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Abstract       

This is a macro level qualitative study presenting the thoughts of pre-school employees in 
multicultural pre-school concerning the daily work in correlation with national regulations. 
Sweden has since world war two been a destination country among refugees, asylum seekers 
and immigrants with different ethnicities, cultures and religions. During 2015 the number of 
immigrants reached a level of more than 160 000 immigrants. This fact combined with the 
Swedish counties obligation to offer all children from the age of three, access to pre-school, 
the national pre-school regulations that describes that the pre-school work should be 
performed in cooperation with the families, implied an idea of a subject worth examining. If 
parents have a weak connection to labour market and society, the pre-school might be one of 
few opportunities and arenas where newcomer parents interact with Swedish society, 
language and values. The result shows both proudness and joy, but also in several ways 
frustration concerning additional tasks that comes with parents with less knowledge about 
language, pre-school function and Swedish society.  
 
Key words: culture, integration, newcomers, pre-school, pre-school regulations 
 
 



Innehållsförteckning  
 

EN KVALITATIV STUDIE HUR FÖRSKOLEPERSONALEN PÅ EN MÅNGKULTURELL FÖRSKOLA UPPLEVER 
DISKREPANSEN MELLAN DET DAGLIGA ARBETET OCH LÄROPLANENS MÅL OCH RIKTLINJER	

INTRODUKTION ................................................................................................................................................ 5	
INLEDNING .......................................................................................................................................................... 5	
PROBLEMSTÄLLNING .......................................................................................................................................... 5	

Disposition ...................................................................................................................................................... 6	
Definitioner ..................................................................................................................................................... 6	
Förskolans uppdrag ........................................................................................................................................ 6	

BAKGRUND .......................................................................................................................................................... 8	
Omvärlden förändras – även Sverige ............................................................................................................. 8	
Förskolan ......................................................................................................................................................... 9	

LITTERATURGENOMGÅNG ................................................................................................................................ 10	
SYFTE ................................................................................................................................................................. 11	
SYFTET MED DENNA STUDIE VAR ATT UNDERSÖKA OM OCH I SÅ FALL HUR FÖRSKOLEPERSONALEN PÅ EN 
MÅNGKULTURELL FÖRSKOLA UPPLEVER DISKREPANSEN MELLAN DET DAGLIGA ARBETET OCH 
LÄROPLANENS MÅL OCH RIKTLINJER. .............................................................................................................. 11	
FRÅGOR ............................................................................................................................................................. 11	

METOD ................................................................................................................................................................ 12	
FORSKNINGSMETOD .......................................................................................................................................... 12	
URVAL ............................................................................................................................................................... 12	
DATAINSAMLINGSMETOD ................................................................................................................................ 13	
INSTRUMENT ..................................................................................................................................................... 13	
PROCEDUR ......................................................................................................................................................... 14	
ANALYSMETOD ................................................................................................................................................. 14	
ETISKT STÄLLNINGSTAGANDE .......................................................................................................................... 15	
VALIDITET OCH RELIABILITET ........................................................................................................................... 16	
METODDISKUSSION ........................................................................................................................................... 16	

RESULTAT .......................................................................................................................................................... 18	
Språk ............................................................................................................................................................. 18	
Tid ................................................................................................................................................................. 18	
Information om verksamheten ...................................................................................................................... 19	
Relationer ...................................................................................................................................................... 19	
Barnaga ......................................................................................................................................................... 20	
Religion ......................................................................................................................................................... 20	
Yrkesstolthet ................................................................................................................................................. 21	
Den optimala förskoleverksamheten utifrån ett integrationsperspektiv ....................................................... 21	

SAMMANFATTNING .......................................................................................................................................... 23	
DISKUSSION ..................................................................................................................................................... 25	

MÖJLIGHETER .................................................................................................................................................... 25	
UTMANINGAR ................................................................................................................................................... 25	
SAMHÄLLSUTVECKLINGEN ............................................................................................................................... 26	
FRAMTIDA STUDIER ........................................................................................................................................... 26	
SLUTSATS ........................................................................................................................................................... 27	
AVSLUTNING ..................................................................................................................................................... 32	



 

 5 

Introduktion 

Inledning  
Sverige har sedan andra världskriget fungerat som mottagarland för asylsökande med olika 
etnicitet, kulturell bakgrund, värderingar och traditioner (Migrationsverket, 2016a). Under 
2015 sökte sig fler människor till Sverige än någonsin tidigare, varav flertalet var 
asylsökande. Av dessa är många barn, vilka i likhet med svenska medborgare har rätt till 
plats inom barnomsorgen oavsett om familjen fått uppehållstillstånd eller inte 
(Migrationsverket, 2016b).  

Under många år har bristen på arbete i kombination med ökade krav på utbildning 
medfört att många nyanlända hamnat i långvarigt utanförskap och svag koppling till 
arbetsmarknaden (SCBa, 2013). Detta kan innebära att förskolepersonalen under flera år, 
utgör en eller en av få kontakter en nyanländ familj har med svenska samhället (Lunneblad, 
2013a; Göthlin och Larsson, 2010). Det pedagogiska arbetet innebär förutom omsorg och 
fostran även att utbilda barnen inom olika ämnesområden som till exempel naturvetenskap 
och matematik vilket sammantaget medför att förskolans verksamhet utvidgas löpande 
enligt läroplanen (Lpfö 98). I läroplanen framgår också att förskolans uppdrag innebär 
samarbete med hem och föräldrar och att dessa ska engageras i arbetet med barnen.  

Med utgångspunkt i det stora mottagandet av människor som sökt sin tillflykt till Sverige 
under det senaste året, och där en kommun med kort varsel är ålagd att ordna såväl bostäder 
som barnomsorgsplatser, är sannolikheten stor att såväl förskolepersonalen som befintliga 
medborgare ställs inför ytterligare utmaningar och kanske även fler arbetsuppgifter (SKLa, 
2015).  

När jag i ett annat sammanhang besökte en mångkulturell förskola 2010 i syfte att lyssna 
på förskolepersonalen, förmedlade dessa en känsla av frustration över arbetets komplexitet 
och de utmaningar som följer med arbetet på en förskola där många etniciteter och kulturer 
finns representerade. Det mötet har jag burit med mig sedan dess och minnet blev starkare i 
samband med fjolårets rekordstora flyktingmottagande. Den bakgrunden kompletterad med 
erfarenheten av att ha bott i ett mångkulturellt område i nästan tjugo år, väckte intresset att 
undersöka hur det mångkulturella samhället tar sig uttryck i förskolans verksamhet. Att 
söka förståelse för om och i så fall hur det pedagogiska arbetet korrelerar i förhållande till 
styrdokumenten om nyanlända föräldrar har bristande kunskaper om det svenska samhället, 
dess kultur och värderingar. 

Problemställning 
I läroplan Lpfö 98 (Skolverket, 2010) som styr förskolans verksamhet framgår att arbetet ska 
bedrivas på ett sätt som ger alla barn stöd i sin kulturella identitet. Det kanske kan ses som 
självklart om barngruppens sammansättning är av en mer homogen karaktär, men 
uppdraget kan påverkas och förändras när allt fler människor med olika bakgrund möts på 
den samhällsarena som förskolan utgör (Bozarslan, 2010).   

I förskolans läroplan beskrivs också förskolan som en såväl social som kulturell 
mötesplats. Detta överensstämmer också med Lunneblads (2013a) tankar om att förskolan 
och dess verksamhet, i sammanhanget har en viktig funktion och roll som mötesplats och 
kontext där förskolepersonal med olika erfarenhet och kompetens dagligen samverkar med 
barn och föräldrar från olika länder och kulturer.  

För många nyanlända föräldrar utgör förskolan ofta den enda platsen med kontinuerlig 
kontakt med det svenska samhället och förskolan blir sålunda en mycket viktig arena för 
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integrationsarbetet (Lunneblad, 2013a). Riktlinjer för hur det pedagogiska arbetet ska 
bedrivas i samarbete med föräldrarna beskrivs på s.13 i Läroplanen (Lpfö 98):  
 

Förskollärare ska ansvara för 
• att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskola 
• att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande 
över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen 
• utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande 
• att vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten 
 
Arbetslaget ska 
• visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation 
mellan förskolans personal och barnens familjer 
• föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och 
lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång 
varje år 
• beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av 
verksamheten 

 
 Utöver det sker en utveckling mot ett ökat fokus på vikten av kommunikation med 

föräldrarna genom utvecklingssamtal mm. (Simonsson och Markström, 2013). Bozarslan 
(2010) ger uttryck för att arbetet på en mångkulturell förskola kan vara tidskrävande då 
språkförbistringar och kulturella skillnader påverkar det dagliga arbetet, detta formulerat i 
en tid då flyktingmottagandet var betydligt mindre omfattande. Många nyanlända kanske 
har flytt från hemland, familj och vänner under svåra omständigheter och med traumatiska 
minnen som konsekvens (Lunneblad, 2013b).  

Utifrån dessa perspektiv finns det anledning att fundera över om och i så fall hur 
förskolepersonalen upplever att det mångkulturella samhället och föräldrars kunskaper om 
det svenska samhället påverkar det dagliga arbetet och vilka uttryck detta tar sig inom 
förskolans verksamhet.  

Disposition 
Studien är upplagd utifrån en inledning som i korthet beskriver ämnet och varför det 
bedöms som intressant att undersöka. Därefter beskrivs bakgrunden för att ge en 
uppfattning om hur området fungerat och utvecklats över tid. I stycket syfte, beskrivs just 
syftet med studien, det som ska undersökas.  

I metodkapitlet beskrivs studiens ansats och forskningsmetod. Här presenteras även hur 
urvalet gjorts och vilken analysmetod som använts. En redogörelse över de etiska aspekterna 
inryms också här. Därefter följer avsnittet där studiens resultat beskrivs. Studien avslutas 
med diskussionskapitlet som samlar tankar och reflektioner om studien som helhet samt 
presenterar tankar och förslag på framtida forskning. 

Definitioner  
För att underlätta såväl läsförståelse som studiens utformning som helhet förklaras här 
studiens centrala och återkommande begrepp. 

Förskolans uppdrag 
Förskolan har ett tydligt pedagogiskt uppdrag reglerat i skollagen (Riksdagen, 2010) med 
ökande krav på formell utbildning hos den personal som ämnar arbeta inom förskolan. 1998 
fick förskolan i samband med överflyttningen till utbildningsdepartementet sin första 
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läroplan Lpfö 98 (Skolverket, 2010). I denna beskrivs förskolans uppdrag i flera kapitel vars 
essens fångas och sammanfattats av Lunneblad (2013, s. 10) enligt följande: 
 

I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande 
som att överföra ett kulturarv - värden, traditioner, historia, språk och kunskaper - från en 
generation till nästa. 
 

I förskolans läroplan (Lpfö 98) beskrivs att verksamheten förväntas ge barnen en grund 
för fortsatt lärande, stimulera barns utveckling och lärande utifrån barnets behov samt 
erbjuda en trygg omsorg. I arbetsbeskrivningen framgår också att arbetet ska utföras 
tillsammans med barnens föräldrar vilket påverkar såväl barnskötare som förskollärare. 
Förskolans arbete med att barnen ska utvecklas till ansvarskännande människor ska ske i 
samarbete med hemmen.  

Vidare beskrivs hur förskolan ska arbeta enligt demokratiska principer om allas lika 
värde, jämställdhet mellan könen mm. Förskolan ska också arbeta med språkutveckling samt 
stötta barnen i den egna kulturella tillhörigheten och därigenom skapa förståelse för såväl 
barnets egen kultur som för andras. Utöver detta förväntas förskolan arbeta med bland annat 
miljöfrågor, teknik och naturvetenskap. Förskolan har således utifrån såväl skollag som 
läroplan, ett väl definierat och mycket omfattande uppdrag i vilket barnskötare och 
förskollärare tillsammans arbetar mot uppsatta mål och riktlinjer.  

 
Barnskötare 
Yrkestitel som erhålls efter genomgången gymnasieutbildning, antingen via barn- och 
fritidsprogrammet med inriktning pedagogiskt arbete på gymnasiet (Skolverket, 2016b), eller 
genom andra utbildningar som erbjuds via Komvux och andra utbildningsanordnare. 

Utbildningstiden beräknas till max två år. I den dagliga verksamheten arbetar 
barnskötaren mer i barngruppen och med själva omsorgen än vad förskolläraren gör. 
 
Förskollärare 
Yrkestitel som avser person med för uppdraget adekvat högskoleutbildning om 3,5 år 
(Lärarförbundet, 2016). Arbetsuppgifterna som åligger förskolläraren är att ansvara för att 
målen uppnås och säkerställa att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda, 
får uppleva sitt eget värde, att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen 
aktivt deltar samt att säkerställa normutveckling för arbetet och barngrupp (Lpfö 98). 
 
Flykting 
Som flykting räknas en person mot vilken det kan föreligga hot om förföljelse på grund av 
ras, nationalitet, religiös tro och sexuell läggning (Migrationsverket, 2016c). Andra skäl till att 
människor flyr och därigenom benämns som flyktingar är krig, naturkatastrofer eller 
ekonomi. 
 
Asylsökande 
Person som av rädsla för förföljelse söker asyl/skydd i ett land och som ännu inte fått sin 
ansökan bifallen. I Sverige grundar sig asylrätten på FN:s flyktingkonvention som innebär 
att varje persons ansökan ska behandlas (Migrationsverket, 2016c).  

I studien inkluderas även asylsökande då barn till dessa kan ha rätt till barnomsorg även 
om familjen inte erhållit uppehållstillstånd. 
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Nyanlända 
En person som mottagits i en kommun efter att av flykting-, kvotskäl eller av annan 
anledning bedömt ha skyddsskäl och därigenom beviljats uppehållstillstånd. Som nyanländ 
räknas en person i två till tre år (Migrationsverket, 2016c). 
 
Kultur 
Kultur syftar i denna studie till att avse de beteenden, föreställningar och värderingar som 
delas av en grupp människor (Jernström och Johansson, 1997). 
I Skinner (2014) återfinns en beskrivning av kulturen enligt följande: 

 
Den väsentliga kärnan i kulturen består av traditionella - det vill säga historiskt härledda och 
utvalda - föreställningar och i synnerhet med dessa förknippade värden. (Skinner, 2014, s. 
114) 

 
Vidare menar Skinner att kultur är hur människor lever, uppfostrar sina barn, hur de 
agerar för sitt uppehälle, hur de behandlar varandra, vilka kläder de väljer mm.  
 
Integration 
Begreppet kan ha olika betydelse beroende på sammanhang men syftar generellt till att 
någon eller något ska ingå i ett större sammanhang. En process vilken kan förstås som att 
separata individer förenas i någonting (NE, 2016).  

I denna studie avser begreppet nyanländas inträde det svenska samhället och förskolans 
verksamhet som en del av det svenska utbildningssystemet. 
 
Ansvariga aktörer 
När en person anländer till Sverige med syfte att söka asyl, är Migrationsverket den första 
myndighet som ansvarar för personen vad gäller tillfälligt boende, ekonomisk ersättning 
mm. Efter att en asylsökande erhållit uppehållstillstånd definieras personen som nyanländ 
och ansvaret vilar därefter på den kommun dit personen hänvisas.  

I kommunens ansvar ingår att ordna såväl bostad, SFI-undervisning, samhällsorientering, 
barnomsorg, skola och i vissa fall även försörjningsstöd (Migrationsverket, 2016d). 
 

Bakgrund 

Omvärlden förändras – även Sverige 
Sverige har som land en lång tradition av att välkomna människor med olika ursprung och 
med olika skäl för sin ankomst. En tydlig förändring är dock den trend som innebär en 
övergång från att som land i huvudsak varit mottagare av arbetskraft under 1970- och 80-
talen till att alltmer fungera som mottagarland av asylsökande (Lunneblad, 2013a) i takt med 
att fler människor tvingas på flykt till följd av krig och oroligheter.  

När skälet till emigration i första hand inte är frivilligt och kanske 
arbetsmarknadsrelaterat, utan kanske sker som en desperat lösning till följd av ohållbara 
förhållanden i hemlandet, ställs såväl de nya medborgarna som befintliga medborgare och 
samhället i stort inför stora utmaningar (SKLc, 2016). Tiden det tar för en individ att hitta 
arbete och försörjning, lära sig ett nytt språk, en ny kultur och andra värderingar varierar, 
men oavsett så får förändringen sannolikt stor påverkan på barnen. 

 Under arbetskraftsinvandringens storhetstid fanns det gott om arbetstillfällen och under 
1960- och 70-talen var invandare i lägre grad arbetslösa än infödda svenskar (Lunneblad, 
2013). I nuläget är situationen en helt annan, i takt med att produktionsindustrin fasas ut till 
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förmån för tjänstesektorn kommer ökade krav på utbildning och specialistkompetens 
(Lauder, Brown, Dillabough och Halsey 2006).  

Vissa nyanlända är välutbildade från sitt hemland och förfogar över kompetenser som 
Sverige behöver inom till exempel medicin, utbildning och teknik, dock kvarstår det faktum 
att många som flytt har ingen eller kortare utbildningsbakgrund (SCBa, 2016), vilket 
ytterligare kan försvåra inträdet på arbetsmarknaden.  

Ur ett historiskt svenskt perspektiv kulminerade omfattningen av flyktingmottagandet 
2015 då drygt 160 000 asylsökande registrerades (Migrationsverket, 2016e).  

I samband med kommunernas lagstadgade skyldighet (Regeringen, 2010) att erbjuda 
förskola till alla barn ställs ytterligare krav på förskolepersonalen att hantera såväl barn som 
föräldrar där kanske såväl språk som kunskap om det svenska samhället saknas i olika 
utsträckning. Kommunerna har även skyldighet att erbjuda 60 timmars kurs i 
samhällsorientering vilken är obligatorisk för nyanlända. Kurserna omfattar nio steg och ger 
information som spänner över ett antal områden. Exempelvis informeras deltagaren om hur 
det är att komma till Sverige, att bo och utvecklas i Sverige, att bilda familj och att leva med 
barn i Sverige och så vidare (SKLb, 2016).  

Även om inte alla asylsökande kommer att bedömas ha tillräckligt starka skäl för att 
beviljas uppehållstillstånd så kommer kommunerna sannolikt att ställas inför stora 
utmaningar med att ordna bostäder, förskole- och skolplatser. (SKLc, 2016). För 
förskoleverksamheten innebär det förutom att snabbt kunna bereda plats till barnen och 
integrera dessa i en ny miljö i ett nytt land med ett nytt språk och kanske nya värderingar, att 
även etablera kontakt med barnens föräldrar och inkludera dessa i verksamheten.  

Förskolan 
I takt med industrialiseringen vilken kan ses som startskottet till att alltfler kvinnor 
etablerade sig på den svenska arbetsmarknaden växte behovet av barnomsorg vilket 
medförde att pionjären Alva Myrdal redan 1935 presenterade tankar om en organiserad 
barnomsorg (Myrdal, 1935).  

På 1970-talet låg barnstugeutredningen till grund för den form av förskola som finns idag. 
I utredningen fanns förutom teorier för förskolans grund och arbetssätt även förslag gällande 
invandrarbarnens situation (Lunneblad, 2013a). Svensk förskola har sedan dess under 
decennier utvecklats för att på bästa sätt svara mot barns och föräldrars behov och är numera 
en etablerad form av barnomsorg baserad på en egen läroplan (Lpfö 98) och således en egen 
del i utbildningskedjan.  

Förskolan erbjuder barnomsorg för barn mellan 1 och 5 år och från och med det år ett 
barn fyller 3 år har det rätt till allmän avgiftsfri förskola om 525 timmar per år (Skolverket, 
2016a). Enligt statistik från Skolverket (2016c), var ca 83 procent av alla barn inskrivna i 
någon form av barnomsorg vilket kan tyda på att många föräldrar har såväl kännedom som 
förtroende för förskolan som verksamhet. 

För nyanlända föräldrar kan förskolans verksamhet dock te sig något oklar, både 
avseende vikten av verksamheten för barnens skull samt hur den fungerar såväl praktiskt 
som teoretiskt. I en studie av Chiswick och DebBurman (2004) drar författarna slutsatsen att 
invandrade föräldrars tendens att skriva in sina barn i förskolan påverkas av såväl 
utbildningsnivå som etnicitet och vistelsetid i det nya landet vilket skulle kunna medföra att 
mer tid behöver läggas på att förklara verksamhetens funktion i de fall föräldrarna saknar 
utbildning och/eller erfarenhet av liknande verksamhet från hemlandet. 

Förskolepersonalen har även i etniskt homogena miljöer ett komplext och omfattande 
uppdrag. Stora barngrupper, ökade krav på att tillgodose barns specifika behov, allt större 
krav på dokumentation för att möjliggöra uppföljning och utvärdering mm (Riksdagen, 
2010). Även om förskolläraren använder pedagogisk dokumentation som ett verktyg som 
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synliggör barnen och deras behov så kräver den sin tid (Ignjatović, 2012). Tid som behöver 
tas någonstans ifrån.  

Med ökad kompetens och insikt om kulturer och etniciteter hos förskolepersonalen kan 
många barn och föräldrar få det stöd de behöver enligt Bozarslan (2010). Tyvärr tycks 
behovet inte kunna mättas i nuläget. Bristen på utbildade förskollärare känns igen i stora 
delar av landet, vilket såväl arbetsgivare som fackförbund vittnar om (Dagens Samhälle och 
Lärarförbundet, 2015). Kunskap om ett interkulturellt arbetssätt som synliggör barnens 
kulturella identitet är önskvärd enligt Uludag (2013) på en marknad som redan kan sägas 
vara i obalans vad gäller tillgång och efterfrågan på utbildad personal (Lärarförbundet, 
2015). Lorentz (2013) beskriver en interkulturell kompetens som baseras på kommunikativ, 
social och medborgerlig kompetens, som en grund för lyckad integration. Hans tankar utgår 
visserligen från skolan men är sannolikt applicerbara även på förskolans verksamhet.  

Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv menar Alvesson och Sköldberg (2008) att en 
verksamhet påverkas och utvecklas/anpassas efter behoven i en speciell kontext. Förskolan 
utgör sannolikt inget undantag och i sammanhanget ställs krav på såväl föräldrar som 
personal att anpassa sig till nya kontexter och strukturer.  

Alvesson och Sköldberg (2008) menar vidare att ur ett relativistiskt perspektiv kan man se 
det som att utvecklingen och arbetet sker där det sker, vilket skulle kunna tolkas som att 
även om politiken satt upp vissa direktiv så utvecklas verksamheten där den bedrivs och 
utifrån de behov som identifieras den aktuella kontexten. Kroksmark (2011) menar också att 
pedagogiken utvecklas utifrån förändringar i samhället vilket skulle kunna betyda att 
förskoleverksamhetens utveckling uppstår som ett resultat av de förändringar som samhället 
ställs inför och behöver hantera. 

Litteraturgenomgång 
Det finns mycket litteratur att ta del av när det gäller mångkultur och förskola där många 
författare har haft fokus på hur förskollärare ska arbeta för att stötta och stärka barns så väl 
etniska som kulturella identitet (Bozarslan, 2010; Lunneblad, 2013). Det som förenar mycket 
av tidigare forskning och litteratur är utgångspunkten i det mångkulturella uppdraget, det 
vill säga hur förskolepersonalen arbetar med ett inter- och mångkulturellt arbetssätt och 
därtill medföljande utmaningar (Lorentz, 2013). Termer som inkludering, språkutveckling, 
identitetsstärkande arbetssätt är vanligt förekommande (Bozarslan, 2010).  
Tidigare studier enas också i stort om att det uppstår kulturella och språkliga svårigheter 
med att informera föräldrar och fokuserar i huvudsak på hur personalen arbetar med ett 
mångkulturellt arbetssätt utefter läroplanens mål (Uludag, 2013) där barnens kultur och 
etnicitet ska lyftas fram och bejakas (Lpfö 98). Barns psykiska ohälsa tycks öka generellt 
(Renblad och Brodin, 2014) och många av barnen i mångkulturella förskolor har svåra 
trauman och särskilda behov som behöver tillgodoses (Bozarslan, 2010; Lunneblad, 2013a). 
Dessa behov kan enligt Renblad och Brodin (2014) synliggöras och hanteras av 
specialpedagoger vars arbete även inkluderar kontakter med föräldrar och myndigheter. 
Barnen lär sig snabbare än sina föräldrar att kommunicera såväl språkligt som på andra sätt 
(Skaremyr, 2014) så utmaningarna som beskrivs tycks främst uppstå i kommunikationen 
med föräldrarna. 

Värt att nämna är också de tankar om integration mm som deltagare och handledare 
uttrycker i den obligatoriska kursen i samhällsinformation för nyanlända som bedrivs av 
kommunerna (Abdulla och Risenfors, 2013).  

Denna studie kan sägas ta avstamp i tidigare forskning och förhoppningsvis kan den 
utgöra ett komplement och generera ett fördjupat fokus på hur förskolepersonalen på 
mångkulturella förskolor upplever korrelationen mellan uppsatta mål och riktlinjer i 
läroplanen (Lpfö 98) och hur detta tar sig uttryck i det pedagogiska arbetet. Sverige står inför 
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att hantera en mycket stor mängd nyanlända människor där de kommunala verksamheterna 
har till uppgift att arbeta för mottagande och integration vilket innebär att ämnet kan ses 
som intressant och aktuellt att utveckla. 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka om och i så fall hur förskolepersonalen på en 
mångkulturell förskola upplever diskrepansen mellan det dagliga arbetet och läroplanens 
mål och riktlinjer. 

Frågor 
Följande forskningsfrågor formulerades som underlag för studien: 

• Hur upplever förskolepersonalen på mångkulturella förskolor att arbetet korrelerar 
med riktlinjerna i förskolans styrdokument? 

• Hur upplever förskolepersonalen att det mångkulturella samhället tar sig uttryck i 
det dagliga arbetet?  
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Metod  

Forskningsmetod 
Studien utgår från ett makroperspektiv där korrelationen mellan förskolans styrdokument 
och den faktiska verksamheten synliggörs. 

Valet av forskningsmetod styrs till stor del av det syfte författaren formulerar (Hartman, 
2004). Då syftet med studien var att undersöka förskolepersonalens egna uppfattningar om 
hur det dagliga arbetet påverkas av det mångkulturella samhället, föll valet på en kvalitativ 
metod. Denna forskningsmetod har sedan tidigt 1900-tal använts och utvecklats genom flera 
stadier och används ofta i forskning av samhällsvetenskaplig karaktär inom ämnen som 
sociologi, socialpsykologi, pedagogik. (Bryman, 2011).  

Det kvalitativa synsättet innebär ett tolkande förhållningssätt med intresset riktat mot 
individen och hens subjektiva uppfattning i stället för att utgå från en förutbestämd teori 
eller objektivt perspektiv. I den kvalitativa strategin är det människan, och ofta i samspel 
med andra människor som är det centrala. Kvalitativa undersökningar baseras på ett 
induktivt förfaringssätt, vilket innebär att forskaren samlar in data och först efter att det 
empiriska materialet analyserats, formuleras en frågeställning eller en teori utifrån erhållet 
resultat (Backman, 2008).  

Applicerat på denna studie innebar metoden att genom frågeställningar som för 
sammanhanget bedömdes relevanta, söka förståelse för hur förskolepersonalens verklighet 
och vardag korrelerar med förskolans styrdokument (Lpfö 98). Dessutom bedömdes en 
kvalitativ forskningsmetod vara det lämpligaste valet för att på bästa sätt kunna förstå och 
tolka förskollärarnas upplevelser samt att skapa utrymme för personliga erfarenheter och 
synpunkter.  

Urval 
Hartmans (2004) beskrivning av ett målinriktat urval bedömdes som den lämpligaste 
urvalsmetoden, baserat på att studiens syfte och förutsättningar till stor del styr valet av 
urvalsmetod. Fördelen med ett målinriktat urval är att intervjuaren utifrån tidigare kunskap 
och erfarenhet någorlunda lätt kan hitta lämpliga personer att intervjua inom den givna 
tidsramen. 

Nackdelen är att urvalet dels blir just riktat och dels att urvalet inte säkert ses som 
representativt för hela populationen/yrkesgruppen (Bryman, 2011) samt att den geografiska 
spridningen av tidsmässiga och ekonomiska skäl inte blir särskilt stor. Sammantaget dessa 
för- och nackdelar bedömdes ändå ett målinriktat urval vara det för studien mest lämpliga.  

För att studiens syfte skulle kunna uppfyllas, forskningsfrågorna besvaras och 
färdigställas inom den givna tidsramen, valdes nio förskolor ut, där majoriteten av barnen 
har annan etnicitet än svensk. Urvalet av respondenter utgjordes av yrkesgrupperna 
barnskötare och förskollärare med såväl svensk som annan etnicitet. Invånarantalet i 
kommunerna befinner sig i spannet 60 000, 70 000 invånare.  

Respondenterna representerar totalt fyra förskolor, varav tre i samma kommun och där 
den absoluta majoriteten av barnen har annan etnicitet än svensk och en i en annan kommun 
i samma storleksordning men med en mindre andel barn av annan etnicitet än svensk. 
Antalet barn per förskola varierar från ca 70 till 120 och drygt 40 olika språk finns 
representerade. Nedan följer en kort beskrivning av studiens respondenter. Etnicitet, kön, 
ålder och arbetsplats är faktorer som medvetet utelämnats för att säkerställa 
respondenternas konfidentialitet.  
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Respondent Yrkestitel År	i	yrket	 Status	
1 Förskollärare 7	 Yrkesverksam	
2 Barnskötare 3	 Yrkesverksam	
3 Barnskötare 14	 Yrkesverksam	
4 Förskollärare 17	 Yrkesverksam	
5 Barnskötare 30	 Yrkesverksam	
6 Förskollärare 36	 Yrkesverksam	
7 Barnskötare, 1978-2011 34	 Pensionerad	

 

Datainsamlingsmetod 
Genom att utgå ifrån studiens syfte och kvalitativa metodansats, bedömdes intervjun vara 
den bäst lämpade metoden för datainsamling (Bryman, 2011). Eftersom utgångspunkten var 
att fånga ett personligt perspektiv där den personliga kontakten och närvaron är av stor vikt 
för såväl förståelsen av ämnet som datamaterialets kvalitet, valdes med stöd av Kvale och 
Brinkmann (2009) en kvalitativ semi-strukturerad intervju. För att kunna besvara 
forskningsfrågorna formulerades ett antal intervjufrågor. Intervjuerna spelades in för att för 
att säkerställa att analysen får ett så korrekt underlag som möjligt. Valet att spela in 
intervjuerna baseras på de fördelar Bryman (2011) beskriver. Han menar att det bland annat 
är lättare för intervjuaren att fokusera på vad respondenten säger och uttrycker om 
koncentrationen tillåts riktas mot ord, tal och gester och inte behöver läggas på att föra 
anteckningar. Inspelade intervjuer är också ett sätta att säkerställa studiens validitet eftersom 
metoden medför mindre risk för missuppfattningar och bortfall till skillnad från om 
datainsamlingen skett genom anteckningar. En nackdel kan vara att inspelningssituationen 
skrämmer deltagaren och att någon kan vägra att delta om intervjun spelas in (Bryman, 
2011). Arbetet med att bearbeta det inspelade materialet är också tidskrävande vilket 
behövde planeras för. Tiden för intervjuerna beräknades till ca 60 min per respondent med 
utrymme för tidskorrigering åt båda håll beroende på situation och behov. Intervjuerna 
genomfördes på respondentens arbetsplats då miljön enligt Bryman (2011) är viktig för en 
djupare förståelse av respondentens arbete och berättelse.  

Instrument 
Vid kvalitativa studier där intervju är vald datainsamlingsmetod kan en intervjuguide med 
fördel användas som underlag och stöd för intervjun (Kvale och Brinkmann, 2009). 
Fördelarna med en intervjuguide är att validiteten förbättras genom att alla respondenter 
besvarar samma material och risken för skevhet i det insamlade materialet minimeras. 
Intervjuguiden utformades utifrån fyra olika huvudteman med tillhörande öppna frågor för 
att möjliggöra för respondenten att lyfta egna tankar och funderingar. Som stöd och 
förtydligande för respondenten skapades också följdfrågor till var och en av 
intervjufrågorna.  

Då intervjun var semi-strukturerad innehöll guiden ett mindre antal frågor för att ge ett 
större utrymme för egna reflektioner. Som stöd och säkerhet i samband med intervjuerna 
användes en diktafon som separat inspelningsutrustning för att säkerställa att fokus kunde 
ligga på respondenten och inte på anteckningsskrivandet.  
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Procedur 
Då studiens syfte och avstamp återfanns inom den mångkulturella förskolans värld framstod 
semi-strukturerade intervjuer med öppna frågor som det mest intressanta 
forskningsupplägget. Till stöd för processens start användes av Mittuniversitetet godkänt 
underlag i form av syfte och forskningsfrågor, missiv och intervjuguide.  

I arbetet med att samla respondenter valdes nio förskolor ut, i områden där den 
övervägande delen av invånarna har annan etnicitet än svensk. En första kontakt togs via 
mail med en kort presentation av kurs, lärosäte och intervjuare samt bifogat missiv (se bilaga 
1). Det förfaringssättet resulterade dock inte i några svar och efter att ha konsulterat en lärare 
i bekantskapskretsen vilken klargjorde det faktum att det, åtminstone i skolvärlden 
inkommer en ansenlig mängd förfrågningar via mail rörande olika ändamål togs beslutet att 
istället kontakta förskolorna genom personliga besök. Denna urvalsmetod visade sig var 
betydligt mer effektiv. Fyra personliga besök resulterade först i fem inbokade intervjuer med 
barnskötare och förskollärare som ställde sig positiva till att delta i studien.  

Intervjuerna delades upp på två dagar då detta var det som fungerade för personalen 
med hänsyn till verksamhetens behov, personaltillgång och övriga möten. Upplägget som då 
innebar att tre av intervjuerna planerades in på samma dag tycktes först väl mycket, men väl 
på plats fungerade det hela väl och situationen upplevdes inte stressig. Det sista besöket 
genererade i sin tur en tanke om att besöka ännu en förskola vilket medförde att ytterligare 
en intervju kunde genomföras direkt och på plats, två dagar senare. Antalet respondenter 
uppgick slutligen till sju stycken, då ett spontant tillfälle att intervjua en pensionerad 
barnskötare med yrkeskarriär i en annan kommun uppstod. Den intervjun genomfördes i 
hemmiljö och bidrog till att det insamlade materialet kompletterades med en viss geografisk 
spridning såväl som lång yrkesmässig erfarenhet över en längre tidsperiod. En tveksamhet 
uppstod dock i samband med den sista intervjun då såväl respondent som inspelningsplats 
avvek från de övriga. Efter övervägande bedömdes dock den senaste respondentens 
erfarenhet över en längre tid kunna bidra till att höja datamaterialets kvalitet samt generera 
en spridning i urvalet.  

Alla respondenter informerades om konfidentialitet vad gäller såväl personlig identitet, 
arbetsplats och kommun samt rätten att avbryta intervjun när som helst och att materialet då 
inte skulle användas i studien. Då ingen opponerade sig mot att intervjuerna spelades in, 
genomfördes dessa enligt plan med diktafon och anteckningar som stöd för den händelse att 
tekniska problem under inspelningen skulle uppstå. 

Tidsmässigt genomfördes intervjuerna på betydligt kortare tid än beräknat, istället för de 
planerade sextio, blev utfallet ca tjugo till trettio minuter vilket kändes tillräckligt och möjligt 
med tanke på såväl frågeställning som tid från förskolans verksamhet 

Det insamlade materialet respondenterna genererat, transkriberades separat och 
lyssnades av samt genomlästes tre gånger vardera för att säkerställa en så korrekt 
återgivning av materialet som möjligt. Därefter sorterades materialet utifrån uppställda 
teman och de uttryck och tankar som framstod som centrala och gemensamma identifierades 
och formulerades efter begrepp och uttryck som uppfattades som essenser. 

Analysmetod 
I kvalitativa undersökningar genererar intervjuerna ofta omfattande information där 
innehållet vid en första anblick kan upplevas svåröverskådligt. Utmaningen med en 
kvalitativ analys är att mejsla ut essensen ur en stor mängd data, att separera det viktiga från 
det oviktiga, samt utläsa vad som är likt och olikt i materialet (Patton, 2002). För att 
möjliggöra en analys används därför metoder vars utgångspunkt är att sortera ut det viktiga 
från det oviktiga. När det gäller kvalitativ analys utgår Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och 
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Wägnerud (2012) från två centrala steg, att först systematisera och därefter granska 
innehållet i texten.  
    Valet av analysmetod för den här studien blev en tematisk analys (Bryman, 2011), något 
som är vanligt förekommande i kvalitativa studier. Här transkriberas det insamlade 
datamaterialet och skrivs sedan samman till en textmassa som därefter analyseras. Syftet 
med analysen är att urskilja återkommande teman och identifiera essensen i materialet. För 
den tematiska analysen användes modellen framework som kan beskrivas som en matris där 
varje respondent utgör en post och där identifierade teman och underteman sorteras in i 
celler för att mynna ut i essensbegrepp. 
  Det inspelade datamaterialet lyssnades först av, därefter transkriberades intervjuerna och 
det datamaterial som utgjordes av anteckningar, till en sammanhängande textmassa. För att 
säkerställa kvaliteten och en så korrekt återgivning som möjligt, lyssnades materialet av och 
genomlästes tre gånger. Därefter identifierades repetitioner, lokala uttryck samt likheter och 
olikheter mellan respondenternas utsagor. När tematiseringen klarats av tolkandes och 
analyserades de teman som mejslats ut och sammanställdes till studiens resultat 

 

Etiskt ställningstagande 
Studiens etiska grund baserades på personuppgiftslagen (Riksdagen, 1998) samt de av 
Vetenskapsrådet framtagna fyra forskningsetiska principer som säkerställer att kravet på 
individens skydd efterföljs. De principer som avses är: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (VR, 2011). 

Informationskravet innebär att undersökningens deltagare i förväg ska informeras om 
syftet med undersökningen, vilken uppgift deltagaren förväntas ha samt att deltagandet är 
helt frivilligt och att hen har rätt att när som helst i processen har rätt att avbryta sitt 
deltagande.  

Samtyckeskravet betyder att undersökningens deltagare ska ge sitt samtycke till att delta 
i undersökningen. Här är viktigt att beakta att om deltagaren ombeds underteckna ett 
dokument som säkerställer hur informationen ska användas kan undertecknandet i sig få 
motsatt effekt och istället medföra att deltagaren blir mindre benägen att medverka i 
undersökningen (Bryman, 2011).  

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarens personliga uppgifter och identitet ska 
skyddas och informationen som hen lämnar ska inte kunna kopplas till respondenten. I en 
studie av detta slag benämns respondenterna alltså inte med namn utan avidentifieras till 
exempelvis respondent 1.  

Nyttjandekravet Den sista principen, innebär att informationen som deltagaren genererar 
endast får användas i studiens forskningssyfte och inte förmedlas vidare eller användas i 
andra sammanhang eller i kommersiellt syfte (VR, 2011). 

Dessa fyra forskningsetiska principer efterföljdes i denna studie genom att 
respondenterna tillfrågades i förväg och fick avgöra om intresse fanns att delta. De 
informerades om studiens syfte, sin rätt att avbryta deltagandet samt att inga 
personuppgifter skulle kopplas till vare sig studie eller resultat. Information lämnades även 
om att det insamlade materialet endast kommer att användas i detta sammanhang, samt att 
den färdiga studien kommer att läggas upp på DiVA-portalen efter lärosätets godkännande. 
I och med detta förfarande bedömdes studiens etiska grund följa Vetenskapsrådets etiska 
principer. 
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Validitet och reliabilitet 
I forskningssammanhang är det viktigt att säkerställa en studies trovärdighet och 
tillförlitlighet. Vanligt förekommande begrepp i undersökningar för att beskriva dessa 
kvalitetstermer är validitet och reliabilitet. Dessa båda begrepp delas upp i intern och extern 
form. Intern validitet syftar till att säkerställa en koppling mellan den av forskaren 
presenterade teorin och den observerade verkligheten. Extern validitet innebär att ett resultat 
även kan återfinnas i andra situationer och sammanhang.  

När det gäller reliabilitet är den externa reliabiliteten ett mått på hur en studie eller 
undersökning kan upprepas. I det fall en studie utförs av flera forskare betyder intern 
reliabilitet att de har en samsyn på hur resultaten ska tolkas (Bryman, 2011).  

I kvantitativ forskning som ofta söker mätbara resultat som svar på en teori är validiteten 
och reliabilitet generellt av större betydelse. Inom kvalitativ forskning är sällan mätbara 
resultat kopplade till en teori det centrala, inte heller är de sociala miljöer som undersöks 
lätta att omskapa på nytt i sin exakta form. Därför används allt oftare termer som 
tillförlitlighet och äkthet. Genom användandet av en intervjuguide säkerställs att alla 
respondenter får samma frågor att utgå ifrån vilket ökar validiteten men även reliabiliteten i 
någon form i den meningen att studien kan replikeras av annan intervjuare/forskare 
(Bryman, 2011).  

 

Metoddiskussion 
Att välja metod kan i ett första skede ses som ett enkelt val men med en fördjupad kunskap 
kommer fler parametrar in i bilden. Om studien i stället hade utformats utifrån en 
kvantitativ ansats med exempelvis en webbenkät som metod för datainsamlingen, kan några 
fördelar identifieras. Att via mail eller sociala medier förmedla en webbenkät till intresserad 
förskolepersonal genererar med stor sannolikhet fler svar. En annan fördel att det är en tids- 
och kostnadsbesparande metod.  

Nackdelen är att mötet och samtalet uteblir som sannolikt skulle kunna generera 
värdefull information och addera ytterligare faktorer som kan vara av relevans för studien 
(Bryman, 2011). Andra nackdelar är att det inte går att veta vem som svarat eller om samma 
person svarat flera gånger. En enkätundersökning medför också risk för större bortfall samt 
att utrymme för uppföljningsfrågor går om intet (Bryman, 2011).  

Fördelen med att välja en kvalitativ ansats är att det ger större utrymme att tolka det som 
framkommer vid t ex intervjuer. Andra fördelar är att forskaren ser och kan interagera med 
respondenten, ställa följdfrågor, samt avsätta tid för reflektion i slutet av intervjun för att 
skapa en känsla av sammanhang med respondenten (Bie, 2014). En nackdel kan vara om 
respondenten inte känner sig helt trygg med att delge sina egentliga åsikter av rädsla för att 
komma på kant med någon. En annan nackdel är att forskaren kan misstolka det som sägs 
och noterar en felaktighet (Bryman, 2011). 

Med dessa för- respektive nackdelar i åtanke, verkade det mest lämpligt att utforma 
studien utifrån en kvalitativ ansats, eftersom den handlar om människor, känslor, 
värderingar och inga experiment eller observationer förekommer. Forsberg (2006/2007) 
framhåller även att den kvalitativa ansatsen är den mest förekommande i studier rörande 
socialt arbete och menar att en studies syfte och forskningsfrågor bör ligga till grund för 
valet av forskningsmetod.  

Vad gäller datainsamlingsmetoder finns det såväl för- som nackdelar förknippat med alla 
val. Den här studien använde semistrukturerade kvalitativa intervjuer och fördelarna med 
intervju som insamlingsmetod är flera. När en studie fokuserar på att undersöka en 
personlig upplevelse ger intervjun goda möjligheter att inhämta såväl personliga upplevelser 



 

 17 

som kroppsspråk, möjligheten finns till förklaringar och följdfrågor samt inte minst 
säkerställs att det är rätt person som svarar (Kvale och Brinkman, 2009).  

Nackdelarna med intervju som metod är bland annat det som benämns som 
intervjuareffekt, dvs. att intervjuaren genom tonfall, frågeställning och kroppsspråk, 
medvetet eller omedvetet påverkar intervjupersonen till att svara på ett visst sätt (Kvale och 
Brinkman, 2009). I studien tog jag hänsyn till det genom att fokusera på att inte kommentera 
respondenten utan bekräfta mottagen information med ett ”jag förstår” eller liknande. Andra 
nackdelar är att det faktum att om respondenten sitter tillsammans med intervjuaren innebär 
en risk att respondenten inte vågar uttala sig i enlighet med sin sanning. Här valde jag att vid 
några tillfällen stärka respondenten med att upprepa att ”det är dina tankar om din vardag 
som är viktiga” och så vidare. Det finns också en risk att frågorna uppfattas fel eller är oklart 
formulerade (Bryman, 2011). Om respondenten tvekade inför frågans betydelse, 
omformulerade jag något med lite andra ord för att säkerställa att respondenten förstod 
frågan.  

Valet av öppna frågor i intervjun motiveras med fördelarna att respondenten ges 
utrymme att uttrycka och formulera sina egna åsikter, möjligheter att samla in oväntad 
information samt att frågorna inte styrs av intervjuaren. Nackdelarna är att öppna frågor 
genererar ofta längre svar vilket innebär ett mer tidskrävande arbete med transkribering och 
analysering (Bryman, 2011).  

Sammanfattningsvis bedömdes en semi-strukturerad intervju med öppna frågor vara den 
datainsamlingsmetod som bäst svarade upp mot studiens syfte och frågeställningar. Från 
början fanns en tanke att komplettera analysarbetet med återkoppling till respondenterna för 
genomläsning av insamlat material i syfte att ytterligare höja kvaliteten och minska risken 
för felaktigt återgiven information, tyvärr medgav inte tidsramen detta och den åtgärden fick 
således prioriteras bort. 
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Resultat  
Då syftet med denna studie var att undersöka om och i så fall hur förskolepersonalen på en 
mångkulturell förskola upplever korrelationen mellan det dagliga arbetet och läroplanens 
mål och riktlinjer formulerades följande frågeställningar: 

• Hur upplever förskolepersonalen att det mångkulturella samhället tar sig uttryck i 
det dagliga arbetet?  

• Hur upplever förskolepersonalen att arbetet påverkas utifrån riktlinjerna i förskolans 
styrdokument? 

 
Det empiriska materialet samlades in genom sju intervjuer varav sex platsbundna och en i 
hemmiljö. Respondenterna uttalade sig utifrån fyra frågor baserade på tre teman som berör 
generella tankar om ett stort flyktingmottagande, hur det dagliga arbetet påverkas samt hur 
den optimala arbetssituationen skulle se ut. Det analyserade materialet presenteras i detta 
avsnitt utifrån begrepp och uttryck som identifierats som centrala under intervjuerna. 

Språk 
Den faktor som framstod som mest central för alla respondenter tycktes vara språket. Det 
som upplevdes vara den stora utmaningen var avsaknaden av ett gemensamt språk. 
Svårigheterna medför också osäkerhet om rätt informationen når fram. Genom arbetsgivaren 
har majoriteten genomgått utbildning i språkutvecklande arbete vilket uppfattades som ett 
fungerande komplement till arbetssättet i övrigt. Majoriteten av respondenterna uttrycker 
det som mycket positivt att personalen uppvisar en bredd i såväl språk som kultur vilket 
underlättar stort i den dagliga verksamheten för verksamheten.  
 

Jag tänker först och främst språk, dom som nyligen kommit, stackars dom, vissa kan engelska, 
då är det engelsktalande personal som kommer in, jag kan inte engelska. Vi försöker få barnen 
att känna sig trygga eftersom de kommer från andra länder. Vi vet inte varför dom kommer 
om det är krig eller kanske bara dålig ekonomi. När dom känner sig trygga då kommer språket 
också. (Respondent 3) 
 
Det vi jobbar mest med är ju språket, vi har många som inte kan ett ord svenska varken 
mamman eller pappan och barnen har ju ibland inte något språk alls. Man får visa mycket 
med tecken och förklara och peka. Vi har också gått speciella utbildningar för att jobba med 
språket så att alla får ett lika bra mottagande, det är det viktigaste tycker jag. (Respondent 4) 

 
Det blir svårt för oss som pedagoger när barnen som kommer från andra länder inte förstår. 
Vi har en från ett land, då klarar vi det för att vi har personal från samma land som kan 
språket. Annars skulle det inte gå, nu pratar vi om ett barn men om det är fler hur kan vi 
hjälpa dom? (Respondent 2) 

 

Tid 
Det framkommer att uppdraget av alla uppfattas som tidskrävande, dels då barnen ofta har 
särskilda behov men också att då föräldrarna behöver informeras på många olika sätt och 
språk. I många fall behövs tolkar men situationer kan uppstå snabbt och då finns inte tid att 
hinna boka och invänta tolken. Här har alla i stort sett samma uppfattning om att med 
mindre barngrupper skulle tiden per barn öka radikalt vilket skulle gynna såväl barnens 
utveckling som verksamheten i stort. En respondent frågar sig halvt på skämt med en 
underton av allvar om de som personal verkligen hinner med att arbeta med barnen utifrån 
det faktum att den del av arbetet som inkluderar föräldrarna tar så mycket tid i anspråk. 
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Det är jobbigt för man måste ju acceptera att det tar lång tid, det är det man måste ju 
börja där man är. Vi kanske kommer hit med en 4-åring som aldrig varit i förskolan 
eller hört svenska språket och då måste man utgå från det. (Respondent 6) 
 
Det går mycket tid till saker och ting, ibland känns det som att man trampar vatten. 
(Respondent 5) 

 

Information om verksamheten 
Uppfattningen att mycket tid läggs på information är gemensam för alla respondenter. 
Informationen rör till stor del praktiska frågor rörande allt från vikten av att passa tider, till 
att förklara att förskolans bedriver en verksamhet enligt läroplan, vilka kläder som barnen 
behöver men också mer personliga frågor där språksvårigheterna av flera upplevs som än 
mer utmanande. Alla respondenter upplever en oklarhet om vilken information som utgår 
från Migrationsverket och kommunen till föräldrarna om såväl skyldigheter som rättigheter 
vilket medför merarbete med att säkerställa att nödvändig information kopplat till barn eller 
verksamhet nått fram. 
 

Vi vet inte exakt vad migrationsmyndigheterna ger för information. Jag kan uppleva att 
många föräldrar blir itutade vilka rättigheter som finns men inte om skyldigheter, det tror jag 
inte de får så mycket information om. (Respondent 5) 
 
Det är så mycket som händer som påverkar vårt arbete. Föräldramöten har vi inga 
traditionella, det har inte fungerat, det är inte så många som har kommit, vi hittar egna vägar. 
(Respondent 4) 
 
Vi la mycket tid på att informera föräldrar om vad förskolan är. En pappa körde fram med 
bilen till staketet och lyfte in sitt barn på gården och for därifrån. Barnet var inte ens inskrivet 
hos oss så det fick vi berätta när pappan kom tillbaka, hur det fungerar, att det inte är en sån 
typ av barnomsorg. Sen skrevs barnet in och då fungerade det bra. (Respondent 7) 
 
En jättestor bit är att få föräldrar att förstå hur en svensk förskola fungerar och varför. För det 
första är det ju information, det spelar ingen roll om man är flykting eller om man har bott här 
ett tag. Det tar jättelång tid. (Respondent 6) 
 
Vi måste dokumentera vad barnen gör men det är svårt att få föräldrarna att ta del av den. Jag 
försöker men det är svårt. (Respondent 3) 
 
Många föräldrar från andra länder vill inte att barnen ska vara ute och leka och få smutsiga 
kläder. Vi förklarar att dom blir smutsiga i ansikte och på händer. Dom förstår inte varför vi 
inte tvättar dom. ”Varför är ni inte bara inne och leker”. Vi har fortfarande föräldrar som inte 
förstår. Dom tycker att det är kallt och tror då att barnen blir lättare sjuka. (Respondent 2) 
  
Hur mycket pratar vi inte om kläder, att ha rätt utrustning och så, varför går vi ut och så. 
Mycket tid går åt till sånt. (Respondent 6) 
 

Relationer 
Alla respondenter tycks överens om att en väl fungerande relation med föräldrarna är av 
mycket stor vikt för att arbetet med barnen ska fungera optimalt och mycket tid läggs på att 
hitta sätt att göra föräldrarna trygga och medvetna om hur verksamheten fungerar.  
 

När föräldrarna ser att barnen tycker om oss och vill gå hit så är det där vi vinner föräldrarna. 
Vi gör ju mycket saker som man kanske inte gör hemma. Många sitter hemma mycket och inte 
går ut och kanske bor litet och trångt. (Respondent 4) 
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Det är ju så viktigt med första mötet för en relation att det ska fungera bra. Och att man kan 
använda relationen och bygga på den genom att ha olika teman och bjuda in föräldrar. Kanske 
till dans, det bygger inte på en auktoritet. Då kan vi få bort detta med att vi är auktoriteter, 
skulle det vara något sedan klarar man det bättre om man har en trygg och bra relation. 
(Respondent 1) 

Barnaga 
På frågan om eller hur det faktum att barnaga fortfarande är lagligt i vissa länder påverkar 
den dagliga verksamheten har alla respondenter erfarenhet och majoriteten upplever det 
som en tung del av arbetet. Flera av respondenterna upplever en frustration och osäkerhet i 
samband med anmälningar till socialtjänsten vad gäller misshandel, övergrepp och annat 
som inte resulterar i ingripande. Det skapar oro hos personalen när hen vet att ett barn bor 
kvar hos en förälder som inte fungerar. Även föräldrars psykiska ohälsa behöver också 
hanteras av förskolans personal. 
 

Oh ja, jag är inte van på förra förskolan att det ens fanns soc-anmälningar. Här är det nästan 
en soc-anmälan i veckan. Det förekommer ganska ofta. Vi samarbetar med sjukhus. Mest aga, 
det förekommer ju andra saker också, det är inte bara de nyanlända det är ju dom som har bott 
här länge som har den kulturen kvar att det är tillåtet. Mycket påverkar vårt arbete, det går 
mycket tid om du får en soc-anmälan, sen ska du åka till sjukhus och dokumentera, då blir 
annat tungt, med den påföljden att man har ju ingen vikarie den dagen. Det är mycket som 
blir tungt. (Respondent 5) 
 
Det påverkar inte det dagliga arbetet. Det kan jag inte säga, men om det blir, så har vi 
skyldighet att göra orosanmälan så fort barnet säger att det blir slaget. Det som jag kan tycka 
då är att föräldrarna kanske inte vet att vi är anmälningsskyldiga och att de kanske inte har 
fått den informationen, jag vet inte. I vissa fall kanske de har informationen och vet det men 
har en annan inställning tänker jag, och då undrar man om de har fått den informationen eller 
inte. Jag tycker det är viktigt att föräldrar känner sig trygga, vi anmäler för barnens skull, om 
det är något som kan stoppas. Är det inget så är det ju bra. Men jag vet det finns länder, 
kulturer vet jag inte, men länder som tillåter att man slår sina barn men då är det ju mera 
länder inte kulturer, vill inte stämpla några människor. (Respondent 1) 
 
Det är nog två skilda världar för barnen på något sätt. Föräldrar blir jätteförbannade och 
kommer med hela släkten och undrar om det är vi som har anmält. Vi brukar förklara att vi är 
skyldiga att anmäla, vi kan bli straffade själva. (Respondent 5) 
 
Jo, barn själva säger till oss att mamma slår mig, vi lugnar ner oss, pratar med barnen, vad 
hände då? Vi försöker förstå vad som hänt, (visar om snärt på fingrar eller slår hårdare). Vi 
måste vara noga med informationen om barnen säger till oss. Vi säger till barnen att här är 
det förbjudet. (Respondent 2) 
 
En förälder säger ”jag kommer från ett land som inte är bra” och skriker själv att ”jag mår 
inte bra hjälp mig”. Och självklart, om xx inte mår bra så påverkar xx sitt barn. Vi försöker 
hjälpa föräldrar som inte mår bra och hänvisar till familjerådgivningen, BUP och BVC och 
SOC, vi försöker. (Respondent 3) 
 
Känslor, vi jobbar mycket med känslor, att man får vara arg men inte slåss och slå sönder 
saker. Man kan hantera det på andra sätt. Det speglar vår vardag. (Respondent 1) 

 

Religion 
På följdfrågan om eller hur det dagliga arbetet påverkas av religion har alla respondenter 
erfarenheter av det och uttrycker det på olika sätt. En respondent menar att det uppstår 
dagliga situationer i verksamheten som på olika sätt är kopplade till religion och där 
personalen behöver klargöra att det inte är en synd att till exempel äta en viss typ av mat 
eller förklara att ett barn kan bli ledset av att höra att en kompis av skäl som religion eller 
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hudfärg inte vill sitta bredvid. Samma respondent upplever att personalen är bra på att 
hantera detta och att föräldrar kontaktas samma dag om något behöver klargöras.  
 

Vi har märkt mycket av religionen, barnen kan säga att ”det är haram om du gör si eller så”. 
Vi tar tag i det direkt och tar samtal med föräldrar samma dag. Vi är väldigt bra på det, vi 
säger till barnen att vi får tro olika, alla tror på olika saker. Många föräldrar vill att barnen ska 
tro som dom. (Respondent 4) 
 
Vi har ju flickor som inte får klä av sig utan måste bada med långärmat. Barnen kan inte bada 
på gården, pappor kan bli upprörda om en pojke vill pröva en klänning i lekhörnan, vi 
förklarar att vi följer läroplanen. Oftast går det bra när man förklarar att vi jobbat enligt den. 
Det händer saker varje dag. (Respondent 5) 
 
Om barnen har vuxit upp här i Sverige blir det inte så mycket påverkan, de känner till 
värderingarna, men om de kommer från andra länder, då vill dom kanske inte att barnen ska 
vara med på Lucia men det beror på vad dom har för kultur och religionen också, religionen 
påverkar ganska mycket. (Respondent 3) 

Yrkesstolthet 
Flertalet respondenter uttrycker sig generellt positivt till att arbeta i ett mångkulturellt 
område och uppger att det är stimulerande och utmanande att arbeta med dessa barn och 
familjer. Det framkommer också en tydlig yrkesstolthet i uppdraget, en vilja att göra det så 
bra som möjligt och hitta lösningar även när dessa kan vara svårfunna. En respondent ger 
uttryck för tanken att lönen borde vara högre i områden där arbetet är mer utmanande. 
 

Det är roligt att jobba med barnen från andra länder, jag vill lära mig mer om hur dom gör 
hemma. (Respondent 2) 
  
Vi försöker väva in barnens kultur och uppmärksammar deras traditioner för att dom ska 
känna sig trygga. (Respondent 4) 
 
Nu ska man tänka att vi som jobbar här gör det för att vi vill det, vi söker oss hit för att det 
händer saker. Vi är inte så många som varit här så länge, det är mycket som är bra, vi möter 
mycket tacksamhet också. (Respondent 5) 
  

Den optimala förskoleverksamheten utifrån ett integrationsperspektiv 
På frågan om hur den optimala förskoleverksamheten ser ut så är alla respondenterna eniga 
om att barngrupperna behöver minskas till 15 barn per tre personal för att varje barn ska få 
sina behov tillgodosedda. Även de språkliga utmaningarna skulle minska något med färre 
barn alternativt fler medarbetare och framförallt med förbättrat system för 
tolkverksamheten. Barnen har enlig flera mycket i ”bagaget” och en respondent menar att 
många av barnen dessutom har diagnoser som kräver sitt.  

 
Vi skulle behöva ha fler pedagoger, för det är ju så här att de här barnen har ganska mycket 
med sig i ryggsäcken, och det gör ju också att vi måste hantera det under dagen. Det glömde 
jag säga. Den här ryggsäcken det är ju något som de bär med sig av olika slag, som ilska, blir 
inåtslutna, vill inte prata, och då är det ju svårt att ta till sig kunskap när man har så mycket 
annat som man kanske behöver laga i själen och föräldrar som kanske inte heller mår bra på 
olika sätt. Då måste man ju kunna bemöta det också. Då får man ta det försiktigt och skapa 
trygghet här så att det är någonstans där det är tryggt. (Respondent 1) 

 
Mycket av de tankar och funderingar som identifieras som problem eller frustrationsområde 
är sådant som har sin grund i politiska beslut eller avsaknaden av dessa.  
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Som nu har skolverket gått ut med att vi vill ha mindre grupper men det kommer ju inte att 
bli så om det bara är en uppmaning. Det som skolverket gått ut med skulle ju hjälpa dom här 
barnen, den här gruppen, nyanlända otroligt mycket. Så därför önskar jag att man skrev in 
det i skollagen. Pratar man om förskolan så kommer det ju inte att bli så utan det är något som 
står vackert och fint. Är det så att kommunen inte lyssnar så får man ju skriva en lag om det. 
(Respondent 1) 
 
Själva arbetet med barnen går bra att genomföra utom att det tar längre tid men det finns 
ingen förståelse från andra som är inblandade i verksamheten eller som styr verksamheten 
men inte fattar. Att man inte ska vara så många. Lär man sig ett annat språk än sitt 
modersmål så borde det vara färre barn i gruppen och att det måste kosta lite mer också, 
barnen har ju samma möjligheter som andra men förutsättningarna man får rimmar ju inte. 
(Respondent 6) 

 
Behovet av mer tid med barnen för en optimal verksamhet är en annan viktig faktor. Detta är 
alla respondenter eniga om, även att mindre barngrupper ses som det mest effektiva sättet 
att klara de extra utmaningarna med och runt barnen. 
 

Man önskar ju att vi fick möjlighet att möta barnen där dom är, istället för där dom borde vara 
men den tiden finns inte. (Respondent 6) 

 
Alltså min önskan är att vi var flera medarbetare, förskollärare framför allt för det är en brist. 
Barnskötarna är jätteduktiga, det handlar inte om det men jag känner att om vi ska kunna ge 
dom det dom behöver, framför allt förskollärare med olika språk, med arabiska, persiska, 
somaliska, dom stora grupper som kommer, man önskar att uppmuntra dom att bli 
förskollärare eller barnskötare. (Respondent 1) 
 
För det första skulle jag vilja ha gratis tolk så man kunde ta in en tolk oftare, man kan inte få 
fram informationen. (Respondent 5) 

 
Alla respondenter upplever att informationen från stat och kommun till nyanlända föräldrar 
behöver bli bättre för att verksamheten ska kunna fokusera på barnen och deras utveckling 
och lärande. Informationen från stat och kommun kan enligt alla förbättras, nu tycks en 
generell ovisshet råda om vilken information som föräldrar faktiskt får.  
Alla respondenter beskriver en återkommande utmaning i att förmedla vad den svenska 
förskolan är och hur verksamheten fungerar men också att förmedla vad den svenska 
förskolan inte är i form av frivillig barnstuga.  
 

Ja det skulle bli roligare att jobba med barn och familjer som kommer utifrån om dom förstod 
hur vi jobbar här. Vi måste också förstå mer om föräldrar från andra länder, om man har bra 
kontakt med föräldrar som kommer från annat land är det lättare att jobba med förskolan och 
hemmet. Jag är nöjd med våra föräldrar, vi är öppna och pratar, man måste ha bra kontakt från 
båda sidor. Önskar mig att föräldrar skulle öppna sig mer, då skulle det bli lättare att jobba. 
Jag har ett barn som jag vill ge information om hur det är på förskolan men tyvärr vill 
föräldrarna inte höra. Dom stänger sig, dom blir irriterade och aggressiva när vi kommer och 
vill förklara. Det är svårt. (Respondent 2) 
 
Det har blivit mycket fel på grund av språket. Det skulle vara bättre med 
modersmålsundervisning men det har kommunen dragit in. Vi har pratat mycket att vi önskar 
att dom fick mer information när dom kommer till Sverige, att kanske ha möte med BVC. 
(Respondent 4) 
 
Man kan känna sig ensam, ibland känns det som att vi ska informera om så mycket, vi är väl 
kanske dom som dom träffar i det svenska samhället eller som inte är en myndighet och vi ska 
ge så mycket kunskap och man mäktar inte riktigt med ibland, man behöver kanske stöd i hur 
man är förälder i Sverige och det måste finnas andra föräldragrupper och så för sådant. 
(Respondent 6) 
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Två respondenter lyfte frågan om företagshälsa och den egna säkerheten efter att en anmälan 
till socialtjänsten gjorts och på vilken något barns föräldrar reagerat starkt. Här efterlyser 
respondenterna bättre och snabbare insatser av företagshälsan. 
 

Det känns lite jobbigt, vi har tagit upp det. Vi får en del utbildning men det är viktigt. Det 
kan bli ganska mycket känslor. (Respondent 4) 

 
Företagshälsan har ju flyttat till an annan kommun och jag menar vem åker dit för att man 
behöver prata lite? (Respondent 5) 
 
Jag hade en chef som gjorde tvärtom och istället för att utgå från och schemalägga alla 
aktiviteter som barnen skulle ha, så frågade han i stället vad vi pedagoger ville ha när man 
tänker planeringstid, tid att reflektera och sådant. Han utgick från våra behov och personalen 
blev friskare och hela verksamheten fungerade jättebra. Önskar att fler tänkte som han. 
(Respondent 7) 
 

Flera önskar också ett bättre samarbete med andra aktörer BVC och socialtjänsten. En 
respondent menade också att när föräldrar ändå läser SFI så kunde den utbildningstiden 
användas till att undervisa om vad förskolans verksamhet är och inte är. 
 

Samarbetet med soc funkade ibland men oftast inte, det berodde mycket på vilken grupp man 
var i, vilka som jobbade. (Respondent 7) 

 
En respondent funderar över forskningen som finns och bedrivs och uttrycker frustration 
över att befintlig forskning inte tycks användas. 
 

Man vet så mycket om forskning, man önskar att öronmärkta pengar går till dom områdena 
som vi har, men man använder den inte för man har inga pengar, sen står vi där med 
tonåringar som mår dåligt fysiskt och psykiskt. Ibland tänker man att man går här och vill att 
barnen ska ha ett bra liv men då finns det inga pengar. Vad ska vi med forskning till om vi 
inte använder den till det vi vet, det tycker jag är märkligt. (Respondent 1) 

Sammanfattning  
Generellt har personalen en positiv syn på arbetet i grunden såväl som till mångkulturen 
som helhet. Samtidigt upplever alla stora utmaningar med att klara den dagliga 
verksamheten med befintlig personaltäthet. Alla respondenter uttrycker i hög grad liknande 
åsikter och funderingar och vissa ord är identifierade som återkommande i det empiriska 
materialet: språksvårigheter, tid, personal, resurser, känslor och kommunikation nämns av 
alla respondenter. Även frustration och oklarheter rörande vilken sorts information som 
lämnats av stat, kommun och socialtjänst uttrycks på olika sätt under intervjuerna.  

Föräldrarnas bristande kunskaper om och förståelse för det svenska samhället och 
förskolan som verksamhet påverkar verksamheten på ett flertal sätt. Det centrala här är att 
det går mycket tid till att informera föräldrar om allt från vad den pedagogiska 
verksamheten innebär, till klädfrågor, lärande, barnaga, hantera kontakter med socialtjänst, 
religiösa inslag mm. Tid som majoriteten upplever tas från barnen, och dessutom de barn 
som kanske mest av alla behöver närvarande vuxna som kan stötta i barnets sociala, mentala 
och språkliga utveckling. De flesta upplever ändå att målen i läroplanen uppnås under 
förutsättning att arbetet anpassas till situationen. En respondent uttryckte dock tveksamhet 
vad gäller möjligheten till måluppfyllelse.  

Vad gäller den pedagogiska praktiken uppger majoriteten att den påverkas mycket av 
kommunikationen med föräldrarna. Flera uttrycker också att det är svårt att få föräldrarna 
att intressera sig för den omfattande dokumentation som personalen är ålagd att utföra i 
syfte att synliggöra barnens utveckling. 
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Det som framträdde tydligast och som bedömdes mest avgörande för att verksamheten 
skulle fungera bättre är minskade barngrupper, majoriteten nämner en gruppstorlek om 
femton barn som idealiskt. Bättre tillgång till tolkar är också ett återkommande önskemål 
bland respondenterna.  

Flertalet efterlyser bättre information till nyanlända föräldrar från stat och kommun, både 
i samband med ankomsten och under tiden på SFI. Framför allt information om förskolans 
pedagogiska verksamhet då det ofta uppstår oklarheter kring detta när många föräldrar ser 
förskolan mer som en inrättning för barnpassning där man kan komma och gå lite som man 
vill. Löneläget diskuterades också utifrån det faktum att förskolepersonalen utför allt mer 
arbetsuppgifter som rimligtvis hör hemma inom andra instanser som socialtjänsten, 
psykiatrin eller BVC för att nämna några, och detta utan att det syns i lönekuvertet. 

En respondent frågar sig halvt på skämt med en underton av allvar om personalen 
verkligen hinner med att arbeta med barnen utifrån det faktum att den del av arbetet som 
inkluderar föräldrarna tar mycket tid i anspråk.  

En gemensam uppfattning som flertalet respondenter ger uttryck för, är att det krävs 
anpassning, framförhållning och flexibilitet för att klara uppdraget med befintligt antal 
nyanlända och en respondent menar att det skulle krävas mer personal om det pedagogiska 
uppdraget skulle klaras av i händelse av större grupper av nyanlända. 
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Diskussion 
Studiens syfte avsåg att undersöka hur förskolepersonalens arbete på mångkulturella 
förskolor korrelerar med läroplanens mål och riktlinjer. Det genererade resultatet visar på ett 
flertal områden och arbetsuppgifter som förskolepersonalen har att hantera vad gäller allt 
ifrån språkliga utmaningar, informationshantering, kulturella skillnader, övergrepp och 
trauman mm. Att arbetet med mångkulturen som norm innebär en stor dos merarbete 
framkommer i tidigare litteratur (Bozarslan, 2010: Lunneblad, 2013) och liknande 
uppfattningar beskrivs med all tydlighet även i denna studie.  

Alvesson och Sköldberg (2008) menar att ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv så 
skapas och anpassas verksamheten i dess kontext. Det synsättet är även applicerbart i denna 
studie. Det som för en utomstående kan uppfattas som ett omöjligt uppdrag blir vardag och 
verklighet i förskolan och när stora delar av ansvaret för integrationen mer eller mindre 
omedvetet läggs på förskolans personal att hantera, skapas sätt att hantera detta men 
sannolikt på barnens bekostnad.  

Möjligheter 
I litteraturen är mer eller mindre alla författare överens om att den mångkulturella förskolan 
innehåller många positiva aspekter, som att barn, föräldrar och förskolepersonal lär av 
varandra samtidigt som förskolan utgör en viktig arena för integration (Bozarslan, 2010; 
Lunneblad, 2013; Uludag, 2013). Här kan man tänka att förskolan som institution lägger en 
god grund både som främjare och förenare av kulturer och etniciteter samtidigt som arbetet 
kan förankra demokratiska värderingar och motverka främlingsfientliga strömningar.  

Utmaningar 
Det är högst begripligt att stora utmaningar uppstår när ett gemensamt språk människor 
emellan inte är etablerat.  Detta bekräftas av såväl Bozarslan (2010) och Uludag (2013) som 
menar att de språkliga svårigheterna är utmanande. Skaremyrs (2014) tankar om att barnen 
är snabbare på att lära och att de kommunikativa utmaningarna främst återfinns i kontakten 
med föräldrarna bekräftas av resultatet. 

Bozarslan (2010) menar vidare att det merarbete som arbetet med nyanlända innebär att 
tiden tas från barnen vilket också ett flertal av respondenterna i denna studie ger uttryck för. 
Bie (2014) skriver om tid för reflektion för att synliggöra vad man gör, gjort och varför i 
samband med arbetet är också ett önskemål som en respondent menar att det finns behov av, 
men utifrån respondenternas gemensamma åsikter är det svårt att se var och hur 
reflektionstiden skulle få rum. 

I den mångkulturella förskolan som möter nyanlända, får begreppet särskilda behov en 
vidare betydelse, då begreppet även innefattar trauman av olika slag. Lunneblad (2013) 
menar att många av barnen bär med sig svåra trauman som behöver hanteras vilket också 
bekräftas i resultatet här. Bozarslan (2010) anser att barnen med svåra trauman kan tas om 
hand i förskolemiljön på att bra och effektivt sätt men vissa barn kräver mer tillgång till 
pedagoger och kanske framför allt till en specifik pedagog för att skapa trygghet, tillit och 
strukturer. Även här återfinns liknande åsikter bland respondenterna i den meningen att det 
dagliga arbetet med barnen skulle kunna underlättas och uppgraderas genom mindre 
barngrupper och mer personal, även specialpedagoger med mer utbildning på att hantera 
barn med särskilda behov. Detta kan sägas besvara frågan om specialpedagoger behövs i 
förskolan som Renblad och Brodin (2014) ställer. Att barnen som deltar i förskolans 
verksamhet lär sig att uttrycka känslor och får hjälp att lyfta svårigheter beskriver Bozarslan 
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(2010) som mycket viktigt. Hennes tankar återkommer även i denna studie då personalen 
beskriver hur arbetet med känslor fungerar. 

Enligt Lunneblad (2013a) framkommer även en viss osäkerhet hos förskolepersonalen 
kring hur mycket och på vilket sätt den pedagogiska verksamheten ska fokusera på att lyfta 
kulturella och religiösa skillnader. En viss koppling kan ses även i denna studies resultat då 
några respondenter menar att det är svårt att veta vad som är en rimlig nivå. En respondent 
kände sig trygg i att hen berättar om andra kulturer och traditioner i syfte att lyfta barnens 
kulturella identitet och skapa förståelse mellan barnen, men att i det inte utgör någon 
huvudfråga utan att fokus läggs på det dagliga arbetet med barnen utifrån vars och ens 
behov. 

Abdulla och Risenfors (2013) beskriver kurserna för samhällsinformation för nyanlända 
som en något komplex verksamhet, där handledare och deltagare med olika erfarenheter, 
kultur och värderingar försöker hitta en gemensam plattform utifrån vad som bedöms 
nödvändigt att känna till och förstå. Oavsett goda intentioner kan ändå en känsla av vi-och-
dom infinna sig som snarare exkluderar än inkluderar den nyanlände från samhället. Med 
tanke på att alla nyanlända omfattas av de kurser i samhällsinformation som kommunerna 
är ålagda att erbjuda och att deltagandet är obligatoriskt, så lämnar den nyvunna kunskapen 
om förskolepersonalens informationskamp utrymme att fundera över om informationen 
gällande förskolans verksamhet verkligen är utformad och förmedlad på bästa sätt.  
 

Samhällsutvecklingen 
Omvärlden förändras, även Sverige, och det som sker påverkar samhällsutvecklingen på 
flera områden, vilket ger avtryck i många av samhällets funktioner. Det som sker i 
omvärlden får enligt Lorenz (2013) inte konsekvenser enbart på lokal nivå, han menar att 
händelser påverkar i allt större utsträckning allt fler områden och länder. Förändringar kan 
enligt honom ses som såväl ekonomiska som demografiska och med en ökad medvetenhet 
för hur detta påverkar ett land på alla nivåer skulle sannolikt förskolans funktion och 
uppdrag erhålla den uppmärksamhet verksamheten förtjänar och behöver. Kroksmark 
(2011) menar att motiven för att för förändra skola och utbildning återfinns i 
samhällsförändringar som sker och som påverkar det pedagogiska arbetet. Det stämmer 
överens med respondenternas berättelser i denna studie i den meningen att den 
medvetenhet som sannolikt finns vad gäller flyktingmottagandet borde utgöra ett starkt 
motiv till att vidta nödvändiga åtgärder i utbildningssystem och verksamheter. 

Förskolans pedagogiska uppdrag är i stort fastställt av läroplan Lpfö 98 (2010) och andra 
politiska beslut. I detta sammanhang är förskolans personal bärare av så mycket mer än vad 
verksamhetens uppdrag faktiskt innebär, ingenting tyder heller på att bördan kommer att 
minska när fler nyanlända etablerar sig i kommunerna. 

Framtida studier 
Denna studie avgränsades till att fokusera på personal från fyra förskolor ett urval som inte 
kan ses som representativt för hela populationen. Under arbetsprocessen väcktes ett intresse 
för hur en kvantitativ studie på samma område skulle kunna utformas. Exempelvis skulle en 
webbenkät nå ut till fler respondenter inom förskola samt även täcka ett större geografiskt 
område. 

Utifrån studiens resultat skulle det även vara intressant att komplettera befintlig 
forskning med att undersöka om det finns ett samband mellan barn som växer upp med 
fysisk bestraffning och förekomsten av olika diagnoser. En annan infallsvinkel vore att 
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undersöka hur eller om inlärningsförmågan korrelerar med fysisk bestraffning och hur det 
påverkar barnens utveckling. 

 Familjedaghemmen, även kallad pedagogisk omsorg är ytterligare en form av 
barnomsorg, i vilken det kunde vara intressant att undersöka integrationsperspektivet.  

Studien och dess process gav således uppslag till flera områden att forska på. En tanke 
som en respondent uttryckte gällde forskningen, vilken även är relevant för denna studie, är 
att frågan om varför vi ska forska om forskningen ändå inte används? Funderingen är högst 
berättigad då forskningsanslagen till lärosäten har ökat kraftigt under de senaste åren (SCBb, 
2016). En fråga att skicka vidare till politikerna att besvara eftersom risken finns att 
forskningsresultat väljs eller väljs bort beroende på vilken politisk ideologi som för tillfället 
styr landet. 

Slutsats 
Det resultat som genererats av denna studie visar på att det mångkulturella samhället i sin 
nuvarande omfattning medför såväl positiva erfarenheter som väsentliga utmaningar inom 
förskolans verksamhet. Det finns dock anledning att fundera över hur mycket av 
samhällsförändringar, mångkultur och integration förskolans verksamhet kan bära i relation 
till nuvarande formuleringar i styrdokument (Lpfö 98).   

Värt att beakta är vilka tänkbara effekter som kan uppstå såväl kort- som långsiktigt för 
förskolans pedagogiska verksamhet om förskolepersonalens arbetsuppgifter förskjuts från 
pedagogik och omsorg till att alltmer omfatta informationsarbete kopplat till föräldrarna. 
Detta särskilt i kontexter med de barn som kanske är i störst behov av omsorg, fostran och 
utbildning.  

Den insikt som dock drabbade hårdast under studiens färdigställande, är det faktum att 
så många barn i Sverige 2016 fortfarande utsätts för barnaga, oavsett om det skulle vara i 
uppfostringssyfte eller av andra skäl så framgår det med all tydlighet att det är olagligt 
enligt Föräldrabalken 6 kap, 1 §: 

 
Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning 
för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan 
kränkande behandling (Riksdagen, 1983). 

  
Det är synnerligen bekymmersamt att samhällets aktörer av någon anledning inte lyckats 
vare sig förmedla eller lyfta en så viktig fråga på ett tillfredsställande sätt. En första åtgärd 
bör vara att säkerställa att information om detta når fram till och förstås av föräldrar som 
kanske har mindre kunskap om det svenska samhället och med ursprung i länder där detta 
fortfarande är tillåtet.  

Avslutningsvis konstateras att förskolepersonalen med anpassning, kreativitet och 
tålamod bedriver ett genuint och tidskrävande arbete med att integrera såväl barn som 
föräldrar i verksamheten. En slutsats skulle kunna vara att beskriva sambandet mellan 
styrdokument och verklighet med att ju mer tid som läggs på att informera och samarbeta 
med föräldrarna, desto högre måluppfyllelse. Problemet blir då att den tid som 
förskolepersonalen på en mångkulturell förskola avsätter för information om såväl 
verksamhet som samhällsfunktioner för att det dagliga arbetet ska fungera och riktlinjerna 
följas, tas sannolikt från de barn som bäst behöver den. Studiens resultat kan även tyda på 
att förskolans styrdokument är i stort behov av revidering vad gäller riktlinjer för hur 
beslutsfattare ska kompensera barnen i mångkulturella förskolor för tiden de förlorar under 
de första viktiga åren i början av utbildningskedjan samt hur personalen ska kompenseras 
för en allt mer komplex och omfattande arbetsbörda. 
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Missiv 
 
Hej, 
 
Jag heter Charlotta Rossäng och läser sista terminen på Mittuniversitetets 
Beteendevetenskapliga program och kursen pedagogik C. 
 
Som självständigt arbete, C-uppsats, har jag valt att göra en studie om förskolepersonal och 
nyanlända. I samband med det skulle jag om möjligt vilja intervjua två eller tre förskollärare 
och/eller barnskötare på er arbetsplats för att undersöka deras uppfattning. 
 
Deltagandet är frivilligt och sker i enlighet med vetenskapsrådets riktlinjer (Codex, 2016) där 
deltagarnas anonymitet garanteras. Respondentens namn, arbetsplats och kommun kommer 
således inte att omnämnas för att säkerställa att materialet avidentifieras och resultatet blir 
konfidentiellt. Intervjuerna kommer att spelas in för att studien ska få bästa möjliga resultat. 
Deltagaren kan när som helst välja att avbryta intervjun och det inspelade materialet 
kommer då inte att användas. Intervjutiden per person är beräknad till ca 45 minuter. 
Det inspelade materialet kommer enbart att användas för studiens syfte och färdigställande 
och inte i kommersiellt syfte eller andra sammanhang. När studien är godkänd av lärosätet 
och publicerad så raderas det inspelade materialet. Studien kommer efter godkännande att 
finnas tillgänglig på DiVA, http://www.uppsatser.se/om/DIVA+miun/ 
 
Jag skulle uppskatta om ni hade möjlighet att ta emot mig för intervju under vecka 19, och 
om det är genomförbart så vore jag tacksam för svar senast 2016-05- 03. 
 
Jag ser fram emot en kontakt senast 2016-05-12,  
 
Vänliga hälsningar 
 
Charlotta Rossäng 
E-post:  
Tel. 070X-XXXXXX  
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Handledare vid Mittuniversitetet 
Charlotta Rönn, Institutionen för utbildningsvetenskap  
Universitetsbacken 1  
871 88 Härnösand  
Tel: 0771 – 975000 
E-post: charlotta.ronn@miun.se 
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Intervjuguide 

 
Hej, 
 
Tack för att du vill delta i denna intervju och undersökning vars syfte är att undersöka om 
och i så fall hur du som förskollärare upplever att det pedagogiska uppdraget påverkas om 
nyanlända föräldrar har bristfälliga kunskaper om det svenska samhället. 
 
Intervjun beräknas ta ca 30 minuter och du kan när som helst avbryta intervjun och i så fall 
kommer materialet inte att användas. Tanken är att intervjun ska spelas in om det går bra? 
Din person, din arbetsplats och kommun är avidentifierade så de svar du ger kan inte 
kopplas till dig som person eller din arbetsplats. Respondenterna tilldelas namn som till 
exempel respondent A1. När materialet är sammanställt och studien godkänd raderas 
inspelat material. Stödanteckningar kommer att föras under intervjun. 
 

1. Hur tänker du kring läroplanens mål kopplat till ett stort flyktingmottagande? 
Följdfråga: Hur ser du på möjligheten att klara det pedagogiska arbetet med 
fler nyanlända i förskolans dagliga verksamhet? 

 
2. Hur tänker du kring nyanlända föräldrars kunskaper om det svenska samhället i 

relation till möjligheten att arbeta enligt uppsatta mål i läroplanen?  
Följdfråga: Hur tänker du kring nyanländas kunskaper om det svenska 
samhället kopplat till det dagliga arbetet? 

 
3. Hur tänker du kring det pedagogiska uppdraget kopplat till det faktum att barnen är 

uppfostrade i andra kulturer?  
Följdfrågor: Hur påverkas det dagliga arbetet av att barnen är uppfostrade i 
andra kulturer och länder? Hur tänker ni kring barnaga och religion t ex? 
 

4. Om du tänker fritt och framåt, utifrån det vi pratat om; Hur ser den optimala 
förskoleverksamheten ut?" 

Avslutning 
Intervjun avslutas i samband med följande punkter: 
 

• Respondenten får förfrågan om hen vill tillägga något eller har övriga synpunkter 
• Respondenten informeras om möjligheten att ta del av det färdiga materialet och att 

studien kommer att finnas tillgänglig på DiVA. 
• Tacka respondenten för deltagandet 

 


