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SAMMANFATTNING 
Forskning beskriver att förskolan kan vara en första kontakt med det svenska samhället för en 

nyanländ familj. Förskolan har därför en viktig roll när det kommer till mottagandet och 

integreringen av nyanlända barn och vårdnadshavare. Läroplan för förskolan (Lpfö 18, s. 2) 

beskriver förskolan som en social och kulturell mötesplats där barnen får förståelse för vikten 

av mångfald i vårt samhälle. Lpfö (18, s. 8) lyfter även hur förskollärare ansvarar för att varje 

enskilt barn blir bemött och inkluderat utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Syftet med den här 

studien är att undersöka hur förskollärare resonerar kring integrering av nyanlända barn i 

förskolan.  

 

Litteraturgenomgången visar att det finns en brist på forskning kring den mångkulturella 

förskolan samt att det finns ett behov av mer kunskap hos pedagoger angående integrering av 

nyanlända barn i förskolan. Forskning visar även att alla människor i Sverige inte lever under 

lika villkor och att ett interkulturellt förhållningssätt där ömsesidig respekt och förståelse för 

varandras behov är avgörande för hur en integreringsprocess utspelar sig. Verksamhetsteorin 

har använts för att analysera resultatet under diskussionsavsnittet.  

 

En kvalitativ metod har använts för att undersöka hur förskollärare resonerar kring integrering. 

Intervjuer hölls i två olika kommuner för att ta del av förskollärarnas tankar och erfarenheter 

och få varierade svar. Sammanlagt hölls sex semistrukturerade intervjuer med sju olika 

förskollärare. Datamaterialet sammanställdes och analyserades utifrån tabeller som grundade 

sig på studiens frågeställningar. En slutgiltig tabell gjorde det möjligt att upptäcka fem 

kategorier utifrån resultatet.  

 

Resultatet visar hur förskollärare resonerar kring integrering av nyanlända barn i förskolan. Det 

första mötet med en nyanländ familj skiljer sig lite mellan de två kommunerna, men arbetet 

med integrering var däremot relativt likt. Resultatet visar att integrering ses som en viktig del 

av en förskollärares uppdrag och är något som alla barn ska uppleva i verksamheten. Integrering 

av en nyanländ familj visar sig leda till både utmaningar och möjligheter där kommunikation 

och sociala relationer passar in som både en utmaning och möjlighet. De viktigaste aspekterna 

vid integrering anses vara trygghet och tillit, användning av pedagogiska hjälpmedel, ta hjälp 

av alternativ kommunikation samt att upprätthålla ett interkulturellt förhållningssätt. Resultatet 

visade även att det finns en önskan om mer spridning i kommunerna för att samtliga förskolor 

ska få uppleva mångfald.  

 

 

  



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INLEDNING ............................................................................................................... 1 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ....................................................................... 2 

BAKGRUND ............................................................................................................... 2 

Begreppsförklaring ......................................................................................................................................... 2 
Integrering .......................................................................................................................................................... 2 
Nyanlända barn .................................................................................................................................................. 2 
Ett mångkulturellt samhälle ................................................................................................................................ 3 
Interkulturell ....................................................................................................................................................... 3 

TIDIGARE FORSKNING ........................................................................................... 3 

En mångkulturell förskola .............................................................................................................................. 3 

Vikten av ett interkulturellt förhållningssätt ................................................................................................. 4 

Integrering av nyanlända barn ....................................................................................................................... 5 

TEORETISK RAM ..................................................................................................... 6 

METOD ...................................................................................................................... 7 

Metodval ......................................................................................................................................................... 7 

Urval ............................................................................................................................................................... 7 

Genomförande ................................................................................................................................................ 8 
Databaser och sökord ......................................................................................................................................... 8 
Tillvägagångssätt vid intervjuerna ..................................................................................................................... 8 
Forskningsetiska överväganden.......................................................................................................................... 9 
Studiens tillförlitlighet ........................................................................................................................................ 9 

Analys och bearbetning av datamaterialet ................................................................................................... 10 

RESULTAT .............................................................................................................. 11 

Begreppsdefinition ........................................................................................................................................ 11 

Integreringsprocess ....................................................................................................................................... 12 

Kommunikation ............................................................................................................................................ 13 

Sociala relationer .......................................................................................................................................... 14 

Pedagogiska hjälpmedel ............................................................................................................................... 16 

Begränsad erfarenhet av nyanlända barn .................................................................................................... 16 



 

 

DISKUSSION ........................................................................................................... 17 

Resultatdiskussion ........................................................................................................................................ 17 
Första mötet med det svenska samhället .......................................................................................................... 17 
Interkulturellt förhållningssätt .......................................................................................................................... 18 
Bemötande av vårdnadshavare ......................................................................................................................... 19 
Kulturell gemenskap och integrering ............................................................................................................... 19 
Alternativ kommunikation och pedagogiska hjälpmedel ................................................................................. 20 
Resultat och teoretisk ram ................................................................................................................................ 20 
Slutsats ............................................................................................................................................................. 21 

Metoddiskussion ........................................................................................................................................... 21 

Didaktiska konsekvenser .............................................................................................................................. 22 

Vidare forskning ........................................................................................................................................... 23 

REFERENSLISTA ........................................................................................................  

Bilaga 1 ..............................................................................................................................................................  

Bilaga 2 ..............................................................................................................................................................  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

1 

 

INLEDNING  

2015 var ett år med rekordstor invandring i Sverige. Efter 2015 sammanställdes data för antalet 

personer som ansökt om uppehållstillstånd hos Migrationsverket (2015a). Resultatet var över 

162 000 människor som invandrat från hela världen, varav över 70 000 var under 18 år. Dessa 

70 000 barn skulle integreras i de svenska skolenheterna vilket blev en stor förändring icg 

utmaning för både skolor och förskolor. I Läroplan för förskolan (Lpfö 18 s. 2) beskrivs det hur 

förskolan är en social och kulturell mötesplats där barnen får möjligheten till att sätta sig in i 

andras livssituationer samt få förståelse för vikten av mångfald i vårt samhälle. Lpfö (18 s. 8) 

lyfter även hur förskollärare ska ansvara för att varje enskilt barn blir bemött och inkluderat 

utifrån ett jämställdhetsperspektiv där barnen får deras behov tillgodosedda samt likvärdiga 

möjligheter i förskolan.  

 

De senaste åren har det svenska samhället blivit mer mångkulturellt vilket visar sig i 

förskoleverksamheten. För de nyanlända familjerna blir förskolan ofta ett första steg in i det 

svenska samhället. Många familjer kan bära med sig traumatiska upplevelser och därför är det 

viktigt att förskolan är en trygg och stabil plats för både barn och vårdnadshavare  

(Lunneblad 2013, s. 1).  Pedagogerna i förskolan har en oerhört viktig roll i hur de nyanlända 

familjerna upplever Sverige. Vi som kommande förskollärare ansvarar för att familjerna ska 

känna sig välkomna och få en första inblick i den svenska kulturen samtidigt som förskolan ska 

bjuda in familjens egna kultur i verksamheten. Vi måste se till att förskolan är en plats där de 

nyanlända föräldrarna känner sig trygga nog för att lämna deras barn (Bozarslan 2001, ss. 16-

17).  

 

För att de nyanlända familjerna ska blir trygga och känna sig hemma i Sverige krävs att 

samhället integrerar dem. I förskolan sker en ständig ömsesidig integreringsprocess där 

relationer byggs på att ge och ta. Både familjer och pedagoger bör har en önskan om att förenas 

på lika villkor, där alla har lika värde (Bozarslan 2001, ss.19-21). Integrering i förskolan handlar 

om att verksamheten anpassas utifrån alla barns behov, vilket även innebär olika språk, kulturer 

och etniciteter. När pedagoger anstränger sig för att integrera de nyanlända familjerna i 

förskolan kan vårdnadshavare förmedla tryggheten till sina barn (Wångersjö 2017, ss. 42, 112-

113).  

 

Även om gränskontroller och politiska beslut har bidragit till mindre invandring i Sverige det 

senaste året, lutar prognosen åt att antalet asylsökande kommer ligga runt 30 000 människor 

per år under de kommande fem åren (Migrationsverket 2018). I vår kommande yrkesroll 

kommer vi därför med stor sannolikhet möta en nyanländ familj. Vi vill utveckla mer kunskap 

kring att integrera nyanlända barn i förskolan och därför kommer vår studie att fokusera på 

förskollärares resonemang kring integrering. Studien kommer bidra till dagens forskning 

gällande integrering av nyanlända barn i förskolan.  
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare resonerar kring integrering av nyanlända 

barn i förskolan. Vi har formulerat våra frågeställningar till:  

• Hur integrerar förskollärare nyanlända barn i förskolan?  

• Vilka är de viktigaste aspekterna vid integrering av nyanlända barn enligt 

förskollärare?  

• Vad finns det för utmaningar och möjligheter med integrering av nyanlända barn i 

förskolan? 

BAKGRUND  

Följande avsnitt inleds med en begreppsförklaring där viktiga begrepp för studien definieras för 

att underlätta läsning och förståelse. Därefter följer en redogörelse för tidigare forskning som 

berört integrering och nyanlända barn i förskolan för att få en förförståelse för ämnet samt 

undersöka vad tidigare forskning haft för resultat.  

Begreppsförklaring 

De begrepp som kommer återkomma i vår studie är “integrering”, “nyanlända barn”, “ett 

mångkulturellt samhälle” samt “interkulturell”. Nedan följer en kort begreppsförklaring av de 

olika begreppen.  

Integrering 

Integrering är ett brett och komplext begrepp. Studien fokuserar på integrering av nyanlända 

barn och vårdnadshavare. Gruber och Puskás (2013, ss. 32-33) beskriver hur integrering innebär 

en process där både samhället och de invandrade behöver visa en ömsesidighet gentemot 

varandra. Hela samhället bär ansvar för att integrering ska ske med syftet att uppnå en 

gemenskap. Emanuelsson (2004, s. 105-107) lyfter att integrering handlar om att alla ska få 

medverka och känna en samhörighet där allas olika egenskaper skapar en helhet i grupperna, 

det är inte förrän då som det går att upprätthålla en integrering. Emanuelsson (2004, s.115) 

hävdar att integrering kan misstolkas som en målsättning som riktar sig till “udda” individer 

när de i själva verket handlar om något som ska förekomma i hela gruppen för att skapa en 

samhörighet mellan individer. Många forskare belyser integrering genom positiva aspekter men 

det kan även finnas situationer där integreringen blir negativ. Stier, Tryggvason, Sandström och 

Sandberg (2012, s. 288) lyfter ett exempel: Vid en matsituation fick barnen spaghetti bolognese 

till lunch. Ett muslimskt barn fick inte samma mat som de andra barnen och frågade en 

förskollärare om hen var allergisk. Förskolläraren svarade att barnet skulle kunna kalla det för 

allergi och gav istället barnet ett svar som inte stämde för att få slut på samtalet. Förskollärarens 

kollegor förklarade sedan i efterhand att förskolläraren kunde tagit vara på den pedagogiska 

situationen att samtala om kulturella och religiösa skillnader. 

Nyanlända barn  

Begreppet “nyanlända barn” rymmer flera begrepp. När ett barn har lämnat sitt eget land för 

att söka skydd i ett annat ska barnet ansöka om uppehållstillstånd. Under den tid barnet väntar 

på besked för uppehållstillstånd är barnet asylsökande. Kommunen ansvarar för att asylsökande 

barn får möjlighet att gå i förskola eller skola under tiden (Migrationsverket, 2018-05-15). 

Ensamkommande flyktingbarn är ett barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare. I 

dessa fall har kommunen ansvar för att ta hand om barnet. Ett ensamkommande flyktingbarn 

har rätt till att få en god man som intresserar sig för barnet och dess intressen (Migrationsverket 

2018- 10- 22). Det kan också finnas barn som vistas i Sverige utan tillstånd, de kallas då för 
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papperslösa barn. Till exempel kan de ha fått avslag för uppehållstillstånd eller också har barnet 

undvikit att kontakta myndigheterna när de kom till Sverige (Skolverket 2015, s. 10).   

Ett mångkulturellt samhälle 

Det är svårt att hitta en entydig definition på begreppet ett mångkulturellt samhälle. Lunneblad 

(2018, s. 15) menar att det saknas en rak förklaring på vad som menas med ett mångkulturellt 

samhälle men att ordet mångkultur kan ge en bild av hur samhället uppfattas gällande 

invånarna. Begreppet förklaras som ett samhälle där det finns skilda kulturer, religioner och 

etniska bakgrunder. Lunneblad (2018, s. 10) belyser även att förskolan har sedan länge varit ett 

ställe där barn och vuxna med olika bakgrunder samlats. I förskolans styrdokument framgår det 

att förskolan ska göra barnen beredda på att leva i ett samhälle som är mångkulturellt.  

Interkulturell 

Enligt Lahdenperä (2018, s. 14) innebär ordet “inter” en intention mellan parter. Begreppet 

interkulturell innefattar därmed ett samspel mellan individer där det finns en ömsesidighet till 

att skapa mening för varandra. För att en interkulturell process ska fungera krävs en ömsesidig 

respekt gentemot varandra samt jämlikhet, öppenhet och förståelse för varandras olikheter. 

Detta kan i sin tur leda till att två skilda parter kan upptäcka en ny kultur genom samspel. 

Lunneblad (2018, ss. 32-34) beskriver definitionen av begreppet interkulturell som att skapa en 

förståelse mellan två parter för att de slutligen kan föras samman och leva tillsammans. I 

förskolan behövs begreppet för att undervisningen ska genomsyras av demokratiska värden där 

alla är lika mycket värda. Skillnaden mellan interkulturell och mångkulturell är att 

mångkulturell rikar sig till samhället och dess invånare medan interkulturell rikar sig mot 

individer och deras samspel med varandra.  

TIDIGARE FORSKNING 

Under den här rubriken kommer vi sammanställa tidigare forskning kring ämnet. Vi har tagit 

del av tre vetenskapliga artiklar, en stor andel vetenskaplig litteratur samt ett par författare med 

förankring i egna erfarenheter för att ge tydliga exempel samt ett ytterligare perspektiv kring 

integrering av nyanlända barn i förskolan.  

En mångkulturell förskola  

Media och forskning har sedan länge kallat Sverige för ett mångkulturellt samhälle efter den 

stora arbetskraftsinvandringen under 1950-talet och de efterföljande flyktingströmmar under 

70-90-talet. Sverige har dock aldrig kunnat räknas som ett etniskt homogent samhälle eftersom 

små minoritetsgrupper, exempelvis samer, judar och romer, varit en del av det svenska 

samhället långt innan dess (Lunneblad 2006, s. 9). Lunneblad (2006, ss. 35-36) poängterar att 

det finns brist på forskning kring förskolan i relation till begreppet “ett mångkulturellt 

samhälle”. Lunneblad fortsätter med att hänvisa till en studie gjord 1995 av Ronström, där 

personalen i en mångkulturell förskola varit noga med att framhålla förskolan som svensk. Detta 

innebar att den svenska kulturen samt svenska traditioner skulle präglas i verksamheten. Det 

var av stor vikt att barnen skulle vara väl kända med svenska traditioner och det svenska språket 

för att hela barngruppen skulle ha det svenska samhället som gemensam “upplevelsevärld”. 

Hellgren (2015, s. 113) betonar att den svenska invandringspolitiken inte nått upp till målet att 

ha ett mångkulturellt samhälle där alla lever under samma villkor. En stor del av befolkningen 

som har en utländsk bakgrund ses eller bemöts inte på samma sätt som en med svensk bakgrund. 

För att Sverige ska kunna vidareutvecklas i sin roll som ett demokrati- och välfärdssamhälle 

lyfter Hellgren att det är viktigt att lösa problemet att alla inte ses som jämlika. 
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Enligt Skaremyr (2014, s. 30) kan förskolan ses som en kulturell gemenskap. Forskaren 

beskriver begreppet som en gemenskap där en person undersöker hur den kan vara eller vad 

den kan lära sig i en ny grupp. Varje kulturell gemenskap använder sig av olika kulturella 

redskap. Redskapen innebär olika sätt att kommunicera och socialisera sig med gruppen. Varje 

gemenskap har sina egna kulturella redskap som en ny medlem i gruppen behöver upptäcka. De 

nyanlända barn som ska integreras i barngruppen börjar med att läsa av gruppen och prövar 

olika kulturella redskap för att kunna upptäcka vad som fungerar i just den gemenskapen. Det 

är därför vanligt att ett nyanlänt barn gärna börjar med att observera gruppen ett tag innan barnet 

själv deltar i de sociala och språkliga situationerna. Wångersjö är en frilansjournalist som varit 

en del av projektet Barnets bästa som handlade om mottagandet av nyanlända barn. Wångersjö 

(2017, s. 55) diskuterar begreppet interkulturell kommunikation som innefattar användbara 

strategier i mötet med människor med olika kulturer. Strategierna handlar främst om mer 

praktiska kulturskillnader som till exempel tidsuppfattning, mat och kläder men det kan även 

handla om kroppsspråk, gester och andra sociala koder. Författaren lyfter att det är viktigt att 

hitta likheter bland olika kulturer istället för att leta efter skillnader, för att kunna skapa en 

kulturell gemenskap. Lunneblad (2006, ss. 35-36) tar upp två äldre studier av Runfors från 1996 

och 2003 där pedagogerna menade att gemenskap i barngruppen uppnås genom att utgå från 

det svenska språket samt svenska traditioner. Pedagogerna ville sammanföra barnen på ett 

jämlikt sätt utan att de kulturella skillnaderna försvinner. Forskningen visade att pedagoger 

strävar efter att ta tillvara på det som är gemensamt hos barnen och att olika kulturer ska belysas 

för att uppnå en kulturell gemenskap. 

Vikten av ett interkulturellt förhållningssätt 

Skolverket (2017 ss. 3-4) beskriver ett interkulturellt förhållningssätt i förskolan som någonting 

mer än att visa en mångkulturell undervisning. Det är viktigt att barnet ses som en enskild 

individ och att det finns en ömsesidig respekt mellan förskolan och familj där utbyte av tankar 

ses som en tillgång i verksamheten. Tidigare forskning lägger stor vikt vid att ha ett 

interkulturellt förhållningssätt i möte med nyanlända barn och föräldrar. Enligt Lahdenperä 

(2018, ss.14-15) innebär ett interkulturellt förhållningssätt ett arbetssätt där det finns en strävan 

för utveckling av förskolans mångfald. Ömsesidig respekt, jämlikhet, rättvisa och förståelse för 

varandras behov är några exempel på mål inom det interkulturella perspektivet som eftersträvas. 

När en förskola arbetar med interkulturalitet ska pedagogerna samarbeta med både barn och 

familj för att upptäcka det som skiljer dem åt. Dessa upptäckter ska sedan synliggöras i 

verksamheten för att förskolan ska utvecklas med mångfalden som utgångspunkt. Som pedagog 

bör du veta hur du ska förhålla dig och vilka värderingar som är viktiga i en mångkulturell 

undervisning (Bouakaz & Taha 2018, s. 84). Ett interkulturellt förhållningssätt handlar om 

bemötandet av barn med utländsk härkomst. Bemötandet ska vara utan fördomar, där barn med 

andra kulturer ska vara lika självklara i skolverksamheter som andra barn. Ett möte mellan två 

kulturer som har ett interkulturellt förhållningssätt ska kännetecknas av respekt och jämlikhet 

(Wångersjö 2017, ss. 38, 48). 

 

Lunneblad (2013, ss. 6-7) diskuterar också begreppet interkulturellt förhållningssätt och lyfter 

flera exempel där förhållningssättet är särskilt viktigt. Det kan handla om matsituationer, kläder 

eller tider. I Sverige är vi ofta finkänsliga och lite otydliga när vi talar. I Lunneblads studie 

beskriver en förskollärare ett problem där nyanlända vårdnadshavare ofta missuppfattar vår 

kulturs användning av tidsbegreppet. Som pedagog kan vi säga “Det är bra om du kommer 

mellan nio och två”. För en familj från en annan kultur kan denna meningen betyda att det inte 

finns någon direkt tidsanvisning vilket leder till att familjen inte dyker upp de tiderna 

pedagogerna önskar. Genom ett interkulturellt förhållningssätt är det fokus på att hela tiden ha 

förståelse för den andra parten och sätta sig in i den andres situation.  Frilansjournalisten och 
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kommunikatören Wångersjö (2017, s. 111) menar att Sverige är ett av få länder som är så noga 

med punktligheten gällande tider som vi är. Hon tar upp att pedagoger i många fall uttrycker en 

ilska mot att nyanlända föräldrar “inte tar hänsyn till tider”. Detta menar Wångersjö inte handlar 

om någon bristande respekt utan att det i själva verket handlar om en kulturkrock i den 

bemärkelsen att andra kulturer har en annan syn på punktlighet.  

 

Integrering av nyanlända barn  
Som vi tidigare nämnt kan förskolan vara den första kontakten med det svenska samhället för 

nyanlända barn (Lunneblad 2013, s. 1). Skaremyr (2014, ss. 17-18) beskriver att det är en stor 

förändring för dessa barn, vilket kan skapa en kulturchock där barnen känner ett utanförskap på 

grund av den främmande miljön. När barnen inte kan använda sig av språket för att göra sig 

förstådd i sin omgivning är risken stor att barnet utvecklar en låg självkänsla. Ascher (2018, 

ss.110-111) poängterar pedagogernas viktiga roll i integreringen av nyanlända barn. Han 

beskriver hur pedagogerna behöver vara medmänniskor genom att bekräfta och se barnet hela 

tiden i verksamheten. Detta hjälper barnet att hitta trygghet och tillit i den svenska 

skolverksamheten. Ellneby (2007, s. 123) är förskollärare, tal- och specialpedagog och 

författare och tar upp vikten av att visa empati för att tillgodose barns behov av att känna sig 

trygg och omhändertagen. Att få känna sig empatiskt bemött gynnar barnets egen kapacitet att 

kunna känna medkänsla till andra. 

 

Lunneblad (2013, s. 11) har genomfört en etnografisk studie där han genom observationer och 

intervjuer analyserat hur nyanlända barn och deras familjer bemöts i förskolan. Resultatet av 

studien är att pedagoger har skilda erfarenheter och tankar kring hur de nyanlända barnen och 

deras familjer ska bemötas. Det visades sig även att tankar kring bemötandet skiftade beroende 

på vilken situation det talades om. I vissa situationer hävdade pedagogerna att de nyanlända 

föräldrarna behöver anpassa sig till den svenska förskolan medan det i andra situationer är 

förskolans ansvar att anpassa sig och bemöta föräldrarnas samt barnens behov. 

Föräldrakontakten med nyanlända familjer ser pedagoger i många fall som en stor utmaning. 

Bozarslan (2007, s. 72) som är en utbildad lärare och förskollärare med kurdiskt ursprung lyfter 

att pedagoger måste tänka på hur vårdnadshavare bemöts i olika situationer. Det som i vår kultur 

kanske uppfattas som fel eller bisarrt kan i många fall vara naturligt och rätt hos andra familjer 

och kulturer. Det är därför viktigt att vi i mötet med andra är pålästa om hur olika kulturer och 

traditioner ser ut.  

 

Bunar (2015, ss 253-255) har forskat kring hur nyanlända föräldrar upplever mottagandet i 

svenska grundskolor. Resultatet var att många föräldrar kunde uppfatta den hierarkin som finns 

mellan svenskar och de invandrade. De tyckte att mottagandet var fördomsfritt samt med en 

positiv ton men de saknade ett visst stöd och förståelse från skolan. Föräldrarna hade önskat att 

de fick mer information kring barnets framtida skolgång samt att de upplevde en brist av 

förståelse kring känslan av att exempelvis inte kunna hjälpa sitt barn med läxor.  

 

Något som har gett en positiv inverkan på nyanlända barn är användandet av alternativa 

kommunikationsmedel i barngruppen. Tecken som alternativ och kompletterande 

kommunikation, ordbilder samt ett tydligt kroppsspråk har gett barnen en möjlighet att 

kommunicera med sin omgivning trots att de saknar språket. Genom alternativ kommunikation 

kan barnen se hur dagen ser ut samt uttrycka sina känslor och tankar (Hurley & Medici & 

Stewart & Cohen 2011, ss. 163-163). Skolverket (2017, s. 8) lägger också stor vikt vid 

användandet av alternativa kommunikationsmaterial. De menar även att förskollärarna har stor 

nytta av att lära sig enkla fraser på barnets modersmål för att underlätta kommunikationen 

mellan barn, vårdnadshavare och förskollärare. Förskolläraren Bozarslan (2001, s. 17-19) tar 
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upp hur hon använde sig av alternativa kommunikationsmedel för att kommunicera med 

föräldrar. Bozarslan använde sig av gester och rörelser för att lättare kunna förstå samtalet och 

menar på att det går att samtala med stöd från kroppsspråket.  

 

Gällande kunskaper hos pedagoger kring integrering av nyanlända barn har en amerikansk 

studie visat att nyanlända barn ofta hamnar i förskolor där det brister i kompetens hos pedagoger 

kring hur de ska arbeta med nyanlända barn och deras familjer. I intervjuer uttrycker 

pedagogerna att de saknar stöd i att få den kunskap de behöver och att de istället gissar sig fram 

i undervisningen (Hurley & Medici & Stewart & Cohen 2011, s. 160 ). Skaremyr (2014, s. 21) 

lyfter hur lärare har uttryckt att de behöver ha mer kunskap kring de nyanlända barnens 

bakgrund för att kunna möta varje enskild individs behov. Detta leder till att pedagogen kan 

underlätta lärandet för barnet samt lättare kunna integrera barnet i resten av barngruppen.  

TEORETISK RAM  

Denna studie är inspirerad av verksamhetsteorin som psykologiforskarna Vygotskij, Luria och 

Leontiev var upphovsmän till. Forskarna ville utveckla en vetenskaplig teori som både beskrev 

och förklarade ett nytt sätt att se på en människas utveckling (Knutagård 2003, ss. 31-32). 

Verksamhetsteorin handlar huvudsakligen om kopplingen mellan en människas inre psykiska 

verklighet, och den yttre verkligheten alltså omgivning och miljö. Den här kopplingen ses enligt 

forskare inom verksamhetsteorin som en människas verksamhet. En människas verksamhet 

innebär alla komponenter som byggt upp en människas personlighet samt individens relationer 

till omgivningen. Det kan till exempel handla om en persons handlingar och behov (Knutagård 

2003, ss. 10-11). Inom verksamhetsteorin ses människan som ett aktivt subjekt. Subjektet kan 

även kallas för “jaget” vilket betyder människans medvetande där all form av tankar, känslor 

och intentioner ryms. Det innebär att människan har en individuell betydelse och ett individuellt 

synsätt på sig själv. Inom verksamhetsteorin ses människan som ett subjekt, en individ i centrum 

istället för att se människan som ett passivt objekt i mängden (Knutagård 2003, s. 48-49).  

 

I denna studie ses varje förskollärare som en enskild individ i centrum. Studien bygger på 

förskollärarnas egna ord och tankar kring integrering av nyanlända barn i förskolan. För att 

kunna utföra studien förlitar vi oss på den information som förskollärarna beskriver under 

intervjuerna. Alla människor har olika inre bilder, verkligheter. Vid mötet av nyanlända barn 

krävs en öppenhet för att upptäcka och möta andras inre och yttre verkligheter. Med ett 

perspektiv från verksamhetsteorin kan fokus ligga på kopplingen mellan en förskollärares 

psykiska verklighet, alltså tankar och erfarenheter och den yttre verkligheten, förskolans 

miljöer. I analysen av intervjuerna går det att upptäcka de handlingar och behov som 

förskollärarna anser är viktiga vid integrering av nyanlända barn. Sundberg (2016, ss 40-41) 

beskriver en triangelmodell som utformats utifrån verksamhetsteorin. Modellen analyserar 

verksamheten och ställer olika aspekter i relation till varandra för att upptäcka eventuella 

begränsningar eller möjligheter i verksamheten. Med inspiration av Sundberg har en 

triangelmodell utformats för att diskutera studiens resultat under diskussionsavsnittet. 
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Tabell 1.1 

METOD 

Under detta avsnittet presenteras valet av metod samt de urval som skett under studien. Vidare 

beskrivs studiens genomförande genom sökmetoder vid tidigare forskning, tillvägagångssätt 

vid intervjutillfällena, forskningsetiska ställningstaganden samt en beskrivning av studiens 

tillförlitlighet. Avslutningsvis redogörs arbetet med analys och bearbetning av det insamlade 

datamaterialet.  

Metodval 

Syftet är att undersöka hur förskollärare resonerar kring integrering av nyanlända barn i 

förskolan och för att ta reda på det används en kvalitativ metod. Genom en kvalitativ metod fås 

möjlighet att skapa förståelse kring studiens syfte (Fejes & Thornberg 2009, ss. 18-

19).  Intervjuer används i studien för att få information kring förskollärarnas tankar och 

erfarenheter som inte går att ta del av vid en observation. Vid en muntlig intervju kan även den 

som blir intervjuad ge mer utvecklade svar än vad den kan göra vid exempelvis ett 

frågeformulär. En annan fördel med att använda sig av intervju är att forskaren är närvarande 

och får samtala direkt med förskollärarna. Samtalet under intervjun kan leda till nya tankar och 

reflektioner hos både forskare och förskollärare (Christoffersen & Johannessen 2015, ss. 83-

85). Ljudinspelning används för att säkerställa att allt som sägs kommer med samt för att kunna 

reflektera över vår egen del i intervjun och fundera över eventuella förändringar till nästa 

intervjutillfälle (Kihlström 2007, s. 51).  

Urval  

Ett urval i undersökningen är att endast intervjua förskollärare. Förskollärare har en bredare 

akademisk utbildning samt fler ansvarsområden i förskoleverksamheten än övrig personal. Sju 

förskollärare har intervjuats på sex olika förskolor i två skilda kommuner. Ett 

bekvämlighetsurval gjordes på grund av olika boendesituationer och studien grundar sig därför 

i två olika kommuner. Ett bekvämlighetsurval kan antyda att resultatet inte går att generalisera. 

Det betyder dock inte att studien är av mindre värde utan resultatet speglar förskollärares tankar 

och erfarenheter kring integrering av nyanlända barn i två olika kommuner (Dimenäs 2007, s. 

86). För att göra ett mer medveten urval som skulle generera till en större variation på 

intervjusvaren valdes förskolor i mångkulturella områden samt mindre mångkulturella 
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områden. Sammanlagt hölls fyra intervjuer på mångkulturella förskolor, två i respektive 

kommun, samt två intervjuer på mindre mångkulturella förskolor, en i respektive kommun.  

Genomförande  

Under denna rubrik kommer en fördjupning i förarbetet gällande litteratursökning, hur 

datainsamlingen gått till, forskningsetiska överväganden samt en diskussion kring studiens 

tillförlitlighet.  

Databaser och sökord 

Inledningsvis i arbetet lästes tidigare forskning och vetenskaplig litteratur kring integrering av 

nyanlända barn i förskolan. Genom sökbaser som Primo, ERIC och DiVa hittades tre relevanta 

artiklar kring ämnet. De sökord som användes vid artikelsökningen var “integration”, 

“multilingualism”, “nyanlända barn”, “preschool” och “newly arrived children”.  

 

Redan under sökningen efter artiklar kring ämnet upplevdes en brist på forskning kring 

integrering av nyanlända barn i förskolan. Det fanns mer forskning kring ämnet i relation till 

skolan och de äldre barnen samt mer om flerspråkighet i förskola/skola vilket även är en 

anledning till att avsnittet “tidigare forskning” även innehåller referenser med anknytning till 

skolans verksamhet. Informationssökningen utökades till litteratur i bokform där det var stor 

vikt på att kritiskt överväga vilken litteratur som var lämplig i både innehåll och trovärdighet 

för att vara säker på att studien genomsyras av forskningsbaserad litteratur. I de fall där 

litteraturen saknat vetenskaplig forskning har referenserna i studien förklarats genom att 

beskriva författarnas profession.   

Tillvägagångssätt vid intervjuerna 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar planerades intervjufrågor. Det bestämdes att utforma 

ett beskrivande, påhittat case (Se bilaga 1) för att förskollärarna under intervjutillfället skulle 

kunna utgå från det vid intervjufrågorna. Caset handlar om en 3,5 år gammal pojke som flytt 

från Syrien och ska integreras i den svenska förskolan samtidigt som pappan är orolig för hans 

psykiska hälsa. Caset användes främst för att säkerställa att förskollärarna inte utgick från ett 

specifikt barn när de uttryckte sina tankar och erfarenheter. Det användes även för att kunna 

utgå från ett påhittat case ifall en förskollärare inte hade några egna erfarenheter av integrering 

av nyanlända barn. Genom ett inledande case fick förskollärarna tidigt förståelse för intervjuns 

syfte vilket leder till att intervjutillfället blir mer innehållsrikt (Lantz 2013, s. 71). Intervjuerna 

planerades som halvstrukturerade vilket innebär en rörlig intervju. Det som ramar in den 

strukturerade delen i intervjun är att frågorna är likadana för samtliga respondenter. Frågorna 

håller sig även inom en speciell följd för att hela tiden behålla fokus på temat. Det gäller också 

att tiden som intervjun pågår är någorlunda lika för alla tillfällena. Att intervjuerna inte är helt 

strukturerade beror på att de frågor som använts är öppna och att följdfrågor kan förekomma 

(Gillham 2008, s. 103). Intervjutillfällena delades upp mellan varandra för att på det viset vara 

mer effektiva i arbetet. När en av oss var på intervju kunde den andra fortsätta det skriftliga 

arbetet. Nackdelen med att utföra intervjuerna enskilt kan vara att vissa uttryck som till exempel 

kroppsspråk eller gester inte uppmärksammas. Om intervjuerna utförs av två personer skulle 

den ena kunna anteckna sådana aspekter (Kihlström 2007, s. 51). 

 

När intervjufrågorna var säkerställda skrevs ett missivbrev (Se bilaga 2) som innehöll en kort 

beskrivning av syftet med studien samt en förfrågan till förskollärarna om de ville medverka 

vid ett intervjutillfälle. Brevet skickades till förskolechefer för att de i sin tur skulle kunna 

vidarebefordra det till sina anställda förskollärare. Intresset för deltagande var större i en av de 

valda kommunerna där gensvaret enbart var positivt. I den andra kommunen tog det längre tid 
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att få tillbaka besked från förskolecheferna om förskollärarna kunde/ville delta eller inte. Vi 

fick även flera svar från den kommunen att de inte ville delta i vår undersökning. 

 

Efter utskicket av missivbreven blev det sammanlagt sex inplanerade intervjuer, tre i varje 

kommun. Vid en intervju är det viktigt att tänka på att det finns tillräckligt med avsatt tid för 

intervjuns frågor och att som inledning tydligt beskriva syfte samt användningsområdet med 

intervjun. En önskan var att intervjun skulle hålla till i ett lugnt rum utan störningsmoment där 

det fanns möjlighet till ögonkontakt under hela sittningen för att få ett bättre samspel med 

respondenten (Lantz 2013, ss. 95-96). Vid ett intervjutillfälle ville två förskollärare delta under 

samma intervju vilket gjorde att det slutligen blev intervjuer med sju förskollärare. Skillnaden 

mellan en gruppintervju och en enskild intervju kan bland annat vara att vi vid en gruppintervju 

kan se hur förskollärarna samspelar med varandra och olika åsikter kan tydligt visas, detta kan 

vara svårare att se vid en enskild intervju.  

Forskningsetiska överväganden  

Som forskare är det viktigt att respektera och hålla sig till de forskningsetiska principerna. Det 

finns fyra huvudkrav som vi har förhållit oss till i samband med vår forskning. Forskare ska 

alltid upplysa de berörda om forskningens syfte (informationskravet), samt att de berörda alltid 

ska få bestämma själva om de vill delta eller inte (samtyckeskravet). Medverkande i 

undersökningen ska veta om att underlaget endast använts i undersökningssyfte 

(nyttjandekravet) och avslutningsvis ska respondenterna veta om att underlaget kommer att 

publiceras i avidentifierad form (konfidentialitetskravet) (Christoffersen & Johannessen 2015, 

ss 45-50).  I missivbrevet förtydligades att deltagarna när som helst har möjlighet att avbryta. I 

missivbrevet uppmärksammades även syftet med studien samt förtydligades att det slutgiltliga 

arbetet presenteras i avidentifierad form samt att informaterna avidentidfierades genom 

påhittade namn. Detta gav förskollärarna möjlighet att överväga deras deltagande i studien 

redan innan det personliga mötet. Vid intervjutillfället förtydligades även etiska 

ställningstagande genom att förklara vad de olika huvudkraven innebar samt att varje 

förskollärare fick skriva under en samtyckesblankett.  

 

Vetenskapsrådet (2017, s. 8 ) sammanfattar några olika regler att utgå från när en forskning 

bedrivs. Dels är det viktigt att alltid tala sanning om din forskning. Det är inte acceptabelt att 

ljuga, komma med påhittade påståenden eller stjäla andras forskningsresultat. 

Forskningsprocessen ska alltid vara noga dokumenterad och bedrivas på ett sätt där ingen 

individ eller varelse kan komma till skada. Slutligen är det av stor vikt att redovisa både 

utgångspunkter, metoder och kommersiella intressen i studien.  

 

Studiens tillförlitlighet  

För att säkerställa studiens kvalité redogörs begreppen reliabilitet och validitet. Reliabiliteten 

innebär studiens tillförlitlighet och handlar om hur undersökningen gått till och noggrannheten 

under studien. (Christoffersen & Johannessen 2015 s. 21). Reliabiliteten i en intervjustudie ökar 

om ljudupptagning används vid intervjutillfället. Ljudinspelningarna fungerar som en 

tillförlitlig källa på vad som har sagts. Förutom att vara säker på att hela samtalet kommer med 

ges även möjlighet att kritiskt granska vårt eget deltagande under intervjun. Reliabiliteten ökar 

även om den som intervjuar är förberedd och har övat på intervjuns upplägg (Kihlström 2007, 

ss. 231-232). Intervjuerna genomfördes först på varandra för att öva på intervju som metod samt 

för att säkerställa att intervjuns upplägg fungerade väl.  
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När validiteten, giltigheten, i en studie kontrolleras, undersöks syftet i relation till innehållet.   

Resultatdelen i studien ska svara på syfte och frågeställningar för att studien ska vara relevant 

och ha en hög validitet (Brinkjær & Høyen 2015, s.104). Datamaterialet visar inte exakt hur det 

ser ut i verkligheten, utan är representationer av den (Christoffersen & Johannessen 2015, s. 

22). I denna studie har förskollärare intervjuats som beskriver sin version av verkligheten. För 

att få en studie av hög validitet har förskollärare intervjuats i olika kommuner och områden för 

att få ett svar på studiens syfte som kan speglas över ett större område. Vi har även fått 

intervjufrågorna granskade av en person med vetenskaplig akademisk bakgrund vilket ökar 

studiens innehållsvaliditet. Intervjufrågorna har med andra ord blivit granskade och förbättrade 

för att innehållet i studien ska bli mer giltigt (Kihlström 2007, s. 231).  

Analys och bearbetning av datamaterialet  

Efter intervjuerna började transkriberingen av samtalen. När transkriberingarna var klara 

startade analysprocessen genom att noggrant läsa de olika intervjuerna. Sedan användes 

överstrykningspennor för att markera i transkriptionerna vilket innehåll som kunde kopplas till 

studiens olika frågeställningar och syfte. Innehållet blev då uppdelat i olika färger, vilket tydligt 

visar vilka svar vi hade fått på våra frågeställningar. Utifrån färgerna skapade vi en första tabell 

som slutligen skulle leda fram till olika kategorier. Den första tabellen innehöll citat från 

samtalen som sorterades under respektive frågeställning. I slutändan ledde det till att alla citat 

som handlade om samma ämne var samlade under samma kolumn. Av den första tabellen 

skapades istället fyra nya tabeller utifrån varje frågeställning där varje citat kodades för att 

avslutningsvis kunna komma fram till en kategorisering. Genom att dela upp innehållet från 

transkriberingarna i olika kategoriseringar fick vi en djupare förståelse av de olika delarna. De 

olika kategoriseringarna resulterade i en helhetsbild över innehållet när delarna relateras till 

varandra. Den första tabellen var en översiktlig kodning, de andra tabellerna blev istället en 

metakodning för att söka efter mönster. Slutligen blev den sista kodningen en slutsats, kategori 

(Lantz 2013, s. 157). Nedan är ett exempel på hur den slutgiltliga kodningstabellen såg ut. 

 

Citat  Kodning 1 Kodning 2  

“Det är mycket man vill säga och så 

försöker man, men det blir bara fel.”  

Språkskillnader är en 

utmaning vid integrering. 

Kommunikation 

“Förskolan är väldigt viktig. Många 

gånger är vi familjens första sociala 

kontakt med det svenska samhället.” 

Förskolans bemötande 

påverkar familjens kontakt 

med samhället.  

Sociala 

relationer  

Tabell 1.1 

Efter att ha sammanställt de fyra tabellerna kom vi fram till fem kategorier:  

1. Integreringsprocess  

2. Kommunikation 

3. Sociala relationer 

4. Pedagogiska hjälpmedel  

5. Begränsad erfarenhet av nyanlända barn 
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RESULTAT  
Under denna rubrik presenteras det resultat som framkommit utifrån de fem kategorierna i 

analysen. Syftet är att undersöka hur förskollärare resonerar kring integrering av nyanlända barn 

i förskolan. Med hjälp av ett påhittat case har förskollärarna delat sina tankar och erfarenheter 

kring integrering under intervjutillfällena. Inledningsvis kommer en begreppsdefinition 

beskrivas där förskollärarna har fått definiera deras förståelse för två väsentliga begrepp i 

undersökningen. Detta presenteras för att få en djupare förståelse inför resultatavsnittet. 

Därefter kommer avsnittet fortsättas med att gå igenom de fem kategorierna som börjar med 

hur en integreringsprocess kan se ut. Sedan behandlas kategorierna kommunikation, sociala 

relationer, pedagogiska hjälpmedel och slutligen begränsad erfarenhet av nyanlända barn. 

Begreppsdefinition  

Begreppen “integrering” och “nyanländ” är två viktiga begrepp i undersökningen och därför är 

förskollärarnas tolkningar av begreppen av intresse för att vidare kunna förstå deras resonemang 

kring integrering av nyanlända barn. Resultatet börjar därför med exempel på hur förskollärarna 

skulle definiera de två begreppen.  

 

Flera av förskollärarna var överens om att integrering innebär en sammankomst av individer, 

där en gemenskap skapas samt att det innebär att alla ska känna sig inkluderade i gruppen. 

Resultatet visar att integrering ses som en viktig del av förskoleverksamheten och är något som 

alla barn i förskolan ska uppleva.  

 
Integrering för mig innebär att man sammanför, blir inräknad och sedd. Det är något av det viktigaste 

vi kan göra i det här yrket, att integrera alla barn, alla slags människor och familjer. Det är ju 

grundvärderingarna i yrket.  

(Hanna) 

 

Integrering för mig innebär att man skaffar sig en position, en social position där man känner att 

man är en del av ett sammanhang och det sammanhanget kan variera och se olika ut för olika barn, 

för olika personer, men i alla fall att man tillhör någonting så att säga. 

(Tobias) 

 

Samtliga respondenter gav olika definitioner av vad begreppet “nyanländ” skulle kunna 

innebära för dem. Förskollärarna gav däremot intrycket av att begreppet nyanländ var mer 

svårdefinierat och krävdes mer tanke och ord bakom för att resonera kring.  

 
Nyanländ rent ordagrant innebär ju att man har kommit någonstans ifrån helt enkelt, det är ju 

egentligen ett ganska intetsägande begrepp på ett sätt samtidigt som vi ändå tillskrivits begreppet en 

massa kriterier men det ligger ju nära till hands att man tänker flyktingar. 

(Tobias) 

 
Nyanländ tycker jag är ett barn som kommit till Sverige och inte gått i förskolan och inte kommit i 

kontakt med hela samhället riktigt. Det kan handla om 1-2 år till och med. Men när barnet inte varit 

på förskolan och kommit i kontakt med svenska språket eller andra barn, svenska barn. Då tycker 

jag den är nyanländ. 

(Lisa) 

 

Man kan ju säga nyanländ till förskoleverksamheten för det kanske är en helt ny värld om man inte 

haft barn i förskolan innan. Det är ju mycket nytt för hela familjen. 

(Nina) 
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Sammanfattningsvis kan resultatet av intervjufrågorna kring integrering och nyanländ visa att 

begreppet integrering uppfattas som ganska jämlikt mellan förskollärarna och att deras syn på 

begreppet kan tolkas som mer eller mindre likt. Däremot uppfattas det, utefter resultatet, som 

att begreppet nyanländ gjorde förskollärarnas svar mer diffusa vilket kan tolkas som att 

nyanländ är ett svårare begrepp att förklara.  

Integreringsprocess  

Samtliga förskollärare berättar att det första steget i processen är att få vetskapen om att 

avdelningen kommer få ett nyanlänt barn som ska börja i barngruppen. Integreringsprocessen 

startar redan innan barnet anländer genom att förskollärarna förbereder resterande barngrupp 

på att det kommer ett nytt barn. En förskollärare uttrycker att:  

 
Vi förbereder ofta barnen i förväg att det ska komma ett nytt barn till oss, det spelar ingen roll vilket 

barn det är. Men då kan man tillägga att “Vi får ta extra hand om honom för han kan inte språket.  

(Lisa)  

 

I en av kommunerna beskriver förskollärarna hur en enhet träffar familjen och gör en 

kartläggning kring barnet innan enheten tillsammans med familjen kommer ut till förskolan för 

ett första möte med förskolläraren. Vid detta möte presenteras familjen för förskolan och 

förskolan beskriver hur inskolningen går till. Den andra kommunen beskriver ett 

kartläggningsmaterial som arbetats fram i kommunen att använda vid det första samtalet med 

föräldrarna. Samtalet handlar om familjens situation, bakgrund och annan viktig information 

som förskolan behöver veta.  

 
Först är det som en vanlig inskolning men sen efter ett tag när man lärt känna föräldrarna så använder 

man sig av stödmaterialet (kartläggningsmaterialet). Det är lättare när man får ett förtroende för det 

kan vara vissa frågor som kan vara svårt för föräldrarna att berätta. Efter någon månad eller så kan 

man fråga hur det var innan de kom till Sverige exempelvis. 

(Nina) 

 

Resultatet visar att inskolningsperioden verkar vara liknande i de båda kommunerna. 

Förskollärarna talar om vikten av trygghet hos både barn och vuxna under inskolningen. 

 
Vi vill att föräldrarna ska vara med, att det är en aktiv inskolning. Det kan ta allt ifrån en vecka till 

tre, det beror helt på hur trygg barnet känner sig och hur det går. 

(Frida) 

 

I en av kommunerna har förskolorna rätt till 30 timmars språkstödjare som vanligtvis delar upp 

sina timmar under ett antal veckor. Det innebär att språkstödjaren är med de första dagarna 

under inskolningen för att sedan återkomma ett par dagar i veckan under en period för att vara 

ett stöd till barnet, vårdnadshavare och förskollärare. Avslutningsvis lyfter även förskollärarna, 

utefter vårt case i intervjuerna, vikten av samarbetet med specialpedagogen.   

 
Man får ju ta specialpedagogen till hjälp, som med vilket barn som helst när det handlar om psykisk 

ohälsa. 

(Lisa)  

 

Sammanfattningsvis uppfattas det som att det viktigaste för en lyckad början på en 

integreringsprocess är att både barngruppen, det nya barnet och dess vårdnadshavare känner sig 

trygga och välinformerade om vad som ska hända. Utifrån resultatet verkar det även som att 

förskollärarna lägger stor vikt vid att kunna vända sig till en språkstödjare eller att ta hjälp av 

specialpedagog för att underlätta inskolningen och integreringen. För att fortsättningsvis kunna 

beskriva hur integreringsprocessen kan se ut och vad den innebär kommer vi under följande 
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rubriker presentera resterande kategorierna vi fann under analysen. Här riktar vi in oss på de 

delar som bildar helheten, integreringen.  

Kommunikation  

I en av våra frågeställningar ville vi ta reda på vilka möjligheter och utmaningar som finns med 

integrering av nyanlända barn i förskolan. I analysen framgår det att språk och kommunikation 

anses skapa både möjligheter och utmaningar och är något som samtliga förskollärare uttrycker 

vara en viktig aspekt vid integrering.  

 

Angående möjligheter med integrering beskriver flera förskollärare hur språkliga aktiviteter 

leder till att barnen får uppleva olika språk tillsammans och därmed skapa en samhörighet till 

varandra. Förskollärarna lyfter exempel där de lånat böcker på andra språk som barnen tittar i 

tillsammans. Barn som har ett annat modersmål får då även möjlighet till att se och lära sig sina 

egna bokstäver. En förskola låter barnen lyssna på sagor med hjälp av ljudböcker på andra språk 

där alla barnen får möjlighet att lyssna. En av förskollärarna berättar att: 

  
Fast barnen har olika språk vågar de inte prata deras språk, det är viktigt att lyfta de olika språken 

så det blir högre status.                                            

(Lisa) 

 

En förskollärare diskuterar hur barnen kan lära sig av varandras kulturer vilket kan tolkas som 

ett sätt att visa olikheter för barnen och därigenom höja “statusen” på olika språk och kulturer. 
 

Barnet har tagit med sig bilder hemifrån och visat oss hur det ser ut där han kommer ifrån, vad man 

äter. Vi fick lära oss lite ifrån hans språk, exempelvis vad vatten och mjölk heter på portugisiska. 

 (Frida)  

 

En annan förskollärare menar att det är av stor vikt att arbeta med språket och att det språkliga 

arbetet gynnas av att ha en språklig mångfald i barngruppen. Barn med samma modersmål får 

gärna tala sitt språk med varandra enligt några av förskollärarna. Flera av förskollärarna 

beskriver att de även frågar barnen om deras språk, vad olika ting heter eller betyder på deras 

modersmål.  

 
Den inkluderande tanken, att man värdesätter den och att man också gör det synligt,  

att det ska vara någonting att vara stolt över. Att det inte ska negligeras helt enkelt utan det är min 

roll som förskollärare att ta upp det. Till exempel vid en vanlig matsituation att man frågar “vad 

heter potatis på ditt språk?”.                                                      (Hanna) 

 

Trots att det framkommit många möjligheter med språk och kommunikation i 

integreringsarbetet kan kommunikationen ändå urskiljas som den största utmaningen med 

integrering av nyanlända barn och familjer. Av de sju förskollärarna som vi intervjuat har 

samtliga uttryckt att kommunikationen mellan förskollärare och barn, men framförallt mellan 

förskollärare och vårdnadshavare, är den största utmaningen. Förskollärarna beskriver en 

önskan om att familjer ska känna sig välkomna men att språkskillnaderna hindrar förskollärarna 

från att agera som de kanske egentligen vill.  

 
E: Att de ska känna sig välkomna, just när man inte har språket. Då blir det så mycket svårare. Då 

får man försöka visa det på annat vis. 

C: För det kan man känna på en inskolning, att det är mycket man vill säga och så försöker man, 

men det blir bara fel. 

(Emma & Clara) 
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Flera av förskollärarna tar även upp utmaningen med att delge informationen till föräldrar som 

saknar det svenska språket. En förskollärare menar att de nyanlända föräldrarna behöver veta 

den viktigaste information som rör förskolan, som till exempel stängningsdagar, tider, bloggar 

eller de administrativa apparna som finns. Det kan dock vara svårt att veta hur föräldrarna tar 

det till sig. En förskola samlade på sig information till föräldrarna som de lät språkstödjaren 

berätta för familjen.    

 
Det är ju viktigt att man får fram all information, även om det inte är säkert att de förstår allt, men 

så de vet vad vi gör i verksamheten.  

(Lisa) 
 

De diskuterar att det är viktigt att ta hjälp av varandra, föräldrar, tolk och litteratur för att kunna 

underlätta kommunikationen mellan förskollärare och familjer. Att visa intresse och att 

anstränga sig för att underlätta för familjen anses vara en viktig aspekt i integreringsprocessen.  

 

Ett par förskollärare belyser hur de har lärt sig ord på nya språk genom att ta hjälp av föräldrarna 

eller språkstödjare. Att lära sig de vanligaste orden på andra språk kan hjälpa barn och 

förskollärare att lättare kunna kommunicera under vardagliga situationer. 

   
Vi har en liten lista på anslagstavlan med 25 arabiska ord. Vi tog ord som man kan behöva här på 

förskolan. Till exempel sitta, gunga, leka, spade, bil, mat och olika frukter. Vi frågade vår 

språkstödjare vad orden hette för att vi skulle kunna använda dem. 

(Emma) 
 

Några förskollärare beskriver att kommunikationen kan underlättas genom att visa intresse för 

familjens land. Detta kan göras exempelvis genom att läsa litteratur eller på annat sätt ta reda 

på fakta: 

 
Jag försöker ta reda på kunskaper om landet och frågar om landet. Ju mer jag vet, desto mer kan jag 

prata med föräldrarna. 

(Lisa) 

 

Sammanfattningsvis kan förskollärarna genom resultatet tolkas som kreativa och engagerade 

individer som arbetar för att lösa eventuella utmaningar som dyker upp. Det uppfattas som att 

språket är en central del i verksamheterna. Många förskollärare tar upp vikten av att arbeta med 

språket och vilka möjligheter detta kan ge i barngruppen. Detta kan därmed tolkas som att den 

språkliga mångfalden i barngruppen ses som en möjlighet till att lära av varandra, samtidigt 

som vi uppfattar det som att förskollärarna ser språket som en utmaning i relation till 

föräldrarna.  

Sociala relationer  

Utöver kommunikation benämner samtliga förskollärare att sociala relationer är en oerhört 

viktig aspekt vid integrering av nyanlända barn. Förskollärarna beskriver tillit och trygghet som 

det första steget i integreringsprocessen. Det gäller att både trygga barnet och dess 

vårdnadshavare för att familjen ska trivas i förskolan. Ett par förskollärare resonerar kring att 

vara en och samma förskollärare i början för att bygga upp en god relation till barnet och att 

vara en närvarande och tillgänglig förskollärare. 
 

Viktigast är att man bygger upp en tillit. Att de i början har en person att vända sig till. 

(Lisa) 
 



 

15 

 

En förskollärare talar även om vikten av att ta in extra resurser för att kunna tillgodose alla 

barns behov. 

 
Jag tänker att trygghet är viktigt, att känna att man är inkluderad. Utifrån caset får man verkligen 

beakta den psykiska ohälsan och observera barnet och skapa en god relation så han känner trygghet. 

Det kanske krävs extra resurser under en tid för att man verkligen kan vara en och samma pedagog 

med den här pojken.  

(Hanna) 

 

Ett par respondenter diskuterar att trygghet hos barnet är en förutsättning för att skapa 

samhörighet i barngruppen. När trygghet finns hos barnet kan de känna sig bekväma i 

verksamheten. En förskollärare belyser vikten av att barnet får börja i förskolan: 

 
Att barnen kommer ut så fort som möjligt i förskolan är viktigt för både barnens och föräldrarnas 

skull. Förskolan är väldigt viktig. Många gånger är vi familjens första sociala kontakt med det 

svenska samhället. Det är jätteviktigt. 

(Emma)  

 

Angående relationen med nyanlända familjer uppfattas det som att förskollärarna tycker att 

kontakten med vårdnadshavarna kan vara avgörande för hur integreringsprocessen ser ut. Detta 

kan i sin tur uppfattas som att trygga vårdnadshavare ofta genererar i trygga barn och att den 

relationen därför ses som den största utmaningen samtidigt som det är en av de viktigaste 

aspekterna i integreringen. Under gruppintervjun diskuterades vikten av att integrera hela 

familjen i verksamheten. Här uppfattas förskollärarna ha ett interkulturellt förhållningssätt på 

grund av att de sätter sig in i familjens situation med både respekt och förståelse.  

 
E: Vi måste sätta oss in i föräldrarnas roll och tänka hur vi skulle känna om vi lämnade våra barn i 

ett helt främmande land där man inte förstår språket eller hur man gör där. Relationer är viktigt så 

att de känner att de kan lita på oss.  

C: Vi har fått väldigt god kontakt med hela familjen och de är så tacksamma, man är väldigt värdefull 

för dem.  

E: Föräldrarna kan ställa frågor till oss, man kan hänvisa dem vidare och hjälpa till även om det inte 

berör oss. Till exempel har vi haft föräldrar som frågar om barnets läkare kan ringa oss och det är 

helt okej, det känns bra för det är ett samarbete mellan gränserna.  

 (Emma & Clara) 

 

Att kontakten med vårdnadshavarna är den viktigaste men även den största utmaningen är något 

som flera av förskollärarna benämner. Ett par av respondenterna resonerar kring kulturkrockar 

och att det lätt leder till missförstånd. 

 

 
Jag tänker ju spontant att relationen mellan de vuxna kan bli svårt, en utmaning. Det blir en 

kulturfråga. Jag tror också att det kan vara en utmaning att skapa den här tryggheten. Det är det 

viktigaste, men kan även bli en stor utmaning.  

(Hanna)  

 

Det är lätt att det blir missförstånd i och med att det blir en väldig kulturchock. Det kan bli väldigt 

fel även om man är övertydlig. Exempelvis vill vårdnadshavarna gärna att barnet ska ha mycket 

kläder på sig för att de inte är vana vid den här kylan. Det kan man ju själv förstå. 

(Lisa) 
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Sammanfattningsvis kan resultatet tolkas som att sociala relationer är en viktig aspekt av 

integrering samtidigt som förskollärare upplever detta som utmanande och där ett interkulturellt 

förhållningssätt hos förskollärarna kan uppfattas även om de inte själva uttrycker begreppet. 

Samtliga respondenter beskriver ett förhållningssätt där respekt, förståelse och engagemang är 

väsentligt i ett integreringsarbete.  

 

Pedagogiska hjälpmedel  
Som tidigare nämnt ville vi ta reda på vad förskollärarna anser är de viktigaste aspekterna vid 

integrering. Analysen av intervjuerna belyste att samtliga förskollärare ansåg att pedagogiska 

hjälpmedel var ett viktigt verktyg som kunde underlätta för, stimulera och integrera de 

nyanlända barnen. Förskollärarna talade om både konkreta föremål, alternativ kommunikation 

och anpassade lärmiljöer. I en av kommunerna finns det en stor satsning av användandet av 

alternativ kommunikation, AKK. TAKK, tecken som alternativ och kompletterande 

kommunikation, genomsyrar stora delar av samtliga förskoleverksamheter inom kommunen. 

En förskollärare beskriver deras användning av AKK: 

 
Genom språket kan man lägga en grund för lärande och lek men om man inte kan kommunicera 

måste vi ge barnet komplement till det verbala språket. Vi har mycket alternativ kommunikation 

med bilder och tecken och det genomsyrar hela verksamheten, hela inomhusmiljön i varje rum har 

vi bilder och bildkartor. Människan är en visuell varelse och det är något vi försöker ta fasta på och 

något som är en framkomlig väg framförallt för barn som har svårt att uttrycka sig, exempelvis barn 

som är nya i Sverige.  

(Tobias) 

 

Flera av förskollärarna diskuterar hur bildstöd, lärplattor och en anpassad lärmiljö gör 

integrering av nyanlända barn möjligt i förskolan. Kommunikationen är en central del i 

integreringen, därför är alternativa kommunikationshjälpmedel ett bra sätt om barn inte har det 

verbala språket.  

 

  
Vi arbetar en del med bilder, bildstöd och vi ska även börja med tecken till bilderna. Det behöver 

alla våra barn, känner vi. De behöver mycket kroppsspråk och vi har även lärt oss stödord på deras 

språk. 

(Clara) 

 

Sammanfattningsvis tolkas resultatet som att användandet av AKK och TAKK ger en 

inbjudande verksamhet för de nyanlända barnen där de inte är tvungna att ha ett talat språk för 

att göra sig förstådda. Eftersom flera förskollärare tar upp vikten av kommunikation och hur 

den kan göras möjlig för alla kan ett bra sätt vara att ta hjälp av olika hjälpmedel för att 

underlätta vid en integrering. 

Begränsad erfarenhet av nyanlända barn  

I vårt urval av respondenter valde vi att utföra två av intervjuer på två förskolor med mindre 

mångfald för att få större variation på intervjusvaren samt undersöka om erfarenhet kring 

nyanlända barn påverkar resonemanget kring integrering. Vi kunde uppfatta en önskan om mer 

spridning i kommunerna hos både förskollärare med och utan erfarenhet. Vi tolkar att samtliga 

förskollärare ser mångfald som något som gynnar hela barngruppen och verksamheten. Att 

vissa förskolor inte har en större mångfald kan även ses som en utmaning. En förskollärare 

upplever att det blir en utmaning att visa barnen olika kulturer utifrån läroplanens strävansmål: 
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Vi har inte så många nyanlända i det här området, så det är svårt för oss förskollärare att visa de 

andra barnen på olika kulturer, det står ju i läroplanen att det ska vi göra så det är ju vår utmaning 

att verkligen kunna göra det. 

(Frida) 
 

En förskollärare beskrev en önskan om att det skulle vara mer spridning av nyanlända i 

kommunen eftersom deras förskola saknade kulturell mångfald. Hon menade att det skulle bli 

en stor utmaning för dem att få ta emot en nyanländ familj samtidigt som det skulle vara både 

roligt, intressant och gynnande för resterande barngrupp. Hon berättar om en kollega som nyss 

gått med i en samverkansgrupp där gruppen träffas för att ta hjälp av varandra.  

 

 
Vi har nyligen en kollega som har påbörjat en liten utbildning. Det är en liten grupp i kommunen 

som informerar mer om mångfald och kultur. Gruppen vet väl inte exakt vad de ska få ut av träffarna 

men de vet att det behövs och att det behövs stärkas vad förskolans roll är. Vi har mycket 

skyldigheter givetvis, men det ska inte heller behöva vara svårt att integreras i det dagliga. 

          (Hanna) 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att förskollärarna trots begränsad erfarenhet av att integrera 

nyanlända barn ändå har liknande tankar kring integrering som dem förskollärare med mer 

erfarenhet. Detta kan uppfattas som att förskollärarna har en vilja och önskan av att få mer 

erfarenhet kring nyanlända och att mångfalden även kan gynna och utveckla hela verksamheten.  

DISKUSSION 
Diskussionsavsnittet kommer inledas med en resultatdiskussion där resultatet diskuteras i 

förhållande till tidigare forskning samt teoretisk ram. Sedan följer en metoddiskussion kring 

den valda metoden och avslutningsvis berörs de didaktiska konsekvenser som upptäckts. 

Resultatdiskussion 

Vi har varit intresserade av att få ta del av förskollärares resonemang kring integrering av 

nyanlända barn i förskolan. Under granskningen av resultatet kunde vi snart upptäcka flera 

likheter mellan förskollärarnas resonemang och med den tidigare forskning vi tagit del av. 

Jämförelsen mellan studiens resultat och tidigare forskning ledde till rubriker som grundar sig 

på studiens avsnitt ”tidigare forskning”. Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare 

resonerar kring integrering av nyanlända barn i förskolan. Studiens frågeställningar ska svara 

på hur förskollärare integrerar nyanlända barn, vilka som är de viktigaste aspekterna vid 

integrering samt vilka utmaningar och möjligheter som finns vid integrering.  

Första mötet med det svenska samhället 

Lunneblad (2013, s. 1) poängterar att förskolan ofta är en nyanländ familjs första kontakt med 

det svenska samhället. I resultatet kan vi uppfatta att flera av förskollärarna har en 

medvetenhet kring hur viktig förskolan är för de nyanlända familjerna. Under gruppintervjun 

framkom det att förskollärarna starkt värdesätter barnets start i förskolan och belyste att 

förskolan är viktig för både barn och vuxna på grund av att förskolan ofta ger den första 

sociala kontakten med samhället. Det diskuterades även kring hur en god kontakt även kan 

leda till samarbete mellan gränserna, att familjen ber förskollärarna om hjälp vid exempelvis 

läkarsamtal. Förskollärarna beskriver hur värdefulla de blir för de nyanlända familjerna och 

att vårdnadshavarna är oerhört tacksamma för deras arbete och bemötande. 
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Gällande de nyanlända barnen beskriver Skaremyr (2014, ss. 17-18) att det blir en stor 

förändring för dem att börja i en svensk förskola vilket kan göra att de får en kulturchock och 

känner sig utanför i verksamheten. I likhet med Skaremyrs studie lyfter en förskollärare i vår 

studie att vara nyanländ och komma till en förskola kan bli en helt ny värld med mycket nytt 

för hela familjen. Samtliga förskollärare lyfter att den viktigaste aspekten i integreringen är att 

tidigt bygga en trygghet hos barnet. I intervjuerna framkommer trygghet som en förutsättning 

för att skapa en gemenskap i hela barngruppen. Skaremyr (2014, ss. 17-18) lyfter även att 

nyanlända barn kan få en låg självkänsla om de inte får någon möjlighet att kommunicera med 

sin omgivning. En förskollärare i vår studie betonar vikten av att anpassa lärmiljön för att 

göra den inkluderande tanken synlig, att barnets kultur får synas och att barnet får vara stolt 

över vem barnet är. Att förskollärarna ska vara medmänniskor som bekräftar och lyfter barnen 

i allt de gör är något som även Ascher (2018, ss. 110-111) belyser som en viktig del i 

integreringen. Förskolläraren och författaren Ellneby (2007, s. 123) betonar vikten av empati 

gentemot barnet, att tillgodose barnets behov och se till att det byggs upp en trygghet för att 

barnet i sin tur ska kunna känna empati till andra. Ett par förskollärare i vår studie beskriver 

hur ett nyanlänt barn bör få skapa en trygghet till en och samma person i början för att få en 

tillit till verksamheten. 
  
Sammanfattningsvis visar både vårt resultat och tidigare forskning att det är av stor vikt att 

tidigt bygga upp en trygghet och god relation med den nyanlända familjen. Det är även viktigt 

att vara en förskollärare med en stor dos empati och ödmjukhet gentemot barn och 

vårdnadshavare. Trygghet och tillit är avgörande för vad en nyanländ familj känner för deras 

första möte med det svenska samhället. Avlutningsvis finns en tanke om respekt, 

ömsesidighet och förståelse hos samtliga intervjuade förskollärare vilket vi tolkar som ett 

interkulturellt förhållningssätt. 

Interkulturellt förhållningssätt 

Lahdenperä (2018, ss.14-15) beskriver ett interkulturellt förhållningssätt som en ömsesidig 

relation av att ge och ta av varandra. Ett förhållningssätt som präglas av respekt, förståelse 

och en förmåga av att sätta sig in i varandras situationer. I vårt resultat kan vi uppfatta ett 

interkulturellt förhållningssätt hos förskollärarna då samtliga resonerar kring en förståelse av 

de nyanländas situation. De värnar om en bra relation och kommunikation med familjen då 

det anses vara de viktigaste aspekterna vid integrering. Skolverket (2017 ss. 3-4) diskuterar 

även att ett interkulturellt förhållningssätt innebär en vilja av att ta del av familjens olika 

kulturer och inkludera det i förskoleverksamheten. Resultatet visar att flera förskollärare 

arbetar för att låta barnets kultur speglas i barngruppen genom att barnen får dela med sig av 

sitt språk och bilder från deras hemland. Lunneblad (2013, ss. 6-7) diskuterar vikten av ett 

interkulturellt förhållningssätt vid mötet med vårdnadshavare. Utifrån sitt resultat diskuterade 

han hur kulturskillnader kan uppstå, exempelvis genom tidsbestämmelser, matsituationer och 

kläder. I Sverige är vi försiktiga när vi talar vilket ofta leder till att nyanlända familjer 

missuppfattar våra intentioner. I vårt resultat lyfter en förskollärare att det är av stor vikt att 

vara tydlig när vi talar och ger information till vårdnadshavarna för att undvika missförstånd. 

Hon tar själv upp ett exempel om hur nyanlända familjer ofta har svårt att avgöra vilka kläder 

barnet bör ha på sig på förskolan. Förskolläraren menar att vi måste sätta oss in i deras 

situation för att få förståelse för deras val. Frilansjournalisten och kommunikatören 

Wångersjö (2017, s. 111) lyfter att missförstånd mellan pedagoger och vårdnadshavare 

gällande tidsbestämmelser i förskolan inte ska ses som brist på respekt utan som en 

kulturkrock. Sammanfattningsvis kan vi upptäcka att vårt eget resultat styrker det som tidigare 

forskning kommit fram till. Ett interkulturellt förhållningssätt är en förutsättning för en lyckad 

integreringsprocess.   
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Bemötande av vårdnadshavare 

Lunneblad (2013, s. 11) menar att pedagoger har olika tankar om hur de ska bemöta de 

nyanlända barnen och deras familjer i olika situationer och att föräldrakontakten kan vara en 

utmanande del. I vårt resultat har flera förskollärare uttryckt att föräldrakontakten är den delen 

som är viktigast men även mest utmanade. Den största utmaningen anser flera av 

förskollärarna är att kommunicera med vårdnadshavarna. Förskollärarna menar att det lätt kan 

leda till missförstånd i kommunikationen på grund av kulturkrockar gällande både språk och 

vardagliga rutiner. I en av kommunerna berättar förskollärarna att de under 

inskolningsperioden kan samla viktig och nödvändig information som en tolk sedan kan 

återberätta för vårdnadshavarna. Förskollärarna uttrycker att de tycker det kan vara svårt att 

nå ut till föräldrarna med information om föräldrarna inte kan svenska, men att det ändå är 

viktigt att de får all information. Flera förskollärare tar även upp att de gärna vill att 

föräldrarna ska känna sig välkomna men att språket i flera fall kan ställa till det och att de då 

får hitta andra sätt att kommunicera. Bozarslan (2007, s. 72) belyser att det som vi i olika fall 

kan tolka som fel kanske i andra familjer och kulturer är rätt. Därför är det viktigt att 

pedagogerna har läst på kring de olika kulturerna. I vårt resultat tar förskollärarna upp att 

engagemang och intresse för familjers kulturer kan underlätta i samtalen. Förskollärarna 

menar att detta kan göras genom att exempelvis läsa och ta reda på information om landet. 
  
Sammanfattningsvis visar resultatet att föräldrakontakten är en stor utmaning men samtidigt 

en viktig aspekt för en lyckad integrering då samtliga förskollärare som blev intervjuade 

nämnde föräldrakontakten under samtalen. Resultatet visar även att det krävs engagemang, 

intresse och ett interkulturellt förhållningssätt hos förskollärarna för att kunna bygga en god 

relation med vårdnadshavarna trots hinder i kommunikationen. 

Kulturell gemenskap och integrering 

Skaremyr (2014, s. 30) beskriver förskolan som en kulturell gemenskap där det finns 

kulturella redskap för att socialisera sig i gruppen. Ett nyanlänt barn läser av gruppen i början 

för att undersöka och pröva olika redskap för att integreras i gemenskapen. Resultatet av vår 

studie visar att flera av förskollärarna resonerar kring en aktiv inskolning där vårdnadshavarna 

är med i verksamheten tills barnet är tryggt nog för att lämnas. Vi tolkar inskolningen som en 

tid för barnet att utforska olika kommunikativa redskap med de andra barnen samtidigt som 

de har sin trygghet i vårdnadshavarna på plats. Wångersjö (2017, s. 55) diskuterar hur 

gemenskap kan skapas genom att hitta likheter bland kulturer. En förskollärare i vår studie 

lyfter att barn med annat modersmål än svenska sällan vågar använda sitt språk i förskolan. 

Flera förskollärare lyfter att det därför är viktigt att arbeta med både olika språk och kulturer 

för att lära av varandra och att alla är olika. De beskriver hur sagor och böcker kan skapa 

språkliga aktiviteter där barnen lär sig av varandras kulturer och språk. Lunneblad (2006, ss. 

35-36) belyser hur pedagoger letar efter det som är gemensamt hos barnen och att lyfta olika 

kulturer är en förutsättning för att det ska kunna bli en kulturell gemenskap. Som tidigare 

nämnt har vi uppfattat förskollärarna som engagerade och kreativa individer. De strävar efter 

att uppnå en gemenskap hos barnen där olika kulturer och språk är synligt och accepterat. Ett 

par förskollärare betonar vikten av att låta de barn som har samma språk tala språket med 

varandra för att de ska vara stolta över sin härkomst. 
  
Integrering är ett komplext begrepp bland både tidigare forskning och bland de förskollärare 

vi har träffat. Tidigare forskning beskriver att integrering handlar om att skapa samhörighet 

mellan individer eller parter (Emanuelsson 2004, s. 115). Dessa parter behöver ha en 

ömsesidighet gentemot varandra för att en integreringsprocess ska kunna ske (Gruber & 

Puskás 2013, ss. 32-33). I vår studie har förskollärarna varit eniga kring att integrering 
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innebär en form av samhörighet där en gemenskap skapas. En förskollärare beskriver att det 

är något av det viktigaste uppdrag vi har i förskolan, att integrera alla barn och familjer. 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att det krävs en vilja av att synliggöra olika kulturer och 

språk för att bygga en kulturell gemenskap där alla barn respekterar varandra. Integrering ses 

som ett av de viktigaste uppdrag en förskollärare har i förskoleverksamheten. 

Alternativ kommunikation och pedagogiska hjälpmedel 

Hurley & Medici & Stewart & Cohen (2011, ss. 163-163) lyfter att alternativa 

kommunikationsmedel kan hjälpa barnen att se hur dagens struktur ser ut samt att kunna ge 

uttryck för sina känslor och tankar. I vårt resultat kan vi se hur flera förskollärare tar upp att 

de använder sig av alternativa kommunikationsmedel och tecken för att underlätta språket och 

samtalen med barn och vårdnadshavare. Förskollärarna lyfter olika sätt att underlätta 

kommunikationen genom att exempelvis använda sig av bilder, tecken, appar eller 

kroppsspråk samt att de själva försöker lära sig vissa ord på barnens modersmål. Skolverket 

(2017, s. 8) belyser betydelsen av att använda alternativa kommunikationsmedel och menar 

att pedagoger kan ha användning av det i samtalen med barnen, vårdnadshavare och kollegor 

om de exempelvis lär sig enklare uttryck på barnens modersmål. Bozarslan (2001, s. 17-19) 

belyser också hur hon har haft användning av alternativa kommunikationsmedel genom att 

använda sig av gester och rörelser i samtal med föräldrar. Bozarslan lyfter att det går att 

kommunicera utan att kunna språket och att kroppsspråket kan vara ett bra stöd.  

 

Sammanfattningsvis tolkar vi vårt resultat som att alternativa kommunikationsmedel (AKK) 

eller tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) utgör en stor del i 

förskolans verksamhet. Vi uppfattar det som ett uppskattat sätt att använda sig av för att 

lättare kunna stötta i sociala sammanhang. Pedagogiska hjälpmedel ses som en viktig aspekt 

som både förenklar och förbättrar integreringsprocessen. 

Resultat och teoretisk ram 

                                                

                                                                          

                                                                                                           Figur 1.2 
  

I likhet med Sundberg (2016, ss. 40-46) har en triangelmodell utifrån verksamhetsteorin 

utformats för att analysera resultatet. Triangelmodellen innehåller flera rubriker som 

strukturerar upp en verksamhet och visar hur alla delar hör ihop. I vår studie har tabellerna 
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under analysarbetet ihop med transkriberingarna hjälpt oss att strukturera upp 

integreringsprocessen genom en triangelmodell. Subjektet i modellen innebär förskollärarna 

som utgör denna studien genom att beskriva deras tankar och erfarenheter av integrering av 

nyanlända barn. Objektet i modellen blir därför själva integreringen. Nedan kommer en 

noggrannare förklaring av respektive rubrik och hur studiens resultat påverkar triangelns 

utfall. 
 

• Subjektet - Förskollärarna i studien har genom deras tankar och erfarenheter givit 

studien den information som behövs för att svara på syfte och frågeställningar. 

• Objektet - Studiens syfte handlar om integrering av nyanlända barn. En av 

kategorierna i analysarbetet blev integreringsprocessen vilket även är innebörden av 

denna rubrik. 

• Verktyg - Verktygen innefattar de medel som förskollärarna beskriver som viktiga 

aspekter och hjälp vid en integreringsprocess. Resultatet av studien visar att 

pedagogiska hjälpmedel som till exempel TAKK, AKK, appar, böcker etc. är viktiga 

aspekter som underlättar integreringen. 

• Regler - Förskollärarna lyfter flera utmaningar med kulturkrockar och normer och hur 

de förvandlar utmaningarna till möjligheter genom att bjuda in olika kulturer och ha 

ett interkulturellt förhållningssätt. 

• Praktikgemenskap - Flera av respondenterna lyfter hur barnen lär sig av varandra och 

genom att höja statusen på alla kulturer blir gemenskapen i gruppen bättre. Samtliga 

förskollärare beskriver integrering som en oerhört viktig del i deras uppdrag och 

menar att integrering sker med alla barn och familjer i förskolan. 

• Arbetsfördelning - Förskollärarna har beskrivit hur samtliga förskollärare i arbetslaget 

samarbetar vid integrering av en nyanländ familj. Med hjälp av språkstödjare, 

specialpedagog och andra insatser genomförs integreringsprocessen tillsammans med 

familjen för att båda parter ska bygga tillit och trygghet till varandra. 

  

Slutsats 

Utfallet av triangelmodellen visar hur resultatets olika delar hänger ihop och påverkar 

varandra. Integreringsprocessen påverkas av hur förskollärarna arbetar med integreringen. 

Pedagogiska hjälpmedel och alternativa kommunikationsmedel underlättar arbetet och gynnar 

alla barn i förskolan. Regler och normer i förskolan kan skapa kulturkrockar med en nyanländ 

familj men genom engagerade, kreativa och förstående förskollärare kan utmaningar vändas 

till möjligheter i verksamheten. Genom att arbeta med olika kulturer och därigenom höja 

statusen skapas en bättre gemenskap i barngruppen där både barn, vuxna och vårdnadshavare 

arbetar tillsammans för att skapa en trygg miljö i förskolan.  

Metoddiskussion 

En kvalitativ metod har använts i denna studie för att undersöka hur förskollärare resonerar 

kring integrering av nyanlända barn i förskolan. En kvalitativ studie ger forskaren möjlighet 

att skapa förståelse kring studiens syfte (Fejes & Thornberg 2009, ss. 18-19). Intervjuer har 

använts för att ta del av förskollärarnas tankar och erfarenheter kring integrering av nyanlända 

barn. Intervjuer ger mer detaljerad information än vad observation kan göra. Intervjuerna 

tillåter oss att ta reda på förskollärares personliga ord kring ämnet (Christoffersen & 

Johannessen 2015, s. 83). 
  
 



 

22 

 

Användningen av en kvalitativ metod i form av intervju har varit ett väl fungerande sätt för 

oss att få in den information som svarar på studiens syfte. Utformningen av intervjufrågorna 

grundade sig på ett påhittat case som gav förskollärarna en förståelse för intervjuns syfte 

(Lantz 2013, s. 71). Caset upplevdes leda till mer innehållsrika svar där även förskollärare 

med begränsad erfarenhet av nyanlända barn kunde sätta sig in i ämnet och intervjufrågorna. 

De resterande intervjufrågorna var halvstrukturerade, alltså samma öppna frågor för samtliga 

respondenter med lämpliga följdfrågor för att maximera innehållet i intervjusvaren (Gillham 

2008, s. 103). En halvstrukturerad intervju fungerade väl för studien. Intervjusvaren innehöll 

väl detaljerad information som svarade på studiens syfte och frågeställningar. För att kritiskt 

granska vårt eget deltagande under intervjutillfällena reflekterade vi över ljudinspelningarna i 

efterhand. Under ett par intervjuer uppmärksammades att det ställdes lite väl ledande 

följdfrågor för att få de svar som efterfrågades. Detta är något som Kihlström (2007, s. 53) 

beskriver som ett vanligt problem vid intervjuer. Reflektionerna över ljudinspelningarna ledde 

till att resterande intervjuer istället fokuserade på de öppna frågorna och att det inte fanns 

någon rädsla för att eventuell tystad mellan frågorna skulle uppstå. Vi kunde genom 

ljudinspelningarna även uppmärksamma att fokus under de första intervjuerna låg starkt på att 

få “rätt” svar av respondenterna att vi därför inte var fokuserade på vad de verkligen menade. 

Detta var i beaktning under de resterande intervjuerna, dels för att samtalen skulle få mer flyt 

och innebörd men även för att vi skulle bli bättre intervjuare (Kihlström 2007, s. 52). 
  
Analysmetoden som användes var transkriberingar av intervjuerna som arbetades in i tabeller 

som slutligen ledde till en sista tabell där kategorier kunde upptäckas. Analysmetoden var 

strukturerad och fungerade väl under arbetet. Tabellerna synliggjorde tydligt de olika 

kategorierna vilket underlättade vårt arbete. Under diskussionsavsnittet byggdes den modell 

som kopplar resultatet till verksamhetsteorin. Under arbetets gång har vi fått förståelse för hur 

modellen hade kunnat fungera även under bearbetning av datamaterialet. 

Didaktiska konsekvenser 

I inledningen av studien framkommer hur förskollärare ska ansvara för att varje enskilt barn 

blir bemött och inkluderat utifrån ett jämställdhetsperspektiv där barnen får deras behov 

tillgodosedda samt likvärdiga möjligheter i förskolan (Lpfö 18 s. 8). Resultatet av studien 

visar flera viktiga aspekter i arbetet med integrering av nyanlända barn. Resultatet lyfter även 

möjligheter och utmaningar med integrering vilket är viktigt att synliggöra för förskollärare 

som har eller kommer arbeta med nyanlända barn. Som tidigare nämnt kan förskolan vara den 

första kontakten med det svenska samhället för många nyanlända familjer. Som förskollärare 

ansvarar vi för att välkomna alla familjer och bjuda in olika kulturer i verksamheten för att 

alla parter ska förenas (Borzarslan 2001, ss. 17-19). 
  
För förskolläraryrket är det troligtvis ingen större nyhet att trygghet är en av de viktigaste 

aspekterna vid integrering. En konsekvens av studien är att den framhäver den stora 

utmaningen med kommunikation och föräldrakontakt. Detta kan vara viktigt att ha i beaktning 

vid ett första möte med en nyanländ familj för att vara medveten om att utmaningarna finns, 

men istället fokusera på lösningen. Studien beskriver hur engagemang, intresse och kreativitet 

hos förskollärare kan vända utmaningar till möjligheter.  
 
Triangelmodellen upplevdes som ett väl fungerande sätt för att reflektera över samt analysera 

en verksamhet. Modellen skulle definitivt kunna användas i varje förskoleverksamhet för att 

analysera ett visst tema, ämne eller aktivitet som behöver utveckling och mening. Modellen 
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ger möjlighet till att se över verksamheten och diskutera utfallet av analysen vilket i sin tur 

leder till en förbättrad verksamhet.   
  
En intressant reflektion är att forskning och media vill framhäva ett mångkulturellt samhälle 

och vikten av en mångkulturell förskola. Samtidigt visar resultatet av studien att 

kommunikation och relationer beskrivs som den största utmaningen som i vissa fall kan skapa 

problem. Resultatet kan betyda att det finns behov av mer kunskap kring att integrera och 

möta en nyanländ familj i förskolan för att den mångkulturella förskolan ska främja alla barn i 

förskolan och innehålla det mångkulturella spektrum som framhävs i forskning. 
  
Avslutningsvis tar vi återigen upp hur Migrationsverket (2018) beskriver hur över 150 000 

människor kommer söka sig till Sverige de närmaste fem åren. Som förskollärare kommer vi 

troligen möta nyanlända familjer under yrkeslivet och den här studien har givit oss nya 

kunskaper och erfarenheter i hur en integreringsprocess kan se ut och bör utformas. 

Integrering av alla barn och familjer är trots allt något av det viktigaste uppdraget vi har i 

förskolläraryrket. 

Vidare forskning  

Vidare forskning skulle kunna innebära en studie kring vilken kunskap som saknas och vad 

som behövs för att förskollärare ska beskriva kommunikation och relationer som en möjlighet 

istället för en utmaning.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REFERENSLISTA 
Ascher, Henry (2018) Hälsans betydelse för nyanlända barn i skolan och skolans betydelse för 

nyanländas barns hälsa. I Kästen-Ebeling, Gilda & Otterup, Tore (red) (2018). En bra början 

- mottagande och introduktion av nyanlända elever. 2.a Uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 

Kap. 6. ss. 99-123. 

Bouakaz, Laid & Taha, Rehen (2018) Det är deras dröm - inte min! I Kästen-Ebeling, Gilda & 

Otterup, Tore (red) (2018). En bra början - mottagande och introduktion av nyanlända elever. 

2.a Uppl. Lund: Studentlitteratur AB. Kap.5 ss. 81-98. 

Bozarslan, Aycan (2001). Möte med mångfald: förskolan som arena för integration. 1. uppl. 

Hässelby: Runa 

Brinkjaer, Ulf &, Høyen Marianne (2013). Vetenskapsteori för lärarstudenter. 1:a uppl. Lund: 

Studentlitteratur AB 

Bunar, Nihad (2015). Det osynliggjorda föräldraskapets nätverk, länkar och broar. I Bunar, 

Nihad (red) (2015). Nyanlända och lärande - mottagandet och inkludering. Stockholm: Natur 

& Kultur. Kap. 5. ss. 214-262. 

Christoffersen, Line & Johannsen, Asbjorn (2015). Forskningsmetoder för lärarstudenter. 

Johanneshov: MTM 

Björkdahl Ordell, Susanne & Dimenäs, Jörgen (2007). Enkät som redskap. I Dimenäs, Jörgen 

(red) (2007). Lära till lärare: att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och 

vetenskaplig metodik. 1. uppl. Stockholm: Liber 

 Ellneby, Ylva (2008). Pedagoger mitt i mångfalden: att möta barn från andra kulturer i 

förskolan. Stockholm: Sveriges utbildningsradio. 

Emanuelsson, Ingemar (2004). Integrering/inkludering i svensk skola. I Tøssebro, Jan (red.) 

(2004). Integrering och inkludering. Lund: Studentlitteratur. Kap. 5. ss. 105-115. 

Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (2009). Kvalitativ forskning och kvalitativ analys. I 

Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber AB. 

Kap. 1 ss 13-37. 

Gillham, Bill (2008). Forskningsintervjun: tekniker och genomförande. 1. uppl. Lund: 

Studentlitteratur AB 

God forskningsed (2017). Vetenskapsrådet. Tillgänglig på internet: 

https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1529480532631/God-

forskningssed_VR_2017.pdf 

Gruber, Sabine & Puskás, Tünde (2013). Förskolan i det mångkulturella samhället - Från 

invandrarbarn till flerspråkiga barn. I Björk-Willén, Polly & Gruber, Sabine & Puskás, Tünde 

(red) (2013). Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag. Stockholm: Liber AB. Kap. 2 

ss. 24-44 

Hellgren, Zenia (2015). Myten om det mångkulturella samhället - Teoretiska perspektiv på 

mångkulturalismen. I Darvishpour, Mehrdad & Westin, Charles (red.) (2015). Migration och 

https://www.studentlitteratur.se/#person/150492/Marianne+H%C3%B8yen
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1529480532631/God-forskningssed_VR_2017.pdf
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1529480532631/God-forskningssed_VR_2017.pdf
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1529480532631/God-forskningssed_VR_2017.pdf


 

 

 

etnicitet: perspektiv på ett mångkulturellt Sverige. 2., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Kap. 4. s. 113 

Hurley, Jennifer & Medici, Andrea & Stewart, Emily & Cohen, Zachary (2011). Supporting 

Preschoolers and Their Families who are Recently Resettled Refugees. Multicultural 

Perspectives, 13:3, ss. 160-166. 

Kihlström, Sonja (2007). Intervju som redskap. I Dimenäs, Jörgen (red) (2007). Lära till 

lärare. Att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. 

Stockholm: Liber AB.  Kap. 4 ss. 47-69. 

Knutagård, Hans (2003). Introduktion till verksamhetsteori. Lund: Studentlitteratur 

Lahdenperä, Pirjo (2018). Inledning. I Lahdenperä, Pirjo (red) (2018). Den interkulturella 

förskolan - mål och arbetssätt. Stockholm: Liber AB. kap. 1. ss. 12-20. 
 
Lantz, Annika (2013). Intervjumetodik. 3:e Uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 

Lunneblad, Johannes (2006). Förskolan och mångfalden - En etnografisk studie på en 

förskola i ett multietniskt område. Göteborg: Göteborgs universitet 

Lunneblad, Johannes (2013). Tid till att bli svensk: En studie av mottagandet av nyanlända 

barn och familjer i den svenska förskolan. Göteborg: Göteborgs universitet. Tillgänglig på 

internet: https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/download/339/578/ 

Lunneblad, Johannes (2018). Den mångkulturella förskolan - motsägelser och möjligheter. 

3:e uppl. Lund: Studentlitteratur AB 

Läroplan för förskolan. Lpfö 98. [Ny, rev. utg.] (2018). Stockholm: Skolverket. Tillgänglig på 

Internet: 

https://www.skolverket.se/download/18.4fc05a3f164131a741815d2/1535537399180/Laropla

n_forskolan_SKOLFS_2018_50.pdf 

Migrationsverket 2018. Om asylsökande - Skola. Tillgänglig på internet: 

https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-asylsokande/Skola. 

Migrationsverket 2018. Om ensamkommande barn och ungdomar. Tillgänglig på internet: 

https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-

ungdomar.html 

Migrationsverket. (2015a). Inkomna ansökningar om asyl, 2015. Tillgänglig på internet: 

https://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d1aab/1441106477%201

75/Inkomna+ans%C3%B6kningar+om+asyl+2015+-

%20+Applications+for+asylum+received+2015.pdf%20%5b2015-09-15%5d 

Migrationsverket. Oförändrad prognos över asylsökande och minsta balanserna på fem år 

siktas i prognosen. 2018-07-29. Tillgänglig på internet: https://www.migrationsverket.se/Om-

Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2018/2018-07-29-Oforandrad-prognos-

over-asylsokande-och-minsta-balanserna-pa-fem-ar-siktas-i-prognosen.html 

https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/download/339/578/
https://www.skolverket.se/download/18.4fc05a3f164131a741815d2/1535537399180/Laroplan_forskolan_SKOLFS_2018_50.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.4fc05a3f164131a741815d2/1535537399180/Laroplan_forskolan_SKOLFS_2018_50.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.4fc05a3f164131a741815d2/1535537399180/Laroplan_forskolan_SKOLFS_2018_50.pdf
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-asylsokande/Skola
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-asylsokande/Skola
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-ungdomar.html
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-ungdomar.html
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-ungdomar.html
https://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d1aab/1441106477%20175/Inkomna+ans%C3%B6kningar+om+asyl+2015+-%20+Applications+for+asylum+received+2015.pdf%20%5b2015-09-15%5d
https://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d1aab/1441106477%20175/Inkomna+ans%C3%B6kningar+om+asyl+2015+-%20+Applications+for+asylum+received+2015.pdf%20%5b2015-09-15%5d
https://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d1aab/1441106477%20175/Inkomna+ans%C3%B6kningar+om+asyl+2015+-%20+Applications+for+asylum+received+2015.pdf%20%5b2015-09-15%5d
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2018/2018-07-29-Oforandrad-prognos-over-asylsokande-och-minsta-balanserna-pa-fem-ar-siktas-i-prognosen.html
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2018/2018-07-29-Oforandrad-prognos-over-asylsokande-och-minsta-balanserna-pa-fem-ar-siktas-i-prognosen.html
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2018/2018-07-29-Oforandrad-prognos-over-asylsokande-och-minsta-balanserna-pa-fem-ar-siktas-i-prognosen.html


 

 

 

Skaremyr, Ellinor (2014). Nyanlända barns deltagande i språkliga händelser i förskolan. 

Karlstad: Karlstads universitet. Tillgänglig på internet: http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:731630/FULLTEXT01.pdf  

Skolverket (2015). Elever som är papperslösa - rätt till en likvärdig utbildning. Tillgänglig på 

internet: 

https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/

55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3493.pdf?k=3493 

Skolverket (2017). Interkulturellt förhållningssätt och nyanlända barn. Tillgänglig på 

internet: https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-

v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-skriv/F%C3%B6rskola/035-flera-

sprak-i-

barngruppen/del_02/Material/Flik/Del_02_MomentA/Artiklar/M35_Fsk_02A_01_Interkultur

ellt.docx 

Stier Jonas, Tryggvason Marja-Terttu, Sandström Margareta & Sandberg Anette (2012) 

Diversity management in preschools using a critical incident approach, Intercultural 

Education, 23:4, 285-296, DOI: 10.1080/14675986.2012.724877. Tillgänglig på internet: 

https://www-tandfonline-

com.lib.costello.pub.hb.se/doi/pdf/10.1080/14675986.2012.724877?needAccess=true&fbclid

=IwAR2j5azIJKJjDz6WFQbHq-C8wPJ-89bZFxUFe_ffzr2lYYJpAclgVxt0tug 

Sundberg, Bodil (2016). Verksamhetsperspektiv på förskolans naturvetenskap. 

Naturvetenskap i ett förskoleperspektiv - kreativa lärandeprocesser. I Thulin, Susanne (red). 

Malmö: Gleerups utbildning AB. Kap. 2 ss. 31-47. 

Tillgänglig på internet: https://search-proquest-

com.lib.costello.pub.hb.se/eric/docview/889925039/C3F264FC2A954ABDPQ/4?accountid=9

670 

Wångersjö, Maria (2017). Nyanlända i förskolan: barnets bästa mottagande. Första upplagan 

Stockholm: Gothia fortbildning 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:731630/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:731630/FULLTEXT01.pdf
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3493.pdf?k=3493
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3493.pdf?k=3493
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3493.pdf?k=3493
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-skriv/F%C3%B6rskola/035-flera-sprak-i-barngruppen/del_02/Material/Flik/Del_02_MomentA/Artiklar/M35_Fsk_02A_01_Interkulturellt.docx
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-skriv/F%C3%B6rskola/035-flera-sprak-i-barngruppen/del_02/Material/Flik/Del_02_MomentA/Artiklar/M35_Fsk_02A_01_Interkulturellt.docx
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-skriv/F%C3%B6rskola/035-flera-sprak-i-barngruppen/del_02/Material/Flik/Del_02_MomentA/Artiklar/M35_Fsk_02A_01_Interkulturellt.docx
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-skriv/F%C3%B6rskola/035-flera-sprak-i-barngruppen/del_02/Material/Flik/Del_02_MomentA/Artiklar/M35_Fsk_02A_01_Interkulturellt.docx
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-skriv/F%C3%B6rskola/035-flera-sprak-i-barngruppen/del_02/Material/Flik/Del_02_MomentA/Artiklar/M35_Fsk_02A_01_Interkulturellt.docx
https://www-tandfonline-com.lib.costello.pub.hb.se/doi/pdf/10.1080/14675986.2012.724877?needAccess=true&fbclid=IwAR2j5azIJKJjDz6WFQbHq-C8wPJ-89bZFxUFe_ffzr2lYYJpAclgVxt0tug
https://www-tandfonline-com.lib.costello.pub.hb.se/doi/pdf/10.1080/14675986.2012.724877?needAccess=true&fbclid=IwAR2j5azIJKJjDz6WFQbHq-C8wPJ-89bZFxUFe_ffzr2lYYJpAclgVxt0tug
https://www-tandfonline-com.lib.costello.pub.hb.se/doi/pdf/10.1080/14675986.2012.724877?needAccess=true&fbclid=IwAR2j5azIJKJjDz6WFQbHq-C8wPJ-89bZFxUFe_ffzr2lYYJpAclgVxt0tug
https://search-proquest-com.lib.costello.pub.hb.se/eric/docview/889925039/C3F264FC2A954ABDPQ/4?accountid=9670
https://search-proquest-com.lib.costello.pub.hb.se/eric/docview/889925039/C3F264FC2A954ABDPQ/4?accountid=9670
https://search-proquest-com.lib.costello.pub.hb.se/eric/docview/889925039/C3F264FC2A954ABDPQ/4?accountid=9670


 

 

 

 

BILAGOR 

 

Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Bakgrundsfrågor: 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare?  

Case 

Farad, 3,5 år gammal, kom till Sverige för 6 månader sedan tillsammans med sin pappa. Hans 

mamma och lillasyster är kvar i Syrien och de har inte haft någon kontakt sedan de flydde till 

Sverige. Nu är det dags för Farad att börja på förskolan, och pappan uttrycker oro kring sonens 

psykiska hälsa.  

1. Kan du beskriva övergripligt hur en integreringsprocess kring detta barnet skulle se ut 

hos er? (Från första mötet och framåt)  

• Vad anser du är speciellt viktigt i mötet med nyanlända barn?  

2. Hur bidrar du som förskollärare till att integrera barn med utländsk bakgrund i 

barngruppen?  

3. Hur ser din erfarenhet ut kring att integrera nyanlända barn i förskolan? 

• Har du erfarenhet kring mottagande av ett flyktingbarn?  

• Om ja, blir integreringsprocessen annorlunda?   

4. Vilken/vilka är den största utmaningen vid en integreringsprocess?   

5. Vad innebär begreppet nyanländ för dig?  

6. Vad innebär begreppet integrering för dig?  

7. Har du något du vill ta upp?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2 

Missivbrev till förskollärare i xxxx kommun och xxxx kommun 

 

Hej!  

Vill Du medverka i en studie angående integrering av nyanlända barn i förskolan?   

Vi är lärarstuderande vid Högskolan i Borås och läser lärarutbildningen med inriktning mot 

förskolan. Vi läser nu sista terminen och ska skriva ett examensarbete om hur integrering av 

nyanlända barn ser ut i förskolan. 

 

Syftet med arbetet är att undersöka hur förskollärare arbetar med att integrera nyanlända barn i 

förskolans verksamhet. Idag kommer många nyanlända barn till Sverige och ska integreras i 

den svenska förskolan, för många av dessa barn kan det vara en ny och okänd miljö.  

 

Studien riktar sig till förskollärare som arbetar på förskolor i xxxx kommun samt xxxx 

kommun. Genom personliga intervjuer kommer vi att ställa undersökande frågor till Dig som 

deltar angående Dina tankar och/eller erfarenheter kring integrering av nyanlända barn i 

förskolan. 

 

Är Du intresserad av att delta i vår undersökning ber vi Dig kontakta Louise om Du arbetar i 

xxxx och Sandra om Du arbetar i xxxx så snart som möjligt för att vi tillsammans ska komma 

fram till en tid för en intervju. Vi uppskattar att intervjun kommer ta ca. 30 minuter till 1 timme.  

 

Deltagandet är frivilligt och inga personuppgifter kommer att nämnas i arbetet. Svaren kommer 

att behandlas konfidentiellt och kommer inte att kunna kopplas till enskild individ eller 

arbetsplats i det slutliga examensarbetet. I samband med intervjutillfället kommer en 

samtyckesblankett fyllas i för att Du ska känna dig säker på att Dina uppgifter hanteras på rätt 

sätt.  

 

Med vänliga hälsningar: 

Louise Borhult och Sandra Eriksson 

                    

Kontakt: 

Louise Borhult - XXXX 

Tel: 0720 XXXXXX 

E-post: XXXX 

 

Sandra Eriksson - XXXX 

Tel: 0709 XXXXXX 

E-post: XXXX 

  

Handledare: 

Susanne Klaar 

E-post: XXXX 
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