten och i samhället (Prior & Niesz, 2013). Vidare 

nämner Prior & Niesz (2013) att det är en ge och ta situation mellan förskolan 

och föräldrar om integreringen kommer att lyckas. Däremot anger läroplanen 

för förskolan att ansvaret för att utveckla en tillitsfull relation mellan pedagoger 

och familjer ligger på förskolan (Skolverket, 2011). 

  

Förskolläraren 

Den svenska förskolan vilar på demokratins grund där förskolan ska se till att 

främja alla barns utveckling och lärande. En annan viktig uppgift för förskolan 

är att den ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 

på. Förskolans läroplan delger att alla de som arbetar i förskolan ska följa de 

normer och värden som anges, de ska också bidra till att förskolans uppdrag 

fullföljs. (Skolverket, 2011). 
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Vid mottagandet av nyanlända barn i förskolan känner sig en stor del pedagoger 

oförberedda både kunskapsmässigt men också emotionellt (Szente, Hoot och 

Taylors, 2006). Många pedagoger upplever också att de inte har fått den 

utbildning som de anser att de skulle behöva för att undervisa nyanlända barn 

(Lahdenperä, 2008). Ett starkt ledarskap är nödvändigt för att förskolans 

integration av nyanlända ska fungera bra.  Det är viktigt med ledare som ger 

support, tar initiativ, guidar och uppmuntrar pedagoger att möta utmaningar 

(Taylor & Sidhu, 2012). 

 

Enligt Siemensdotter (2002) borde det vara en självklarhet att alla lärarstudenter 

under sin utbildning ska få praktisera i skolor som har barn/elever med 

flyktingbakgrund, kulturell och språkligmångfald. Siemensdotter trycker också 

på att det är lärarutbildningen som här har ett stort ansvar att förmedla kunskap 

i ”flyktingfrågor”. Utbildning tillsammans med erfarenheter av arbete i 

mångkulturella skolor och miljöer är det som ger de kompetenser som lärare 

behöver i sitt arbete med barn i skolan. (Siemensdotter, 2002). 
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 Syfte 
Syftet med denna studie är att utifrån förskollärares upplevelser belysa arbetet 

med integreringen av barn och familjer i förskolan. Genom att ta del av 

förskollärarnas upplevelser kan studien ge en inblick i vad integrering i 

förskolan kan innebära och de förutsättningar som förskollärare upplever sig 

behöva. Följande frågeställningar har varit utgångspunkten i studien. 

 

 Hur upplever förskollärare integreringen av nyanlända barn och familjer 

i förskolan? 

 

 Vad anser förskollärare sig behöva för att kunna integrera nyanlända 

barn och familjer i förskolan?  
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 Metod 
I denna del presenterar vi hur studien har genomförts med hjälp av en kvalitativ 

intervjumetod. Följande kommer vi att beskriva hur studien har genomförts och 

hur urvalet har gjorts. Därefter motiverar och beskriver vi vilken analysmetod 

som vi har valt att använda oss av. Avslutningsvis presenteras de etiska 

överväganden som vi har tagit hänsyn till.  

 

Metodval  

Syftet med vår studie är att ta del av förskollärares upplevelser kring integrering 

av barn och familjer i förskolan. Vi har i studien använt oss av en kvalitativ 

metod, genom att använda oss av en kvalitativ metod kan vi tolka och förstå de 

fenomen som synliggjorts (Tidström & Nyberg, 2012).  Kvalitativ forskning 

syftar också till att förstå uppfattningar, upplevelser och intentioner och tillåter 

mångtydighet i fråga om tolkningsmöjligheter (Tidström & Nyberg, 2012; 

Alvesson & Sköldberg, 1994). Vikten av att kunna ha tolkningsmöjligheter så 

som mångtydighet har betydelse för hur resultatet kommer framställas. Olika 

tolkningsmöjligheter kan innebära att beroende på vilket perspektiv man intar, 

vilka erfarenheter man har och vilken social kontext man befinner sig i tolkar 

olika. I den här studien har det varit nödvändigt att vi aktivt tolkat 

förskollärarnas upplevelser och för att göra detta har vi intagit förskollärares 

perspektiv, där deras upplevelser av integreringen av nyanlända barn och 

familjer i förskolan har tolkats, analyserats och satts i relation till vad tidigare 

forskning visat (Svensson, 2011). Det har varit viktigt att förklara för våra 

respondenter vad vi menar med integrering i förskolan, då begreppet 

integrering kan förstås olika beroende på hur begreppet tolkas (Westin, 2015). I 

den här studien har vi tolkat begreppet integration enligt Westin (2015). 

 

I studien har vi använt oss av intervju som metod för datainsamling. Genom att 

intervjua ett antal personer i förskolan kan vi få kunskap om de förhållanden 

som råder i den miljön. Intervjuer ger oss möjligheter att samla kunskap om 

sociala förhållanden men också om enskilda individers känslor, tankar och 

upplevelser. (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011).  Intervju som metod är den 

metod vi anser har mest relevans för vår studies syfte då vi vill ta del av 

förskollärares upplevelser av integrering av nyanlända barn och familjer i 

förskolan. Genom intervju skapar vi personliga möten med respondenterna och 

kan på så sätt få möjlighet att ta del av både verbala- och ansiktsuttryck men 

också kroppsspråk vilket kan ha relevans för det tolkningar som vi gjort. 

 

För att lättare ta del av förskollärarnas upplevelser har vi använt oss av 

semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju karaktäriseras av 

öppna frågor, där frågorna är mer flexibla än i en strukturerad intervju (Bryman 

& Bell 2005). Genom att vi har kunnat anpassa våra frågor har det lett till att vi 

kunnat skapa ett förtroende hos respondenten så att den har på ett tryggt och 

bekvämt sätt fått dela med sig av sina upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2009) 
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och på så sätt kan det ge oss ett större underlag till datainsamlingen (Darmer & 

Freytag 1995). Med semistrukturerade frågor har vi haft möjlighet att styra 

diskussionen med följdfrågor. Följdfrågor gör så att vi har kunnat få ett mer djup 

i intervjuerna (Stukat, 2011; Repstad, 2007). Detta har möjliggjort att vi har 

kunnat anpassa oss till den personen som vi har haft framför oss då alla 

respondenter möjligtvis inte har samma förutsättningar att delge information 

och vana att bli intervjuade. Platsen för intervjuerna har respondenterna själva 

fått välja. Val av platsen har betydelse för om intervjun blir bra eller dålig och 

det påverkar också det som respondenterna kommer att säga (Löfgren, 2014; 

Repstad, 2007). Fördelen med att vara på en välbekant plats kan göra så att det 

känns mer naturligt för respondenterna och svaren blir då mer naturliga 

(Jacobsen 1993).  

 

De intervjuer som vi i studien genomförde transkriberades för att sedan tolkas. 

Tolkningarna som vi har gjort av det insamlade materialet är inspirerade av 

hermeneutiken. Hermeneutik är ett tolkningsarbete som innebär att kunna 

förstå en del måste man sätta delen i en helhet (Alvesson & Sköldeberg, 1994). 

Tolkningsprocessen beskrivs ofta som en ”hermeneutisk cirkel” det innebär att 

vid tolkningar av intervjuer läses hela intervjun för att få en helhetsbild. Därefter 

återgår man tillbaka till dess delar för att försöka finna dess innebörd och 

betydelse för att återigen gå tillbaka för en mer reflekterande tolkning av 

helheten (Repstad, 2007). Vi har därför valt att kategorisera in våra tolkningar 

av det insamlade datamaterialet för att kunna tolka varje del för att sedan se det 

utifrån ett helhetsperspektiv.  

 

 

Genomförande och urval  

För att kunna ta del av förskollärares upplevelser och tankar om integreringen 

av nyanlända barn och familjer i förskolan behövde vi finna förskollärare som 

hade tidigare erfarenhet av detta. Efter telefonkontakt med flera förskolechefer 

inom två kommuner bestämde vi oss för att besöka fem olika förskolor inom 

dessa. För att öka studiens trovärdighet valdes sju förskollärare ut som enligt 

förskolecheferna ansågs ha erfarenhet av arbetet med integrering i förskolan 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Vi valde sju förskollärare för att kunna 

spegla flera olika perspektiv på hur arbetet med integrering av nyanlända barn 

och familjer kunde se ut (Bryman, 2011; Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). 

 

Innan vi besökte förskolorna skickade vi ett missiv till förskolecheferna där dom 

fick ta del av de etiska regler vi kom att förhålla oss till vid intervjuerna. I 

missivet delgavs även ämnet för intervjuerna och den ungefärliga tiden vi 

beräknade att intervjun skulle ta, vilket var ca 45 minuter. Efter mailkontakten 

med förskolecheferna kontaktade vi varje förskola med ett telefonsamtal för att 

presentera oss närmare och för att bekräfta datum och tid. 
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Plats för intervjuerna valde förskollärarna själva. Förskollärarna valde att 

intervjun skulle ske i ett ostört rum i förskolans lokaler och en intervju tog plats 

i lobbyn på ett hotell. Intervjuerna som vi genomförde ljudinspelades med en 

diktafon efter godkännande från respondenten. Under intervjuerna antecknade 

det vi ansåg vara intressanta synpunkter för att sedan kunna ställa följdfrågor 

kring dessa dels för att fortfarande vara uppmärksam på det respondenterna sa 

men också för att inte avbryta i en mening (Bryman, 2011). 

 

De intervjuer som vi tillsammans genomförde transkriberades för att sedan 

tolkas. Transkriberingarna lästes igenom för att bekräfta att inga skriftliga 

misstag fanns som gjorde att transkriberingarna kunde misstolkas. 

Transkriberingarna är gjorda på så vis att pauser, hummande och andra ljud 

inte skrevs ut för att få ett mer läsvänligt material. Efter transkriberingen 

analyserade vi data som vi samlade in och som vi sedan diskuterade i relation 

till vad tidigare forskning har kommit fram till. Tolkningarna av data har varit 

en process där vi har tolkat och analyserat för att finna återkommande mönster 

som vi ansåg ha betydelse för studiens resultat.  

 

Då denna studie är en kvalitativ studie som är gjord på sju förskollärare är vi 

medvetna om att vi inte kan generalisera forskningsresultatet till andra miljöer 

så som till exempel bostadsområde (Bryman, 2011; Svensson & Ahrne, 2011). Vi 

är medvetna om att en del av studiens artiklar vi har använt oss av kan anses 

äldre men då brist på nyare forskning inom området råder fick vi ta del av de 

äldre. Då det inte finns så mycket nya artiklar så är vidare forskning inom 

området aktuellt. 

 

 

Analysmetod 

I den här delen kommer vi att redovisa vår analysmetod av det insamlade 

empiriska materialet.  

 

Vi har kommit fram till vårt resultat genom att vi har analyserat, transkriberat, 

tolkat samt jämfört vår insamlade empiri med en del av vad tidigare forskning 

kommit fram till. Resultatet av vår analys har vuxit fram genom tolkningar av 

det transkriberade materialet men också genom diskussioner oss sinsemellan. 

Genom att vi har sökt och funnit mönster i de olika intervjuarna har vi kunnat 

sortera vårt resultat till fyra olika kategorier. Dessa kategorier är följande; 

Integrering i förskolan, demokratisk värdegrund, kommunikationssätt och stöd och 

kompetensutveckling. 

 

Genom att reducera empiri på ett sådant sätt som att kategorisera, visar vi på 

omöjligheten i att ”visa allt” (Rennstam & Wästerfors, 2011, s194) och istället 

representera materialet i dess helhet, det så kallade representationsproblemet 

(Rennstam & Wästerfors, 2011).  I varje kategori som vi har fått fram har vi 

jämfört vår empiri med annan forskning, detta har vi gjort för att se om vårt 
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resultat speglar vad tidigare forskning visat kring förskollärarnas upplevelser 

av integreringen med nyanlända barn och familjer i förskolan. 

De transkriberingar av intervjuerna som vi har genomfört har vi analyserat 

upprepade gånger för att ytterligare kunna finna relevant information till vår 

studie. I våra tolkningar av transkriberingarna har vi tagit hänsyn till de faktorer 

som kan ha påverkat vårt resultat. Faktorer som våra egna erfarenheter och 

värdering kring integrering i förskolan.  

 

I de tolkningar som vi har gjort kan vi se hur våra följdfrågor som vi använde 

oss av i intervjuerna kunde ha upplevts ledande och detta kan ha påverkat 

förskollärarnas svar.  

För att kunna kartlägga de relevanta områden som förekommer i förskolan av 

nyanlända barn och familjer har vi analyserat vår empiri och funnit mönster som 

synliggjorts utifrån förskollärarnas upplevelser. Dessa har vi sedan delat in i 

fyra kategorier, dessa är följande: 

 

 Integrering i förskolan – Bemötandet av nyanlända barn och familjer  

 Demokratisk värdegrund – Förskollärarens uppdrag 

 Kommunikationssätt – Olika verktyg till att kommunicera 

 Stöd och kompetens utveckling – Ledarens roll och det egna ansvaret 

 

Etiska överväganden 

I vårt missiv (Bilaga 1) till förskolecheferna har vi informerat om hur vår 

studie kommer att genomföras i enlighet med vetenskapsrådet etiska 

principer (Vetenskapsrådet 2011). Vi som forskare har skyldighet att 

informera om de etiska forskningskraven som vi måste följa, detta gjorde 

vi genom att maila förskolecheferna men också i samband med 

intervjuerna delgav vi denna information verbalt till respondenterna. 

Forskningskraven som vi delgav var informationskravet, som innebar att 

vi informerade om vår studie. Samtyckeskravet, där vi frågade om 

samtycke från varje förskollärare om deras deltagande samt delgav att de 

när som helst kunde välja att avbryta deltagandet om så önskades. 

Konfidentialitetskravet som innebär att allt material vi får in kommer 

hanteras med sådan sekretess att ingen person eller plats kan pekas ut.  

Samt nyttjandekravet, att materialet som vi har samlat in kommer enbart 

användas till forskning för denna uppsats och att andra forskare får ta del 

av vårt material. 
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 Resultat  
 

Resultatet av vår analys presenteras här som fyra olika kategorier. Dessa 

kategorier är de områden som har vuxit fram ur resultatet. Det är också de 

kategorier som har visat sig vara representativa för förskollärarnas upplevelser 

av integration med barn och familjer i förskolan. Dessa fyra kategorier är 

följande: 

 

 Integrering i förskolan – Bemötandet av nyanlända barn och familjer  

 Demokratisk värdegrund – Förskollärarens uppdrag 

 Kommunikationssätt – Olika verktyg till att kommunicera 

 Stöd och kompetens utveckling – Ledarens roll och det egna ansvaret 

 

 

Integrering i förskolan – Förskollärarens förhållningssätt 

Förskollärarnas förståelse av frågan över hur integreringen sker av nyanlända 

barn och familjer i förskolan tolkade vi att de uppfattade olika, det kan bero på 

deras tidigare erfarenhet och kunskap inom området. Det kan också handla 

också om förskollärarens intresse och nyfikenhet för andra människor, att bilda 

nya relationer med de barn och familjer som faktiskt kommer till förskolan. 

Förskollärarna i studien uttrycker återkommande under intervjuerna hur svårt 

de upplever att integreringen kan vara av nyanlända barn och familjer. En 

förskollärare berättar hur deras verksamhet redan från start har utgått ifrån 

mångkulturalitet och sett barn och familjer med svenska som andra språk som 

en resurs redan när de kommer till förskolan.  Hon menar på att integreringen 

av barnen och familjerna inte har setts som ett problem utan snarare som en 

tillgång för deras verksamhet. Vi tolkar att förskollärarna upplevde att 

integreringen av nyanlända barn och familjer snarare sågs som en ansträngning 

än en tillgång. Ansträngning kan förstås utifrån att förskollärare ser hinder i 

arbetet med att integrera barn och familjer istället för att se de möjligheter som 

finns. De hinder som förskollärarna benämner är bland annat att det tar mycket 

tid och resurser från den övriga verksamheten. När det inte finns en 

verksamhets struktur eller plan för arbetet med bemötande och integrering av 

nyanlända barn och familjer i förskolan så uppfattar vi att förskollärarna står 

handfallna inför arbetet. Många av de problem som förskollärarna ger uttryck 

för i arbetet med integreringen kan tolkas ligga generellt på politisk nivå och 

inte i den faktiska verksamheten. 

 

”[…] alltså förskolor rent generellt har ju alldeles för stora grupper. Vilket förstås gör 

det ännu svårare om man tar emot barn som kommer med, som kanske verkligen skulle 

behöva mindre grupper men så ser det ju ut nu överallt att det är ju ganska stora och då 

blir det ju lite svårare. Jag tror att det skulle bli ännu bättre att ta emot sådana barn om 

man hade lite mindre grupper”  
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Förskollärarna upplever sig behöva mindre barngrupper i verksamheten för att 

kunna hantera integreringen och extra resurser som till exempel tolk. Detta är 

vad de upplever behövs för att möjliggöra deras arbete med integrering av barn 

och familjer. En förskollärare uttrycker att det handlar om att arbeta med de 

resurser som förskolan har och se över hur verksamheten kan anpassas utefter 

de behov som finns. Förskolläraren menar också att förskolor inte kan förvänta 

sig eller förutsätta att de ska få fler resurser, då verkligheten inte ser så ut.  

 

” […] det är verksamheten som måste anpassa sig, det är verksamheten som bär 

problemet och det är verksamheten som måste anpassa sig utefter den barngrupp som de 

har oavsett vad man då, vilka barn man än har. Om det då handlar om att barnen har 

ett annat modersmål eller om de har en funktionsnedsättning eller you name it eller 

kanske bara svårigheter att lära. Grejen är att det är de barn vi har och det är de som vi 

utgår ifrån […] ”  

 

Var förskollärarna lägger fokus på kommer till uttryck i hur vida de ser 

möjligheter eller brister i den verksamhet de arbetar. Det som framkommer är 

bland annat konsekvenser av ett bristande ledarskap och brist på förutsättningar 

för kompetensutvecklings möjligheter enlig förskollärarna. Detta kommer vi att 

återkomma till i kategorin stöd och kompetensutveckling.   

 

 

Demokratisk värdegrund – Förskollärarens uppdrag 

Förskolan vilar på en demokratisk värdegrund där första stycket i läroplanen 

för förskolan förmedlar hur förskolans verksamhet ska förhålla sig till de 

grundläggande demokratiska värdena. Vi uppfattar att förskollärarna tolkar 

förskolans läroplan delvis utifrån sina egna tankar och värderingar. Hur väl 

förtrogen förskollärare är med läroplanen kan tänkas spegla sig i hur 

förskollärare uttrycker sig och hur de tolkar sitt uppdrag. En av förskolorna 

ligger i ett vad en av förskollärarna beskriver som ett mångkulturellt område, 

där förskolan har tagit till sig mångkulturalitet som något som ska genomsyra 

hela förskolans verksamhet. Detta kan tänkas ha påverkat förskollärarens 

förståelse och synsätt på nyanlända barn och familjer på ett helt annat sätt än de 

andra förskollärarna i studien.  

 

”Efter allt som vi har skrivit, alla ställningstaganden vi har gjort, allt vi formulerat har 

varit med tanke på att majoriteten av barngruppen inte har svenska som modersmål och 

det är allt ifrån verksamhetsplaner till likabehandlingsplaner till värdegrunds, våra 

värden […] vi har gått in med det här som vår uppgift och gjort en grej av det”  

 

Förskolläraren menar att grunden för arbetet med mångkulturalitet har redan 

från början tagit plats i ovannämnda förskolans verksamhet och har haft en 

betydelse för hur förskollärarens arbete har fortskridit med mångkulturalitet 
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som ett förhållningssätt till den demokratiska värdegrunden för förskolan. 

Vidare säger förskolläraren: 

 

”Det står ju skrivet att i läroplanen att det är ju människans egens värde som gäller 

alltså, att grundläggande demokratiska grejerna är det som är A och O och hänsyn till 

olika förutsättningar […]. Då handlar det om ditt uppdrag att skapa en verksamhet som 

möter alla dessa barn, du kan ju inte skicka hem hälften av barngruppen för att de inte 

passar in i barngruppen”  

 

Förskolläraren kommunicerar här om hur hon har tolkat läroplanen, hur hon 

utgår ifrån den i bemötandet av alla barn oavsett bakgrund och förutsättningar. 

Hon nämner också att verksamheten ska formas utefter de behov som finns och 

utefter den barngrupp man har. Vi tolkar att förskollärarens förhållningssätt till 

integreringen av barn och familjer i förskolan alltid reflekteras tillbaka till 

förskolans uppdrag, något som verkar självklart för henne att alltid utgå ifrån.  

Såhär berättar en förskollärare om det som kan behövas i bemötandet av barn:  

 

”Mycket kroppsspråk, mycket visa, mycket förståelse när det blir fel […] det kanske inte 

gick att ställa samma krav till viss del [...]. Att möta den på ett ärligt sätt och visa att 

man, alltså att man ändå i någon form av genuinitet och relationsbyggande, det tror jag 

är A och O. […] Och för det krävs det ju att man får tid att bygga relationer, för det kan 

man inte stressa fram” 

 

Förskolläraren berättar hur hon ser på både bemötandet av olika barn och deras 

olika behov. Hur man får anpassa sig och hitta den ingång som fungerar för att 

det ska kännas bra för barnet. Vi tolkar det som att relationsbyggande och 

bemötande utefter de barn man har är ett läroplansmål som förskolläraren inte 

ordagrant kopplar till läroplanen.  

 

Förskollärarnas acceptans att människor är olika tar sig i uttryck på olika sätt i 

det förskollärarna delger, att oliktänkande eller kulturella skillnader är något 

som de tar hänsyn till är inte alltid det som framkommer i deras beskrivning av 

arbetet i förskolan. Förskollärare delger att de kontinuerligt firar olika kulturella 

högtider andra än svenska i förskolan men det förekommer också att 

förskollärarna inte tillämpat någon kulturell högtid, aktivitet eller tradition i sin 

verksamhet. Vi tolkar att det finns en vilja hos förskollärarna om att förstå och 

ha kunskap om integreringen av nyanlända barn och familjer i förskolan. Hur 

arbetet med att integrera barnen och familjerna men också deras kultur och 

traditioner i förskolan tolkar vi handla om intresset hos förskollärarna, det kan 

också delvis bero på förskollärares okunskap om andra människors kulturer. En 

annan viktig aspekt som visar sig med förskollärares arbete med integreringen 

är vikten av hur förskollärare benämner saker och hur de uttrycker sig i olika 

sammanhang, detta visar sig spela stor roll när förskollärare förmedlar sina 

tankar och åsikter. Risken för feltolkning och missuppfattningar ökar och det 

kan möjligtvis tolkas som att det kan leda till att förskollärare inte upplevs vara 
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välförankrade i de grundläggande demokratiska värderingar som förskolan 

vilar på.  

 

”En svensk och en riktig mörk och väldigt lockigt hår såhär som möts, den ena på väg in 

och den andra är på väg ut och så bara möts de i dörröppning och får syn på varandra. 

Och helt tysta bara tittar de på varandra och så känner de på varandra samtidigt i 

ansiktet och i håret och säger ingenting och sen så går de. De fortsatte dit de var på väg. 

Det kändes som att det inte var någon värdering i det utan att ”vad spännande, hur 

känns du?”  

 

Förskolläraren har en positiv inställning till att barnen inte lägger några 

värderingar i att se olika ut, utan att de bara är nyfikna på en annan person som 

inte ser ut som de själva. Att förskolläraren benämner det ena barnet som 

svenskt kan ge en bild av hennes synsätt eller värdering om vita personer i 

relation till mörka och personerna ifråga nationella tillhörighet. Det kan tolkas 

som att förskolläraren här omedvetet lägger en egen värdering om vem som 

anses svensk eller inte. 

 

Kommunikation och flerspråkighet – Olika arbetssätt 

Förskollärarna i studien delger att de har sätt att arbeta med flerspråkighet och 

varje förskola berättar om hur just de arbetar. Alla förskolor uppger att de 

arbetar med flerspråkighet för att barnen ska känna sig delaktiga i 

verksamheten, då den ska präglas av de barn och familjer som kommer till 

förskolan. Det finns många gemensamma sätt som förskollärarna nämner 

genomgående i studien, ett arbetssätt som framkommer som etablerat är att 

använda sig av bilder, sånger, böcker, sagor och bokstäver på de språk som 

barnen använder hemma. Dessa sätt används i den dagliga verksamheten och 

finns tillgänglig för barnen kontinuerligt under dagen. Detta ses av 

förskollärarna som viktigt för att se till att alla barn ska bli bekräftade och att 

deras språk ska ses som en tillgång för alla i verksamheten. Genom att arbeta 

med att få in barnens språk i verksamheten försöker också förskollärarna lära 

sig bland annat vardagliga ord och fraser på barnens språk. Om det är för att 

integrera sig med barnen och deras familjer eller för att underlätta för sig själv 

uppfattar vi som ovisst. 

 

”[…] Vi försöker lära oss små ord, slå upp eller, man kan lära sig toalett och mat om det 

går men det är ju inte alla språk som är så lätta.”  

 

I uppbyggandet av relationen mellan pedagogen och barnen och deras familjer 

så upplever förskollärarna det som svårt när man inte talar samma språk. Det 

kan tänkas ligga en viss rädsla i att kommunicera med föräldrar som inte talar 

svenska om inte de först visar intresse för att öppna en dialog. Detta kan tolkas 

som en osäkerhet hos förskolläraren i bemötandet av föräldrar. En förskollärare 

menar att hon tycker det är enklare om någon av de andra pedagogerna som har 

en annan kulturell identitet kan förklara saker och ting för dessa föräldrar. Med 
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kulturell identitet kan det tolkas som att förskolläraren menar att det är bra om 

det finns en gemensam bakgrund och ett gemensamt språk mellan pedagogen 

och föräldern. En förskollärare uttrycker något helt annat, hon menar på att det 

är inte bara är hennes etniska svenska kollegor som var obekväma med det som 

är annorlunda som till exempel kulturella skillnader. Det var också i stor 

utsträckning som hennes flerspråkiga kollegor och modersmålspedagoger som 

blev obekväma men också provocerade av oliktänkande och för de som var 

annorlunda. Förskolläraren berättar även vidare om hur många pedagoger 

värnade om att behålla sina egna intressen och värderingar för att känna sig 

bekväma. Gällande att ta kontakt med dessa föräldrar uppger en förskollärare 

hur hon istället försöker läsa av föräldrarna om de är intresserade av en närmre 

relation och då ta kontakt med dem. 

 

”[…] man frågar föräldrarna men ofta är de inte jätte sugna att berätta heller hur de gör 

och hur de firar. […] Vissa är ju jätte olika de har ju med personlighet att göra också. 

Vissa är ju väldigt tillmötesgående och tycker det är roligt att berätta.”  

 

Man kan tolka förskollärarnas svar som att de upplever det svårt att 

kommunicera med familjer om språket inte är samma som ens eget, detta gällde 

även om familjer hade annan kulturell identitet eller bakgrund än som 

förskolläraren själv. Vi tolkar att det finns en viss osäkerhet hos förskollärarna 

och möjligtvis en rädsla för att uppfattas fel eller att hamna i obekväma 

situationer med föräldrarna. En förskollärare reflekterar att det handlar om en 

viss rädsla hos förskollärarna för det som är annorlunda men att det går att 

kommunicera på samma sätt som med barnen, använda kroppsspråk och bilder. 

Kommunicerar man på olika sätt så når man till slut fram, det handlar bara om 

att våga menar förskolläraren. 

 

Genom kommunikation kan man få ta del av familjers kulturer och det som 

familjen kan bidra med till förskolan så att förskollärarna kan stärka barnets 

identitet men också etablera deras kultur i förskolans verksamhet. I frågan om 

hur förskolläraren kan etablera barns kulturer i verksamheten svarar en 

förskollärare såhär. Hennes svar kan lätt tolkas som att hon inte riktigt förstår 

vår fråga men med följdfrågor upprepar sig ändå hennes svar. 

 

”Men ja, för nu har vi ju en mamma från Nigeria som är här med tre flickor och jag har 

ingen aning om var pappan är och hon säger ingenting om honom, om han är död eller 

lever. Man frågar henne liksom inte det heller, det känner man av att, ja även fast man 

är nyfiken, man undrar ju liksom, ja men det är vanligt att pappan kommer sen” 

 

Förskollärarna berättar återkommande att de är nyfikna på barnens 

familjesituation, det kan uppfattas att det handlar mer om att det är intresserad 

av barnens familjeförhållanden än om det som de kan bidra med till förskolans 

verksamhet, således deras kultur och tradition. Vi kan tolka att känslan av att 

familjen ska känna sig som en tillgång kan möjligtvis försvinna, då fokus istället 

läggs på deras bakgrund.   
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Stöd och kompetensutveckling 

I frågan om hur förskollärarna upplever att de har fått det stöd och den 

kompetensutveckling som de behöver svarar förskollärarna att de inte upplever 

att de har fått tillräckligt med varken stöd eller kompetensutveckling som de 

skulle behövt. Kommunen tillhandahåller föreläsningar om integrering och 

nyanlända barn och familjer för förskollärare att gå på men det ligger på 

förskollärarens eget ansvar att söka upp och anmäla sig till många av dessa. 

Detta gjorde att förskollärarna valde att inte gå då de upplevde att de varken 

hade tid eller ork att leta upp dessa. Kommunen är också de som ser till vad 

förskolorna ska lägga sitt fokus på när det gäller lärande och 

kompetensutveckling och det uttrycker en förskollärare att det inte alltid 

överensstämmer med behovet som finns i verksamheten. 

 

I många situationer hanterar förskollärarna integreringen av nyanlända barn 

och föräldrar utefter tidigare erfarenheter av liknande situationer. De upplever 

att de försöker så gott de kan utefter de förutsättningar som de har. Som stöd 

använder förskollärarna tolk och modersmålspedagoger för att kunna 

kommunicera med barn och föräldrar som inte talar svenska. Tolk är något som 

förskollärarna själva får boka när de upplever att behovet finns, vilket gör att 

mycket tid krävs till att boka och hitta tider som både passar familjen och 

förskolläraren. Många gånger uppstår också problem vid dessa samtal som att 

tolkar uteblir eller att familjen inte kommer till det inbokade mötet, vilket gör 

att processen med tolk måste upprepas. Detta upplever förskollärarna som 

tidskrävande och något som lätt kan bli ett irritationsmoment. En förskollärare 

nämner hur hon har skrivit till kommunen om önskan att få fler resurser som 

stöd för integreringen av nyanlända barn som har kommit till förskolan. 

Förskolläraren uttrycker en besvikelse över det svar som hon fick tillbaka, att de 

skulle omfördela de resurser som redan fanns på förskolan.  

 

En förskollärare berättar hur hon upplever att hon har fått de stöd och den 

kompetensutveckling som krävs för arbetet. På förskolan arbetar de mycket 

med att sprida den kompetens som redan finns bland pedagogerna genom att 

alltid ha kompetensutveckling på dagordningen, det vill säga på APT 

(Arbetsplatsträff) och planeringsdagar. Förskolläraren berättar vidare att 

förskolechefen har sett till att förskolans personal får kompetens inom området 

integrering men också handledning kontinuerligt för att kunna hantera olika 

situationer, att hon har sett till att ge förutsättningar för att de ska kunna ta del 

av den kompetensen som finns. 

 

”[…] Då är det ju viktigt att ha de här arbetsplatsträffarna och planeringsdagarna och 

reflektionsträffarna där vi pratar om det här för det finns ju kunskap att hämta, det finns 

att läsa, det behöver man ju nödvändigtvis inte komma på själv men du behöver ju en 

ledare som säger att det är de här vi ska läsa”  
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Ledarskapet tolkar vi spela stor roll för hur arbetet och den 

kompetensutveckling som behövs för att förskollärares arbete med integrering 

av nyanlända barn och familjer fortskrider. Förutom vad denna förskollärare 

nämner nämns inte ledningens roll, det nämns heller inte hur de kan få stöd och 

hjälp av förskolechefen utan nämner snarare att de lägger den uppgiften på 

högre instanser som kommunen, skolverket och regeringen. Det kan vara så att 

om man inte har upplevt stöd och hjälp från sin närmaste chef vilket i det här 

fallet är förskolechefen kanske det inte finns kunskap och förväntningar om vart 

ansvaret ligger. Under samtalen med förskollärarna kan det tolkas som att 

förskollärarna inte vet var ifrån de ska förväntas få stöd och hjälp. Såhär 

beskriver en förskollärare om vem det är som styr verksamheten och de olika 

direktiv som ges, vad som ska arbetas med och vilket kunskapsområde som ska 

fokuseras på: 

 

”[…] Men det är ju från inte bara kommunen utan riksdagen eller regeringen eller inte 

vet jag vart det kommer ifrån som bestämmer, skolverket och…”  

 

Det förskolläraren säger kan tolkas att hon tvekar i vem det är som ser över 

uppgifter och de resurser som behövs i verksamheten. När man inte vet vart 

man ska vända sig blir det också svårt att förändra sin egen och verksamhetens 

situation. Vi uppfattar att beroende på vilket ledarskap som finns på förskolan 

tydliggörs det i hur medveten och kunnig förskolläraren är om var de kan vända 

sig och förvänta sig direktiv. Detta kan ställas i relation till hur en förskollärare 

beskriver sin ledning och hur viktigt det är med en bra ledare som ska både ge 

kompetensutveckling men också förutsättningar åt förskollärarna till att lyckas 

med sitt arbete med integreringen av nyanlända barn och familjer i förskolan.  
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 Diskussion 
 

Den här delen innehåller en metoddiskussion och en resultatdiskussion. Här 

presenteras hur metod, urval och analysmetod påverkat studiens resultat, 

läsaren har här också en möjlighet att granska studiens reliabilitet och validitet. 

Resultatdiskussionen visar vad studien har kommit fram till och vad den har för 

relevans i förhållande till andra studier inom området. 

 

Metoddiskussion 

Vår studie är inspirerad av hermeneutisk metod. Vi ansåg att den 

hermeneutiska metoden lämpade sig bäst för vår studie då tolkningen en central 

del.  Vårt insamlade material läste vi först igenom och analyserade det i dess 

helhet. Ur analysen växte olika delar fram som vi sedan tolkade enskilt (Repstad, 

2007). Då vi använde oss av en tolkande ansats kan det anses som en bra metod 

för att analysera vår insamlade data då det enligt Svensson (2011) ger materialet 

mening. Detta är relevant då vi i den här studien vill belysa förskollärarnas 

upplevelser av integrationen med nyanlända barn och familjer i förskolan. 

 

Med tolkande metod kan det även ses som problematiskt genom att den som 

tolkar materialet också tolkar utifrån sina egna referensramar. Under vår 

tolkning upplevde vi detta återkommande, vi behövde vara kritiska till att lägga 

in personliga värderingar och erfarenheter som kunde ha påverkat resultatet. 

Det vill säga att det kan finnas hur många tolkningar som helst genom att de 

tolkningar som görs är baserade på personens egen meningsuppfattning och 

utgångspunkt då den tolkar och analyserar något. Tolkningen kan ytterligare 

utvecklas och förstås då med ett intaget utifrånperspektiv, tolkningen sker då 

utifrån ett dubbelperspektiv (Bryman, 2011; Svensson, 2011). I studien har det 

tolkande dubbelperspektivet varit en utmaning då vi tolkar förskollärares 

tolkningar har vi ett ansvar att vara kritiska mot oss som själva att hur vi tolkat 

och uppfattar de svar respondenterna gav. 

   

Som metod för insamling av empiri använde vi oss av semistrukturerade 

intervjuer. Det som vi har behövt tänka på när vi använt oss av denna typ av 

intervju är risken för feltolkningar i de svar som förskollärarna gav och det kan 

ha kunnat innebära att vi har gått miste om viktig information (Bryman & Bell 

2005). Då vi har haft möjligheten att anpassa våra frågor och förklara de frågor 

som kan ha upplevts otydliga har vi kunnat ställa följdfrågor när det behövts, 

på sätt har vi minskat risken för feltolkningar. En del av följdfrågorna under 

intervjuerna var spontana för att kunna föra diskussionen vidare, dessa 

följdfrågor kan ha upplevts ledande. Dessa frågor har i efterhand inte tagits med 

i resultatet. 

 

Under intervjuerna upplevde vi att flertalet respondenter blev reserverade och 

en aning avvaktande då vi startade vår diktafon. Det kan tolkas som att 
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respondenterna kände en viss oro över att svara fel och eventuellt ångra sig om 

något de kom att berätta. Repstad (2007) beskriver hur respondenterna kan bli 

hämmade när en intervju blir inspelad, hela intervjusituationen kan bli 

onaturlig. Även om respondenterna var informerade om de etiska principer vi 

förhöll oss till och att intervjun kom att spelas in kan det tyda på en viss ovana 

att bli intervjuad. Det kan ha varit så att genom att vi var två stycken som kom 

och gjorde intervjun skapade vi en obalans och utan att vi tänkte på det en 

maktsituation. Det kan eventuellt också varit en orsak till att förskollärarna kan 

känt sig obekväma då inspelningen satte igång. 

 

Respondenterna i intervjun fick själva välja plats var intervjuerna skulle ske så 

att de skulle känna sig bekväma och avslappnade. Flertalet förskollärare valde 

att bli intervjuade i ett av rummen på förskolan där vi kunde sitta ostörda. En 

förskollärare valde att bli intervjuad i en lobby på ett hotell. Skillnaden mellan 

dessa platser kunde upplevas stor då i en miljö där verksamheten inte var 

påtaglig blev intervjun mer personlig medan intervjuerna på förskolan blev den 

mer yrkesrelaterad. Valet av plats kan ha betydelse för vad respondenterna 

svarar då de i olika miljöer representerar sig i olika roller (Eriksson-Zetterquist 

& Ahrne, 2011). 

 

Vår studie lyfter fram en del av de verksamma förskollärarnas upplevelser inom 

yrkesgruppen. En av den kvalitativa forskningens svagheter är bristande 

generaliserbarhet, men efter sju intervjuer ansåg vi det tillräckligt med material 

för vår studie, då förskollärarnas svar började bli återkommande. Fler intervjuer 

hade inte behövt öka studiens reliabilitet däremot hade det gjort så att den blev 

mer representativ för yrkesgruppen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). När 

svaren började bli återkommande i intervjuerna skulle det kunna anses vara en 

slump men i och med att valet av antal respondenter, antal förskolor och 

kommuner, frågar vi oss om detta tyder på att ett mönster visade sig. Valet av 

att endast intervjua förskollärare berodde på att de förväntas ha kompetens för 

att arbeta med integreringen av nyanlända barn och familjer. Förskollärarna är 

också de som har det faktiska ansvaret i verksamheten. 

 

Vidare kommer resultatdiskussion att presenteras. För att på ett så läsvänligt 

sätt som möjligt presentera resultatdiskussionen har vi valt att använda oss av 

de kategorier som växt fram under analysarbetet. Dessa kategorier kommer i 

resultatdiskussionen influera varandra då de alla berör studiens syfte. 

 

 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte har varit att belysa hur förskollärare upplever integrationen med 

nyanlända barn och familjer i förskolan och vad de anser sig behöva för att 

kunna integrera dem. Genom en kvalitativ intervjustudie med förskollärare i 

förskolan har vi belyst deras upplevelser av integreringen med nyanlända barn 
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och familjer i verksamheten. Studiens resultat kan leda till ökad förståelse för 

förskollärares upplevelser av integreringen. 

 

Integrering av nyanlända barn och familjer i förskolan är något som 

förskollärarna i studien upplever som ett mycket omfattande område. Vi tolkar 

det som att integreringen innehåller många olika delar som behöver belysas för 

att förstå och få en helhets bild över förskollärarnas arbete med integrering. 

Integreringen i förskolan kan ses utifrån många olika perspektiv, i denna studie 

delger vi förskollärarnas upplevelser utifrån ett förskollärarperspektiv.  

 

För att en lyckad integrering av nyanlända barn och familjer i förskolan ska ske 

tolkas resultatet att det kräver ett samarbete mellan förskollärare och familjerna. 

Det måste finnas en ömsesidig respekt och en vilja till samverkan för att skapa 

en god relation mellan förskolan och hemmet. Nilsson & Axelsson (2013) skriver 

att integreringen är komplex och att det inte bara handlar om pedagogerna i 

förskolan utan att även individen i sig påverkar sin omgivning. Det som gör det 

hela komplext är att förskolans läroplan lägger ansvaret kring samverkan på 

förskolan, att ett gott samarbete utvecklas och att en god relation skapas 

(Skolverket, 2011). Förskollärarna i studien uttrycker att de inte kan utföra ett 

arbete med integrering om föräldrarna själva inte visar intresse för att skapa en 

relation. Vi tolkar det som otydligt vem det egentligen är som bär ansvaret för 

att en god relation mellan förskolan och hemmet ska fungera. I och med vad 

läroplanen säger och vad studiens resultat visar som förstärks av vad Nilsson & 

Axelsson (2013) skriver kan man inte säga vad som är rätt eller fel.  

 

Många föräldrar känner sig osäkra i om de kan vara en tillgång till förskolan och 

på så sätt inte lyckas vad förskollärare anser som bidra med något från just deras 

kultur. Många föräldrar upplever också att de känner sig osäkra på språket och 

på sätt inte tar en närmare kontakt med personalen på förskolan. (McBrien, 

2011). Enligt McBrien (2011) så var brist på språket en faktor som gjorde att 

föräldrarna kände sig osäkra på att ta kontakt.  En förskollärare i vår studie 

ansåg att det är förskollärarnas ansvar att se till att en kommunikation mellan 

föräldrarna och förskolepersonalen skapas och upprätthålls. Även om familjen 

inte pratar svenska finns det många olika kommunikationssätt man kan 

använda sig av för att göra sig förstådd menar hon. Kroppsspråk, bilder och 

andra uttryck kan vara till stor hjälp vid kommunikationen och många gånger 

kan man också använda dessa som hjälp vid kontakten med föräldrarna. Detta 

styrks även av Taylor & Sidhu (2012) som i sin studie visar hur dessa 

kommunikationssätt är till stor hjälp vid kommunikationen och hur den 

minskar risken för bland annat missförstånd.   

 

Förskollärarna i studien anger att de använder dessa kommunikationssätt mer 

eller mindre med alla barnen men speciellt mycket med de barn som inte har 

det svenska språket. En förskollärare menade att de kommunikationssätt som 

används med barnen fungerar lika väl med vuxna, det handlar bara om att våga. 

Vi tolkar att som förskollärare måste man pröva olika sätt för att hitta olika 
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gemensamma kommunikationskanaler. Kommunikationskanaler är något som 

kan tänkas utvecklas då det visar sig positivt både i tidigare studie och i vår 

studie. 

 

Att våga och att vara nyfiken på andra människor och deras kulturella bakgrund 

är en förutsättning för en lyckad integrering menar en av förskollärarna i 

studien. Intresse och nyfikenhet hjälper till att alla barn och familjers språk, 

kultur och historia blir en del av förskolans verksamhet. Förskolans läroplan 

säger att verksamheten ska se till att alla barns identiteter ska stärkas och 

olikheter ska framhävas i verksamhet (Skolverket, 2011). Vi tolkar att 

förskolorna i vår studie inte hade etablerat något sätt att lyfta fram barnens 

kultur i verksamheten, inga högtider eller andra kulturevenemang är något som 

firas förutom på en förskola. Korsvold (2011) studie som gjordes i tre nordiska 

länder visade att ofta synliggjordes kulturella skillnader i samband med 

svårigheter och problem. Däremot ser ofta barnens kulturella identiteter som en 

tillgång i relation till högtider och estetiska uttryck (Lunneblad, 2013). 

 

En av förskolorna hade ett etablerat arbetssätt med mångkulturalitet och utgår 

ifrån det i allt det förskolan gör och står för. Det innebär bland annat att fira 

kulturella högtider och att utgå ifrån barnens kultur och nationalitet i det arbete 

som görs i förskolan. Vi tolkar att på så sätt upplever denna förskollärare att 

många föräldrar känner sig som en tillgång och att de är viktiga för sitt barns 

förskoleverksamhet. Det skapar också en ”vi” känsla av att kunna få bidra med 

något och att det kulturarv man bär på anses viktigt.  

 

Agbenyega & Peers (2010) studie visar att många föräldrar upplever just en ”vi” 

och ”dem” känsla och att deras kulturer inte integrerades i förskolan vilket 

ledde till en känsla av diskriminering. Vi frågar oss, då förskolorna inte 

inkluderade någon annan kultur i förskolan än den svenska om föräldrar 

upplever samma sak som Agbenyega & Peers studie visade. 

Integrationspolitiken påverkar även förskolans arena och Hellgren (2015) 

beskriver att integrationspolitiken har skapats för invandrare och inte med vilket 

resulterade i ännu mer utanförskap. Om förskolan arbetar med integrering av 

nyanlända och inte med får det kanske liknande effekt. Här tolkar vi att 

förskolläraren spelar en viktig roll att ta reda på familjers kultur och tradition 

och att visa intresse av att inrätta dessa i förskolans verksamhet. Men när 

osäkerheten tar vid och när intresset saknas verkar denna kontakt med 

föräldrarna avta och integreringen med familjerna i förskolan försvåras.  

 

För att integreringen av barn och familjer ska bli lyckad och att föräldrar och 

deras barn ska känna sig som en del av verksamheten tolkar vi att det krävs 

kunskap hos förskollärarna för att förstå vikten av kompetens och ett 

inkluderande synsätt för andra människor. Utveckling för hur arbetet med 

integrering bör ske anser en förskollärare ligga på förskolechefen. Ansvaret för 

att personalen på förskolan ska få kontinuerligt kompetensutveckling och det 
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som krävs för att kunna utföra sina uppgifter professionellt ligger på 

förskolechefen (Skolverket, 2011). Då vi tolkar resultatet framkommer det 

genom förskollärarnas upplevelser att det behövs en bra och en kompetent 

ledare som kan visa vägen och utbilda personalen på förskolan om arbetet av 

integrering med nyanlända barn och familjer. Vikten av en god ledare för arbetet 

med att utveckla integrering på förskolan är viktigt och att personalen får 

stöttning och guidning i sin yrkesroll är något som en bra ledare ser till (Taylor 

& Sidu, 2012). 

 

Förskollärarnas förväntningar på föräldrars engagemang och intresse är något 

som är återkommande hos förskollärarna i studien. Många gånger passar det sig 

med en diskussion i det här fallet om vad som är normativt eller vad som anses 

rätt eller fel. Vi tolkar att förskollärarna undermedvetet uttrycker något som 

skulle anses vara en vilja till att familjer ska anpassas till förskolan och de rutiner 

som finns, detta kan bland annat vara tider som ska passas och om de kläder 

som anses vara bra för barnet att ha. En förskollärare uttryckte att man inte kan 

ha förväntningar på människor som står helt främmande inför vad förskolan 

och dess verksamhet bedriver. Det visade sig redan finnas diskussioner i 

förskolan kring vardagliga dilemman som är relaterat till exempel mat, tider och 

kläder och att många gånger var dessa argument kopplade till värderingar och 

normer utifrån känslor av kulturell och nationell identitet men också 

samhörighet skriver Lunneblad (2006). Vi kan ifråga sätta oss hur lång tid det 

tar för en människa att anpassa sig till ett helt nytt samhälle där värderingar och 

sociala koder är något helt annat än där man kommer ifrån. Så vad kan 

förskollärare egentligen förvänta sig och hur mycket kan de begära?  

 

Ännu en gång ställs komplexiteten på sin spets. Vi tolkar utifrån förskollärarnas 

upplevelser att passa tider är något som alla förskolor får dras med, med alla 

familjer, oavsett bakgrund. En förskollärare ifrågasätter om det egentligen är så 

viktigt att alltid vara i tid? En familj är inte helt misslyckad för att de inte passar 

förskolans tider menar hon. Vi frågar oss, är det så att även förskolan kan ta 

lärdom från andra människors kulturer och över sikt förändra den starka kultur 

som förskolan präglas av? Vi tolkar att det räcker inte bara med kulturförståelse 

utan att det också behövs en förståelse för att nyanlända familjer inte har till 

exempel tillit till sig själv och en tro på att det själva är kapabla (Prior & Niesz, 

2013). Vi uppfattar att utefter förskollärarnas upplevelse att visa förståelse för 

hela människan i yrket är viktigt, en förskollärare bemöter inte bara barnet utan 

en hel familj och genom att visa ödmjukhet och se hela familjen ur ett 

helhetsperspektiv så stöttar man hela familjen i att finna en behörighet i en ny 

social kontext. 

 

Idag lever vi ett samhälle som präglas av mångkulturalitet och mångfald, där 

familjer lever och värderar saker olika. I läroplanen står det att förskolan ska gå 

hand i hand med det förändringar samhället gör (Skolverket, 2011), då kan vi 

fråga oss är tider verkligen viktigt? Är det något som bör problematiseras? En 

viktig aspekt då det handlar om tid och kläder är den ekonomiska frågan. Kan 
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förskollärare förvänta sig rätt kläder när ekonomin kanske inte räcker till för 

många nyanlända familjer? I Sverige präglas vi av en kultur där att vara ute i ur 

och skur anses som nyttigt och bra. Många familjer i dagens förskola är inte 

uppväxta med den kulturen så kan man förvänta sig av nyanlända familjer att 

barnen ska ha fem olika vantar som till exempel vintervantar, fingervantar och 

galonvantar. För kan en familj från något land i Afrika veta vad galonvantar är? 

Lahdenperä (2011) menar att föreställningar eller uppfattningar om hur något 

ska vara eller om människor har rätt eller fel och bra eller dåligt är starkt bundet 

av normer som en grupp delar.  Det handlar inte om att ifrågasätta förskollärares 

kompetens om vad barnet behöver utan om förskollärares reflektion kring 

bemötandet av en annan människas normer och värderingar. 

 

Introduktion och information är nödvändigt för integreringen, man kan inte ge 

upp för att man inte lyckas första gången, då har man som förskollärare ett 

ansvar att försöka igen anser en förskollärare i studien. Förskollärarna kan 

upplevas handfallna inför detta, man lämnar information som man gör till alla 

andra föräldrar och lämnar den så. Vi tolkar att det verkar vara upp till 

föräldrarna själva att ta del av den information som ges och att förstå den. Kan 

det vara så att detta beror på vad Lunneblad (2006) beskriver att en del 

pedagoger i förskolan anser att de barn som kommer till förskolan bör förstå det 

svenska språket och den svenska kulturen för att verksamheten ska fungera. Vi 

frågar oss om det kan visa sig i att förskollärare inte förmår sig att utveckla 

informationsflödet så att alla föräldrar förstår, då de har bestämt sig för att 

verksamheten inte fungerar om familjer inte förstår svenska språket.  

 

Ger man information får man också kontrollera att den har gått ända fram menar 

en förskollärare, man kan inte delge information för att sedan lämna det där, 

man måste följa upp för att se att föräldrarna verkligen har förstått. Det 

framkommer i studien att det finns olika informationssätt och fungerar inte den 

ena får man testa den andra och kanske rent av ha olika informationskanaler så 

att man når ut till alla föräldrar. En del av integrationen tolkar vi är att få ta del 

och kunna förstå den verksamheten man lämnar sitt barn till.  

 

Sammanfattning 

Genom förskollärarnas upplevelser tolkar vi att studien visar hur omfattande 

integrering i förskolan är. Det handlar om att många olika aspekter ska mötas 

för en lyckad integrering. Vi uppfattar utifrån förskollärarnas upplevelser att 

ansvaret ligger mycket på förskollärare om integrering med nyanlända lyckas 

men inte allt, det är människor förskollärare möter. Det kan tolkas som att 

förskollärarna upplever att det inte bara räcker med utbildning i bemötande av 

nyanlända barn och familjer eller en kurs i att kommunicera. Genom att ha tagit 

del av förskollärarnas upplevelser tolkar vi att det handlar om att förändra sitt 

eget synsätt som förskollärare, att utmana sina egna värderingar och tankar men 

också om att vara öppen och intresserad av det som är nytt. Arbetet med 

integreringen uppfattar vi börjar med att utgå ifrån sig själv för att sedan kunna 
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bemöta andra. Då yrket handlar om bemötandet och relationer med människor, 

olika människor med olika bakgrunder, historia, värderingar, tankar och 

erfarenheter.  

 

 

Vidare forskning 

Tanken med studien var att belysa förskollärares upplevelser med integreringen 

av nyanlända barn och familjer i förskolan, det visade sig omfatta många olika 

aspekter som måste tas med. Vidare studier behövs för att fortsätta utveckla 

förskollärares arbete med integrering i förskolan. För att få en helhetsbild 

behövs varje del av integration forskas mer på djupet, det skulle vara intressant 

att se denna studie ur ett föräldraperspektiv och se vad resultat visar då. 
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BILAGA 1: Missiv till intervjupersoner 

Hej!  

Vi heter Emelie Söderberg och Susanne Boström DiSanto och studerar till 

förskollärare på Mittuniversitet i Härnösand. Just nu läser vi vår sjunde termin 

som är vår sista och det är nu dags för oss att skriva vårt första examensarbete 

på 15 hp.   

Studien vi ska göra är en intervjustudie med förskollärare i förskolan där fokus 

kommer ligga på att intervjua förskollärarna om deras tankar kring situationen 

med nyanlända barn i förskolan.  

För att möjliggöra den här studien kommer vi att använda oss av 

intervjufrågor samt någon form av ljudupptagning. Eftersom syftet med vår 

studie kommer utgå ifrån förskollärares perspektiv kommer det inte att ligga 

någon fokus på barnen på förskolan. 

Som forskare har vi skyldighet att informera er om de etiska forskningskraven 

som vi måste följa, där det första kravet är att informera om vår studie. Det 

andra kravet är att vi måste få samtycke från pedagogerna om deltagandet. 

Pedagogerna kan när som helst välja att avbryta deltagandet om så önskas. Det 

tredje kravet är att det material vi samlar in under observationerna enbart får 

användas till forskning samt att andra forskare får ta del av vårt material. Det 

sista kravet som vi kommer utgå ifrån innebär att allt material vi får in 

kommer hanteras med sådan sekretess att ingen person eller plats kan pekas 

ut.    

 

Har ni några funderingar kan ni kontakta oss på följande mailadress:  

Susanne Boström DiSanto (disanxxxxxxxxx@xxxxx.xxx) 

Emelie Söderberg (emesoxxxxxxx@xxxxx.xxx)  

 

Med vänliga hälsningar 

Emelie och Susanne 
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 BILAGA 2: Intervjufrågor  

 

1. Kan du berätta lite om dig själv? Namn, ålder, kön 

2. Hur länge har du arbetat i förskola? 

3. Vilken utbildning har du? 

4. När och var utbildade du dig? 

5. Hur ser integreringen ut av nyanlända på er förskola? 

6. Vilken typ av situationer kan uppstå med nyanlända barn i förskolan? 

7. Berätta om några egna erfarenheter? 

 

Följdfrågor 
8. Upplever du att du får det stöd du behöver och att du har den 

kompetens som situationen kräver? 

9. Hur skulle ni kunna bemöta barnen annorlunda? 

10. Har du något som du vill tillägga? 

 


