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Sammanfattning 
Att flytta till ett nytt land och anpassa sig till ett nytt språk, en annan kultur och nya normer 

och värderingar innebär en stor livsförändring. Syftet med denna studie är att belysa hur 

förskollärare arbetar med integration av nyanlända i förskolan med fokus på kultur och språk. 

Vidare, att undersöka vilka förutsättningar förskollärare anser är nödvändiga för en 

fungerande integration i förskolan. Kvalitativa intervjuer med fem verksamma förskollärare 

genomfördes vilket analyserades utifrån ett interkulturellt-och monokulturellt perspektiv. 

Resultaten visar att ett interkulturellt förhållningssätt i arbetet med en mångkulturell 

barngrupp, där barns olikheter ska synliggöras underlättar integrationen. Egenskaper som är 

viktiga är lyhördhet, flexibilitet, ödmjukhet och att vara en trygg vuxen. Förskollärarna i 

studien anser även att bakgrundsinformation om barnet och en god familjesamverkan är en 

viktig förutsättning. Fortsättningsvis visar resultatet att förskollärarna i studien arbetar med 

ord-kort, rim och ramsor och böcker för att utveckla språkutvecklingen hos nyanlända barn, 

både sitt modersmål och det svenska språket. När det handlar om synliggörande av andra 

kulturer visar resultatet på olikheter i arbetssättet hos förskollärarna. Några arbetar aktivt med 

att synliggöra andra kulturer i förskolans miljö och i firandet av traditioner, medan andra 

anser att detta är ett stort utvecklingsområde.  

 

Nyckelord: Nyanlända, kultur, språkutveckling, integration, förskola  

 

Abstract 

Moving to a new country and adjusting to a new language, a different culture and new norms 

and values is a big change in life. The aim of this study is to illuminate how pre-school 

teachers work with integration of newly arrived children in preschool with a focus on culture 

and language. Further, to investigate important pre-conditions for a good integration in pre-

school. Qualitative interviews were conducted with five active pre-school teachers. The 

interviews were analyzed from a intercultural and monocultural perspective. The results show 

that an intercultural approach in the work of a multicultural child group, where children’s 

differences should be visible. Important characteristics of a preschool teacher is 

responsiveness, flexibility, humility ad being a confident adult. The preschool teachers in the 

study also considered background information about the child and a good family relationship 

as important pre-conditions. Further, the result shows that the preschool teachers in the study 

work with word card, rhyme and jingle and books to develop newly arrived children’s 

language development, both their native language and the Swedish language. When it comes 

to visualization of other cultures the result are inconclusive. Some of the preschool teachers 

worked actively with introducing other cultures in the preschool environment and in 

celebration of traditions, while others consider it as a major development area. 
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1. Inledning 
Det går inte att blunda för hur det ser ut i världen idag och det har blivit allt mer vanligt att 

människor tvingas fly sina hem. På nyheterna rapporteras hur familjer flyr i överbefolkade 

båtar över Medelhavet och vistas i trånga lastbilar på Europas vägar. Allt för att ta sig till en 

fristad från krig och våld. Allt för att överleva.  

    Enligt Migrationsverket (2017) var det 28 939 personer som sökte asyl i Sverige 2016 och 

många av dessa var barn, både ensamkommande men också barn som anlände tillsammans 

med sina familjer och släktingar. Det innebär stor livsförändring för människor att komma till 

ett nytt land där de snabbt ska anpassa sig till ett nytt språk, en annan kultur och nya normer 

och värderingar. Detta gäller även barnen som ska börja på en svensk förskola. Bozarslan 

(2001) menar därför att förskolan är en viktig representant för dessa nyanlända familjer och 

deras barn. Som förskollärare har vi ett ansvar för att få barnen att känna trygghet i förskolans 

verksamhet och den svenska kulturen, utan att de ska känna att de måste förneka eller avvisa 

den kultur de vuxit upp med. 

    I förskolans läroplan står det att förskolan ska bidra till att barn som tillhör de nationella 

minoriteterna och de med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet 

(Skolverket, 2016:6). Eftersom förskolan många gånger är det första dagliga mötet med den 

svenska kulturen är mottagandet väldigt viktigt. Beroende på hur familjen upplever 

bemötandet kan deras inställning och förmåga att integreras påverkas. Dock kan det vara en 

svårighet för förskolans personal att veta vilket förhållningssätt de bör inta för att skapa ett 

äkta möte med familjen (Ellneby, 2007). Ellneby (2007) skriver att arbetet med nyanlända 

barn kan väcka starka reaktioner från förskollärare. Hennes studie visar att många 

förskollärare upplever att kunskapen kring nyanlända barn inte är tillräcklig. Det finns en 

osäkerhet i hur förskollärare ska ta emot barnen och deras familjer, men också hur den 

språkliga delen av mötet ska fungera. Författaren menar vidare att misstag i kulturmöten 

visserligen kommer att förekomma, men trots detta är det bättre att göra misstag än att inte 

försöka alls. Eftersom många förskollärare upplever en osäkerhet med arbetet kring nyanlända 

vill denna studie undersöka förskollärarnas syn på förskolans uppdrag och vilka 

förutsättningar och faktorer som finns gällande arbetet med integration kring nyanlända barn. 

I syfte att göra detta kommer fem verksamma förskollärare på tre olika förskolor att intervjuas 

för att ge sin syn på detta arbete. 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att belysa hur förskollärare arbetar med integration av nyanlända i 

förskolan, samt vad de ser som viktiga förutsättningar för en fungerande integration. Vidare 

syftar studien till att undersöka hur olika kulturer synliggörs i förskolans verksamhet.  

1.2 Frågeställningar 

 

 Vilka förutsättningar anser förskollärare är viktiga i arbetet med integration i 

förskolans verksamhet? 

 Hur arbetar förskollärare med språkutvecklingen hos nyanlända barn? 

 Hur synliggör förskollärare andra kulturer i förskolans verksamhet?  
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2. Begreppsdefiniering och fortbildning 
Begrepp kan ha olika betydelse för olika människor, varför de behöver definieras och förklara 

närmare. Detta för att det blir tydligt för läsaren vilken betydelse begreppen har i detta arbete.  

    En nyanländ person är någon som har fått boende i en kommun och beviljats 

uppehållstillstånd på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl. Även släktingar till dessa 

personer definieras som nyanlända. En nyanländ person betraktas som nyanländ två till tre år, 

d.v.s. tiden som han eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser (Migrationsverket, 

2016).  

    Kultur är ytterligare ett begrepp som behöver förklaras närmare. Kultur beskrivs som en 

grupp där människor delar regler, värden och symboler som överförs från generation till 

generation (Angel & Hjern, 2004). I begreppet kultur kan även etik, moral, religion, livsstil 

och klass ingå (Wångersjö, 2017).  

    Slutligen, Integration är ett begrepp som Bozarslan (2001) beskriver som möten mellan 

människor, där individer ger och tar. I mötet så har alla lika värde oavsett ursprung, kön, 

hudfärg, religion, livsuppfattning etc. Fortsättningsvis nämner författaren integration som 

någonting som hela tiden utvecklas, som kulturer och relationer, i samverkan med varandra. 

Resultatet av det kan sedan bli något helt nytt. Det behöver inte vara mer av en kultur eller 

mindre av någon annan. Bozarslan (2001) menar att en gemensam integration kräver att båda 

parter vill vara med och att alla får vara med som de är. Denna studie utgår från Bozarslans 

definition av integration.  

2.1 Läslyftet 

Under rubriken resultat och analys kommer kompetensutvecklingen Läslyftet att belysas. 

Syftet med att göra en kort redogörelse för Läslyftet är att den som inte är verksam i 

förskolans värld ska få en större förståelse och inblick i vad kompetensutvecklingen kan 

innebära och bidra med. Inom förskolans verksamhet finns det olika fortbildningar. Läslyftet 

är något som ska kunna gynna alla barn, även barn som lär sig svenska som andra språk. 

Läslyftet riktar inte in sig specifikt mot nyanlända barn, men det ger kompetenser som kan 

vara bra att ha i mötet med nyanlända barn.  

    Läslyftet är en kompetensutvecklingsinsats där pedagoger får möjlighet att utveckla 

kunskaper kring språk-, läs- och skrivutveckling. Denna kompetensutveckling bygger på 

kollegialt lärande direkt i verksamheten, vilket innebär att förskollärarna inte behöver lämna 

förskolan för att åka iväg på denna kurs. Däremot behöver den som ska hålla i och leda 

utbildningen i verksamheten lämna arbetsplatsen ett få tal gånger för att genomföra en 

handledarutbildning. 

    Kompetensutvecklingen går till på följande vis: Det finns olika moduler att bearbeta inom 

utbildningen och varje modul har fyra steg som ska genomföras och prövas i verksamheten. 

Detta innebär att grupperna behöver tid för egen förberedelse, tid för planering och tid för 

reflektion och uppföljning. Under träffarna diskuteras didaktiska frågor, 

undervisningssituationer och ledarskapsfrågor. De lyfter även problem och svårigheter som 

har/kan uppstå, samt att de går in i ett kritiskt förhållningssätt, där de granskar egna och 

andras aktiviteter. Läslyftet i förskolan är främst för förskollärare, men om personen som 

organiserar fortbildningen lokalt tycker det är lämpligt, kan även annan personal ingå i 

gruppen, t.ex. barnskötare. Dock ska det alltid finnas en förskollärare i varje grupp 

(Skolverket, 2017).  
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3. Litteraturgenomgång 
Denna litteraturgenomgång inleds med en kort bakgrund för hur nyanländas situation kan te 

sig när de kommer till Sverige samt ett kortare inslag om vad förskolans läroplan framhåller. 

Därefter kommer studiens teoretiska utgångspunkter, monokulturellt-och interkulturellt 

synsätt, att redogöras för. Avslutningsvis diskuteras betydelsen av kulturer, familjesamverkan 

och språket i relation till integration av nyanlända. 

3.1 Bakgrund och styrdokument 

Att komma till ett nytt land innebär en stor omställning för de nyanlända. Resan till Sverige 

kan ha varit en kort resa på bara några timmar, eller en lång process som sträckt sig över 

månader, eller till och med år, och familjen kan i vissa fall behövt flytta flera gånger och där 

med upplevt många separationer (Wångersjö, 2017). En landsflykt kan upplevas på olika sätt, 

och varje upplevelse är unik. Det alla människor på flykt dock har gemensamt är att 

landsflykten kommer att påverka dem under lång tid i det nya landet (Angel & Hjern, 2004). 

Angel och Hjern (2004) nämner två dimensioner av landsflykt: sorg och konfrontation. 

Sorgen över allt som gått förlorat när de tvingats överge sitt hemland och konfrontationen 

med det nya landets språk och den nya kulturen. De möter en ny folkgrupp med andra 

traditioner och normer som reglerar det vardagliga livet (Al-Baldawi, 2014).   

    Al-Baldawi (2014) menar att det är en stor utmaning att få syn på de sociokulturella 

koderna och tolka dessa. Detta är inget som någon kan läsa sig till, istället blir det en lärdom i 

mötet med människor inom den nya kulturen. Enligt Bozarslan (2001) behöver de nyanlända 

barnen bekanta sig med den nya kulturen och uppleva de svenska högtiderna och 

traditionerna, just för att ta till sig de kulturella koderna som kan ge dem möjlighet att känna 

gemenskap med de svenska barnen och det svenska samhället. Författaren menar att det är 

viktigt att ge barnen valmöjligheter, att erbjuda den svenska kulturen utan att kräva att den 

tidigare kulturen ska ersättas. Det är viktigt att barnen får känna att de kan ta till sig av den 

svenska kulturen samtidigt som de behåller kulturen de vuxit upp med. Författaren hävdar 

vidare att det är minst lika viktigt att acceptera och respektera barnets och föräldrarnas kultur. 

Risken är annars att barnet hamnar i en lojalitetskonflikt där föräldrarnas och barnets kultur 

inte ses som lika värdefull.  

    Den växande rörligheten över nationsgränserna skapar en kulturell mångfald i förskolan, 

som ger barnen möjligheter att grundlägga respekt och aktning för varje människa oavsett 

bakgrund (Skolverket, 2016:4). I läroplanen ingår olika uppdrag som förskollärare ska sträva 

efter, bland annat att överföra värden, traditioner och historia, språk och kunskaper från 

generation till generation (Skolverket, 2016). Nedanför redovisas ytterligare uppdrag och 

strävansmål som kan kopplas till arbetet med nyanlända barn.  

 

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

barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och 

värderingar. Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna 

och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet.” 

(Skolverket, 2016:6) 

 ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor 

har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.” 

(Skolverket, 2016:8) 

 ”Arbetslaget ska samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med 

föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan.” (Skolverket, 2016:9) 
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 ”Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska 

utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska 

som på sitt modersmål.” (Skolverket, 2016:10) 

3.2 Monokulturellt- och interkulturellt förhållningssätt 

Ett monokulturellt förhållningssätt är något som tidigare varit dominerande inom förskolans 

verksamhet. Detta förhållningssätt innebär att andra kulturer ses som avvikande samtidigt som 

den svenska kulturen setts som normen(Wångersjö, 2017). Wångersjö (2017) menar att det är 

sällan som pedagoger uttryckt att det är den svenska kulturen som dominerar och som ska 

uppmärksammas, samtidigt som det i det praktiska arbetet blir tydligt då det enbart är de 

svenska traditionerna och högtiderna som uppmärksammas och endast det svenska språket 

som utvecklas. Lahdenperä (2011) menar att argumentet på förskolorna har varit att barnen 

inte kommer att klara sig långt i det svenska samhället om de inte lär sig den svenska kulturen 

och språket. Dock anser författaren att förmågan att kunna tala flera språk är givande även för 

det omgivande samhället och inte bara för individen. Att tala fler språk ökar även potentialen 

för individen att kunna söka utbildning och arbete i andra delar av världen och blir därmed 

även en tillgång i en allt mer globaliserad värld.  

    I en mångkulturell barngrupp ges många tillfälligheter att prata om likheter och olikheter. 

Om verksamheten präglas av ett monokulturellt förhållningssätt så undviks det att prata om 

olikheter, att ta upp saker som avviker från den svenska normen. Detta medför att om 

kulturella uttryck presenteras för barngruppen så framställs barn med annan kulturell 

bakgrund än den svenska som ovanliga, vilket skapar en “vi och dem- känsla”. Barnen med 

svenska rötter är “vi” och de andra barnen blir “dem” (Wångersjö, 2017).  

    Lahdenperä (2011) menar att vårt samhälle har genomgått stora förändringar de senaste 

åren, från att ha varit en homogen och monokulturell nation till att bli mångkulturell och 

internationell. Denna utveckling har gjort att även förskolorna fått genomgå en stor 

förändring, och de flesta förskolor idag har gått från att ha ett monokulturellt förhållningssätt 

till att idag ha ett interkulturellt förhållningssätt. Ett interkulturellt förhållningssätt innebär att 

mångfalden i barngruppen ses som berikande och att kulturella skillnader förstås som ett 

hjälpmedel för att barnen ska kunna se varandras olikheter, skapa förståelse och respekt 

(Wångersjö, 2017). Lahdenperä (1999) hävdar även att ett interkulturellt förhållningssätt 

bygger på ett jämlikt förhållande mellan människor, där ingen har makten att fastslå vad 

någon annans kultur innebär.  
    Idag finns det fler än hundra olika modersmål i förskolans verksamhet, alltifrån samiska till 

jiddisch, vilket också gör att det finns en hel del kulturella skillnader i barngruppen. För att 

inta ett interkulturellt förhållningssätt i en mångkulturell barngrupp gäller det att inkludera 

alla barnen och att lyfta fram alla barns kompetenser som lärorika och värdefulla 

(Lahdenperä, 2011). I förskolans styrdokument (Skolverket, 2016) står det att förskolan ska 

präglas av ett interkulturellt förhållningssätt, vidare säger läroplanen att förskolan ska 

utveckla barnens förmåga till empati och omtanke om andra, liksom öppenhet och respekt för 

skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt (Skolverket, 2016:4). Att säga att 

förskolan har ett interkulturellt förhållningssätt är enkelt, däremot behöver förskollärare även 

visa detta i praktiken (Lahdenperä och Lunneblad refererad i Wångersjö, 2017). Hartman och 

Torstenson-Ed (1986) anser att barn i mångkulturella grupper ofta visar stor nyfikenhet och 

öppenhet till varandras etniska bakgrund, vilket i sin tur kan motverka konflikter och 

fördomar. Lahdenperä (2011) menar att det inte bara är positivt för barnen att ha ett 

interkulturellt förhållningssätt i förskolan, även föräldrasamverkan kan bli bättre. Författaren 

menar på att om en pedagog är nyfiken på andra perspektiv, sänder det också ut positiva 

signaler till föräldrarna.  
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3.3 Öppenhet för olika kulturer 

Al-Baldawi (2014) anser att kultur kan ha en mängd olika definitioner beroende på 

vetenskaplig- eller yrkestillhörighet. I förskolans läroplan står kultur för värden, traditioner 

och historia, språk och kunskaper (Skolverket, 2016). Fortsättningsvis står att förskolans 

uppdrag är att föra vidare ett kulturarv från en generation till nästa. Ellneby (2007) påpekar att 

i mötet med andra kulturer behöver förskollärare ha kunskap och förståelse om andra kulturer. 

Författaren menar dock att det är svårt att skaffa sig kulturkompetens. Däremot kan 

förskollärare försöka utveckla kulturförståelse, vilket kan leda till en större förståelse för barn 

och föräldrar med en annan kultur. Ellneby (2007) framhäver att föräldrar med en annan 

kulturell bakgrund än svenska kan vara till stor hjälp när det gäller att ta till sig kunskap om 

andra kulturer. Författaren hävdar även att personal med olika kulturella bakgrunder är en 

tillgång i arbetet med att skapa en öppenhet inför andra kulturer. De kan förmedla kunskap 

och förhållningssätt som ger möjlighet till att öka förståelsen. Ellneby (2007) skriver att vissa 

egenskaper så som öppenhet, nyfikenhet, ödmjukhet och respekt för andra människor, kan 

underlätta utvecklingen av kulturförståelse.  

    I alla kulturer finns det oskrivna lagar och regler kring sättet att leva, och hur dessa lagar 

och regler inverkar på sociala relationer kan variera från ett land till ett annat (Al-Baldawi, 

2014). Wångersjö (2017) menar dock att kultur inte är landspecifikt, och att alla människor 

inte delar samma kultur även om de bor i samma land. Varje människa har en egen kulturell 

bakgrund, med särskilda erfarenheter, tankesätt och en särskild familjehistoria. Al-Baldawi 

(2014) anser att vi har lätt för att dra alla från samma etniska grupp över en kam, och detta på 

grund av vår okunskap. Vi måste förstå att varje människa är unik, vilket också medför att 

människor kan ha olika livsstilar och värderingar trots att de är från samma land.  

 

3.3.1 Kulturkrockar i förskolan 

I mötet med människor från andra kulturer och med andra värderingar kan kulturkrockar 

uppstå. Det som ses som acceptabelt i en kultur kan betraktas som konstigt och annorlunda i 

en annan (Bozarslan, 2001). Mayi (2009) skriver att kulturkrockar blir ofrånkomligt i det nya 

landet. De grundläggande värderingarna som nyanlända bär med sig från sitt hemland, blir 

direkt utmanat i det land de flyr till. Detta för att det nya landets ekonomiska och sociala 

förhållanden ser annorlunda ut och ställer andra krav. Vanliga kulturkrockar som kan uppstå i 

förskolans verksamhet enligt Bozarslan (2001) och Ellneby (2007) handlar till exempel om 

tid, kläder och sjukdomar.  

    Att inte passa tider kan skapa frustration i förskolans verksamhet (Bozarslan, 2001). I vissa 

kulturer styr inte klockan ens vardag som den kan göra i den svenska kulturen. Författaren 

menar på att förskolan styrs av vissa rutiner som kräver planering och personal, och då kan 

det vara frustrerande när föräldrar inte meddelar att barnet ska vara hemma för dagen. 

Bozarslan (2001) hävdar att förskollärare behöver vara tydliga med vad de förväntar sig av 

föräldrarna. Om förskollärare kan komma överens med föräldrarna om regler underlättar det 

att ta diskussionen när överenskommelserna bryts. 

    Ett annat problem som kan uppstå mellan föräldrar och personalen i förskolan är när 

föräldrarna inte tar med de kläder som behövs för att barnet ska kunna vistas ute oavsett väder 

(Bozarslan, 2001). Författaren nämner att i andra kulturer är barnen oftast bara ute när det är 

fint och varmt väder. Detta kan medföra att föräldrar med en annan kulturell bakgrund än den 

svenska kan känna en oro över att deras barn kan bli sjuka på grund av det kalla och det 

regniga vädret. Ellneby (2007) anser att det är viktigt att förskollärare respekterar föräldrarnas 

kulturella vanor samtidigt som förskollärare måste klargöra att barnen behöver få frisk luft 

och motorisk träning dagligen, men även att barnen sover bättre om det får vistas ute.  

    Ellneby (2007) anser att synen på sjukdomar är olika i olika kulturer. I den svenska 

kulturen dominerar synsättet att vara sjuk och febrig på förskolan kan vara ansträngande för 
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ett barn, då barnen aktiveras mycket under dagen. Vidare framhålls att det finns en stor 

smittrisk och andra barn kan bli sjuka. Det finns dock kulturer som har en annan syn på 

sjukdom, vilket förskolan bör vara medveten om. Bozarslan (2001) menar att om förskollärare 

nekar vistelsen på förskolan på grund av sjukdom när barnet hör på finns en risk att barnet 

känner sig utanför och inte välkommen. Därför är det viktigt att förskolläraren tar föräldern åt 

sidan och förklarar situationen när barnet inte hör på.   

3.4 Föräldrasamverkan 

Samverkan med föräldrar bygger på öppna dialoger, det ska inte enbart vara den ena parten 

som talar om hur det ska vara (Ellneby, 2007). Björk-Willén (2013) menar att den absolut 

viktigaste och vanligaste platsen där samverkan mellan föräldrar och förskola sker är i 

”tamburen” på förskolan. Det är en plats för kontakt, överlämning och information. 

Författaren anser att det krävs engagemang och intresse från båda parter, för att bygga upp en 

bra relation mellan förskola och hemmet. Wångersjö (2017) skriver att relationen mellan 

förskolan och hemmet har en stor betydelse för hur barnet kommer att utvecklas och trivas i 

förskolan. För att skapa en bra relation krävs det även att pedagogerna och föräldrarna förstår 

varandra.  

    Lahdenperä (2011) skriver att det ibland kan behövas en tolk för de föräldrar som inte har 

någon kunskap om det svenska språket. För att undvika missförstånd kan en tolk vara ett 

betydelsefullt hjälpmedel (Al-Baldawi, 2014). En viktig utgångspunkt när pedagoger anlitar 

en tolk är att stämma av med tolken att det finns en gemensam förståelse av samtalets 

innehåll. En annan väsentlig punkt att ha i åtanke är att alla ord som finns på svenska, inte 

finns på andra språk. Därför behöver förskollärare vara tydliga, speciellt när begrepp används 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten 2017). Ett vanligt tillfälle att använda tolk är vid 

inskolningsprocesser. Vid inskolningssamtal förklarar pedagogerna för föräldrarna hur de 

arbetar i verksamheten, rutiner under vardagen och annat som kan vara bra för familjen att 

veta. Familjerna får även möjlighet att berätta vad deras barn har för intressen och behov. De 

har även chans att lyfta egna frågor och funderingar, samt berätta om eventuella svåra 

upplevelser som barnet kan ha varit med om (Wångersjö, 2017). Författaren menar att 

föräldrarnas berättelser kan vara till stor hjälp när pedagogerna ska tolka barnens handlingar 

och påbörja en process där barnets erfarenheter och funderingar bearbetas. Wångersjö (2017) 

menar vidare att tillit och trygghet mellan pedagoger och föräldrarna måste byggas upp så att 

föräldrar kan känna förtroende för att prata om familjens livssituation. Det är viktigt att 

pedagogerna förmedlar till föräldrarna att det är de själva som avgör hur mycket och vad de 

vill berätta, samt att det som de väljer att berättar stannar hos pedagogerna.  

    Bozarslan (2007) hävdar att det även kan vara till en stor fördel om förskolan har 

kulturkompetenta pedagoger i verksamheten, något som författaren kallar kulturtolkar. Med 

kulturtolk menar författaren att en vikarie eller en anställd förskollärare har samma kulturella 

bakgrund som finns i barngruppen. De kan hjälpa den nyanlända familjen att göra den 

svenska förskolan begriplig för dem. Kulturtolkarna kan vara en positiv förebild för 

familjerna, men också hjälpa barnen att skapa en trygg identitet. Författaren menar vidare att 

kulturtolkarna kan fungera som en mellanhand mellan den svenska kulturen och föräldrarnas 

kultur.  

3.5 Att använda språket  

Den första kontakten som nyanlända får med det svenska språket är oftast via förskolan 

(Ellneby, 2007). Wångersjö (2017) anser att under den första tiden måste de nyanlända barnen 

även få tillgång att använda sitt modersmål. Även om barnet ännu inte lärt sig att prata, 

behöver de nyanlända barnen höra sitt modersmål. Författaren menar vidare att det kan vara 

till hjälp om det finns personal i barngruppen som kan barnets språk. Det finns även många 
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IT-verktyg att ladda ner på exempelvis surfplattan, såsom pek-appar och olika 

översättningsprogram. Att inte förstå det svenska språket ger en otrygg situation för de 

nyanlända barnen. Därför menar Wångersjö (2017) att det inte bara är de nyanlända som ska 

lära sig svenska. Det är lika viktigt att förskollärare lär sig några ord på barnets språk och på 

så sätt försöker skapa en trygghet för dessa barn.  

    Att ha ett välutvecklat modersmål är en förutsättning för att lära sig det svenska språket på 

ett bra sätt (Ellneby, 2007). Författaren menar att de barn som stärker sitt modersmål, 

samtidigt som de tar till sig svenskan, får en positiv flerspråkighet och dessutom tillgång till 

två kulturer. Även förskolans läroplan tar upp att det är viktigt att barn med utländsk 

bakgrund får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. De barn som 

utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska (Skolverket, 2016). Den 

viktigaste drivkraften för att utveckla ett språk är viljan att kommunicera. Förskollärare måste 

därför tänka på att använda det svenska språket så mycket som möjligt och på rätt sätt. Det är 

viktigt att benämna allt som de ser och gör, att undvika användningen av ersättningsord och 

använda sig av fullständiga meningar (Ellneby, 2007).  

    Om förskolans verksamhet vill uppnå ett positivt resultat när det gäller språkutvecklingen 

hos nyanlända barn, anser Bozarslan (2001) att förskollärare bör utgå från var barnet befinner 

sig och deras tidigare erfarenheter och kunskaper. Författaren menar att barn behöver massor 

av erfarenheter av samspel och upplevelser där svenska språket kan utvecklas. När barn ska 

lära sig ett nytt språk är det avgörande att de får möjlighet att både höra och tala det nya 

språket (Annick De Houwer refererad i Puskás, 2013). I Skolverkets stödmaterial (2013) tas 

det upp att språkutvecklingen gynnas bäst om språket används i meningsfulla sammanhang i 

förskolans vardag. Förskollärare kan utveckla och nyttja rutiner i förskolans verksamhet, 

såsom påklädning, blöjbyten eller matsituationen, som främjar språkutvecklingen för alla 

barn. I dessa vardagssamtal får barnen tillfälle att skaffa sig språkkunskaper. I stödmaterialet 

står det även att högläsning kan bidra till att öka barns ordförråd, textförståelse och förmåga 

att uttrycka sig samt till att utveckla den kunskap som krävs för en lyckad läs- och 

skrivutveckling. Även Skolverket (2013) tar upp att förskollärare ska utgå från barnens nivå. 

Vid högläsning i förskolan samlas oftast flera barn, vilket kan göra det svårt för förskollärarna 

att välja ut en bok som ligger strax över barnens språkutvecklingsnivå. Detta anses vara ett 

dilemma som kan uppstå då barns språkutveckling ligger på olika nivåer. Puskás (2013) 

menar att det är en utmaning för förskollärare att planera språkutvecklande aktiviteter på ett 

inkluderande sätt, där alla barns individuella behov blir tillgodosedda. Det kan då underlätta 

om barngruppen indelas i olika små grupper, där barnen får liknande språkliga utmaningar 

utifrån sina behov.  
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4. Metod 

Nedan kommer metodval och tillvägagångssätt för insamlandet av data att redovisas och 

problematiseras. Inledningsvis kommer valet av metod att motiveras och tydliggöras, följt av 

motivering för urvalet och en diskussion gällande hur studien tagit hänsyn till 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. För-och nackdelar med undersökningsmetod och 

datainsamling och databearbetning, samt problematisering av urval kommer att diskuteras i 

den löpande texten.  

4.1 Undersökningsmetod 

Det övergripande syftet med denna studie är att belysa hur förskollärare arbetar med 

integration av nyanlända i förskolan. Vidare syftar studien till att synliggöra viktiga 

förutsättningar för en fungerande integration, samt hur olika kulturer synliggörs i förskolans 

verksamhet. För att nå detta syfte genomfördes kvalitativa intervjuer med fem förskollärare. 

En kvalitativ intervju innebär att samtalet har en bestämd inriktning och det är informantens 

uppfattningar och föreställningar som är av intresse (Kihlström, 2007). Att genomföra 

kvalitativa intervjuer har både för-och nackdelar. Enligt Kihlström (2007) är fördelen med en 

kvalitativ intervju att den ger en djupare förståelse samt att informantens erfarenheter och 

upplevelser synliggörs. Nackdelen är att det är tidskrävande att genomföra flera intervjuer och 

sammanställa materialet. Ytterligare en nackdel är att den så kallade intervjuareffekten d.v.s. 

att den som genomför intervjun riskerar att påverka respondenten. För att undvika 

intervjuareffekten ställdes öppna frågor och respondenterna fick god tid på sig att fundera och 

tänka igenom sina svar. Under intervjun sammanfattade intervjuaren delar kring varje fråga, 

för att vara säker på om svaret uppfattats på rätt sätt. I slutet av varje intervju fick 

respondenterna även frågan om de ville tillägga något ytterligare.  

4.2 Urval 

Utifrån syftet valdes verksamma förskollärare på tre förskolor som under det senaste åren 

tagit emot många nyanlända familjer ut. Kontakt togs med tre förskolechefer via mejl, där 

syftet och genomförandet med studien förklarades samt att det primärt var förskollärarnas syn 

på integration som var av intresse i denna studie. I mejlet bifogades ett missivbrev (se Bilaga 

1) som förskolecheferna sedan vidarebefordrade till förskollärarna. Två av förskolecheferna 

valde att skicka ut en intresseanmälan till alla medarbetare, medan den tredje förskolechefen 

själv valde vilka förskollärare hen tyckte vi skulle kontakta. Dessa kontaktades via mejl där 

även missivbrevet bifogades. De förskollärare som hade visat intresse samt de som valts ut av 

förskolechefen kontaktades därefter via telefon där tid och plats för en intervju bestämdes. 

Respondenterna arbetade på olika avdelningar med olika åldersgrupper. 

    Ett problem med att förskolechefen själv valde ut respondenter är att det kan finnas en risk 

att förskolan framstår som felfri. Men efter att de två förskollärare som förskolechefen valt ut 

hade intervjuats fick vi kontaktuppgifter till ytterligare en verksam förskollärare som jobbar 

inom samma arbetslag, som hade stor kunskap kring området. Detta innebär att resultaten 

även grundas på intervju med en förskollärare som inte förskolechefen valt ut, något som 

höjer studiens tillförlitlighet. Ett annat problem kan vara att förskolechefen inte tänker igenom 

sitt val av respondenter och att någon med ringa erfarenhet av att arbeta med nyanlända barn 

valts ut. Dock framkom under intervjuerna att detta inte var fallet, de två respondenter som 

förskolechefen valde ut arbetar på en förskola där det finns många utlandsfödda barn i 

barngruppen och att förskollärarna därmed har stor kunskap inom området.  

    Initialt var sju intervjuer inplanerade, men en av respondenterna valde att avbryta sin 

medverkan på grund av att hen upplevde en osäkerhet kring ämnet i sig. Ytterligare en 

förskollärare uttryckte att hens erfarenhet av att arbeta med nyanlända barn var låg men att 

hen ändå kunde medverka i studien. Utifrån intentionen att erhålla välgrundad information 
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och höja studiens trovärdighet togs dock beslutet att inte inkludera denna förskollärare i 

studien.  

    Samtliga respondenter blev såväl muntligt som skriftligt (se bilaga 2) informerade om 

studiens syfte och frågeställningar, de gavs möjlighet att ge samtycke till deltagandet och 

informerades om att de hade möjlighet att avbryta intervjun när som helst. De blev vidare 

underrättade om att deras deltagande var anonymt samt att allt inspelat material efter att det 

analyserats kommer att raderas (Vetenskapsrådet, 2002). De fem förskollärarna som 

intervjuades har avidentifierats och tilldelats fiktiva namn. Dessa är Kim, Charlie, Billie, 

Robin och Alex. En förskollärare har tre års erfarenhet i yrket och de andra har mellan 19-37 

års erfarenhet.  

4.3 Datainsamling och databearbetning 

Då några av respondenterna uttryckte önskemål om att få se intervjufrågorna (se bilaga 3) 

innan intervjutillfället mejlades dessa i förväg till samtliga respondenter. Då giltigheten för en 

studie ökar om en vetenskapligt skolad person kontrollerar intervjufrågorna och ge förslag på 

förbättringar (Kihlström, 2007) tillfrågades en lektor att granska vår intervjuguide innan 

intervjutillfällena. Detta medförde ett par ändringar som gjorde att frågorna blev mer riktade 

till studiens syfte och frågeställningar. Frågorna var en utgångspunkt för intervjun, men de 

följdes inte till punkt och pricka. Detta för att få en mer naturlig dialog som inte var så 

styrande.  

    Under intervjuerna delades ansvaret upp om vem som ställde frågorna och vem som förde 

anteckningar, samtidigt som ljudinspelning användes. Att vara två observatörer vid en 

intervju ökar tillförlitligheten (Kihlström, 2007). Den som ställer frågorna kan koncentrera sig 

på vad informanten berättar och den som för anteckningar kan analysera svaret under tiden 

som intervjun pågår, detta för att sedan komma med ytterligare följdfrågor kring oklarheter i 

slutet av intervjun. Fördelen med att ha intervjun inspelad är att intervjuaren kan koncentrera 

sig på vad informanten berättar, istället för att fokusera på att skriva ner hela samtalet. När 

materialet sedan ska sammanställas finns det möjlighet att spola tillbaka samtalet och göra en 

djupare analys. Samtliga intervjuer varade i ca 20 minuter, förutom en som pågick i 90 

minuter. Att en intervju pågick så pass länge medförde att det var svårt att hänga med och 

diskutera relevanta områden. Som nämnts tidigare var ljudinspelningen ett bra hjälpmedel när 

den långa intervjun skulle transkriberas. Det fanns möjlighet att ta pauser för att sedan återgå 

till transkriberingen.  

    Intervjuerna genomfördes i ett enskilt rum på förskolorna med målet att uppnå en lugn och 

avskild plats utan störande moment (Kihlström, 2007). Trots detta så upplevdes 

störningsmoment såsom barnskrik och personal som avbröt samtalen. Detta påverkade så väl 

respondenterna som intervjuaren, respondenten kom av sig mitt i meningarna, och den som 

genomförande intervjun tappade fokus. Det inspelade materialet var här till stor hjälp för att 

fastställa att avbrotten inte var avgörande för vad den intervjuade svarade. När intervjuerna 

var genomförda transkriberades de ordagrant (Kvale refererad i Kihlström, 2007). Det 

transkriberade materialet skrevs ut för att få en större överblick och för att kunna sortera 

svaren. Utifrån forskningsfrågorna analyserades materialet sedan tematiskt. Med hjälp av 

överstrykningspennor markerades delar som var viktiga för studiens syfte, därefter 

grupperades svaren tematiskt (Malmqvist, 2007). De teman som växte fram var 

förhållningssätt och kompetenser, bakgrundsinformation och medling, samt språkets 

betydelse och kulturella skillnader. Efter att fem intervjuer var transkriberade framkom det 

tydligt att det fanns ett mönster, varför beslutet togs om att inte kontakta fler respondenter då 

fler intervjuer sannolikt inte skulle tillföra ytterligare relevant information.  
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5. Resultat och analys   
Nedan kommer resultat och analys att redovisas utifrån fyra underrubriker. De fyra 

underrubrikerna är indelade på följande vis: 

 

 förutsättningar för en lyckad integration – förhållningssätt och kompetenser  

 förutsättningar för en lyckad integration – bakgrundsinformation och medling 

 hur ser arbetet ut för en lyckad integration – språkutveckling  

 hur ser arbetet ut för en lyckad integration – synliggörande av kulturer 

 

Analysen kommer att utgå från de teoretiska utgångspunkterna monokulturellt- och 

interkulturellt förhållningssätt samt den forskningen som tidigare redogjorts för. I den första 

delen av resultatet kommer förskollärarnas tankar och idéer om viktiga förutsättningar för en 

lyckad integration av nyanlända barn att synliggöras. De två delarna som kommer att 

bearbetas i denna del är: förhållningssätt och kompetenser, bakgrundsinformation och 

medling. I den andra delen av resultatet kommer förskollärarnas arbete för en lyckad 

integration att redovisas. De två delarna som kommer att bearbetas i denna del är: 

språkutveckling och synliggörande av kulturer.   

5.1 Förutsättningar för en lyckad integration – förhållningssätt och kompetenser 

Alla förskollärare i studien var överens om att det egentligen inte är någon stor skillnad när 

det gäller bemötandet av nyanlända barn och övriga barn. I stort sett är det samma 

förhållningssätt och kompetenser som förskollärare behöver besitta. Det är alltid viktigt att 

vara lyhörd, ödmjuk, flexibel och vara en trygg vuxen.  

 
Först och främst så har du samma förhållningssätt gentemot barnen på förskolan, det spelar 

ingen roll om det är ett svenskt barn eller om det är ett barn från ett annat land, det är ju 

samma förhållningssätt, man behandlar ju barnen lika. (Robin) 

 

Förskollärarna berättar att förskolan behöver inta det förhållningssätt som läroplanen grundar 

sig på, alltså värdegrunden. Förskolans läroplan (2016) säger att förskolan ska syfta till att 

barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt 

för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt (Skolverket, 2016:4). Samtidigt som 

förskollärarna säger att pedagoger ska ha ett förhållningssätt som grundar sig på detta, 

framkom det i intervjuerna att förskollärarna i studien inte tycker att det ska göras någon 

skillnad på barnen och att alla ska behandlas lika. Detta kan tolkas som att det blir en 

svårighet för förskollärare att ge barnen möjlighet att utveckla öppenhet och respekt för 

skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt, om förskollärarna inte lyfter 

skillnaderna i barngruppen.  

    Kim och Charlie berättar att förskollärare behöver se alla barns lika värde och vara öppen 

och nyfiken för andra kulturer, detta stödjs av Wångersjö (2017) som även förespråkar att 

interkulturella skillnader kan vara ett hjälpmedel för att barnen ska kunna se varandras 

olikheter, skapa förståelse och respekt. Billie menar att lyhördhet och att vara lugn är en 

egenskap som förskollärare behöver besitta. Förskolläraren menar på att de nyanlända barnen 

kan ha varit med om saker som förskollärare inte ens kan tänka sig. Vidare berättar Alex att 

förskolans verksamhet bör ha ett interkulturellt förhållningssätt i arbetet med en 

mångkulturell barngrupp.   

 
Vi har en sång som vi brukar spela för barnen, där texten går såhär ’Jag är en pusselbit och 

du är en pusselbit och vi behövs i livets stora pussel och alla pusselbitar behövs oavsett vem vi 

är’. (Alex) 
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Förskollärarna i studien anser att det bör synliggöras i förskolans verksamhet att olikheter är 

en tillgång, att alla ska känna sin tillhörighet i gruppen och att alla kan tillföra någonting. 

Alex menar att ju mer olika vi är desto mer lär vi oss och mer förståelse får vi för varandra. 

Det är även viktigt att lära barnen att det är tillåtet att ha olika åsikter och tankar och att de 

inte alltid måste hålla med varandra. Detta stödjs av Skolverket (2016) som menar att 

förskolan ska präglas av ett interkulturellt förhållningssätt, även Lahdenperä (2011) styrker 

detta som menar att det är viktigt att inkludera alla barn och lyfta fram de kulturella 

skillnaderna som lärorika och värdefulla.  

    Förskollärarna fick frågan om det fanns behov av någon vidareutbildning med fokus på 

nyanlända familjer. Kim, Billie och Robin anser att de vill ha mer kunskap om svenska som 

andraspråk. Billie berättar även att mer kunskap om språk skulle underlätta arbetet med de 

nyanlända familjerna. Ellneby (2007) menar att förskollärare som möter andra kulturer 

behöver ha kunskap och förståelse för andra kulturer. Detta är även något som Charlie, Kim 

och Robin efterfrågar i sin yrkesroll. Alex menar vidare att det är svårt att svara på vad hen 

vill ha mer kunskap om, arbetslaget lär sig mycket av varandra.  

  
Det är svårt att veta, de (föräldrarna) är oftast så glada och nöjda…egentligen så ska man ju 

fråga den nyanlända familjen vad de känner att de hade behövt av oss. Då hade vi vetat vad vi 

behövt förstärka eller fått veta om vi varit otydliga med någonting. (Alex)  

 

Alex menar för att få veta vad de nyanlända familjerna tycker att förskollärare behöver mer 

kunskap om kan frågan ställas till de nyanlända familjerna. Förskolläraren säger att det är en 

svårighet, när föräldrarna oftast är glada och nöjda med förskolan. Detta kan tolkas som att 

nyanlända familjer inte har fått vetskap om vad förskolan står för och vad familjerna kan 

kräva utifrån förskolans strävansmål och riktlinjer, gällande barnets lärande och utveckling. 

Utifrån respondenternas svar i relation till behovet av vidareutbildning kan det utläsas att 

behovet av fortbildning kring området nyanlända är stort. Den enda vidareutbildning som 

förskollärarna nämner att de har tagit del av är Läslyftet. Förskolans läroplan grundar sig på 

ett interkulturellt förhållningssätt vilket innebär att se varandras olikheter och lyfta fram 

skillnader. Om förskollärarna inte får någon ytterligare kunskap om andras kulturer, kan det 

bli problematiskt att arbeta utifrån ett interkulturellt förhållningssätt och lyfta fram skillnader i 

barngruppen. 

5.2 Förutsättningar för en lyckad integration - bakgrundsinformation och medling 

Alla förskollärare anser att det är viktigt att få bakgrundsinformation om barnen, oavsett om 

det är ett svenskt barn eller nyanlänt barn. De menar att det är viktigt att veta vad barn har 

varit med om innan förskoletiden, för att barnens vistelse på förskolan ska bli så bra som 

möjligt. Trots att förskollärarna tycker att bakgrundsinformationen är en viktig förutsättning 

för en lyckad integrering, tycker de ändå att det är upp till föräldrarna hur mycket de väljer att 

berätta.  

    Lahdenperä (2011) anser att ett interkulturellt förhållningssätt gynnar föräldrasamverkan. 

Författaren menar att nyfikenhet på andra och andras perspektiv sänder ut positiva signaler till 

föräldrarna. Samtidigt som Björk-Willén (2013) menar att uppbyggnaden av en bra relation 

mellan förskola och hemmet kräver intresse och engagemang från båda parter. Charlie menar 

att bilden av barnets situation inte behöver vara komplett efter första mötet med de nyanlända 

familjerna, utan den kan kompletteras i efterhand, allt eftersom föräldrarna fått mer förtroende 

för pedagogerna på förskolan.  
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Sen så är det uppföljningssamtal lite senare, och då kan vi fylla i mer om de (föräldrarna) har 

fått mer förtroende och vill berätta mer… (visar en blankett) …den täcker in 

bakgrundsinformation, sen får man kanske inte hela bilden, men föräldrarna kan komplettera i 

efterhand. (Charlie) 

 

Billie menar vidare att förskollärare behöver skapa goda relationer till föräldrarna, för är de 

trygga så är barnen oftast trygga. Detta stödjer Wångersjö (2017) som belyser att relationen 

mellan förskolan och hemmet har stor betydelse för barnets utveckling och trivsel i förskolan.  

    Wångersjö (2017) menar att språket är en grundläggande förutsättning för kommunikation 

är det viktigt att både föräldrarna och pedagogerna har möjlighet att förstå varandra. När 

förskollärare och föräldrar har svårt att förstå varandra, menar Wångersjö (2017) att en tolk 

kan vara ett bra hjälpmedel vid en dialog om verksamheten, rutiner och barnet. Detta tar även 

förskollärarna fasta på och menar att antingen en telefontolk eller en tolk som är fysiskt 

närvarande är värdefullt. Förskollärarna i studien har positiva erfarenheter av att använda tolk 

som hjälpmedel under inplanerade samtal, däremot menar Alex att olika dialekter inom 

samma språk kan försvåra förståelsen mellan tolken och föräldrarna. Hen berättar att de har 

lärt sig att arabiska har 16 olika dialekter, vilket kan medföra att telefontolken kanske inte har 

samma dialekt som föräldrarna.  

5.3 Hur arbetet ser ut för en lyckad integration – språkutveckling 

För att det ska bli en lyckad integration anser förskollärarna i studien att kommunikationen är 

viktig. Barnen behöver utveckla språket, både sitt modersmål och det svenska språket. Detta 

styrks av Skolverket (2016) som anser att barn med utländsk bakgrund ska få möjlighet att 

utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Ellneby (2007) menar vidare att barnen 

som stärker sitt modersmål samtidigt som de tar till sig svenskan får en positiv flerspråkighet. 

Billie berättar att de inte har tillgång till modersmålsstöd som kommer och har särskild 

undervisning med barnen, däremot precis som Wångersjö (2017) lyfter, om de finns tillgång 

till vikarier som kan barnets språk är det bra att nyttja deras språkkunskaper så att de kan 

kommunicera med barnet på deras modersmål. Även Kim och Charlie tar hjälp av personal 

med annat modersmål i kommunikation med barn och föräldrar.   

 
”Det är viktigt att barn med annat modersmål får prata sitt språk, och kan inte vi erbjuda det 

så blir det vårdnadshavarna som får göra det. Om de ska kunna lära sig svenskan så är det 

viktigt att de har sitt språk och kan det bra.” (Billie)  

 

Charlie och Alex menar att förskollärare måste ta reda på vilken språklig nivå barnet befinner 

sig i och utgå därifrån. Alex menar på att språket kan vara situationsbundet. Alex säger: 

”sedan kanske barn förstår hur de ska utföra en uppgift p.g.a. att de sett hur andra barn gör, att 

barn härmar varandra. Men att de inte förstår annars”. Därför menar Alex att det kan vara 

svårt och veta vilken språklig nivå barnet ska mötas på.  

    Charlie anser att när det handlar om språkutveckling har ålder inte någon betydelse när det 

gäller nyanlända barn. Ett nyanlänt barn på fyra år som inte behärskar det svenska språket 

kanske behöver gå ner på en tvåårings språknivå. Det kan tolkas som att Charlie menar att det 

enbart är nyanlända barn som behöver gå ner på en lägre nivå när det gäller språket. Men det 

finns också svenska barn som inte har svenska språkkunskaper. Puskás (2013) menar att alla 

barn behöver delas in i grupper där barnen får liknande språkliga utmaningar utifrån sina 

behov. Vilket innebär att det inte bara är nyanlända som behöver gå ner en nivå ibland, utan 

även svenskfödda barn.  

    Billie och Robin som jobbar på samma förskola arbetar aktivt med språkutveckling utifrån 

skolverkets kompetensutveckling, Läslyftet. De pratar om att det är viktigt att benämna rätt 

och inte använda sig av slang, annars kan det vara svårt för barnen att förstå. Ellneby (2007) 
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förespråkar detta, författaren menar att det är viktigt att förskollärare använder språket på rätt 

sätt. Detta innebär att förskollärarna ska benämna allt som de ser och gör, använda sig av 

fullständiga meningar och undvika ersättningsord. Billie och Alex delger att de försöker 

uppmuntra barn med annat modersmål att berätta vad saker och ting heter på deras språk. 

Detta dels för att förskollärarna ska lära sig att benämna vissa ord, men också för att barnen 

ska känna att det är en tillgång att kunna flera språk samt att känna sig trygg. Detta stärker 

Wångersjö (2017) som anser att det är viktigt att förskollärare lär sig några ord på barnets 

språk och på så sätt försöker skapa en trygghet för de nyanlända barnen.  

    Alla förskollärare har gemensamt att de använder tecken som stöd i situationer om barnet 

ännu inte har det verbala språket. Ett sätt att jobba med språkutveckling kan vara rim och 

ramsor och använda bilder vid rutinsituationer så barnen kan gå och titta vad som händer 

under dagen. Förskollärarna använder även ordkort och böcker på olika språk. Alex berättar 

att böckerna som förskolan läser, kan barnen låna hem på sitt modersmål. Detta gör att när 

barnen läser boken tillsammans med föräldrarna så får de en djupare förståelse för bokens 

handling. När pedagogerna inte kan prata barnets modersmål nämner Billie att QR-koder1 är 

ett bra sätt att ge barnen chansen att lyssna på sitt modersmål.  

5.4 Hur arbetet ser ut för en lyckad integration – synliggörande av kulturer 

När förskollärarna får frågan om kulturer så tycker Alex att kultur ofta förknippas med mat 

och våra traditioner. Men Alex tycker även att kultur handlar om hur vi förhåller oss till 

varandra, något som även Robin håller med om. Robin tycker att det är betydelsefullt att 

förskollärare förmedlar svenska värderingar och förklarar för de nyanlända familjerna hur det 

svenska samhället fungerar. Robin hävdar att det är viktigt att förklara att det inte är rätt att 

slåss och det är inte rätt att säga vad som helst till andra. Al-Baldawi (2014) anser att det är 

lätt att dra alla från samma etniska grupp över en kam och att det beror på okunskap. Det kan 

utläsas som att Robin menar att det är vanligare att man slåss i andra kulturen än i den 

svenska. Al-Baldawi (2014) menar att vi måste förstå att varje människa är unik, vilket 

medför att man kan ha olika livsstilar och värderingar även fast man är från samma land. 

    Fortsättningsvis anser Robin att det är betydelsefullt att förklara för föräldrarna varför det 

är viktigt att passa tider och ta med kläder efter väder till barnen. Bozarslan (2001) menar att 

det kan inträffa kulturkrockar i mötet med människor med andra kulturer och värderingar. 

Mayi (2009) anser att det är ofrånkomligt att undvika kulturkrockar i det nya landet. Men 

Ellneby (2007) hävdar att egenskaper så som öppenhet, nyfikenhet, ödmjukhet och respekt för 

andra människor kan underlätta utvecklingen av kulturförståelse. Även Billie och Robin 

tycker att nyfikenhet och öppenhet för andras kulturer är viktigt, annars är det lätt att 

kulturkrockar uppstår. Robin anser att förskollärare behöver ha stor förståelse för varför 

kulturkrockar kan uppstå.  

    Förskollärarna nämner vidare några kulturkrockar som har uppstått i verksamheten. Billie 

och Robin berättar att föräldrar från andra kulturer inte tycker att man ska gå ut när de regnar 

eller när det är kallt och det medför att föräldrarna inte skickar med regnkläder eller varma 

ytterkläder till barnen. Billie menar att det är viktigt att ha en dialog angående detta.  

 
Sedan har vi föräldrar som inte vill att barnen gör vissa saker och då får man ha en 

dialog…Man får försöka förklara för dem med hjälp av tolk att vi inte har möjlighet att vara 

inne med 17 barn hela tiden, hela dagen och att det är bra för barnen att få frisk luft. (Billie) 

 

                                                      
1 En slags streckkod som scannas med hjälp av en applikation på både mobil och surfplatta. En QR-

kod kan beskrivas som en internetlänk och begränsas egentligen bara av vår fantasi och vår 

uppfinningsrikedom.  Förkortningen QR står för ”quick response”.  
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Kim berättar att dialogen med föräldrarna med annan kulturell bakgrund kan vara svår när det 

gäller sjukdomar. Att ena dagen åker de hem från förskolan p.g.a. magsjuka, och redan dagen 

efter är barnen tillbaka. Kim ställer frågan ”hur förklarar man det här med 48 timmar?”. 

Utifrån resonemanget kan det antydas att förskolläraren tycker att det är svårt att förklara 

smittrisken med att andra barn kan bli sjuka. Ellneby (2007) menar att det finns en stor 

smittrisk bland barnen. Det finns dock kulturer som har en annan syn på sjukdom, vilket 

förskolan bör vara medveten om.  

    Kim och Charlie som arbetar på samma förskola berättar att ta del av andra kulturer är ett 

stort utvecklingsområde som förskolan behöver jobba med. Detta kan tolkas som att 

placeringen av nyanlända barn inte har förekommit på denna förskola tidigare. Kim menar att 

förskollärare kan ta hjälp av nyanlända föräldrar när det gäller att förstå något av deras kultur. 

Däremot kan det vara en svårighet att ta hjälp av de nyanlända föräldrarna eftersom de ofta 

har bråttom vid lämning och hämtning. Björk-Willén (2013) menar vidare att tamburen på 

förskolan är den absolut viktigaste och vanligaste platsen för samverkan mellan föräldrar och 

pedagoger. När Kim hävdar att föräldrar oftast har bråttom kan det tolkas som att hen lägger 

över ansvaret på föräldrarna när det gäller att öka kunskapen om andra kulturer. Däremot 

påpekar återigen Björk-Willén (2013) att det krävs en vilja från båda parter när det gäller att 

skapa kontakt och utbyta kunskaper om varandras kulturer. Vidare berättar Charlie och Kim 

att det finns många tankar om hur förskolan kan jobba med andra kulturer, men att 

planeringstiden inte räcker till. Charlie berättar även att det handlar om en osäkerhet. 

 
Det här med att ta in andras kulturer, har vi nog varit lite dålig på och det är nog en osäkerhet 

hur de firar. Vi kan ju se hur de är lediga och då brukar vi tänka att det kanske är en högtid, 

då googlar vi och kollar upp om det är något som de firar. Men jag kan inte säga att vi tar del 

av det, mer än vad vi vuxna vet. Jag kan inte säga att vi sitter och talar om för barnen att ett 

barn är hemma och firar sin högtid. (Charlie) 

 

Billie håller med om att förskollärare kan ta del av andras kulturer via samtal med föräldrar. 

Billie och Robin berättar att de brukar fråga föräldrarna om det är något speciellt de firar, som 

förskollärare kan prata med barnen om. Billie berättar att fastan firas med en stor fest och då 

försöker förskolan uppmärksamma det genom att ha en fest. I barngruppen har även en 

ljusfest firats med att barnen gjorde ljuslyktor. Robin hävdar att föräldrarna är positiva till 

förskolans nyfikenhet.  
 

Jag har aldrig upplevt att det är föräldrar som inte tycker att det är roligt om vi pratar med 

dem eller frågar saker och visar intresse för deras kultur…så ja, frågar man och visar intresse 

så tycker de att det är jätteroligt att berätta. (Robin)  

 

Däremot är det på föräldrarnas premisser hur mycket de vill berätta. Förskolläraren berättar 

att vissa nyanlända som kommer till Sverige vill ersätta den kultur som de har vuxit upp med, 

med den svenska kulturen. Detta stödjer Bozarslan (2001) som menar att de nyanlända 

familjerna behöver bekanta sig med den nya kulturen för att ta till sig kulturella koder som 

kan ge dem möjlighet att känna gemenskap med det svenska samhället. Däremot anser 

författaren att det även är viktigt att barnen får känna att de kan ta till sig av den svenska 

kulturen samtidigt som de behåller kulturen som de har vuxit upp med.  

    Alex framhåller att oavsett kultur har alla olika hemkulturer och belyser detta med att säga 

att även svenska familjers vardagar kan se helt olika ut beroende på vilken hemkultur man 

har. I familjerna kan det finnas olika oskrivna regler som påverkar sättet att leva. Detta stödjer 

Wångersjö (2017) och Al-Baldawi (2014) som framhäver att varje människa har en egen 

kulturell bakgrund, med särskilda erfarenheter, tankesätt och en särskild familjehistoria, samt 

att i alla kulturer finns det oskrivna lagar och regler kring sättet att leva, som kan påverka 

sociala relationer. Alex tycker att det är viktigt att synliggöra i verksamheten att de har en 



 
 

15 

mångkulturell barngrupp och att de lyfter och tar del av andras kulturer. De har till exempel 

flaggor från barnens olika hemland, den mångkulturella almanackan där det tydligt står vilka 

högtider som firas i olika länder. På förskolan försöker de även att skicka med information till 

föräldrarna både på svenska och på föräldrarnas modersmål.  

    När förskollärarna får frågan om hur de förmedlar den svenska kulturen till de nyanlända 

barnen så berättar två av förskollärarna att de inte gör något större förtydligande för de 

nyanlända familjerna när det gäller traditioner, de fortsätter som de alltid har gjort. Däremot 

frågar förskollärarna alltid föräldrarna ifall de accepterar att barnen är med och firar t.ex. jul 

och lucia. Charlie menar dock att det kan vara en svårighet att förklara, då det är svårt att veta 

hur mycket föräldrarna förstår av den svenska kulturen och de svenska traditionerna.  
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6. Diskussion och slutsats 
Syftet med studien är att belysa hur förskollärare arbetar med integration av nyanlända i 

förskolan samt vad de ser som viktiga förutsättningar för en fungerande integration. Vidare 

syftar studien till att undersöka hur olika kulturer synliggörs i förskolans verksamhet. Nedan 

kommer en redogörelse av resultatet i relation till syftet och frågeställningarna att diskuteras.  

6.1 Vilka förutsättningar anser förskollärare är viktiga i arbetet med integration i förskolans 

verksamhet? 

Förskollärarna i studien är eniga om att förskolans verksamhet bör inta ett förhållningssätt 

som grundar sig på läroplanen, det vill säga ett interkulturellt förhållningssätt. Förskolans 

verksamhet bör lyfta fram att olikheter är en tillgång och det är viktigt att inkludera alla barn 

samt lyfta fram de kulturella skillnaderna som värdefulla och lärorika. Däremot anser 

förskollärarna att det inte är någon skillnad i bemötandet av nyanlända barn jämfört med 

övriga barn. De menar att det är samma kompetenser, så som att vara lyhörd, ödmjuk, flexibel 

och att vara en trygg vuxen, som är viktiga. Att olikheter ska lyftas fram samtidigt som det 

inte ska göras någon skillnad på barn, kan ses som problematiskt. Utifrån detta kan det utläsas 

att förskollärarna i studien eftertraktar att ha ett interkulturellt förhållningssätt, men att inte 

göra skillnad på barn tyder på ett monokulturellt förhållningssätt. Utifrån förskollärarnas 

resonemang kan det antydas att det kan vara svårt att veta vart gränsen går mellan att 

inkludera barnen och exkludera dem.  

    Ett exempel där förskollärare skulle kunna lyfta kulturella skillnader är när ett barn är ledigt 

p.g.a. olika religiösa eller kulturella högtider. Två av förskollärarna väljer då istället att inte 

berätta för barngruppen vad ledigheten beror på. Wångersjö (2017) framhåller att när 

förskollärarna väl tar initiativ till att prata om kulturella skillnader, framställs barn med annan 

kulturell bakgrund än den svenska som annorlunda. Detta medför en ”vi och dem-känsla”. 

Förskollärarnas resonemang tyder på en varsamhet när det handlar om att lyfta olikheter. De 

är rädda för att olikheter i barngruppen ska ses som annorlunda och normavvikande, istället 

för värdefulla och berikande. När förskollärarna fick frågan om vidareutbildning hävdade 

några av dem att de skulle vilja ha mer kunskap och förståelse för andra kulturer. Kanske 

hade det varit lättare för förskollärarna i studien att lyfta olikheter och kulturella skillnader om 

de haft mer kunskap om området. Då hade olikheter inte setts som annorlunda och avvikande, 

utan som olika sätt att leva och förstå varandra.  

    Föräldrasamverkan, anser förskollärarna, är en annan förutsättning som är viktig. En 

förskollärare hävdar att en god föräldrasamverkan kan göra barnen trygga på förskolan. 

Wångersjö (2017) belyser att relationen mellan förskolan och hemmet har stor betydelse för 

barnets utveckling och trivsel i förskolan. Förskollärarna och föräldrarna behöver bygga upp 

en tillit till varandra för att det ska bli en god relation mellan dem. Alla förskollärare i studien 

anser att bakgrundsinformation är en viktig förutsättning för en lyckad integrering. 

Bakgrundsinformation är viktigt oavsett om det är ett svenskt eller nyanlänt barn. Det är 

viktigt att veta vad barnen har varit med om innan förskoletiden för att barnens vistelse på 

förskolan ska bli så bra som möjligt. Trots att Lahdenperä (2011) anser att ett interkulturellt 

förhållningssätt gynnar föräldrasamverkan, och nyfikenhet på andra och andras perspektiv 

sänder ut positiva signaler till föräldrarna, är det ändå föräldrarna som väljer hur mycket de 

vill berätta. Därför anser även vi att det är viktigt att förskollärare gör allt de kan för att bygga 

upp en bra relation. De behöver även ha i åtanke att uppbyggnaden av relationen kan ta olika 

lång tid. Av egna erfarenheter vet vi att alla föräldrar är olika, vissa är mer framåt och 

tillgivna medan andra är mer tillbakadragna och kan verka oengagerade. Då behöver 

förskollärare ha tålamod och acceptera föräldrarnas sätt att vara.  
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6.2 Hur arbetar förskollärare med språkutvecklingen hos nyanlända barn? 

Alla förskollärare i studien är överens om att de nyanlända barnen behöver utveckla sitt 

modersmål och det svenska språket. Detta kan göras genom att introducera ord-kort och 

böcker på olika språk, böcker som barnen även kan låna hem. Förskollärarna använder sig 

även av rim och ramsor och bilder vid rutinsituationer så barnen kan gå och titta vad som 

händer under dagen. Även QR-koder är ett bra sätt att ge barnen chansen att lyssna på sitt 

modersmål. Men de menar även att det är viktigt att benämna rätt och inte använda sig av 

slang. De försöker uppmuntra barnen med annat modersmål att berätta vad saker och ting 

heter på deras språk. Detta för att förskollärarna ska lära sig att benämna vissa ord men också 

för att barnen ska känna att det är en tillgång att kunna flera språk.  

    De menar vidare att det är en svårighet att veta vilken språklig nivå barnet befinner sig på. 

Vi håller med om att det kan vara en svårighet att veta vilken nivå nyanlända barn ligger på, 

men samtidigt kan det också vara svårt att veta vilken nivå ett svenskt barn ligger på. En 

förskollärare i studien nämner att språket kan vara situationsbundet, barn gör som andra barn 

gör i vissa situationer. Om barn ännu inte utvecklat en språkförståelse, är det lättare för dem 

att härma och göra som andra barn. Utifrån våra erfarenheter är detta något som alla barn gör, 

inte bara nyanlända barn. Förskollärarna använder sig av vikarier och tolkar som kan barnets 

språk i kommunikation med barn och föräldrar. Att ha tillgång till dessa personer med samma 

språkkunskaper som barnen, kan hjälpa förskollärare att ta reda på vilken språklig nivå barnen 

ligger på. Tolken skulle kunna gå in i leken och be barnet utföra en handling, på så vis kan 

förskollärare se om barnet har den språkliga förståelsen på sitt modersmål. Om så är fallet vet 

förskollärare att det är barnets språkkunskaper som behöver utvecklas och inte 

språkförståelsen i sig. Därefter vet förskollärare hur det ska gå vidare med språkutvecklingen 

med de nyanlända barnen. 

    En förskollärare i studien anser att när det handlar om språkutveckling har åldern inte 

någon betydelse när det gäller nyanlända barn. Ett nyanlänt barn på fyra år som inte behärskar 

det svenska språket, kanske behöver gå ner på en tvåårings språknivå. I resultat-och 

analysdelen analyserades detta uttalande. Förskollärarens yttrande tolkades som att det enbart 

är nyanlända barn som behöver gå ner på en lägre nivå, men det finns även svenska barn som 

är i behov av detta. Om förskollärarens resonemang kring detta ska problematiseras 

ytterligare, anser vi att alla barn ska utmanas utifrån sin nivå. Däremot tycker vi inte att barnet 

ska exkluderas från barngruppen och behöva lämna sina jämnåriga kompisar, utvecklingen 

och lärandet ska ske utan att behöva ändra i barngruppens indelningar.  

6.3 Hur synliggör förskollärare andra kulturer i förskolans verksamhet? 

Två förskollärare lyfter att ta del av andras kulturer är ett stort utvecklingsområde som 

förskolan behöver arbeta med. De har tankar om hur förskolan kan synliggöra andras kulturer, 

men anledningen till att det inte sker är på grund av osäkerhet och att planeringstiden inte 

räcker till. Osäkerheten tyder på okunskap om andra kulturer. Förskollärarna väljer bort att 

prioritera området på grund av okunnighet. En av förskollärarna berättar att de använder 

Google till hjälp när de vill skaffa sig kunskap om andra högtider, däremot för de inte vidare 

informationen till barnen. Att förskollärare inte lyfter kunskapen i barngruppen kan ses som 

problematiskt. Enligt förskolans läroplan har förskollärarna i uppdrag att ge barn möjlighet att 

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

2016). Därför är det förvånande att förskollärarna bortprioriterar chansen att uppmärksamma 

olika sätt att leva, när de ändå tar sig tid till att söka upp information om andra kulturer på 

internet. Precis som Hartman och Torstenson-Ed (1986) hävdar så är barn i mångkulturella 

grupper ofta nyfikna och öppna till varandras etniska bakgrund. Därför borde det inte vara en 

svårighet att diskutera kulturella skillnader i barngruppen.  
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    De andra förskollärarna i studien arbetar aktivt med att uppmärksamma andra kulturer. 

Detta genom att fira kulturella högtider, så som fastan och ljusfesten, men också genom att 

anpassa miljön efter barngruppens kulturella bakgrund. För att få förståelse för andra kulturer 

har förskollärarna frågat föräldrarna vilka traditioner de firar och hur de firar dem. Ellneby 

(2007) framhåller att de nyanlända familjerna kan vara betydelsefulla när förskollärarna vill 

skaffa sig kulturförståelse. Detta visar på att förskollärarna tagit fasta på både styrdokument 

och att inta ett interkulturellt förhållningssätt. I och med att förskollärarna synliggör kulturella 

skillnader i barngruppen får barnen möjlighet att utveckla förmåga till öppenhet och 

respektera skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt (Skolverket, 2016).  

    Om vi jämför de två förskollärarna som bortprioriterar att lyfta andras kulturer och de andra 

förskollärarna i studien, får det oss att fundera över vad orsaken kan vara till denna skillnad i 

val av arbetssätt. Som det kom fram i resultatet analyserades det att en förskola inte haft 

någon större erfarenhet av nyanlända familjer, medan de andra förskolorna har längre 

erfarenhet av att arbeta med nyanlända barn. Frågan är om detta är orsaken till de förstnämnda 

förskollärarnas arbetssätt. Att de tidigare inte arbetat med nyanlända familjer kan även vara en 

rimlig orsak till att de efterfrågar vidareutbildning. Det nämns i resultatet att behovet av 

vidareutbildning kring nyanlända är stort. Detta är befogat med tanke på att det i förskolans 

läroplan beskrivs ytterst lite om hur förskollärare bör arbeta med nyanlända i förskolan. 

Ellneby (2007) påpekar att förskollärare som möter andra kulturer behöver ha kunskap och 

förståelse för dessa. Det som förskolans läroplan belyser är att barn med utländsk bakgrund 

ska få stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet (Skolverket, 2016), men hur ska 

förskollärare arbeta för att kunna uppnå detta utan någon djupare kunskap om olika kulturer?  

    En förskollärare i studien påpekar att det är viktigt att förmedla svenska värderingar och 

hur det svenska samhället fungerar till de nyanlända familjerna. Bozarslan (2001) anser att de 

nyanlända barnen behöver bekanta sig med den nya kulturen och uppleva de svenska 

högtiderna och traditionerna. Detta för att ta till sig de kulturella koderna som kan ge dem 

möjlighet att känna gemenskap med de svenska barnen och det svenska samhället. Däremot 

när olika kulturer möts kan det uppstå kulturkrockar, vilket Mayi (2009) påpekar är 

ofrånkomligt, eftersom de grundläggande värderingarna som människor bär med sig från sin 

hemkultur blir utmanat i mötet med andra kulturer. Förskollärarna i studien har erfarenheter 

av olika kulturkrockar i arbetet med nyanlända familjer. Bland annat tidspassning, syn på 

hälsa och klädval. Vi samtycker med de förskollärare som anser att det är viktigt att ha en 

dialog med föräldrarna angående detta, och att det är viktigt att vara tydliga mot dem samt att 

vi som förskollärare behöver ha stor förståelse varför kulturkrockar kan uppstå. Det som kan 

skapa oro bland personalen är när barn blir lediga utan att föräldrarna hört av sig till 

förskolan, då är det förskollärarnas uppgift att tydliggöra för föräldrarna vilka förväntningar 

förskollärarna har på dem. Därför anser vi att det är viktigt att förskollärare har lite 

kulturförståelse, då kan det underlätta en del när förskollärare och föräldrar hamnar i 

konflikter eller när kulturkrockar sker.  

    Det är lätt att förskollärare tar för givet att föräldrar alltid vet att de bör ha med sig bra 

ytterkläder till sina barn eller att barnet ska vistas hemma 48 timmar efter barnet varit sjuk. 

Eftersom att människor med olika kulturella bakgrunder har olika syn på detta så är det 

betydelsefullt att förskollärare och föräldrar har en dialog om detta, helst redan vid 

inskolningen, då kanske dessa krockar inte behöver ske.  
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                                          Bilaga 1 - Informationsbrev 

Staden 

3 oktober 2017 

FÖRSKOLECHEFENS 

NAMN 
FÖRSKOLANS NAMN 

Hej!  

Vi heter Maria Eriksson och Fanny Nordin och studerar till förskollärare vid Umeå 

Universitet. Vi har precis påbörjat vårt examensarbete och har valt att inrikta oss på mångfald 

och integrering i förskolan. Syftet med studien är att belysa förskollärares syn på uppdraget 

med integrering av nyanlända barn i förskolan, med fokus på kulturella skillnader. Tanken är 

att ta kontakt med 4 förskolor runt om i kommunen och intervjua en till två förskollärare på 

varje förskola. Vi undrar om det finns möjlighet att genomföra intervjuer på er förskola och 

om du har förslag på förskollärare som vill och kan tänkas medverka i vår studie. Intervjuerna 

kommer bara behandlas av oss och inga namn eller andra kopplingar till förskolan kommer 

avslöjas.  

 

Vi bifogar ett missivbrev som du gärna får vidarebefordra till de förskollärare som vill och 

kan medverka i vår studie. Vid frågor och funderingar, ta gärna kontakt med oss via mail eller 

telefon. Eftersom detta är en viktig del i examensarbetet, ser vi gärna att få svar så fort som 

möjligt. Tack på förhand. 

VÄNLIGA HÄLSNINGAR,  

 

MARIA ERIKSSON & FAN NY NORDIN 

 

MAIL :  MAAARIA AA@LIVE.SE    ELLER  

FAANNYNORDIN @HOTMAIL.COM   

 

TELEFON :  07********   E LLER  07********  
 
 

mailto:maaariaaa@live.se
mailto:Faannynordin@hotmail.com
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                             Bilaga 2 - Missivbrev 

Hej! 

Vi heter Maria Eriksson och Fanny Nordin och studerar till förskollärare vid Umeå 

universitet. Vi går sista terminen på förskollärarprogrammet och har precis påbörjat vårt 

examensarbete inom området mångfald och integrering. Vi har valt att fokusera på integrering 

av nyanlända barn och syftet med studien är att belysa förskollärares syn på uppdraget med 

integrering av nyanlända barn i barngrupp, med fokus på kulturella skillnader. Vi har valt att 

samla information genom att använda intervju som metod och intervjuerna ska spelas in. 

Därför vill vi gärna samtala med dig om din syn på uppdraget, möjliga arbetssätt och faktorer 

som kan spela roll. Intervjun kommer bara behandlas av oss och inga namn eller andra 

kopplingar till förskolan kommer avslöjas. Tanken är att intervjuerna kommer pågå i ca 40-60 

min, men du har givetvis möjlighet att avbryta intervjun när du vill. Det är du som bestämmer 

tid, plats och dag. Men vi ser gärna att ett möte bokas in så snart som möjligt. Vi hoppas att 

du vill och kan medverka. Tack på förhand!  

 

Vid fundering kan du nå oss på våra mailadresser eller via telefon. 

Med vänliga hälsningar 

Maria Eriksson & Fanny Nordin 

 

Mail:      Telefon: 

maaariaaa@live.se     07******** 

faannynordin@hotmail.com     07******** 

 

Var vänlig och fyll i! 

Mitt namn 

är………………………………………………………………………………………. 

 Jag är positiv till att delta i studien. 

 Jag önskar ej delta i studien. 

  

 

 
 

mailto:maaariaaa@live.se
mailto:faannynordin@hotmail.com
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    Bilaga 3 - Intervjuguide 

 

1. Hur länge har du jobbat som förskollärare? 

2. Hur länge har du jobbat på den här förskolan? 

3. Vilka kompetenser anser du är särskilt viktiga att besitta i bemötandet med nyanlända 

barn jämfört med övriga barn? 

4. Ser du något behov av vidareutbildning med fokus på nyanlända familjer? I så fall, 

vad behöver du mer kunskap om? 

5. Vilket förhållningssätt anser du att man behöver sträva efter att ha i arbetet med en 

mångkulturell barngrupp? 

6. Anser du att inskolningen med ett nyanlänt barn ser annorlunda ut jämfört med en 

inskolning med ett svenskt barn? Om ja, på vilket sätt? 

7. Vilken bakgrundsinformation anser du är viktig kring det nyanlända barnet jämfört 

med övriga barn? 

8. Om du jämför arbetet med barn som har sina rötter i Sverige och arbetet med 

nyanlända barn, märker du någon skillnad? 

- vad är skillnaden? Vad tror du att det beror på? 

9. Anser du att nyanlända barn har särskilda behov i förskolan? 

- i så fall, vilka? 

10. Har ni tillgång till tolk? 

om ja: 

- hur använder ni er av tolken? 

-  på vilket sätt har tolken hjälpt er i ert arbetet med nyanlända barn? 

om nej: känner ni behovet av en tolk? I så fall, varför? 

11. Hur jobbar ni med normer och värden i verksamheten? 

- vad anser du är viktigt att förmedla? 

12. Vad lägger ni fokus på i arbetet med språkutvecklingen med nyanlända barn? 

- vilka aktiviteter erbjuder ni barnen?  

13. På vilket sätt kan ni hjälpa de nyanlända barnen att förstå något av den svenska 

kulturen?  

- hur tar ni del av andra kulturer? 

- vilka konkreta aktiviteter kan ni erbjuda? 

 


