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Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om genomslaget av de-

mokratiska aspekter när estetiska uttrycksformer används för att integrera nyan-

lända barn i förskolan. Ansatsen är kvalitativ och perspektivet är sociokulturellt 

med utgångspunkt i Vygotskijs teorier. Resultaten identifierar ett antal utma-

ningar som åtta förskollärare ser i att arbeta med estetiska uttrycksformer för att 

integrera nyanlända barn i förskolan och identifiera förskollärares integrerande 

arbetssätt för nyanlända i förskolan. Slutsatsen av denna studie tydliggör att det 

verbala språkets begränsningar inte hindrar nyanlända barns kommunikation 

och interaktion med andra. Nyanlända barn kan språka genom estetiska uttrycks-

former. Förskollärares kunskaper, förhållningssätt och arbetssätt påverkar 

huruvida nyanlända barns integration och demokrati med estetiska uttrycksfor-

mer i förskolan. Tidsbrist och materialbrist kan innebära svårigheter att skapa 

goda förutsättningar för nyanlända barns lärande och utveckling. 

_______________________________________________________
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1 Inledning  

Under de senaste decennierna har ett stort antal nyanlända kommit till Sverige. Detta 

har lett att ett stort antal nyanlända barn har tagits emot i olika förskolor i landet (Mi-

grationsverket, 2019). Eftersom nyanlända barn är ett aktuellt tema i Sverige är det 

angeläget att fördjupa kunskapen om genomslaget av demokratiska aspekter vid integ-

ration av nyanlända barn i förskolan. Då vi båda har ett stort intresse av estetiska ut-

trycksformer frågar vi oss om hur estetiska uttrycksformer kan användas i förskolans 

integrationsarbete. 

I den nya Läroplanen för förskolan Lpfö 18 (Skolverket, 2018), som trädde i kraft från 

och med den 1 juli 2019, och i Läroplanen för förskolan Lpfö 98/16 (Skolverket, 2016) 

slås fast att förskolans värdegrundsuppdrag vilar på demokrati och mänskliga rättig-

heter där förskolan är en social arena för samspel, kommunikation och lärande med 

utgångspunkt i barnets bästa och allas lika värde. Alla barn som söker asyl har rätt att 

gå i skola och förskola på samma villkor som andra barn som bor i Sverige (Migrat-

ionsverket, 2019). Trots detta är det oklart i vilken grad demokratiska aspekter påver-

kar arbetet med estetiska uttrycksformer i syfte att integrera nyanlända barn i försko-

lan. Det kan exempelvis vara när förskolepersonalens aktiviteter syftar till ett lärande 

för valfrihet, men i praktiken blir aktiviteter styrda av vuxnas vilja eller önskemål 

(Hertzberg, 2015). Vårt intryck bekräftas även i en studie av Westlund (2011), som stu-

derat pedagogers arbete med barns inflytande på förskolan. Författaren låter förstå att 

pedagogerna styr barns valfrihet mellan olika bestämda förslag på aktiviteter. På så 

sätt är de förutsättningar för barns lärandet och utveckling som Vygotskij pekar ut inte 

uppfylla. 

Som blivande förskollärare har vi ansvar för att ge barnens så bra förutsättningar som 

möjligt för att utvecklas och lära sig utifrån läroplanens intentioner. Vår önskan med 

examensarbetet är att få mer kunskap om genomslaget av demokratiaspekter avseende 

hur estetiska uttrycksformer kan användas för att integrera nyanlända i förskolan med 

även för hur förskollärarna organiserar undervisningen och dessa utmaningar som 

finns i arbetet med ämnet för att nyanlända ska känna sig integrera i förskolans verk-

samhet. Förskollärares arbete med de estetiska uttrycksformerna för att integrera ny-

anlända kan ge barnet en god start i deras nya liv i Sverige, så att nyanlända har samma 

möjligheter som alla andra barn i landet, känna sig välkomna och kan bidra till vår 

gemensamma framtid. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om genomslaget av demo-

kratiska aspekter när estetiska uttrycksformer används för att integrera nyanlända 

barn i förskolan. 

För att uppnå syftet besvaras följande konkreta forskningsfrågor: 
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1. Hur organiserar åtta förskollärare undervisningen av estetiska uttrycksformer för 

att integrera nyanlända barn i förskolan? 

2. Vilka utmaningar ser åtta förskollärare i att arbeta med estetiska uttrycksformer 

för att integrera nyanlända barn i förskolan? 

För att besvara dessa frågor används en kvalitativ ansats och ett sociokulturellt per-

spektiv med utgångspunkt i Vygotskijs teorier om den proximala utvecklingszonen. 

1.2 Uppsatsens disposition 

Uppsatsens disposition organiseras efter den inledande texten bakgrundskapitlet som 

innehåller avgränsningar i litteratursökningar, begreppsdefinitioner, förskolans styr-

dokument och forskningslitteratur. Under kapitel 3 presenteras det teoretiska per-

spektivet som studien utgår från. Vidare beskriver vi i kapitel 4 metod med metodologi, 

genomförande och forskningsetik. I kapitel 5 presenteras studiens resultat under ru-

briker empiri, tolkning av empiri och resultatsammanfattning. Detta följs av kapitel 6 

diskussion som presenteras studiens resultatdiskussion, slutsats, metoddiskussion och 

framtida forskningsfrågor. 

2 Bakgrund      

I detta kapitel presenteras först 2.1 Avgränsningar i litteratursökningar och ett 

par begrepp i 2.2 Begreppsdefinitioner, vars innebörd vi vill tydliggöra. Därefter 

presenterar vi 2.3 Förskolans styrdokument och den 2.4 Forskningslitteratur 

som utgör ett representativt ramverk för teoribildningen om det studerade fenomenet. 

2.1 Avgränsningar i litteratursökningar 

Vi har sökt forskning i databasen ERIC, Google Scholar, Libris och SWEPUB. Vi an-

vände sökord som new arrivals* AND preschool*, integration, arts education* AND 

children*, förskola och nyanlända, democracy* AND preschool. Vi fick många sökträf-

far. Vi valde fem vetenskapliga artiklar som var relevanta för studiens syfte och forsk-

ningsfrågor. För att synliggöra vilka artiklar var relevanta i denna studie lästes artik-

larnas sammanfattning för att därefter gå in i artiklarna i relation till syfte och forsk-

ningsfrågor. Sökningar gjordes med begränsningen referee-granskad och peer re-

viewed. Förskolans styrdokument söktes på skolverkets hemsida. Den relevanta kurs-

litteraturen, som är underlag i vårt studie, har vi använt tidigare i utbildningens kurser. 

2.2 Begreppsdefinitioner        

I detta avsnitt förklaras med vilken innebörd olika begrepp används i denna studie. 
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• Estetiska uttrycksformer definieras inte bara som ett medel för att utveckla 

andra förmågor såsom sociala och personliga utan ett mål i sig i barnets utveckl-

ing. Det är ett sätt att utveckla och förfina barns uttrycksförmåga utöver det ver-

bala språket. Exempelvis genom bild, drama, rörelse och musik enligt Pramling 

Samuelsson m.fl. (2011). 

• Nyanlända barn är någon som har bott utomlands och som nu är bosatt i Sve-

rige enligt Skollagen (SFS 2010:800). Dokumentet lyfter även fram att en elev 

inte är nyanländ efter fyra års skolgång i Sverige. 

• Demokrati innebär att visa respekt för andra och att aktivt lyssna på allas åsik-

ter (Engdahl & Ärlemalm-Hagser,2015). 

• Integration innebär att den som kommer till Sverige behåller sitt språk och sin 

kultur och kan delta som en del av det svenska samhället, vilket kräver många 

gånger både kunskaper om samhället och i svenska (Wångersjö,2017). 

• Inkludering Hultén (2013) hänvisar i sin artikel Inkludering är gemenskap till 

professor Claes Nilholm som nämner att inkludering handlar om att känna ge-

menskap och vara en del av gruppen (Hultén,2013). 

2.3 Förskolans styrdokument 

I den nya Läroplanen för förskolan Lpfö 18 (Skolverket, 2018), som trädde i kraft från 

och med den 1 juli 2019, och i Läroplanen för förskolan Lpfö 98/16 (Skolverket, 2016) 

slår fast att förskolans värdegrundsuppdrag vilar på demokrati och mänskliga rättig-

heter där förskolan är en social arena för samspel, kommunikation och lärande med 

utgångspunkt i barnets bästa och allas lika värde. Samhället präglas av ett stort inform-

ationsflöde och kontinuerlig förändring vilket betyder att barnens förmåga att kom-

municera, söka ny kunskap och samarbeta är bindande. Barnens språkutveckling i 

svenska ska gynnas genom att främja och ta reda på barnens nyfikenhet och intresse 

för att kommunicera på olika sätt. Förskolan ska erbjuda en stimulerande miljö med 

utgångspunkt att utveckla barnens språk genom att lyssna till högläsning och samtala 

om litteratur och andra texter. 

Förskolan ska ge barnen tid, rum och ro till eget skapande. Barnens utveckling och 

lärande ska gynnas genom olika estetiska uttrycksformer i förskolans verksamhet. För-

skolan ska sträva mot att barnet utvecklar sin förmåga i att kommunicera, skapa och 

förmedla upplevelser, känslor, tankar och erfarenheter med hjälp av olika estetiska ut-

trycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta innebär möj-

ligheter för barnen att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material 

och tekniker, både digital och andra. Skapande utgör både innehåll och metod i försko-

lans strävan att främja barns utveckling och lärande (Skolverket, 2018). 

Förskolan ska kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje 

barns utveckling och lärande för att kunna tillgodose barnens möjlighet att lära och 

utvecklas utifrån strävansmålen i styrdokument. Syftet med dokumentation, utvärde-

ring och uppföljning är att observera hur förskolans verksamhet utvecklas så att varje 
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barn ges så goda förutsättningar som möjligt att lära och utvecklas i enlighet med lä-

roplanens mål. 

2.4 Forskningslitteratur 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar presenteras avsnittet nedan att behandlas 

med hjälp av relevant forskning, avhandlingar, vetenskapliga artiklar och litteratur 

som ligger till grund för studiens valda ämne. 

 Nyanlända barn i Sverige 

Wångersjö (2017) skriver att nyanlända är en heterogen grupp som är född utomlands, 

med stora skillnader i bakgrund, intressen, erfarenheter och behov. En del kan sakna 

grundläggande kunskaper i svenska språket, en del kan ganska mycket. De barn vi kal-

lar nyanlända har varit folkbokförd i Sverige i upp till tre år. Nyanlända barn har rätt 

till förskolan på precis samma villkor som alla andra barn. Barnets behov ska styra från 

vilken ålder och i vilken omfattning han/hon ska vistas i förskolan. Att skapa en trygg 

vardag anses betydelsefull för att nyanlända ska må bra och utveckla i förskolan. För 

att nyanlända barn ska kunna utveckla huruvida förskolan har uppdraget att vila på de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället villar på och för-

medla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna vilket i sin tur befrämja de 

nyanländas lärande och utveckling (a.a.).  

 Estetiska uttrycksformer  

Estetiska uttrycksformer kan ses som både ett medel och ett mål, som ett medel att 

bearbeta barns upplevelser och iakttagelser och som ett mål att utveckla och förfina 

barns uttrycksförmåga utöver det verbala språket (Pramling Samuelsson m.fl. ,2011). 

Det finns olika uttryckssätt som inte behöver vara muntligt språk (Wångersjö, 2017). 

Kommunikationen mellan vuxna och barn eller mellan barnen sker med hjälp av både 

verbala och icke-verbala uttrycksformer till exempel bilder, musik, drama, dans, rörel-

ser och gester och miner (Bjar & Liberg, 2010). 

Musik  

Musik är ett språk som alla kan (Wångersjö, 2017). Musik är ett redskap för att lära sig 

något annat än musik (Holmberg, 2012) och för att öka barnens språkliga och sociala 

delaktighet genom olika musikaktiviteter (Ehrlin, 2012). Detta innebär att förskollä-

rare kan använda sig av estetiska aktiviteter för att skapa nya kunskaper och kommu-

nikationer hos barnen. Ehrlin (2012) visar att musik används som ett verktyg för att 

stödja innehållet i en barnbok. Sångtexter kan ge en koppling till innehållet eller sti-

mulera språket precis som den vardagliga samtal gör med barnen i förskolan. Musik-

leken erbjuder barnens möjlighet att kommunicera med andra genom att lyssna, imi-

tera och samspela med andra människor. Även barnen som har verbala språkets be-

gränsningar kan kommunicera med hjälp av rörelser och ljud genom olika musikakti-

viteterna (a.a.). 
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Bild 

Bildskapande har alltid varit en viktig del av den pedagogiska verksamheten i försko-

lan. Karlsson (2014) skriver att bilden är ett kommunikationsverktyg för individen att 

skaffa sig kunskap både sig själva och sin omvärld. Bilden erbjuder barnen att kommu-

nicera på ett annat sätt än muntligt. Barnen kommunicerar sina inre bilder, tankar och 

föreställningar i sitt bildskapande genom en kombination av olika material och tecken, 

figurer och symboler som exempelvis linjer och cirklar, bilder ur tidningar och böcker 

vilket kräver olika sätt att tolka, då barnens bilder kan ha olika utgångspunkter. Därför 

behöver förskollärare kunskap om tolkningar av symboliken i bild för att skapa en för-

ståelse av bildspråket på olika sätt (a.a.). Det är betydelsefullt att samtala med barnen 

om vad, hur och varför vi väljer att sjunga en viss sång eller målar ett visst motiv vilket 

kräver en öppenhet och en tillåtande attityd hos förskollärare. Dialogen hjälper förs-

kollärare att förstå det som barnet har skapat, därmed förståelse av barnet menings-

skapande. Dialogen skapar inspiration och trygghet hos barnet (Pramling Samuelsson, 

m.fl., 2011). 

Drama 

Rasmusson och Erberth (2014) skriver att drama är en estetisk uttrycksform som be-

tyder handling vilket innebär att synliggöra en akt i rummet med hjälp av roller och 

rollspel. Drama finns i den dagliga leken på förskolan genom rollekar. Rollekar hjälper 

barnet att lyssna och uttrycka sig både verbalt och ickeverbalt. Det hjälper även barnet 

att lära sig att våga och samarbeta med varandra i en grupp, att träna fantasi och kre-

ativitet vilket innebär att vara öppen för nya lösningar. Barnen intar en annan män-

niskas roll genom rollekar och få en bättre förståelse i hur samhället fungerar samt leva 

sig i andras människors perspektiv. I improvisationsform saknas texter vilket gör att 

barnen agerar spontant i rollspelet. På så sätt kan förskollärare få en uppfattning om 

vad som händer i barnets värld genom att observera barnens rollekar. Barnens mest 

ursprungliga kommunikationsform är kroppsspråket. Därför är det nödvändigt att lära 

barnet att tolka och känna till kroppsspråket och att lära barnet att kommunicera med 

sin kropp vilket i sin tur hjälper barnet att tydliggöra sin kommunikation med andra. 

Barnet litar på kroppsspråket. Forskning visar att dramatiserade instruktioner kan för-

stå alla barnen medan de verbala instruktionerna kan förstå av några barn. Barnen som 

har svårt med det svenska språket får komma till sin rätt genom drama (a.a.) 

Dans och rörelse 

Pramling Samuelsson m.fl. (2011) skriver att dans är en konstform som kan uttrycka 

olika fenomen exempelvis känslor, tankar och idéer. Individen kan dansa vad som helst 

samtidigt som det ska vara möjligt att förstå för någon annan. Därför måste rörelserna 

vara konventionella. Det behövs dialog med barnet om rörelser för att därefter kunna 

ses vad barnet gestaltar. I dialoger med barnet kan förskollärare tydliggöra exempelvis 
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att vad som helst kan dansas. Förskollärare kan utmana barnet att dansa som ett päron 

vilket gör att barnet använder sina tidigare erfarenheter som resurs i sitt fortsatta me-

ningsskapande. Dans som redskap har en gynnsam inverkan på barnets utveckling och 

lärande. Barnen lär av och med varandra genom dans och rörelse när t.ex. barn imite-

rar en rörelse som ett annat barn har gjort. Barnen ges medvetenhet om sitt kropps-

språk genom dans (a.a.). 

 Estetiska uttrycksformer för integration och demokrati  

Engdahl och Ärlemalm-Hagser (2015) hänvisar i sin bok Att bli förskollärare till för-

fattaren Nussbaum och säger att estetik och demokrati är nära förbundna med 

varandra och framhåller vikten av använda olika estetiska uttrycksformer för att ut-

veckla förmågan att vidga seendet. För att demokratin ska utvecklas bör barnen ha en 

frihet att få uttrycka sina åsikter, erfarenhet, känslor, tankar och idéer. I det estetiska 

lärandet har barnet en frihet att utveckla, ta och använda information, tankar och käns-

lor utifrån sig själv (Karlsson, 2014) och därmed också demokratin. Svenska förskolan 

baseras på demokratiska principer vilket gör att alla barnen har rättighet att vara del-

aktiga i värdegrundsarbete (Dolk, 2013).  

Brist på verbalt språk är inte ett problem för att göra barnen delaktiga i förskolan. Ges-

ter och sånger skapar barns deltagande på andra sätt än verbala (Kulttis, 2013). Med 

hjälp av bilderna kan förskollärare berätta en saga. Nyanlända barn kommer att förstå 

sagan även om han eller hon inte kan det verbala språket. Sagor är universella till sin 

natur och har liknande struktur i många länder (Wångersjö, 2017). Både folksagor och 

konstsagor kan dramatiseras för att stimulera barnens sociala och kreativa utveckling 

(Rasmusson & Erberth, 2014). Dunn, Bundy och Woodrows (2012) studie visar att 

drama hjälpte att skapa en gemensam historia mellan barnen oavsett bakgrund och 

språk. Drama erbjöd barnens möjligheter att utbyta känslor och skapa gemensamma 

erfarenheter på en händelse. Drama bidrog en bra stämning i gruppen och behöll ett 

stimulerande intresse och frågor mellan barnen (a.a.). När nyanlända barn får möjlig-

het att vara en del av sociala sammanhang blir det lättare för att lära sig språket och 

genom detta får de bättre förutsättningar för inkludering (Nilsson, 2015).   

Emilson (2008) anser att att ge barnen möjligheterna att göra val och ta initiativ är 

viktiga delar av både delaktighet och inflytande i förskolan. Det finns ofta inte tydligt 

rätt och fel i det estetiska skapandet vilket hjälper barnet att öka möjligheten till ut-

forskande och prövning utan krav på ett slutgiltigt resultat. Det innebär att barnet 

skulle fritt hitta egna vägar för uttryck och lärande som i sin tur ger barnets förutsätt-

ningar för demokratiskt deltagande (Karlsson, 2014). Det är förskollärares ansvar att 

få alla barn oavsett bakgrund och språk att känna sig delaktiga och som en del i sam-

hället (Rasmusson & Erberth, 2014). 

 Förskollärares förhållningssätt 

Förskollärarens förhållningssätt och kunskap har en viktig roll för barnens utveckling 

och lärande (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2016). Förskollärares synsätt på barn 
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och lärande är det som är mest betydelsefullt för vilka kommunikativa samspel och 

barns lärande erbjuds. Barnens möjligheter till delaktighet och inflytande är beroende 

av förskollärarens attityd och inställning. Barnens kunskaper och erfarenheter ska 

kontinuerligt utvecklas i samspel och kommunikation med andra (Sheridan & Pram-

ling Samuelsson, 2016). Basarans (2016) studie visar att inkludering an nyanlända 

barn är beroende av pedagogernas förhållningssätt och syn på olikheter och arbetssätt. 

Det är viktigt att uppmärksamma barnens egna tänkande genom att samtala med bar-

nen. För att förskolläraren ska kunna förstå barnens behov krävs en dialog mellan 

vuxna och barnen om barnens erfarenhet och intressen (Pramling Samuelsson m.fl., 

2011). Människor behöver andra människor för att utvecklas och därför blir den kom-

munikativa processen central. Det är betydelsefullt att barnen får möjlighet att ut-

trycka sig med andra. Därför måste barnens intressen stimuleras genom att ställa följd-

frågor (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johannson, 2011). Att ställa frågor till bar-

nen bidrar till att synliggöra något specifikt. Det hjälper att rikta barnens uppmärk-

samhet att utveckla sitt tänkande och väcka barnens intresse på något nytt (Pramling 

Samuelsson m.fl., 2011).  

Grunden för kommunikation är ömsesidighet. Om det inte finns en ömsesidighet mel-

lan barn och förskollärare blir dialogen meningslös. Förskollärare ska vara aktiv för att 

uppmuntra barnet till dialog och aktiviteter med andra. Därför ska förskolläraren vara 

lyhörd på barnens tankar och idéer för att sedan kunna utveckla det. Förskolepedago-

giken skapas med hjälp av barnens intresse. Om förskolläraren inte är uppmärksamma 

på vad barnen är intresserade av kan det vara svårt att lära barnen något vilket begrän-

sar deras lärande och utveckling i förskolan (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2016). 

Förskollärare ska vara lyhörda och ska kunna ha ett nyfiket förhållningssätt till este-

tiska uttrycksformer som sång, spel och rörelse för att kunna agera som inspiratör 

(Holmberg, 2012). Förskolläraren ska vara en engagerad och entusiastisk ledare som 

ser vikten att skapa ett tillåtande klimat för att motivera och uppmuntra barn att dra-

matisera fritt vilket är grundläggande för att barnen känner sig trygga i förskolan 

(Rasmusson & Erberth, 2014). Det är betydelsefullt att barnen ska vara delaktiga i att 

arbeta med estetiska uttrycksformer vilket inte handlar om att tvingas att vara med. 

Det innebär att barnen ska kunna klara av att vara med i det som planeras (Ehrlin, 

2012).  

 Förskollärares arbetssätts betydelse 

I dagens förskolor förväntas det att förskolläraren ska arbeta för barns lärande på en 

lekfull och omsorgsfull miljö (Doverberg, Pramling & Pramling Samuelsson, 2013). 

Dock behövs metoder och det förhållningssätt som förskolläraren brukar i vardagen. 

Lek, skapande och estetiska processer återkommer som specifika arbetssätt i förskolan 

(Engdahl & Ärlemalm-Hagser, 2015). I Juvonens (2015) studie framkommer att ge-

nom de estetiska uttrycksformer som ett pedagogiskt hjälpmedel i verksamhet kan 

man introducera och underlätta lärande av olika ämnen. Kamratrelationer byggs på ett 

naturligt sätt och förskollärarna kan hitta en bra nivå att undervisa efter barnens nivå 

(a.a.). 
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Förskollärararna ska vara tillgängliga för kommunikation och därigenom underlätta 

lärprocessen (Hui, He & Sam Ye, 2015). Förskolans läroplan grundar sig på ett socio-

kulturellt erfarenhetsperspektiv där kommunikation och samspel med andra avgör vad 

som fokuseras på och ges ett meningsskapande innehåll (Doverberg, Pramling & Pram-

ling Samuelsson, 2013). Forskningen visar på vikten av att använda aktiviteter med 

innehåll där aktiviteterna och deras innehåll kommuniceras och diskuteras mellan 

barn och pedagoger. Barnen måste få möjlighet att förstå varför aktiviteterna görs på 

ett visst sätt. För att undervisa barn behöver förskolepersonalen vara medvetna om 

vad, varför och hur barnen ska lära sig. Det är betydelsefullt att använda variation i 

undervisning för att ge barnens goda möjligheter att urskilja något visst (Doverberg, 

Pramling & Pramling Samuelsson, 2013).  

Kommunikation, interaktion och vuxnas roll är grunden för barns utveckling av este-

tiska kunnande (Pramling Samuelsson m.fl., 2011). Det krävs av förskolläraren att se 

varje barns behov och att ge barnen möjlighet att påverka egna lärande för att barnen 

ska få goda förutsättningar för samspel och kommunikation. Barnen ska ges möjlighet 

att utveckla sin kompetens inom kommunikation och dokumentation och att uttrycka 

sina åsikter och färdigheter verbalt och med konkret material såsom estetiska uttrycks-

former. Uttrycksmedel är nyttiga för barns lärande och kunnande (Engdahl & Är-

lemalm-Hagser, 2015). 

Det är viktigt att vara öppen för att ändra arbetssätt och rutiner för att kunna få möj-

ligheter till individuell anpassning och miljöer i förskolans verksamhet (Wångersjö, 

2017). Förskolans rutiner bör organiseras för att ge barnen trygghet och struktur i var-

dagen. Detta innebär att de olika momenten följer på varandra i en viss ordning. Forsk-

ningen visar på vikten att förskolläraren används den här tiden som står till buds och 

att de planeras tillsammans med barnen när det ska göras och även på vilken sätt (Eng-

dahl & Ärlemalm-Hagser, 2015). Dusi, Rodorigo & Aristos (2016) belyser tidsaspekten 

som en faktor i integrationsarbetet med nyanlända. Författarna skriver att det finns 

olika faktorer som påverkar integrationsarbetet med nyanlända: strukturella faktorer 

(gruppstorlek, brist på resurs såsom tid för att stödja språkinlärning), socialpolitiska 

faktorer, exempelvis budgetnedskärningar som har påverkat skolorna under de sen-

aste åren, kulturella faktorer såsom sociokulturella förändringar, brist på kulturell 

medvetenhet och yrkefaktorer, alltså otillräcklig interkulturell kompetens. Tiden är en 

nödvändig förutsättning för förskollärare för att kunna säkerställa barnets rätt till 

undervisning (Körling, 2016). 

Enligt Baum (2017) behöver barn stöd av lyhörda pedagoger för att få möjlighet att 

vara delaktig i estetiska uttrycksformer i förskolan. Målsättningen är att vårt arbete ska 

hjälpa barnen att utvecklas och stödja deras inlärning och välbefinnande genom att 

estetiska uttrycksformer används på ett genomtänkt sätt och gör barnen delaktiga i 

verksamheten (a.a.). Detta i likhet med den nya Läroplanen för förskolan Lpfö 18 

(Skolverket, 2018) och Läroplanen för förskolan Lpfö 98/16 (Skolverket, 2016) vilka 

uttrycker att arbetslaget i förskolan ska respektera varje barns rätt att uttrycka sina 

åsikter genom olika uttrycksformer. 
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 Miljö och material 

Förskolan är en viktig social och kulturell arena för barns samspel, kommunikation 

och lärande (Skolverket, 2018). I likhet med Bunars (2015) forskning om att alla for-

mella och informella arenor utvecklar barnen som individer och medborgare där bar-

nen kan träffas och lär av varandra. Miljön och förskolepersonalens attityd är avgö-

rande för att kunna utveckla barnens kamratrelationer och lära av varandra och för vad 

som sker mellan barn i förskolan (Willians, 2012). En inkluderande miljö kräver att 

barnen blir aktiva som resurs för varandra. På så sätt lär barnen sig tillsammans, med 

varandra och av varandra (Basaran, 2016) vilket utvecklar deras möjligheter till att 

tillägna sig kunskaper och förståelse av sin egen och andra kulturer (Löfdahl, 2014). 

Miljön är viktig för barns lärande och utveckling (Engdahl & Ärlemalm-Hagser, 2015). 

Goda lärandemiljöer kan se ut på olika sätt (Strandberg, 2010). Både miljön och 

material ska vara inbjudande och innebära möjligheter. Dessa används som resurser 

för kunskapsskapande och kulturmening. Materialet bör vara utmanande, lättillgäng-

ligt och väldisponerat, med växande svårighetsgrad och komplexitet efter barnens in-

tresse, behov, kompetens och kunnande i syfte att stimulera och utmana barnens ut-

forskande och lärande (Engdahl & Ärlemalm-Hagser, 2015). Förskolepersonalen bör 

inte ägna för mycket kraft till att i förväg ställa i ordning miljöer åt barnen. Förskole-

personalen ska tillsammans med barnen kontinuerligt fundera över, ompröva och ut-

veckla miljöers sociokulturella kontext. Miljöförändringar där barnen inte är delaktiga, 

leder inte till utveckling utan tvärtom till främmandeskap (Strandberg, 2010). Dialo-

gen och samspelet skapas nya erfarenheter och tänkande som bidras till barnens lä-

rande och utveckling (Engdahl & Ärlemalm-Hagser, 2015).  

Förskolan ska sträva mot att barnet utvecklar sin förmåga i att kommunicera, skapa 

och förmedla upplevelser, känslor, tankar och erfarenheter med hjälp av olika estetiska 

uttrycksformer. Detta innebär möjligheter för barnen att använda olika material och 

tekniker, både digital och andra för att främja barns lärande och utveckling (Skolver-

ket, 2018). Enligt Basaran (2016) kan digitala verktyg användas som kompensatoriska 

hjälpmedel. Inkludering och flerspråkighet är en av flera anledningar till att integrera 

digitala verktyg i undervisning. Författaren framhåller vikten av att digitala verktyg 

inte kan ersätta pedagoger men att de används som pedagogiska resurser. Digitala 

verktyg hjälper nyanlända barn att bli aktiva i sitt lärande vilket gör dem självständiga 

i sitt eget lärande. Digitala verktyg kan ses som tidsenliga resurser som kan användas 

för att skapa goda förutsättningar för barns lärande (a.a.). 

3 Teoretiskt perspektiv  

Vi har valt att inta ett sociokulturellt perspektiv eftersom sociokulturell teori betonar 

på vikten av lärande, utveckling och kreativa processer som sociala där kulturen är en 

grundläggande del av barnens lärande, utveckling och blomstra oavsett etnisk tillhö-

righet eller språk (Smidt, 2010). 
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Den sovjetiske psykologen Lev Semjonovitj Vygotskij har lagt grunden till det socio-

kulturella perspektivet på lärande. Sociokulturell teori handlar om att allt lärande är 

socialt och tar sin början i imitation. Imitation bjuder in till interaktion med andra och 

är betydelsefullt för att kunna tänka vidare. I detta sammanhang skapar vi något nytt 

utifrån den kunskap vi har, vilket kallas för kreativitet. Kunskap byggs och förstärks 

genom att den erbjudna hjälpen som främjar barns utveckling i relation till barnens 

behov, erfarenheter och intressen. Det handlar inte bara att hjälpa barnen att bearbeta 

själva svårigheter utan i stället underlätta dess effekter på interaktioner. På så sätt 

skapas alternativa vägar till kulturell utveckling (Smidt, 2010).  

Kommunikation mellan människor står i centrum och leder till delaktighet i kunskaper 

och färdigheter eftersom lärande sker i interaktion med andra (Säljö, 2014). Vi behöver 

verktyg för att kunna kommunicera på olika sätt vilket förändrar och utvecklar det in-

dividuella tänkandet. Detta kallas mediering och kan äga rum genom många språkliga, 

kulturella eller fysiska redskap (Smidt, 2010).  

Kulturella redskap som språk, musik, symboler, teckning och målning är mänskliga 

metoder för att hantera tänkande och lösa problem (Smidt, 2010). Olika faser av ut-

vecklingen av tal-tanke kan omfatta användning av kulturella redskap som språk där 

människor kan kommunicera med andra och uttrycka känslor utan att behöva tala 

(Smidt, 2010). De fysiska redskapen, till exempel penna och bord, och de språkliga 

redskapen, till exempel tecken och symboler är de resurser, precis som de kulturella 

redskap som vi har tillgång till och som vi använder för att förstå och agera i vår om-

givning (Säljö, 2014). 

Barnet ska ha inflytande över det egna lärandet. Det är betydelsefullt att ha tillgång till 

miljön eftersom barnet känner sig inbjuden till att vara fri och ta del av allt som finns 

där och inbjuden att vara delaktig och påverka i sin omgivning. Utvecklingen är bero-

ende av verktyg och material som barnet har tillgång till i sin interaktion med miljön. 

Verktyg och material kan vara i sig källor till kreativa upptäckter och ett hjälpmedel för 

barnen vid skapande av deras egnas idéer (Strandberg, 2010). För barn i dagens sam-

hälle ska det digitala verktyget ses som ett hjälpmedel för att öppna världen för barnet 

av aktuell information och för kommunikation med andra (Säljö, 2014). 

Den proximala utvecklingszonen är betydelsefull i sociokulturell teori. Det handlar om 

att vad individen inte kan göra själv, men kan klara tillsammans med hjälp av en mer 

erfaren person, till exempel kamrat eller vuxen, som har en tydlig roll att hjälpa indi-

viden att gå från den aktuella prestationsnivån (vad individen kan göra utan hjälp) till 

den potentiella nivå (vad individen skulle göra med direkt eller indirekt hjälp). Denna 

utveckling är möjlig genom kommunikation och interaktion med andra (Smidt, 2010). 

Sociokulturell teori om inkludering innebär att barnet bedöms utifrån dess starka sidor 

och inte utifrån dess svagheter för att hon eller han ska bli en fullvärdig medlem i sitt 

sammanhang, sin kultur och sin skolklass. Lärararbetet bör innehålla tid för observat-

ioner och därefter för reflektioner över dessa observationer för att ta del av barnens 
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idéer och teorier, för att lyssna och prata med barnen och för att ta reda om vilka erfa-

renheter varje barn har (Smidt, 2010).  

Alla barn har rätt till utbildade pedagoger för att ge barnet det stödet och den ledning 

som barnen behöver och där de kulturella redskap och undervisningsmetoder används 

efter barnens behov (Smidt, 2010). 

4 Metod   

I detta kapitel behandlar vi allt det som har med metod att göra. I avsnittet 4.1 Meto-

dologi presenteras de metodologiska vägval vi ställts inför och de val vi gjort med väg-

ledning av metodlitteraturen. I 4.2 Genomförande beskriver vi operationaliseringen 

av de valda metoderna. Sist i kapitlet, i avsnittet 4.3 Forskningsetik redovisar vi hur 

vi har tillämpat forskningsetiska principer. Diskussionen om trovärdighet och pålitlig-

het sparar vi till metoddiskussionen som presenteras i diskussionskapitlet. 

4.1 Metodologi  

Den metodologi som använts här är huvudsakligen grovt beskriven av Bryman (2018). 

Utifrån vårt syfte och studiens forskningsfrågor valde vi att använda oss av en kvalitativ 

ansats med semistrukturerade intervjuer som det bästa sättet att samla in en fyllig da-

tamängd som fångar upp människors tankar och värderingar eftersom studien syftar 

till att fördjupa kunskapen om genomslaget av demokratiska aspekter när estetiska ut-

trycksformer används för att integrera nyanlända barn i förskolan. För att kunna ge-

nomföra detta effektivt och adekvat stödde vi oss på Bryman (2018) som visar att kva-

litativa semistrukturerade intervjuerna är rätt metod. Vi valde sådana för att vi skulle 

ge deltagarna möjlighet att svara öppet och då vi inte ville vara ledande i frågorna som 

vi hade format inför intervjun (Bryman,2018). Datasorteringen hämtades från Ti-

venius (2018) som beskriver att datasorteringen innebär att vara lyhörd på vad data 

säger och att därefter låta data bilda kategorier och bara presentera det som ingår i 

analysen. Principerna för tolkningen innebär att bygga den nya kunskap där insamlade 

data har med stöd av det teoretiska perspektivet och att därigenom besvara forsknings-

frågorna (Tivenius,2018). 

4.2 Genomförande 

I detta avsnitt beskrivs hur metodologin operationaliseras för den föreliggande stu-

dien. I fyra underavsnitt beskriver vi hur urvalet gått till, hur vi samlat in data, ana-

lysprocessen och principerna för hur empirin har tolkats. 

 Urval 

Urvalet till studien är gjort utifrån åtta frivilliga förskollärare som är verksamma i fyra 

förskolor i en större svensk kommun. Urvalet är riktat mot förskollärare med erfaren-

heter av mottagande av nyanlända barn i förskolan. När forskaren väljer att arbeta med 
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en målstyrd urvalsprocess väljer de respondenter som är relevanta för uppsatsen (Bry-

man, 2018). Urvalsprinciperna harmonierar med det som Bryman (2018) beskriver 

som riktat urval. Sammanlagt åtta förskollärare har intervjuats, vilket vi ansåg tillräck-

ligt eftersom intervjuerna var omfattande. Anledningen till att vi valde fyra olika för-

skolor var för att kunna jämföra skillnader och likheter. Vi valde förskolor där det är 

mångkulturellt och där respondenterna har erfarenhet av att jobba med nyanlända 

barn. Bryman (2018) beskriver att forskaren inte kan veta exakt hur många personer 

som ska intervjuas för att få ihop det material som behövs för uppsatsen. För att hitta 

dessa respondenter användes huvudsakligen personliga kontakter. 

 Datainsamlingsmetod 

Som datainsamlingsmetod användes semistrukturerade intervjuer. Respondenterna 

kontaktades via e-post med bifogat missivbrev och intervjufrågorna som visas i Bilaga 

1 Intervjuguide. I missivbrevet tillfrågades respondenterna om de hade möjlighet att 

delta i studien. Brevet visas i Bilaga 2 Missivbrev. Efter att respondenterna accep-

terade att deltaga i studien fick de själva föreslå tid och plats, vilket vi i de flesta fall 

lyckades matcha. Intervjuerna genomfördes genom personliga möten och skedde i 

samspel mellan två parter det vill säga mellan intervjuaren och respondenterna. Inter-

vjun bestod mer av teman som vi tog upp än av konkreta frågor, vilket ledde till olika 

långa diskussioner. Dessa tog 30–45 minuter i anspråk. Samtalen spelades in med 

hjälp av digitala verktyg efter tillåtelse av respondenterna. Inspelningen hördes flera 

gånger och transkriberades därefter med hjälp av datorn. Inspelningen kan underlätta 

en exakt analys av vad och hur respondenterna har sagt (Bryman, 2018). Under inter-

vjun fördes anteckningar eftersom människans minne inte är totalt pålitligt (Bryman, 

2018).  

 Databearbetning 

Vid databearbetningen läste vi först in oss på varje transkriberad intervju samtidigt 

som vi lyssnade på den flera gånger. Därefter har vi bearbetat data tillsammans för att 

hitta eventuella skillnader och likheter i respondenternas svar. Det uppstod ett flertal 

teman eller kategorier. Datasorteringen styrdes av studiens teoretiska perspektiv, so-

ciokulturell teori. Detta underlättade att bilda kategorier: språk, kamratrelationer, 

tid, miljö och material och förskollärares demokratiska förhållningssätt. Dessa kate-

gorier organiserar studiens empiri vilken presenteras i resultatkapitlet. 

 Tolkning av empiri 

Med stöd av Vygotskijs sociokulturella perspektivet har vi tolkat, förstått och tilldelat 

mening åt empirin. Sanningskriterierna, rimlighet, koherens och korrespondens upp-

fylls för att bekräfta studiens trovärdighet (Tivenius,2015). Tolkning av empiri utgör 

svaren på forskningsfrågor i studien. 

4.3   Etiska överväganden 

Grundläggande etiska frågor rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för de per-
soner som är inblandade i forskningen (Bryman, 2018, s.131). 



 13 

De etiska principer för forskning som Vetenskapsrådet (2017) publicerat har genom-

gående beaktats och tillämpats strikt. En övergripande princip är att ingen person ska 

pekas ut eller kunna skadas av forskningen. Mera detaljerat beskrivs informationskra-

vet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och frivillighetskravet i Tivenius (2015). 

Alla respondenter som deltog i intervjuerna blev informerade om de etiska princi-

perna. Vi informerade respondenterna om vad studien handlar om. Respondenterna 

informerades om att allt insamlat material bara ska användas för forskningsändamål. 

Vidare förklarade vi för respondenterna att inga personuppgifter kommer att lyftas upp 

i studien utan det kommer vara anonymt, avsikten med studien och hur den ska nyttjas 

och att deltagandet är frivilligt för respondenterna och kan avbrytas utan konsekvenser 

för respondenterna. 

5 Resultat     

I detta kapitel beskrivs först, i avsnittet 5.1 Empiri, vilken presenteras under fem ka-

tegorier. Därefter, i 5.2 Tolkning, beskrivs hur vi tolkar denna empiri för att besvara 

studiens forskningsfrågor i belysning av det teoretiska perspektivet. Sist sammanfattas 

resultatet i 5.3 Resultatsammanfattning.  

5.1 Empiri      

Studiens empiri presenteras under fem kategorier: språk, kamratrelationer, tid, 

miljö och material och förskollärares demokratiska förhållningsätt och är baserad 

på informanternas utsagor, vilka illustrerar kategoriernas respektive beskrivningar. I 

detta kapitel har vi valt att inte benämna respondenterna. Vi har mer fokus på feno-

men. 

 Språk 

Språket anses vara den största utmaningen. Ofta är det svårt att kommunicera och att 

nå både barnen och vårdnadshavarna på grund av språkliga problem. Nyanlända mo-

tiveras att lära sig att uttrycka sig genom att använda estetiska uttrycksformer såsom 

bild, gester, drama och musik. 

Vi dansar och sjunger sånger tillsammans för att nyanlända lära sig språket. Musik är den snabb-
aste väg för inkludering och integrering för att lära sig det svenska språket. 

Språket ses som en nyckel till samhällslivet. Nyanlända kan kanske känna sig exklude-

rade om de inte kan det svenska språket. Inkludering med estetiska uttrycksformer kan 

skapas genom att dramatisera eller spela något instrument och genom att samarbeta 

och kommunicera med varandra i skapande situationer. 

Inget barn behöver sitta eller skapa ensam mot sin vilja oavsett bakgrund, kultur eller språk. Mu-
sik är en estetisk uttrycksform som kan fungera trots bristande språkkunskaper. Barnen använder 
mycket gester och tecken mellan varandra när de leker eller målar tillsammans. Det är ett sätt att 
barnens sätt att kommunicera med varandra. 
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Ambitionen är att barnen ska känna sig socialt inkluderade genom att spela ett instru-

ment och sjunga tillsammans med andra barn eller vuxna, både på svenska och på mo-

dersmålet. För barnens skull är det viktigt att involvera vårdnadshavarna i denna pro-

cess. Det är även viktigt att arbeta efter barnens intressen och erfarenheter vilket, på 

grund av språkliga och kulturella barriärer, kan vara en utmaning. 

Nyanlända ska förstå vad, hur och varför vi gör som vi gör i förskolan, oavsett om det 

handlar om estetiska aktiviteter eller inte. 

Vi använder bilder, kroppsspråk, musik, dans och drama för att tydliggöra varför, hur och vad ska 
vi göra på förskolan. 

 Kamratrelationer  

I kategorin Kamratrelationer är det centralt att prata med och att presentera det ny-

anlända barnet för alla andra barn. Det är viktigt att använda andra barn för att inte-

grera nyanlända i förskolan genom att försöka bygga upp en kontakt mellan barnen.  

Bilder och kroppsspråk används för att integrera nyanlända i förskolan. Barnen lär av, 

och härmar, varandra att bli ett vi. Det är viktigt att organisera olika aktiviteter eller 

stationer för att underlätta barnens kommunikation och samspel. 

Barnen som är duktiga på att sjunga kan lära nyanlända barn att sjunga olika låtar på det svenska 
språket eller tvärtom. Det är ett sätt att våga använda det svenska språket. Detta med syftet att 
integrera barnen och skapa barnen lusten att lära sig. 

Estetiska uttrycksformer används för att underlätta kommunikationen mellan barnen. 
Kamratrelationer och integrering börjar när förskolepersonalen introducerar nyanlän-
das favoritbok som senare kan bli en bild, en sång, en teater eller lek.  

Förskolepersonalen kan vägleda en teater tillsammans med barnen genom att göra allt som står i 
boken. Det är ett sätt att bygga upp kamratrelationen i förskolan.  

Det är viktigt att uppmärksamma vad som sker i barngruppen. Förskolepersonalen för-

söker att vara lyhörda och använda sig av variation i undervisning för att kunna nå alla 

barn. Kamratrelationer, integration och demokratiska aspekter med estetiska uttrycks-

former handlar mer om ett inkluderande förhållningsätt i förskolan. 

Det är interaktion mellan barnen som sker under estetiska uttrycksformer som gör lättare att 
uppnå inkludering av nyanlända barn i förskolan. Det handlar om att barnen lär sig att hjälpa 
varandra, att lyssna på varandra och att göra saker tillsammans. 

 Tid 

Tidsbrist kan vara ett problem i arbetet med nyanlända i förskolan. Tid är en av de 

viktigaste aspekterna när det gäller att arbeta med nyanlända i förskolan och utgör en 

egen kategori.  

Det krävs tid att skapa en god relation och lära känna både det nyanlända barnet och 

de vårdnadshavarna. 

Det är svårt att arbeta med nyanlända när förskolepersonalen inte har hunnit förbereda sig för att 
bemöta på det bästa sättet det nyanlända barnet och de vårdnadshavarna. Det krävs mycket tid i 
arbetet och det kan vara ett problem. 



 15 

Det krävs även tid för att kunna reflektera och följa nyanländas utveckling på försko-

lan.  

Vi använder datorn eller Ipad som stöd bland annat för att dokumentera barnens bilder, barns 
lärande och utveckling. Vi behöver mer tid tillsammans för att kunna diskutera och reflektera över 
i arbetet med nyanlända i förskolan. 

5.1.4 Miljö och material 

Centralt i kategorin miljö och material är att utforma aktiviteterna efter barnens in-

tresse och behov. Nyanländas egna tankar och idéer ska styra förskolans verksamhet. 

Vid bildskapandet använder vi inspirationsbilder utifrån barnens intressen oavsett barnens språk 
eller bakgrund. 

Integration och demokrati är grunden för förskolans fysiska miljö. Material för skap-

ande, såsom kritor och papper, bör alltid vara tillgängligt i barnhöjd och framme för 

barnen. 

Vi har alltid tillgängligt material i avdelningen med syftet att inspirera barnen att skapa och ut-
veckla barnen både idéer och olika sätt att kommunicera.  

Den fysiska och den sociala miljön som förskolan arbetar med i sin verksamhet påver-

kar både barn och förskolepersonal på olika sätt. Barnens delaktighet påverkas av hur 

förskolepersonalens arbetar med inkludering och demokrati i förskolan. 

Nyanlända har precis samma rättigheter som alla andra barn att välja fritt, att vara självständiga 
och påverka sin vardag. 

Förskolans digitala lärmiljö ger möjligheter för kommunikation och samspel.  

Projektorn hjälper oss att kombinera bilder, musik och ord i stort format. Vi använder sånger med 
bilder och teckenstöd via projektorn. Det är viktigt att barnen följer både text och bilderna. Pro-
jektorn hjälper också att repetera samma innehåll många gånger. 

Förskolepersonalen kan styra vilka material nyanlända skulle kunna använda i skap-

andet samt barnens aktiviteter när de erbjuder barnet att välja mellan två aktiviteter. 

Detta på grund av brist på material.  

Material kostar pengar och vi måste även tänka på förskolans ekonomi. Det går ibland inte slösa 
på material i förskolan. 

Kategorin miljö och material innebär att arbeta med de estetiska uttrycksformerna 

både inomhus och utomhus för att kunna nå alla barn på olika sätt. Variation i under-

visning och olika miljöer syftar till att motivera barn och att skapa goda förutsättningar 

för lärande och utveckling. 

 Förskollärares demokratiska förhållningssätt 

Det är centralt i kategorin Förskollärares demokratiska förhållningssätt att estetiska 

uttrycksformer anses ha ett värde i sig och är globalt och inkluderande till sin natur. 

Demokrati och estetiska uttrycksformer innebär deltagande och delaktighet. 
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Barn som saknar språk är inte lika snabba att svara som de infödda. Därför är det vik-

tigt för förskolepersonalen att vara tydliga med att etablera och följa regler och normer 

i barngruppen. 

Ett sätt att arbeta med demokrati och integration är bland annat att lära barnen att vänta på sin 
tur och skapa förståelse för allas lika värde oavsett barnens intressen, språk, etnicitet, kön eller 
bakgrund. 

Nyanlända ska bemötas med respekt och tillit till sin egen kompetens och förmåga i 

alla situationer där nyanlända är lyssnade till och sedda med lika rättigheter som alla 

andra barn som födda i Sverige. 

Förskolepersonalen ska låta nyanlända barn exempelvis att lyssna musik på sitt eget språk och att 
rösta inför förändringar i miljön. Alla ska komma till tals. 

Förskollärarna är också noga med att skapa goda förutsättningar för nyanlända att 

möta andra barn i olika sammanhang. 

Vi sätter oss med barnen och sjunger eller målar tillsammans, sedan samtalar vi på svenska kring 
vad barnen har gjort tillsammans. Vi använder bild och gester som stöd för att kommunicera med 
nyanlända. Nyanlända barn är med på alla aktiviteterna som alla andra barn är med. 

Barnen får uttrycka sig på sina egna sätt och uttrycka sina tankar genom att rita eller 

pyssla. Exempelvis kan det vara svårt för nyanlända barn att uttrycka sina känslor. 

Därför vill förskolepersonalen sitta med barnen i lugn och ro och visar olika känslor 

genom att använda bilder som stöd. Det krävs lyhördhet och om något inte fungerar så 

använder förskolepersonalen olika strategier för att nå barnen. 

5.2 Tolkning av empiri  

I detta avsnitt tolkar, förklarar och ger vi med stöd i det sociokulturella perspektivet 

mening åt empirin för att besvara studiens forskningsfrågor. Rubrikerna är relaterade 

till forskningsfrågorna. Vi har noterat att intervjusvaren starkt hänger samman med 

sociokulturellt tänkande och kan därmed se dels att empirin egentligen inte behöver 

förstås särskilt långt utöver sig självt, dels att vi i tolkningsarbetet inte behöver an-

stränga oss för att förstå empirin med hjälp av ett sociokulturellt perspektiv. 

 Undervisningens organisation 

Här besvarar vi studiens första forskningsfråga som lyder: Hur organiserar åtta förs-

kollärare undervisningen av estetiska uttrycksformer för att integrera nyanlända 

barn i förskolan?   

Empirin visar att förskollärarnas arbetssätt med drama och musik anses vara betydel-

sefullt för nyanlända barns sociala inkludering i verksamheten. Utifrån ett sociokultu-

rellt perspektiv är kreativa processer sociala och därmed användbara för att främja 

kommunikation med andra barn eller vuxna, lyssna på varandra, lösa problem och ut-

trycka egna känslor och uppfattningar. Detta ser vi vara nära kopplat till demokrati, 

där barnet lär sig att samspela, delta, lyssna och respektera andra men också att vara 
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lyssnade till och sedda med lika rättigheter som alla andra barn som född i Sverige. 

Utveckling främjas av mer tydliga samspel. 

Empirin visar på vikten av att arbeta efter barnens intressen och erfarenheter. Utifrån 

ett sociokulturellt perspektiv bedömas barnet utifrån dess starka sidor och inte utifrån 

dess svagheter. Därför de kulturella, fysiska och språkliga redskapen anpassas efter 

barnets intressen, behov och erfarenheter. 

Empirin visar att barnet får uttrycka sig på sina egna sätt genom att använda de kultu-

rella redskapen. Det är därför att det är viktigt att förskolepersonalen sitter med nyan-

lända barn i lugn och ro och visar olika känslor genom att använda de kulturella red-

skapen som stöd. Utifrån sociokulturellt synsätt kan de olika redskapen och vuxnas 

stöd ses som en central del i barns lärande och utveckling (Smidt,2010). Vår tolkning 

av empirin är att nyanlända barnet kan uttrycka och lär sig både verbalt och icke-ver-

balt kommunikation i interaktion med andra genom att imitera den sociala miljön som 

barnet befinner sig i, för att därefter kunna göra självständigt. De kulturella redskapen 

hjälper barnet att kommunicera med andra, ägna sig kunskaper och erfarenheter, lösa 

problem och uttrycka känslor utan att behöva tala oavsett språk eller etnisk tillhörig-

het. Genom interaktion med andra människor i omgivningen och de olika redskapen 

lär sig nyanlända barn att kommunicera. 

Empirin visar att material för skapande bör vara tillgängligt för barnen. Utifrån det 

sociokulturella synsättet betonas vikten av att ha tillgång till den fysiska miljön, 

material och olika redskap eftersom barnet då känner sig inbjuden till att vara fri och 

delaktig, inbjuden att vara med i sin omgivning. Vår tolkning av empiri utifrån det 

valda perspektivet är att den fysiska och den sociala miljön barnet befinner sig avgör 

hur barnets delaktighet, integration och tänkandes utvecklas. Den fysiska miljön och 

material ger uttryck åt vad barnet kan lära sig och göra där.  

Empirin visar att involvera nyanlända vårdnadshavarna för att inkludera socialt nyan-

lända barn och lyfta tillgången till både det nyanländas modersmål och det svenska 

språket genom estetiska uttrycksformer. Enligt sociokulturell teori har vuxnas kom-

munikation och interaktion med barnen stor betydelse för barnets pratkompetens 

(kommunikation) och sociala samspel (Säljö, 2014). Vår tolkning är att nyanlända 

barns kunskap konstrueras i social interaktion med andra och genom använda de olika 

redskap som kommunikationshjälpmedel, vilket gör att nyanlända barn bygger vidare 

på sina kunskaper och erfarenheter till något nytt. I samspel med vuxna lär sig barnet 

språket genom att imitera den vuxna. Det barnet inte kan, kan barnet göra tillsammans 

i interaktion med vuxna. Vuxnas aktiva roll när det gäller skapande aktiviteter är 

grundläggande där nyanlända barns kultur är en viktig del av barnens lärande och 

språkliga utveckling eftersom kreativa processer är sociala och en vuxen människa är 

rikare av erfarenheter. 

Empirin visar på vikten av tid när det gäller att arbeta med nyanlända barn i förskolan. 

Utifrån sociokulturellt synsätt kräver lärararbetet tid för undervisning, observationer 

och reflektioner för att kunna ta reda bland annat om vilka erfarenheter varje barn har. 



 18 

Vår tolkning är att det krävs tid för att kunna lyssna, interagera och hjälpa nyanlända 

barn att utveckla, stötta och uppmuntra dom i deras arbetet. Tiden säkerställa barnets 

rätt till undervisning och tillgång till interaktion med andra människor för att barns 

utveckling ska ske. Utvecklingen sker två gånger, först genom interaktion med andra 

och efter genom människas egna inre individuella tankearbete. 

Empirin visar att nyanlända barn ska förstå vad, hur och varför vi gör som vi gör. Ur 

sociokulturellt perspektiv anses interaktion med andra vara betydelsefullt. Det är ge-

nom interaktion som människor lär sig att kommunicera med andra. Vår tolkning är 

att interaktion och kommunikation är avgörande för att barnen ska kunna utveckla sitt 

medvetande. Därför anses viktigt att samtala, lyssna, ställa frågor och vara aktiv i en 

dialog. Lärande konstrueras på de kommunikativa processerna vilket i sin tur möjlig-

gör att barnen kan imitera andra barn eller vuxna. Detta anses vara viktigt för barns 

utveckling.  

Empirin visar på vikten av att bygga upp kommunikation och samspel mellan barnen 

genom olika aktiviteter för att integrera nyanlända barn i förskolan. Utifrån den valda 

teorin är allt lärande socialt och tar sin början i imitation med andra vilket bjuder in 

till interaktion. I denna kontext skapas nya kunskaper och erfarenheter. Utifrån det 

valda perspektivet tydliggörs vikten av att kunna använda sig av interaktion för att 

kunna formas till en kommunicerande och tänkande varelse. Därför organiseras 

undervisningen till viss del utifrån estetisk verksamhet för att kunna gynna dialoger 

mellan barnen. Genom förskollärarens inkluderande förhållningssätt som hjälper till 

att skapa en miljö främjas barns samspel och kamratrelationer i förskolan. Det är ge-

nom den sociala interaktionen med andra vid olika läraktiviteter som nyanlända barn 

kan lära av och med varandra, känna gemenskap och vara en del av barngruppen.  

 Utmaningar  

Med stöd av det teoretiska perspektivet söker vi svaret på studiens andra forsknings-

fråga som lyder: Vilka utmaningar ser åtta förskollärare i att arbeta med estetiska 

uttrycksformer för att integrera nyanlända barn i förskolan?  

Empirin påvisar att tidsbristen begränsar möjligheten att kunna reflektera och följa 

barnets utveckling och är ett hinder för att kunna skapa en god relation och bemötande 

av nyanlända barn och vårdnadshavarna. Utifrån det sociokulturella perspektivet bör 

lärararbetet innehålla tid för observationer och för reflektioner över dessa observat-

ioner. Detta för att kunna ta reda på varje barns erfarenheter, idéer och teorier. Vår 

tolkning är att tiden är en nödvändig förutsättning för förskollärare för att kunna sä-

kerställa barnets rätt till undervisning och tillgång till interaktion med andra. 

Empirin visar att förskolepersonalen kan styra vilka material som används vid nyan-

lända barns skapande på grund av brist på material. Utifrån det sociokulturella per-

spektivet är det betydelsefullt att ha tillgång till den fysiska miljön och material. Det är 

genom många språkliga, kulturella eller fysiska redskap som barnet utvecklar det indi-

viduella tänkandet, kommunicerar på olika sätt med andra, konstruerar ny kunskap 



 19 

och gör nya erfarenheter. Vår tolkning är att bristen på material och bristen på till-

gängligheten av de kulturella redskapen begränsar barns delaktighet, lärande och ut-

veckling. Barnen ska lära sig att redskapen finns, hur de används och att barnen skall 

använda dem. Nyanlända barn ska ha inflytande över det egna lärandet och ska vara 

fri att välja både den fysiska miljön och material vid skapande av deras egnas idéer. Att 

ha tillgång till rummet och material anses viktigt för barns deltagande, lärande och 

utveckling i förskolan. 

Empirin påvisar vikten av att barns tankar och idéer ska styra verksamheten för att 

främja deras lärande, men förskollärares arbetssätt påverkar i vilken mån detta sker. I 

empirin visar det sig att förskollärarnas idéer, tankar och arbetssätt styr verksamheten 

och att det finns föga utrymme för barnens tankar, idéer och valfrihet. Utifrån socio-

kulturell teori är kreativitet centralt för skapande (Smidt,2010). Kunskap byggs i en 

social interaktion med andra och förstärks genom att den erbjudna hjälpen främjar 

barns utveckling i relation till barnens behov och intresse. Vår tolkning är att barnets 

handlingar och lärande ska styra verksamheten. Kommunikation med andra och an-

passningen av redskap efter barnets intressen, behov och erfarenheter underlättar 

barns lärande och utveckling. Det är genom kommunikation som människor blir del-

aktiga i kunskaper och erfarenheter. Det är genom att lyssna till vad andra säger och 

genom att ta del av hur andra föreställer sig miljön, blir barnet medvetna och engage-

rade i att ta del av något som blir gemensamt. Genom att ta tillvara barns nyfikenhet, 

intressen och erfarenheter får barnen möjlighet att uttrycka sina tankar, funderingar 

och åsikter. Barnens delaktighet påverkas av hur förskolepersonalen arbetar med in-

kludering och demokrati i förskolan. 

Empirin visar att språkliga barriärer upplevs som en stor utmaning av förskollärarna. 

Nyanlända barn kan känna sig exkluderade på grund av att det talade svenska språket 

är otillräckligt. Det anses betydelsefullt utifrån det kulturella perspektivet att samspela 

och kommunicera med andra. Det är i interaktion med en mer erfaren kamrat eller 

vuxen som barn får chanser att använda sin potentiella nivå. Vår tolkning är att det är 

genom interaktion med andra som nyanlända barn får möjlighet att vara delaktig i 

verksamheten. Nyanlända barn lär sig av andra barn genom att imitera och låna kom-

petens av en mer erfaren person, kamrat eller vuxen. Det är genom att imitation som 

nyanlända får möjlighet att komma in i samspelet med andra.   

Empiri visar att det kan vara svårt för nyanlända barn att uttrycka sina känslor. I 

undersökningen visade det sig att detta kan vara ett hinder i lärandet. Utifrån det teo-

retiska perspektivet kan människor kommunicera med omvärlden med hjälp av sam-

spel med andra och med hjälp av de olika redskap som språk. Vår tolkning är att de 

olika redskap det vill säga språkliga, kulturella eller fysiska är skapade för att kommu-

nicera kunskaper och olika erfarenheter med andra. Kommunikation är grundläg-

gande för barnens inflytande och delaktighet. Det ät genom delaktighet som barn har 

tillträdet att uttrycka och visa sina känslor. Förskollärarnas arbetssätt med hjälp av 

samspel med andra och med hjälp av de olika redskapen anses vara betydelsefullt för 

barns sociala inkludering i verksamheten.   
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5.3   Resultatsammanfattning  

Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om genomslaget av demokratiska 

aspekter när estetiska uttrycksformer används för att integrera nyanlända barn i för-

skolan. Detta för att ta reda på hur åtta förskollärare organiserar undervisningen av 

estetiska uttrycksformer för att integrera nyanlända barn i förskolan och på vilka ut-

maningar åtta förskollärare ser i att arbeta med estetiska uttrycksformer för att inte-

grera nyanlända barn i förskolan utifrån vårt valda teoretiska perspektiv. 

Vår tolkning av empirin är att barns lärande är sociala. Detta innebär kommunikation 

och interaktion med andra för att bygga nya kunskaper där dialog, kreativa processer, 

imitation, tillgång till den fysiska miljön och material och mediering – språkliga, kul-

turella och fysiska redskap – står i centrum vilket skapas de bästa möjliga förutsätt-

ningar för barns utveckling och lärande i förskolan. 

Kommunikation och interaktion med andra är betydelsefulla aspekter av lärande där 

nära samarbete och stöd från mer erfarna personer, barn eller vuxna, ses som en cen-

tral del i nyanlända barns lärande och utveckling. Goda kamratrelationer mellan bar-

nen underlättas genom att uppmärksamma vad som sker i barngruppen, att vara när-

varande och genom variation i undervisning och skapa olika lärande aktiviteter. Detta 

aspekter underlättar barnens kommunikation och samspel. 

Dialogen anses betydelsefull eftersom lärande, utveckling och kreativa processer är so-

ciala och hjälper nyanlända barn att bli socialt inkluderade och delaktiga i sitt eget lä-

rande. Nyanlända barn utmanas att uttrycka sig genom estetiska uttrycksformer som 

språk trots att det talade svenska språket är otillräckligt. 

Estetiska uttrycksformer ses som ett universellt språk och sker i samspel med andra 

när vi lånar varandras tankar, färdigheter och idéer. Förskollärarnas arbetssätt med 

estetiska uttrycksformer anses vara betydelsefullt för barns social inkludering och de-

mokratiska aspekter i förskolan. Det anses betydelsefullt att arbeta efter barnens in-

tressen och erfarenheter. Imitation är en betydelsefull aspekt i social lärande eftersom 

påverka barns utveckling och lärande. De vuxnas roll i lärande är centralt. De vuxnas 

roll i lärande visar på vikten av att vuxnas aktiva roll när det gäller skapande aktiviteter 

eftersom kreativa processer är sociala och en vuxen människa är rikare av erfarenheter.  

Förskolläraren bör uppmärksamma vad nyanlända barn kan inte göra själv men kan 

klara tillsammans med hjälp av en mer erfaren kamrat eller vuxen, som har en tydlig 

roll att hjälpa nyanlända barn att gå från den aktuella prestationsnivån till den poten-

tiella nivån. På så sätt skapar vi kreativa lösningar. 

Vikten av ändamålsenlig miljö och tillgång till material betonas och ska utformas efter 

nyanlända barns intresse och behov. Barnens tankar och idéer ska styra verksamheten 

för att främja barns lärande, men förskollärares arbetssätt påverkar i vilken mån detta. 

Förskollärare kan begränsa barnens skapande aktiviteter på grund av materialbrist och 

tidsbrist. Förskolans digitala lärmiljö används som variation i undervisning för att 

skapa bättre förutsättningar till nyanlända barns lärande och utveckling. Det ska fin-
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nas möjlighet till kommunikation med andra där interaktion, den fysiska och den so-

ciala miljön och lärande situationer är ett utgångsläge. Brist på det talade svenska språ-

ket, material och på tid ses som en tydlig utmaning i arbetet med nyanlända barn i 

förskolan. Tiden anses som något mycket viktigt i arbetet med nyanlända barn i för-

skolan. 

Mediering är ett centralt begrepp inom ett sociokulturellt perspektiv (Smidt, 2010). 

Den kulturella redskap kan hjälpa människor att kommunicera med andra, tillägna sig 

kunskaper och erfarenheter, lösa problem och uttrycka känslor utan att behöva tala. 

Den kulturella redskap anpassas efter barnets intressen, behov och erfarenheter. 

6 Diskussion 

Diskussionskapitlet disponeras enligt följande: en resultatdiskussion där vi konfronte-

rar resultatet med det teoretiska ramverket som presenteras i kapitel 2 Bakgrund 

och diskuteras resultatets betydelse för den lilla världen och den stora. Denna diskuss-

ion leder fram till en slutsats. Därefter rannsakar vi studien ur metodologisk aspekt. 

Rapporten avslutas med ett avsnitt om framtida forskning. I resultatet av responden-

ternas svar kunde vi inte hitta skillnader på deras svar. Det kan bero på att alla försko-

lor utgår från samma läroplan. 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie är att fördjupa kunskapen om genomslaget av demokratiska 

aspekter när estetiska uttrycksformer används för att integrera nyanlända barn i för-

skolan. Resultatet genererades genom att använda av en kvalitativ ansats med semi-

strukturerade intervjuer där respondenterna bestod av åtta förskollärare i fyra för-

skolor i en större svensk kommun. I studiens resultat besvarades studiens forsknings-

frågor: 

1 Hur organiserar åtta förskollärare undervisningen av estetiska uttrycksformer för 
att integrera nyanlända barn i förskolan? 

 
2 Vilka utmaningar ser åtta förskollärare i att arbeta med estetiska uttrycksformer 

för att integrera nyanlända barn i förskolan? 

Diskussionen som presenteras i denna del förs utifrån studiens teoretiska bakgrund 

och studiens resultat i en problematiserande anda. Det framkommer tre synpunkter i 

denna resultatdiskussion: 

 Organisatoriska hinder 

Tiden är en tydlig utmaning som kan begränsa möjligheten att kunna reflektera, ob-

servera och följa nyanlända barns utveckling. Tiden är även något som Dusi, Rodorigo 

& Aristos (2016) belyser som en viktig faktor i integrationsarbetet. Författarna skriver 

att strukturella faktorer exempelvis gruppstorlek eller bristande resurser såsom tid för 

att stödja språkinlärning påverkar integrationsarbetet. Om verksamma förskollärare 
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har problem med tiden för att reflektera, observera och följa barns utveckling hur ska 

då förskollärare kunna förstå och se vad som pågår i förskolans verksamhet?  Vi ställer 

oss frågande till hur verksamma förskollärare ska kunna ge varje barn så goda förut-

sättningar som möjligt att lära och utvecklas utifrån läroplanens intentioner. I den nya 

Läroplanen för förskolan Lpfö 18 (Skolverket, 2018), som trädde i kraft från och med 

den 1 juli 2019, och i Läroplanen för förskolan Lpfö 98/16 (Skolverket, 2016) betonas 

vikten av att dokumentera barnens lärande och utveckling där syftet med dokumentat-

ion, utvärdering och uppföljning är att observera hur förskolans verksamhet utvecklas 

så att varje barn ges så goda förutsättningar som möjligt att lära och utvecklas utifrån 

strävansmålen i styrdokument. Tiden är en nödvändig förutsättning för förskollärare 

för att kunna säkerställa barnets rätt till undervisning (Körling, 2016). Tidsbrist kan 

innebära svårigheter att välja goda strategier för lärande. Vi anser att det är viktigt att 

vara öppen att ändra arbetssätt och rutiner i förskolans verksamhet. Wångersjös 

(2017) nämner att det är genom öppenhet för att ändra rutiner och arbetssätt för att 

kunna få möjligheter till individuella anpassning. Det går att göra det genom flexiblare 

tidsmässiga rutiner, aktiviteter i små grupper eller via öppenhet för att låta några eller 

alla barn anpassa sig åt individuella aktiviteter och det kan vara anpassning av utrym-

men och miljöer. 

 Estetiska uttrycksformer är också ett språk 

Det verbala språket ses som en utmaning. Kommunikationen mellan vuxna och barn 

eller mellan barnen sker med hjälp av både verbala och icke-verbala uttrycksformer till 

exempel bilder, musik, drama, dans, rörelser och gester och miner (Bjar & Liberg, 

2010). Wångersjö (2017) nämner att det finns olika uttryckssätt som inte behöver vara 

muntligt språk. Lek och skapande verksamhet är självklart på svenska förskolor. Det 

bidrar till delaktighet och möjligheter till att uttrycka sig för alla. När nyanlända barn 

får möjlighet att vara en del av sociala sammanhang blir det lättare för att lära sig språ-

ket och får därigenom bättre förutsättningar för inkludering (Nilsson, 2015). Resulta-

tet visar att förskollärare ser språket som största utmaning. Men frågan är då – trots 

att de nämner de olika uttrycksformerna som de tar hjälp av för att kommunicera med 

nyanlända barn – är det fortfarande en utmaning för dem? Vi frågar oss om det handlar 

om brist på kunskap, kompetens och färdighet inom området. Är det inte förskoleche-

fen som ska stödja och ha kredit för förskollärarens utbildning och arbete i förskolan? 

Rimligen är det viktigt att ha förskolechefens stöd för att utveckla och fördjupa förs-

kollärarens individuella kompetenser. Förskolor ska erbjuda alla barn rätt utbildade 

pedagoger för att ge barnet det stödet och den ledning som de behöver och där kultu-

rella redskap och undervisningsmetoder används efter barnens behov (Smidt, 2010). I 

sådana fall är det viktigt som förskollärare att uppdatera sig, fördjupa sig och utveckla 

och gå på utbildningar för att stärka sin yrkesroll och hur de använder sig av estetiska 

uttrycksformer för att kommunicera med barnen. Vår reflektion är att det är förskollä-

rarens kompetens, utbildning, värderingar, engagemang, medvetenhet och syn på in-

kludering som kan skapa goda förutsättningar för nyanlända barns lärande och ut-

veckling i förskolan.   
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 Nyanlända barns valfrihet   

Bland studiens förskollärare finns en medvetenhet om att attityden, synsättet och för-

hållningssättet hos förskolläraren är viktigt för att nyanlända barnen ska motiveras och 

inspireras till att lära sig och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Mot-

satsen till detta medvetna sätt att använda estetiska uttrycksformer i inlärningen är 

när förskolläraren vid tids- och materialbrist nödgas att styra nyanlända barns valfri-

het mellan olika bestämda förslag på aktiviteter (Westlund, 2011). Detta är exempel på 

när förskolläraren styr och begränsar nyanlända barns kommunikation och inlärning 

och därmed också integrationen och demokratin i förskolan vilket måste göras alltid 

oavsett barnens språk, kön, religion, status och bakgrund. Vi undrar om detta arbets-

sätt främjar nyanlända barns lärande och utveckling i förskolan. Vi frågar oss hur detta 

kan fortgå när läroplanen tydligt säger att förskolan värdegrundsuppdrag vilar på de-

mokrati där förskolan är en social arena för kommunikation och samspel med andra. 

Kan det vara så att många förskollärare ibland prioriterar vuxnas vilja eller önskemål 

framför nyanlända barns behov, intressen och frihet att skapa och uttrycka sig på sina 

egna sätt genom olika estetiska uttrycksformer?  

Kreativa processer är sociala (Smidt, 2010) vilket bidrar till nyanlända barns utveckl-

ing och lärande. Utveckling och lärande är beroende av kommunikation och samspel 

med andra vilket i sin tur möjliggör en frihet att nyanlända barn lär sig på egen hand 

eller tillsammans med andra. Det som barnet inte kan göra själv kan barnet klara till-

sammans med hjälp av en mer erfaren person, genom att imitera den sociala miljön 

för att därefter kunna göra det självständigt. Det som barnet kan göra med hjälp idag 

kan barnet klara själv i morgon. (a.a.). Detta anser vi är betydelsefullt att utveckla hos 

barnen, oavsett etnisk tillhörighet eller språk, för att utveckla barnens förmågor att 

skapa något som tidigare inte har funnits eller kunna lösa problem utifrån den kun-

skapen, intressen och behovet barnen har.  

Nyanlända barns verbala kommunikation är begränsad. Därför behöver förskollärare 

motivera och inspirera barns olika sätt att kommunicera genom många olika språkliga, 

kulturella eller fysiska redskap (Smidt, 2010). Brist på det verbala språket är inte ett 

problem för att göra barnen delaktiga (Kultti, 2013). Olika sätt att kommunicera och 

tillgång till den fysiska och den sociala miljön leder till delaktighet i kunskaper och 

färdigheter eftersom lärande och kreativa processer sker i interaktion med andra 

(Säljö, 2014). Emilson (2008) anser att ge barnen möjligheter att göra val och ta ini-

tiativ är viktiga delar av både delaktighet och inflytande i förskolan och därmed också 

demokratin. Nyanlända barn ska vara en aktiv deltagare i kunskapskonstruktion till-

sammans med andra. Det är förskollärares ansvar att få alla barn att känna sig delakt-

iga och som en del i samhället (Rasmusson & Erberth, 2014). Nyanlända barn ska ges 

möjlighet att få vara delaktig i sitt eget lärande. Svenska förskolan baseras på demo-

kratiska principer, på så sätt har alla barnen rättighet att vara delaktiga i värdegrunds-

arbete (Dolk, 2013).  



 24 

 

 Slutsats 

Vår slutsats är att olika estetiska uttrycksformer är viktiga delar av förskollärarens in-

tegrationsarbete med nyanlända barn. Diskussi0nen tydliggör att det verbala språkets 

begränsningar inte hindrar nyanlända barns kommunikation och interaktion med 

vuxna eller kamrater. Nyanlända barn kan språka genom estetiska uttrycksformer. 

Förskollärares kunskaper, inkluderande förhållningssätt och arbetssätt är en stor del 

av förskollärarens arbete. Det påverkar huruvida nyanlända barns integration och de-

mokrati med estetiska uttrycksformer i förskolan. Den fysiska miljön, material och 

olika redskap, vuxnas stöd, barnens intressen och erfarenheter ses som en central del 

av hur förskolläraren organiserar undervisningen av estetiska uttrycksformer för att 

integrera nyanlända barn i förskolan. Trots detta ses tidsbristen och materialbristen 

som utmaningar vilket kan innebära svårigheter att skapa goda förutsättningar för ny-

anlända barns lärande och utveckling.  

6.2 Metoddiskussion  

Studien är förankrad i beprövad och accepterad metodologi utifrån metodkapitlets be-

skrivning. Grunden kommer från den metodologi som Bryman (2018) beskriver i sin 

bok Samhällsvetenskapliga metoder och förtydligar av Tivenius (2015). Forsknings-

frågorna är koncist besvarade och tillvägagångsättet ledde fram till att svaren är trans-

parent beskrivna. Forskningsetiska kraven har uppfyllts och alla källor är refererade i 

överensstämmelse med APA-manualen. Trovärdigheten och pålitligheten är prövad 

enligt följande underavsnitt, där det dessutom finns en beskrivning av hur sannings-

kriterierna har uppfyllts och ett reflexivitetsavsnitt.  

 Pålitlighet och trovärdighet  

Studiens är väl förankrad i beprövad och bekräftad metodologi och operational-

iseringen är beskriven i detalj. Intervjuerna genomarbetades i en öppen atmosfär med 

minsta möjliga struktur varför data är fylliga och sanningsenligt lämnad. Sanningskri-

terierna har presenterats och är uppfyllda, varför vi hävdar att resultatet är pålitligt. Vi 

anser att valet av teoretiskt perspektiv är väl kopplat till estetiska uttrycksformer, då 

det är genom samspelet och kommunikationen med andra som barnets kreativitet och 

fantasi kan utvecklas och i friheten att uppföra och skapa egna mål och frambringa de 

kombinationer som barnet behöver för att kunna anpassa sig till omgivningen 

(Vygotskij, 1995). 

Sanningskriterier  

För att säkerställa sanningskriterier utgör vi från de tre sanningskriteriekomponen-

terna som beskrivs av Tivenius (2015) i Uppsatsens inre liv: rimlighetskriteriet, kohe-

renskriteriet och korrespondenskriteriet. Studiens resultat är rimligt. Då resultatet ger 

oss inga stora överraskningar och inte heller anledning till att ifrågasätta rimligheten. 

Därmed är rimlighetskriteriet uppfyllt. Resultatets delar besvarar forskningsfrågorna 
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och framstår tydliga av en och samma helhet. Studiens uppfyller därmed koherenskri-

teriet. Resultatet är tydligt formulerat på samma allmänna abstraktionsnivå som det 

teoretiska ramverket. På så sätt går det att möta detta i en jämförande diskussion. Där-

med är korrespondenskriteriet uppfyllt. 

Reflexivitet  

Vår resa genom detta projekt har inneburit för oss ny kunskap som radikalt vidgat vår 

förståelse. Vi har sett fenomenet med egna ögon men vi visste inte vidden av det och 

vilket resultat fenomenet medför för förskolepersonalen och barnen. Vår sinnen har 

varit öppna vad gäller resultatet, vi hade ingen tanke om att resultatet skulle peka i den 

eller ena eller andra riktningen. 

6.3 Framtida forskningsfrågor  

Eftersom studiens resultat väcker flera frågor vore det intressant att genomföra inter-

vjuer för att få en djupare och en bredare kunskap i förskollärares tänkande i arbetet 

med estetiska uttrycksformer på förskolan. Hur resonerar åtta förskollärare när de 

själva styrt material eller verktyg att arbeta med estetiska uttrycksformer för att inte-

grera nyanlända barn i förskolan?  

Det skulle vara intressant att undersöka utifrån förskollärares erfarenhet, vilken bety-

delse tycker åtta förskollärare att fantasi och kreativitet har för betydelse för nyanlända 

barns utveckling och lärande i förskolan när förskollärare själva styrt material eller 

verktyg i en skapande aktivitet? 

Det skulle även vara intressant att undersöka fenomenet ur ett föräldraperspektiv ef-

tersom allt lärande utifrån vårt valda teoretiska perspektiv är socialt betingat; I vilken 

grad kan nyanlända föräldrarna vara med och påverka förskollärarnas arbetssätt och 

material eller verktyg för att integrera deras barn i förskolan? 
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Bilaga 1     Intervjuguide 

 

1. Vilka utmaningar ser du i att arbeta med estetiska uttrycksformer för att inte-
grera nyanlända barn? 

2.  Hur arbetar du med estetiska uttrycksformer för att integrera nyanlända 
barn? Finns det för och nackdelar med det iså fall vad? 

3. I vilken grad påverkar demokratiaspekter arbetet med estetiska uttrycksfor-
mer i syfte att integrera nyanlända barn i förskolan? 

4.  Vad innebar demokrati i förskolan för dig? 

5. Hur inkluderar du/ni nyanlända barn i verksamheten genom estetiska ut-
trycksformer? 
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Bilaga 2   Missivbrev 

 

Hej! 

Vi heter Ana Virginia Bruzelius och Orchina Awad och studerar sista terminen på för-
skollärarprogrammet, Mälardalens högskola i Eskilstuna. Vi ska börja skriva vårt exa-
mensarbete och vi har valt att undersöka hur åtta förskollärare organiserar undervis-
ningen av estetiska uttrycksformer för att integrera nyanlända barn i förskolan och 
dess utmaningar. Syfte med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om ge-
nomslaget av demokratiska aspekter när estetiska uttrycksformer används för att in-
tegrera nyanlända barn i förskolan.  

För att kunna samla in material till arbetet behöver vi utföra intervjuer med förskol-
lärare i förskolan som förväntas ta ca 30 minuter. Intervjun består av fem frågor (se 
bifogat) och vi hoppas frågorna leder till diskussion. Din kunskap, utbildning och er-
farenhet kommer att vara värdefulla för vårt arbete.  

Vi följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer: informationskravet, samtyck-
eskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det innebär att först och främst 
informera er om vår studie, det andra är att vi måste få samtycke från personerna 
som ska delta i studien, allt material som vi kommer att samla in under intervjuer 
kommer enbart att användas till forskning, och ingen person eller plats pekas ut. Ni 
som deltar i studien kan när som helst välja att avbryta deltagandet.  
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