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Studiens syfte var att undersöka och bidra med kunskap kring hur förskolan arbetar 

med nyanlända samt bidra med förskollärares beskrivningar av sina erfarenheter av 

arbetet med nyanlända barnen och vårdnadshavare i förskolan. I studien har 

kvalitativ metod används och parintervjuer har genomförts med tre par förskollärare 

från olika förskolor i en mellanstor kommun i södra Sverige. Den teoretiska 

utgångspunkten som inspirerat studien är fenomenologi. Fenomenologin fokuserar 

på att söka efter olika individers beskrivningar, upplevelser och förståelse av ett 

visst fenomen. Studiens resultat belyser de fyra teman som framkom genom 

analysarbetet av parintervjuerna, nämligen: “Att vara det första mötet”, “Ett vidgat 

uppdrag”, “Utmaningen” samt “Inte så annorlunda”. I studien framkom vad 

förskollärarna beskriver som betydelsefullt för arbetet med nyanlända i förskolan 

samt vilka svårigheter som kan uppstå. I resultatdelen framkommer även 

förskollärarnas beskrivningar att arbetet med nyanlända barn och vårdnadshavare 

inte skiljer sig avsevärt från det traditionella arbetet i förskolan. 
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1. Inledning 
Studiens titel kommer från en av respondenterna och framkom under en av de intervjuer 

som genomförts kring förskollärares beskrivningar av sitt arbete med nyanlända barn och 

vårdnadshavare i förskolan. Citat lyder i sin helhet:  

 

“Dom ska ju inte bara integreras med oss utan vi måste ju integreras 

tillsammans ... från alla håll.” 

 

Citatet tänker vi sätter ton för studien och dess innehåll. Studiens syfte är att bidra med 

kunskap kring hur förskolan arbetar med nyanlända samt bidra med förskollärares 

beskrivningar av sina erfarenheter av arbetet med nyanlända barn och vårdnadshavare i 

förskolan. Att skriva om en grupp människor, nyanlända, som görs i denna studie har 

varit en balansgång. Därför ska förtydligas att begreppet inte används för att skapa en 

uppdelning mellan vi och dem utan för att beskriva de människor som studiens syfte 

fokuseras på. Nyanländ är inte ett begrepp som kan tillskrivas enskilda personer utan 

avser endast en position som personer kan befinna sig i. Lunneblad (2009) menar att när 

individer delas in i grupper bör alltid frågan om det är ändamålsenligt ställas.  

 

Då många människor i världen flyr idag blir ämnet med nyanlända barn i svensk förskola 

aktuellt. Enligt Migrationsverket (2017) var det cirka 29 000 människor som sökte asyl i 

Sverige år 2016, av dessa var ungefär 11 000 barn under 18 år. Förskolan är det första 

steget i det svenska utbildningssystemet samt en mötesplats och kan därför ses som 

många barns första möte med samhället, inte minst för nyanlända barn och 

vårdnadshavare. Svenska samhällets internationalisering ställer krav på människors 

förmåga att förstå och leva i en kulturell mångfald. Enligt förskolans läroplan, Lpfö 98 är 

förskolan en social och kulturell mötesplats där förberedelserna för ett liv i ett alltmer 

internationaliserat och mångkulturellt samhälle börjar (Skolverket, 2016a). Ämnet för 

studien har också valts då vi insett att mötet med nyanlända barn och deras familjer 

troligtvis kommer vara något som vi kommer att möta i vår blivande yrkesroll som 

förskollärare, då det är mycket aktuellt i dagens samhälle och en del av många 

förskollärares vardag. Då samhället ständigt utvecklas och förändras sker även 

förändringar i förskolans verksamhet och i arbetet som förskollärare (Björk-Willén, 

Gruber & Puskás, 2013). I den tidigare forskningen som tagits del av för denna studie har 
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en klyfta identifierats, nämligen vilka riktlinjer som finns för förskollärare kring hur 

arbetet med nyanlända i förskolan bör genomföras och hur det upplevs av förskollärarna. 

Syftet för studien blir därför att undersöka och bidra med kunskaper kring hur förskolan 

arbetar med nyanlända samt förskollärares beskrivningar av sina erfarenheter av arbetet 

med nyanlända barn och vårdnadshavare i förskolan. Samt vad förskollärarna beskriver 

som betydelsefullt för arbetet. 
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskolan arbetar med nyanlända 

samt bidra med förskollärares beskrivningar av sina erfarenheter av arbetet med 

nyanlända barn och vårdnadshavare i förskolan. I studien kommer syftet och 

frågeställningarna undersökas genom parintervjuer med förskollärare från olika förskolor. 

 

Studien utgår från följande frågeställningar:  

- Hur beskriver förskollärarna sina erfarenheter av sitt arbete med 

nyanlända barn och deras vårdnadshavare i förskolan?  

- Vad beskriver förskollärarna som betydelsefullt i sitt arbete med 

nyanlända barn och vårdnadshavare? 
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3. Bakgrund 
I följande avsnitt beskrivs begrepp som behandlas i studien. Dessutom presenteras 

beskrivningar av flykt och att komma till ett nytt land tillsammans med tidigare forskning 

kring nyanlända i förskolan samt en kort översikt av den interkulturella förskolan och 

förskolan som första möte. Studiens teoretiska utgångspunkt presenteras också.  

 

3.1. Nyanländ 
Nyanlända är ett centralt begrepp i den här studien, där det valts att följa 

Migrationsverkets definition. Enligt Migrationsverket avser begreppet nyanländ de 

personer som nyligen blivit inskrivna i en kommun och beviljats uppehållstillstånd i 

Sverige på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl. Även personens anhöriga 

omnämns som nyanlända och tiden då en person anses som nyanländ brukar vara mellan 

två till tre år (Migrationsverket, 2016).  

 

3.2. Mångkultur - Interkultur 
Centrala begrepp för studien är också interkultur och mångkultur. Kultur beskrivs 

innefatta ekonomiska, juridiska och politiska värderingar samt förhållande mellan 

människor (Sheridan, Sandberg & Williams, 2015). Mångkultur är ett begrepp som 

funnits med under en längre tid medan interkultur är ett senare begrepp. Begreppet 

mångkultur menar Lorentz (2013) förmedlar en situation eller ett tillstånd, exempelvis att 

Sverige är ett mångkulturellt samhälle. Liknande beskrivs av Fjällhed (2012) att 

mångkultur kan användas för att beskriva hur något är men det beskriver inte människors 

relation till varandra. Vidare redogör författaren att i ett mångkulturellt samhälle kan 

människor leva och existera sida vid sida utan att egentligen interagera med varandra. 

För att människor med olika bakgrund ska interagera och mötas krävs det att ett 

interkulturellt sammanhang skapas. Det senare begreppet, interkultur beskrivs syfta till 

att främja respekt, tolerans samt skapa förståelse mellan människor av olika kulturer 

(Lorentz, 2013). Författaren menar även att interkultur till skillnad från mångkultur står 

för en handling, en aktion mellan människor. Även Lahdenperä (2004) beskriver 

interkultur som något som sker i mötet mellan olika individer av olika kulturer. 

Interkultur kan enligt Fjällhed (2012) ses som ett sätt att utvecklas som människa och få 

erfarenheter kring olikheter genom att upptäcka nya möjligheter, utmanas, samt finna 

förklaringar till det som sker utan att ha förutfattade meningar. Interkultur kan alltså 
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beskrivas som gränsöverskridande interaktioner mellan kulturer (Lorentz, 2013). 

Författaren redogör också att inom begreppet interkultur kan olika kulturer, såsom, 

etnisk, språkliga, religiösa, könsmässiga, klassmässiga och livsstilsrelaterade samverka, 

påverka och berika varandra.  

 

3.3. Flykten till ett nytt land 
I och med globaliseringen har samhället utvecklats och många människor har idag en 

större frihet att röra sig och välja var de vill befinna sig och bo, men som flykting är valet 

inte alltid det egna. Många gånger tvingas människor att fly och får då heller ingen 

valmöjlighet att välja var de vill bo (Jepson Wigg, 2011). Dessutom kan flykten innebära 

stora förändringar i ens liv, relationer, kultur, rutiner, språk och förstås omgivningen är 

sådant som kan bli annorlunda i det nya landet (Bunar, 2015). Viktigt att ha med sig är 

också att människor kan fly av olika anledningar, en del människor väljer att fly i tron om 

att få ett bättre liv någon annanstans medan andra mer eller mindre tvingas till flykt på 

grund av konflikter eller naturkatastrofer (Göteborg, 2014; Gustafsson & Lindberg, 

2016). Det vill säga att många människor som flyr har tvingats lämna sitt hemland, familj 

och vänner under svåra omständigheter (Jepson Wigg, 2011). Både barn och vuxna kan 

från flykten och tiden innan dess bära på traumatiska upplevelser som kan behöva 

bearbetas (Lunneblad, 2013). Rimligtvis går det anta att under de omständigheter som en 

person tas emot i en utsatt situation också påverkar hur hon eller han senare tar sig an den 

nya tillvaron (Jepson Wigg, 2011). För barn som flytt beskriver författarna Kästen-

Ebeling och Otterup (2014) vikten av att ha en närvarande, stöttande pedagog eller annan 

vuxen som kan bemöta barnets psykologiska behov och upplevelser samt arbeta för att 

skapa en trygg tillvaro för barnet och familjen. Lunneblad (2013) beskriver att förskolan 

kan erbjuda barn och familjer som flytt en struktur i vardagen där de kan få tillgång till 

“vikarierande vuxna”1 som kan fungera som ett viktigt stöd och tillgång för de familjer 

som lämnat sitt gamla kontaktnät och ännu inte hunnit skapat ett nytt.  

 

3.4. Den interkulturella förskolan 
Dagens förskola har sin grund i Barnstugeutredningen från 1968 som kan ses som en 

milstolpe i den offentliga barnomsorgens historia (Lunneblad, 2009; Persson, 1998). 

Samhället hade vid den här tiden behov av kvinnlig arbetskraft på arbetsmarknaden men 

                                                 
1 Har valt att följa författarens benämning 
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de såg även barnens behov av omsorg och pedagogisk stimulans som betydelsefull för 

barns utveckling och lärande. En förskola som vänder sig till alla barn och familjer, 

oavsett bakgrund eller status och som också är så gott som helt skattefinansierad börjar 

därför utvecklas. Den nya förskolan förenade omsorg och lärande vilket var nytt vid den 

här tiden och är också något som hyllas världen över än idag (Riddarsporre & Persson, 

2010). Barnstugeutredningen hade som avsikt med förändringen av förskolan att bland 

annat förbereda barnen inför skolgången då Sverige internationellt sett hade en relativt 

sen skolstart. Vidare beskriver Persson (1998) att förskolan även skulle verka för social 

jämlikhet i samhället samt mer jämställdhet mellan könen. Barnstugeutredningen bidrog 

med skrifter med råd för hur förskolan skulle arbeta och utformas. Redan i dessa tidiga 

skrifter tas ämnet om invandrarbarn2 i förskolan upp i positiv mening. Förskolan ansågs 

kunna vara en god plats för en introduktion av det svenska samhället och kulturen och 

om invandrarbarnen tidigt integrerades in i samhället kunde det förhindras att 

klasskillnader stärktes (Lunneblad, 2009).  

 

Förskolan har sedan 1970-talet varit en del av den svenska invandrarpolitiken och blev 

under 1990-talet även en del av integrationspolitiken. Förskolan ansågs som viktig för 

integrationen, som en mötesplats där det svenska samhället och kulturen skulle 

introduceras (Lunneblad, 2006). Genom förskolan och skolan fick barn redan i tidig ålder 

erfarenhet av att möta barn och vuxna från olika kulturer samt etnisk bakgrund vilket 

kunde vara viktiga erfarenheter att ha med sig ut i livet (Björk-Willén, Gruber & Puskás, 

2013; Lunneblad, 2009). För barn med invandrarbakgrund ansågs förskolan vara viktig 

och syftet var att barnen varsamt skulle slussas in i det svenska samhället och kulturen. 

Genom lek skulle barnen stimuleras och lära sig det nya språket samtidigt som 

modersmålet också var viktigt att utveckla och bevara (Lunneblad, 2009). Författaren 

beskriver vidare att barnstugeutredningen också uppmärksammade förskolepersonalens 

roll i integrationen. För att kunna möta och förstå invandrarbarnen och deras familjer 

ansågs det krävas att personalen på förskolan kunde leva sig in i hur det kunde vara att 

bryta upp från sitt liv och sina mönster, att fly men även att sedan möta ett nytt land och 

en ny kultur.  

 

                                                 
2 Har valt att följa författarens benämning 
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År 1998 fick förskolan sin allra första läroplan med mål och riktlinjer för hur det 

pedagogiska uppdraget och verksamheten skulle genomföras. Förskolan har sedan dess 

utvecklats i takt med samhället och flera revideringar av läroplanen har utförts. Då det 

svenska samhället utvecklats till att bli ett mer mångkulturellt samhälle har också 

förskolans verksamhet riktats mot ett mer mångkulturellt uppdrag (Björk-Willén, Gruber 

& Puskás, 2013). Förskollärares uppdrag och vilka kompetenser som eftersträvas har 

också utvecklats och skiftat i takt med hur samhället har utvecklats och utformats 

(Sheridan, Sandberg & Williams, 2015). Författarna beskriver vidare att förskollärares 

kompetenser kontinuerligt har behov av att utvecklas och förändras för att vara i fas med 

samhällets och förskolans utveckling.  

 

Förskolans läroplan, Lpfö 98 beskriver att förskolan ska förbereda barnen som 

medborgare i ett internationaliserat samhälle samt arbeta för att skapa en medvetenhet 

både om den egna men också andras kultur (Skolverket, 2016a). Även skollagen (SFS 

2010:800) belyser att förskolan har som uppgift att förmedla samhällets demokratiska 

värderingar samt respekt för de mänskliga rättigheterna. Förskolan kan också ses som en 

mångfacetterad mötesplats där det varje dag sker möten mellan barn och familjer med 

olika språk, etniciteter och trosuppfattningar. Dessutom finns det också en strävan om att 

beskriva samt lära känna andras kulturer i förskolan (Engdahl & Ärlemalm, 2015). 

Bouakaz (2013) belyser att det mångkulturella uppdrag som förskolan har också innebär 

att förse barnen med de kunskaper och färdigheter som anses behövas i ett mångkulturellt 

samhälle och i världen. Vidare menar författaren att uppdraget också kan ses handla om 

att barnen ska ges möjlighet att bevara vårdnadshavarnas språk, kultur, tradition och 

religion samtidigt som de också får möjlighet att tillägna sig det svenska språket och 

kulturen. Ett annorlunda uttryck, integration som handlar om att bibehålla det egna men 

också tillägna sig det nya (Bouakaz, 2013).  

 

3.5. Förskolan som första möte 
Att tvingas fly till ett annat land kan innebära en stor osäkerhet och oro för många 

människor (Jepson Wigg, 2011). När människor flytt lämnar de många gånger en 

trygghet, något som är känt och en social gemenskap bakom sig samt mister sin fasta 

punkt, sitt hem, arbete och tidigare livsmönster (Bunar, 2015). Zetterqvist Nelson och 

Hagström (2016) förtydligar att det är kommunernas ansvar att se till att nyanlända barn 
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och ungdomar under 20 år får tillgång till stödinsatser, dit förskolan och skolan också kan 

räknas. Vidare beskrivs att i förskolan integrerades ofta de nyanlända barnen direkt men 

det fanns undantag menar författarna, då en del kommuner har särskilda förskolor eller 

avdelningar för nyanlända.  

 

I förskolan sker till följd av globaliseringen och migrationen dagligen möten mellan barn, 

vårdnadshavare och personal med olika språklig och social bakgrund (Kultti, 2014). Det 

beskrivs även att var femte barn i förskolan idag har ett annat modersmål än svenska. 

Enligt förskolans läroplan, Lpfö 98 ska verksamheten vara trygg, rolig och lärorik för alla 

barn, vilket innebär att alla barn oavsett språklig bakgrund har rättighet att delta i 

förskolans aktiviteter (Kultti, 2014). Skolverket (2016a) beskriver att barn med annat 

modersmål än svenska ska få möjlighet till att utveckla och bevara eget modersmål som 

sin kulturella identitet. Vidare beskrivs barn med utländsk bakgrund som kan sitt 

modersmål få det lättare att lära in det nya, svenska språket. För att barnen ska bevara 

och utveckla sitt modersmål kan en modersmålspedagog vara till stor hjälp, där de får tid 

tillsammans med barnet på förskolan (Skolverket, 2016a). 

 

Som tidigare nämnts kan förskolan och skolan innebära det första mötet med det svenska 

samhället för barn och familjer som varit på flykt (Lunneblad, 2013). Förskolan och 

skolan beskrivs även vara viktiga sociala länkar för nyanlända och något som kan bli 

avgörande för deras uppfattning av det svenska samhället (Bunar, 2015). De förskollärare 

som kan bli de första att möta dessa barn och familjer blir också en form av 

representanter för Sverige som får förmedla samhällets regler och värderingar (Angel & 

Hjern, 2004). Vidare beskrivs att förskollärare även har ett betydelsefullt uppdrag i att ta 

emot och vägleda barn och vårdnadshavare in i det svenska samhället och förskolan.  

Lunneblad (2013) beskriver mötet med förskolan som ett tillfälle för familjerna att få 

dela med sig av de upplevelser och erfarenheter de bär med sig. Det blir också viktigt för 

att förskolan ska kunna utforma verksamheten efter familjens behov samt skapa en 

förtroendefull relation. Förskolans läroplan (Skolverket, 2016a) tydliggör att förskolan 

ska verka för en god relation till barnet och dess familj, samt samarbete med hemmet för 

att kunna erbjuda barnet bästa möjliga tillvaro. Relationen mellan förskolan och hemmet 

börjar redan vid det allra första mötet (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Att 

överlämna sitt barn till någon annan är inte alltid enkelt och överlämningen samt hur 



 
 

11 

kontakten mellan förskola och hemmet är viktig för att barn och vårdnadshavare ska 

känna sig trygga (Björk-Willén, Gruber & Puskás, 2013). 

 

3.6. Introduktion 
En välplanerad introduktion av förskolan och dess verksamhet anses kunna vara 

betydelsefull för alla barn och deras familjer, följande äger rum genom inskolning då 

barnet börjat på förskolan (Lindgren & Torro, 2017; Sandberg & Vuorinen, 2007). För 

barnen och vårdnadshavarna handlar inskolningen om att bekanta sig med 

förskoleverksamheten, miljön, pedagogerna och barngruppen. Som förskollärare innebär 

inskolningen att möta en ny familj utifrån just den familjens behov och förutsättningar 

samt att börja bygga en tillitsfull relation med både barnet och dess vårdnadshavare 

(Lindgren & Torro, 2017; Jepson Wigg, 2011). Inskolningen blir ofta individuellt 

utformad utifrån varje barn och dess familj (Skaremyr, 2014). Däremot beskriver 

författaren även att inskolningsprocessen kan bli komplicerad oberoende av om barnet är 

nyanländ eller inte, då det är en helt ny kontext med nya människor och rutiner. För dem 

nyanlända barnen och vårdnadshavarna beskriver författaren även att språkliga och 

kulturella dilemman kan uppstå i mötet med förskolan (Skaremyr, 2014).  

 

Lunneblad (2013) har forskat kring förskolans mottagande av nyanlända och beskriver en 

komplexitet i ämnet. I hans forskning framkom dels att en del nyanlända vårdnadshavare 

säger sig ha svårt att anpassa sig till den svenska förskoleverksamheten samt att det 

ibland kan uppstå svårigheter kring saker som högtider, mat, kläder och barnuppfostran. I 

forskningen har också förskollärare intervjuats och där framkom beskrivningar om att de 

ibland känner sig osäkra då det inte finns gemensamma förhållningssätt och riktlinjer för 

hur nyanlända familjer ska tas emot och integreras. Det framkommer också att det i 

förskolan finns tankar om att försöka organisera verksamheten efter nyanlända familjerna 

och deras behov och förutsättningar. Samtidigt som det också finns tankar om att 

familjerna ska anpassas till ett liv i Sverige och då även den svenska 

förskoleverksamheten. 

 

Skaremyr (2014) som också forskat kring nyanlända barn i förskolan och mötet med 

dessa, beskriver leken som en viktig aktör för att integreras in i den svenska förskolan 

och samhället. Vidare redogör författaren även leken som ett viktigt redskap i 
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mottagandet som kan verka för att sammanfläta hemmets kultur med förskolans kultur. 

Leken som anses ha en central roll i förskolans verksamhet ger barnen möjlighet att 

bearbeta sina upplevelser samt utvecklas och lära i samspel med andra (Skolverket, 

2016a). I en text från UNICEF avsedd till lärare som möter barn på flykt tas också leken 

upp som viktig och sägs kunna motivera samt hjälpa barn som flytt att känna hopp och 

framtidstro igen (Gustafsson & Lindberg, 2016). Zetterqvist Nelson och Hagström 

(2016) har i sin forskning om nyanlända barn sett att det ibland uppstått svårigheter i 

leken för de nyanlända då de saknat det svenskar språket. Leken är som nämnts tidigare 

central i förskolan och grunden till utveckling och lärande samt kan också ses som ett 

redskap för bearbetning (Doverborg & Pramling, 2004). Att de nyanlända barnen få 

tillträde till leken blir därför mycket betydelsefullt och här har förskollärarna en viktig 

roll i att skapa förutsättningar för alla barn att få tillträde till, samt känslan av delaktighet 

i leken menar Zetterqvist Nelson och Hagström (2016). Ellneby (2008) poängterar också 

förskollärarnas roll när det gäller uppmärksammandet och mötet med de upplevelser och 

erfarenheter som barnen ger uttryck för. Vidare menar författaren att barn behöver dela 

med sig av det de varit med om för att kunna gå vidare i livet. Kästen-Ebeling och 

Otterup (2014) som skrivit om mottagandet och introduktionen av nyanlända barn 

beskriver att de nyanlända behöver få utrymme att bearbeta sina upplevelser och 

erfarenheter tillsammans med närvarande och lyhörda pedagoger.  

 

3.7. Teoretisk utgångspunkt 
Fenomenologin har inspirerat studiens teoretiska utgångspunkt då det handlar om läran 

om det som människor beskriver utifrån deras egna erfarenheter, upplevelser och tankar 

av ett visst fenomen (Bjurwill, 1995). Ordet fenomenen har sitt ursprung i grekiskan och 

betyder ”det som visar sig” (Bengtsson, 2005, s.12.). För studien blir det fenomen som 

önskas undersökas förskollärares beskrivningar av sina erfarenheter av arbetet med 

nyanlända barn och vårdnadshavare i förskolan. Fenomenologins främsta grundare var 

filosofen och matematikern Edmund Husserl (1859-1938) från Tyskland. Centralt inom 

fenomenologin är att beskriva världen såsom den ser ut och upplevs, förutom alla teorier 

och antaganden om hur den bör vara. Moran (2005) beskriver även att det inom 

fenomenologin fokuseras på människors medvetna och upplevelser. Forskare inom 

fenomenologin önskar att beskriva människors bild och uppfattningar av omvärlden så 

nära ursprungs beskrivningen som möjligt, vilket innebär att det är nära original 
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beskrivning så möjligt (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Resultat inom 

fenomenologin framställs ofta genom att bjuda in människor till att få tänka och 

reflektera kring sin förståelse och sina erfarenheter kring ett visst ämne eller fenomen 

(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). Vidare menar författarna att genom 

att samla in människors olika beskrivningar och förståelse för ett fenomen, kan man 

skapa sig en helhetsbild men också en djupare förståelse av fenomenet genom att 

analysera och organisera det insamlade materialet.  

 

Till fenomenologins grunder hör livsvärldsbegreppet. Livsvärldsbegreppet syftar till att 

undersöka världen så som den upplevs eller visar sig för någon. Vidare beskrivs inom 

begreppet att det inte är möjligt att undersöka något objektivt utan det som undersöks är 

alltid subjektivt, alltså människans egna beskrivning eller upplevelse av något 

(Bengtsson, 2005). Författaren menar även att det alltid är möjligt att undersöka den egna 

eller andras livsvärldar men att en viktig aspekt att ha i åtanke är att forskaren själv aldrig 

kan ta ett kliv ur den egna livsvärlden. Kvale (1997) beskriver att fenomenologin bygger 

på människors egna perspektiv och upplevelser och att det är genom dessa vi förstår 

världen. Bengtsson (2005) beskriver att observationer kan vara en grund för att förstå 

andras livsvärldar men att det krävs fler metoder för att få mer kunskaper kring ett visst 

ämne. För att få förståelse för andras livsvärldar krävs integration och möten mellan 

människor. Fenomenologin har inspirerat studien och anses lämplig då det är 

förskollärarnas upplevelser kring arbetet med nyanlända barn och vårdnadshavare i 

förskolan som önskas undersökas. Studiens syfte och frågeställningar undersöks genom 

parintervjuer  
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4. Metod 
För att besvara studiens syfte har kvalitativ metod använts. Kvalitativ metod kan 

användas vid forskning för att försöka framställa människors uppfattningar kring ett visst 

ämne eller fenomen. I studien innebar detta att undersöka hur förskolan arbetar med 

nyanlända samt hur förskollärares beskriver sina erfarenheter av arbetet med nyanlända 

barn och vårdnadshavare i förskolan. Centralt inom den kvalitativa forskningen är 

beskrivningen av enskilda fenomen samt att skapa djupare förståelse och tolkningar av 

människors olika handlingar och attityder (Ahrne & Svensson. 2011). Genom kvalitativ 

metod har förskollärarens förhållningssätt och reflektioner kring ämnet med nyanlända 

barn i förskolan undersökts. Undersökningen genomfördes genom parintervjuer där 

förskollärare som har erfarenhet inom ämnet har intervjuats två och två. Parintervjuer har 

använts med anledning av att förskollärare oftast arbetar i arbetslag där det ständigt 

reflekteras samt utbyts perspektiv och erfarenheter med varandra. Ambitionen var att ha 

en öppen dialog där förskollärarna kunde dela med sig av sina erfarenheter och 

reflektioner men också att följdfrågor kunde dyka upp under intervjuns gång. Trost 

(2010) beskriver att genom kvalitativa intervjuer kan mer av en dialog med den 

intervjuade möjliggörs samt att tillfällen för följdfrågor som kan driva samtalet vidare 

ges. 

 

4.1. Urval 
Urvalet för studien har varit ett målinriktat urval vilket innebär att deltagarna strategiskt 

valts utifrån syftet med studien och vilka som har erfarenhet av att arbeta med nyanlända 

barn i förskolan. Med ett målinriktat och medvetet urval undersöks en specifik målgrupp 

och kontext (Bryman, 2011). Inför studien kontaktades förskolechefer i en medelstor 

kommun i södra Sverige via mejl som hittades på kommunens hemsida. I mejlet beskrevs 

studiens syfte och förskolecheferna önskades förmedla kontakt till förskollärare som 

hade erfarenheter av att arbeta med nyanlända i förskolan. Deltagande i studien blev sex 

förskollärare som arbetar på tre olika förskolor i södra Sverige där nyanlända barn tagits 

emot. För att värna om förskolornas och förskollärarnas uppgifter har fiktiva namn 

använts. Första förskolan som besöktes var förskolan Blå som hade en Reggio Emilia-

profil. Där arbetar förskollärarna Birgit och Bianca tillsammans med tre andra pedagoger, 

barngruppen består av endast nyanlända barn i åldern 1-5 år. Vid besöket var cirka 16 

barn inskrivna på avdelningen. På förskolan Röd intervjuades förskollärarna Rosa och 
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Ronja som arbetar på en syskonavdelning, 1-5 år med 19 barn tillsammans med två andra 

pedagoger. På avdelningen Röd där Rosa och Ronja arbetar går främst nyanlända barn 

men också några barn som inte längre klassas som nyanlända. Greta och Gunilla arbetar 

på förskolan Grön tillsammans med en annan pedagog och har en barngrupp på 20 barn. 

Åldern är 3-5 år och barngruppen är blandad.  

 

4.2. Genomförande 
De förskollärare som av förskolecheferna rekommenderades för studien kontaktades via 

mejl med information om studien samt förfrågan om att delta. De som var intresserade av 

att delta i intervjun bestämdes det plats, tid och datum med. Därefter skickades även ett 

samtyckesdokument (Se bilaga 1) samt ett dokument innehållande frågorna som 

intervjun skulle utgå ifrån (Se bilaga 2). Detta för att respondenterna i lugn och ro skulle 

kunna se över dokumenten och kunna förbereda sig inför intervjun. Intervjuerna 

genomfördes på tre olika förskolor, där de sex deltagande förskollärarna intervjuades i 

par. Dagen innan intervjun sågs det till att utrustningen för ljudupptagning hade 

tillräckligt med dataminne för inspelningen samt att tekniken fungerade som den skulle 

(Ahrne & Svensson, 2011). Besöket på förskolorna startade med en rundtur i miljön 

tillsammans med förskollärarna där de berättade lite kort om sin verksamhet och 

barngrupp. Därefter valdes ett avskilt rum på förskolan ut för intervjun.  

 

Vid intervjutillfället informerades förskollärarna ytterligare, i enlighet med 

Vetenskapsrådets forskningsetiska aspekter (2002), om studien och respondenternas rätt 

att avbryta sin medverkan om de så önskar. När samtyckesdokumenten var påskrivna och 

respondenterna godkänt att intervjun kunde spelas in, påbörjades samtalet och 

ljudinspelningen startades. Intervjun spelades in med två olika ljudupptagningar för att 

försäkra oss om att få med allt och för att förhoppningsvis undvika tekniska besvär. 

Författarna Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén (2014) beskriver att användandet av 

ljudinspelning är till fördel för att kunna koncentrera sig helt på att lyssna och ställa 

följdfrågor till den som intervjuas. Under intervjun valdes det att ha en som var ledande 

och ställde frågorna för att den andra skulle kunna koncentrera sig på samtalet och att 

komma med följdfrågor. Intervjuerna inleddes med intervjufrågorna (Se bilaga 2) och 

avslutades med att förskollärarna fick lägga till sådant som de kände var viktigt men som 

inte tagits upp tidigare under samtalet. Intervjuerna pågick i cirka 40 minuter vardera.  
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4.3. Etiska aspekter 

Vi vill börja det här avsnittet med att uttrycka vår tacksamhet till de deltagande 

förskollärarna. Tack vare dem har vi kunnat undersöka studiens syfte, nämligen hur 

förskollärare beskriver sina erfarenheter av arbetet med nyanlända i förskolan. Utan deras 

deltagande hade inte den här studien varit möjlig att genomföra.  

 

Under datainsamlingen strävades det efter att ta hänsyn till de fyra forskningsetiska krav 

som Vetenskapsrådet (2002) hänvisar till, nämligen informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Men anledning av 

informationskravet blev de deltagande förskollärarna informerade om studiens syfte samt 

det tillvägagångssätt som skulle användas. Förskollärarnas informerades även på grund 

av samtyckeskravet om att deras medverkan var frivillig och kunde avbrytas om de så 

ville. För att delta i studien fick förskollärarna också skriva under en samtyckesblankett 

(Se bilaga 1). För studien har också en respondentvalidering genomförts där 

förskollärarna har fått bekräfta att sammanställningen av intervjun stämmer överens med 

deras beskrivningar och detta hade också förskollärarna blivit informerade om under 

intervjuerna.  

 

Med hänsyn till nyttjandekravet används det insamlade materialet endast för studien, 

något som också förskollärarna informerades om. Det fjärde kravet, 

konfidentialitetskravet, handlar om att uppgifter som kan identifiera enskilda personer 

eller platser ska avkodas så att de ej blir identifierbara för utomstående (Vetenskapsrådet, 

2002). I studien innebär detta att förskolorna och förskollärarna har fått fiktiva namn. 

Även information som uppkommit under intervjuerna och som på något vis kan vara 

känslig har filtrerats bort vid transkriberingen, just för att det inte ska kunna bli 

identifierbart (Ahrne & Svensson, 2011).  

 

4.4. Trovärdighet  
Studien har utgått från de kriterier som Bryman (2011) hänvisar till för en trovärdig 

studie, nämligen trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och konfirmering. I studien har 

sex förskollärare från tre olika förskolor intervjuats, något som kan ses öka studiens 

trovärdighet. Resultatet för studien grundas på de intervjuer som gjorts med förskollärare 

där deras beskrivningar och erfarenheter av studiens frågeställningar samt syfte 
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framförts. I intervjuerna har det varit viktigt att vara lyhörd för det som den intervjuade 

betonat som extra viktigt, detta är också något som anses betydelsefullt för att studien 

och resultatet ska bli så trovärdigt som möjligt (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén, 2014). 

Överförbarhet menar Bryman (2011) syftar till om studiens resultat kan överföras till 

andra miljöer eller situationer. Då intervjuerna genomförts med förskollärare från 

förskolor med olika åldrar, organisation och inriktning blir studiens resultat 

förhoppningsvis överförbart även till andra förskolor. För att studien ska vara pålitlig 

beskrivs att forskningsprocessen, förslagsvis studiens metod ska tydligt beskriven, något 

som eftersträvats i denna studie. 

 

Konfirmering beskriv av Bryman (2011) handla om att forskare inte bör påverka studien 

med egna värderingar. I studien har det strävats efter att inte påverka varken deltagarna i 

deras beskrivningar eller det resultat som framkom. Transkriberingen har genomförts så 

att förskollärarnas ord och uttryck har bevarats och skrivits ut så som det har sagts utan 

att lägga till egna tankar, tolkningar eller ändra bilden av den information som 

framkommit. Att intervjuerna finns tillgängliga genom ljudinspelning har också bidragit 

till trovärdighet då möjligheten för ytterligare lyssning finns och det har även förenklat 

transkriberingen (Ahrne & Svensson, 2011). Det finns medvetenhet om att 

missuppfattningar och tolkningar trots detta kan uppstå, med anledning av detta har också 

en respondentvalidering genomförts så att förskollärarna har kunnat ge respons och 

bekräfta att deras beskrivningar uppfattats korrekt. Ahrne och Svensson (2014) beskriver 

att det i den kvalitativa forskningen ställs annorlunda krav på trovärdighet än förslagsvis 

kvantitativ forskning som utgår från statistik. 

 

4.5. Analys 
I studien har tematisk analys används som enligt Bryman (2008) handlar om att söka 

efter teman i intervjuer och fältanteckningar. Genom analysen har teman rörande 

förskollärarnas beskrivningar av sina erfarenheter av arbetet med nyanlända barn och 

vårdnadshavare i förskolan identifierats. Analysen inleddes direkt efter intervjuerna då 

diskussionen och kartläggningen startade kring det som förskollärarna beskrivit. 

Analysen fortsatte sedan genom att inspelningarna lyssnades igenom och transkriberades. 

För att värna om förskollärarnas personliga uppgifter har fiktiva namn använts. Pauser 

och avbrott under intervjun markerades i transkriberingen med punkter och icke-ord som 
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“hm” skrevs inte med. De transkriberade intervjuerna blev sammanlagt 19 A4-sidor. I 

analysen av materialet och transkriberingarna var datorn ett hjälpmedel då möjligheten 

att söka på specifika ord och se varje gång det återkommer funnits. Däremot kan inte 

detta ses som en helt säker metod utan materialet måste också bearbetas genom läsning 

samt att aktivt kategorisera och ordna materialet manuellt (Ahrne & Svensson, 2011). 

 

Som Fejes & Thornberg (2015) nämner är det viktigt för en tematisk analys att “leva” 

med materialet under en tid. Därför har materialet bearbetats genom att flera inläsningar 

och lyssningar genomförts för att hitta mönster, återkommande teman samt likheter och 

skillnader i förskollärarnas beskrivningar. Det insamlade materialet har sedan 

organiserats utifrån relevans för studiens syfte och forskningsfrågor. Därefter formades 

teman som markerades med olika färg för att underlätta arbetet med att strukturera 

materialet. Under ytterligare läsning av transkriberingarna markerades utsagor med olika 

färg och flyttades till hemmahörande teman i olika dokument. Studiens teman var då 

ännu inte helt fastställda utan omformades och utsagor flyttades flertalet gånger mellan 

teman innan arbetet var färdigt. Slutligen namngavs de identifierade teman med rubriker 

som var närliggande förskollärarna beskrivit av sina erfarenheter av arbetet med 

nyanlända barn och vårdnadshavare i förskolan.  

-          Att vara det första mötet 

-          Det vidgade uppdraget 

-          Utmaningen 

-          Inte så annorlunda 
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5. Resultat 
I följande avsnitt presenteras resultatet av analysen som gjorts av det insamlade 

materialet kring hur förskolan arbetar med nyanlända samt förskollärarnas beskrivningar 

av arbetet med nyanlända barn och vårdnadshavare i förskolan. De olika teman som 

synliggjordes kommer presenteras tillsammans med förskollärarnas beskrivningar och 

utsagor som citat då det är centralt inom den teori som inspirerat studien.    

 

5.1. Att vara det första mötet 
Precis som tidigare nämnts kan förskolan bli en första mötesplats med samhället för 

många av de som kommer som nyanlända till Sverige. Detta var också något som 

majoriteten av de intervjuade förskollärarna hade upplevt. Det beskrevs också i 

intervjuerna att förskolepersonalen kunde bli de första att möta de nyanlända som dels 

var förankrade i det svenska samhället men som också behärskade språket då flera av 

förskolorna hade flerspråkig personal. Betydelsefullt i det första mötet var enligt flertalet 

av förskollärarna att ha en positiv och välkomnande atmosfär där barnen och 

vårdnadshavarna skulle trivas.  

 

- Vi tror på det här med ett varmt bemötande, vara positiva och se det 
positiva och var en välkomnande förskola.  
- .. det är jätteviktigt med välkomnande atmosfär, att alla är välkomna. 
Det tror jag också är jätteviktigt just i det första bemötandet. 

 

I förskollärarnas utsagor kring det första mötet lyftes också trygghet som en betydande 

faktor och det ansågs också vara grunden för en god introduktion av förskolan och dess 

verksamhet. En av förskollärarna beskrev också upplevelsen av att förskolan kunde vara 

en plats där familjerna som varit på flykt fick möjlighet att landa.  

 

- När de kommer hit så på nåt sätt.. så känner man nog sig rätt trygga. 
När de väl kommer hit och får landa nånstans, föräldrarna får landa 
nånstans.. 

 

I arbetet med nyanlända upplevde de deltagande förskollärarna inskolningen och 

introduktionen av förskolans verksamhet som mycket viktig. Då förskolans verksamhet 

kan vara en helt ny bekantskap för både barn och vårdnadshavarna ansågs det viktigt att 
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få vara med mycket i verksamheten och få ta del av de olika rutiner som finns. På 

förskola Blå hade det valts att ha så kallad föräldraaktiv inskolning där vårdnadshavarna 

fick vara med mycket i verksamheten just för att lära sig om den, se hur dagarna på 

förskolan såg ut men också för att känna sig trygga och känna tillit till att lämna sina barn 

där. På förskola Röd hade de tidigare arbetat med inskolningen genom att göra hembesök 

hos familjerna för att skapa en slags första kontakt och för att de skulle kunna få ett 

ansikte på pedagogerna. Att i det första mötet finnas där och vara lyhörd för familjens 

olika behov var också något som lyfts som viktigt.  

 

- Man försöker förstå vad barnen och familjerna har varit med om, att 
barnen känner sig trygga, vi vet ju inte vad barnen har med sig och hur 
vägen hit har varit … hur trygga de är eller osäkra de är.. 

 
- Det är ju just det här att man tar inskolning [..] och att man då försöker 
ta reda på så mycket som möjligt och man får lyssna in och föräldrarna 
får möjlighet att berätta. Det tror jag är det viktiga.  

 

5.2. Ett vidgat uppdrag  
I föregående del beskrevs förskollärarnas upplevelse av att vara det första mötet med 

samhället för många av de som kommit som nyanlända till Sverige. Att vara det första 

mötet beskrevs av förskollärarna också kunna innebära att uppdraget blev annorlunda, 

vidgat. Det vidgade uppdraget kunde innebära att förskollärarna fick ett annorlunda 

uppdrag och fick agera likt representanter för samhället samt hjälpa till med att översätta, 

tolka information samt förklara samhällets struktur.  

 

- Sen kan ju våran roll som förskollärare bli lite annorlunda i och med 
vi får göra lite andra saker [...] vi kan hjälpa till på det sättet och i 
början var det ju mer allmänt om var man kan hitta kläder och var man 
kan gå till kyrkan, alltså mer praktiska grejer.  

 

Inför det vidgade uppdraget beskrev de deltagande förskollärarna även en viss osäkerhet. 

Osäkerheten handlade dels om hur verksamheten skulle organiseras samt hur länge de 

nyanlända barnens skulle befinna sig på en avdelning som främst eller endast var för 

nyanlända. Men det uttrycktes även en osäkerhet kring var gränsen för uppdraget som 

förskollärare gick. Hur mycket förskollärarna kunde eller bör hjälpa till och med vad. 
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Intervjuare: Hur länge är det tänkt att de ska gå i den här typen av 
avdelning, för nyanlända?  
- Det är en bra fråga som vi tänkte ställa till våra politiker som kommer 
hit snart. [..] de är här till de fått personnummer och ett permanent 
boende .. så det är något vi inte själva vet. 

 
- Vi möter .. vi har många regler här som är svåra att förklara ibland, 
allmän förskola, tider och sådant som man tar upp vid inskolningar [...] 
och där är något som ständigt kommer upp .. kring hur det funkar i 
samhället och hur man gör när man söker plats.  

 

Att möta barn och vårdnadshavare som bar på svåra upplevelser från flykten eller tiden 

innan dess var något förskollärarna beskrev kunde tillhöra det dagliga arbetet. Flertalet av 

förskollärarna beskrev också vikten av att finnas där som stöd för familjerna och låta dem 

dela med sig av det de ville. Genom att ta del berättelserna upplevdes det att de kunde 

utveckla och anpassa sin verksamhet efter familjens förutsättningar och behov. 

 

- ..de får berätta, dom föräldrarna som vill och ja .. egentligen är det inte 
mycket mer man kan göra än och finnas till och vara där för varje barn. 
Och sen på något sätt försöka hitta ett sätt och gå vidare. 

 

Samtidigt som förskollärarna beskrev viljan att hjälpa till och vikten av att finnas där och 

lyssna på familjernas berättelser så beskrevs även osäkerheten kring var gränsen för 

uppdraget som förskollärare gick. Vid situationer där förskollärarna kände sig osäkra 

beskrevs specialpedagog och barnavårdscentralen (BVC) vara viktiga hjälpmedel dit de 

kunde vända sig. Flertalet av förskollärarna beskrev också att de fann mycket stöd och 

utbyte i de nätverksträffar som de hade tillsammans med personal från andra förskolor 

som också arbetat med nyanlända, där kunde de tankar och de dilemman de mött 

diskuteras.  

 

- Där kunde vi ifrågasätta var vår gräns går, vi pratade mycket om var går 
gränsen då vi skulle vilja hjälpa hur mycket som helst. Vi fick bestämma 
att vi är förskollärare och vi finns här och gör vårt bästa av dagen när 
barnen kommer hit.  

 

Förskollärarna beskrev också under intervjuerna att arbetet och mötet med nyanlända 

barn och familjer kunde skilja sig mer på ett personligt plan. Nedan beskriver 
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förskollärarna hur de har uppfattat att deras syn på arbetet skiljer sig från deras tidigare 

erfarenheter kring arbetet som förskollärare. 

 

- ..Då kan jag se att det är tillgång för mig som människa att en... Jag 
tänker snarare att det finns otroliga möjligheter att jobba såhär. Jag tror 
och upplever att familjerna är otroligt tacksamma för den förskolan. 

 
- Man får otroligt mycket själv och man känner själv att man har lärt sig 
att integrera sig själv med andra kulturer på nåt sätt. 
- Ja de är ju sån variation. Man är... man slutar aldrig att upphöra att 
förvånas. Det kanske man inte gör i vanliga fall heller men här .. det 
ställer allt lite på sin spets och jag tycker det är jätteroligt. 

 

5.3. Utmaningen 
När förskollärarna tillfrågades om de upplevde några svårigheter eller dilemman sitt i 

arbete med nyanlända var främst språk och kommunikation det som beskrevs. 

Svårigheterna eller hindren handlade om att förstå och att göra sig förstådd, men flertalet 

av förskollärarna poängterade också att de klarade sig långt genom andra uttrycksformer 

så som kroppsspråk, gester och mimik. Flera av förskolorna använde också bilder och 

teckenspråk som hjälpmedel i den dagliga verksamheten. 

 

- Det är i så fall det här med språk .. att man har olika erfarenheter men 
oftast överbryggar vi det eftersom att vi har flerspråkig personal. I så 
fall skulle det kunna vara språkförbristningar men hos oss är det ju 
sällan det.. 

 

På de förskolorna som besöktes fanns pedagoger och/eller annan personal som 

behärskade en del av de språk som fanns representerade bland de nyanlända. Detta var 

något som förskollärarna beskrev som ett viktigt hjälpmedel i verksamheten. De personal 

som behärskade flera språk kunde då bygga broar mellan barn, vårdnadshavare och 

annan personal genom att översätta och tolka.  

 

- De som absolut inte kan .. språket använder vi mycket tecken som 
hjälpmedel då. Och sen har vi även personal som är anställd som vikarie 
eller fast personal som kan .. ganska många av dom språken som är 
representerade. 
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- Man kan säga att våra kollegor som behärskar flera språk är ovärderliga 
i detta. 
- Det är vår styrka, helt klart! 

 

Modersmålspedagoger finns också att tillgå som hjälp för att utveckla och bevara barnens 

modersmål. På de förskolor som besöktes så använde majoriteten sig inte av detta stöd. 

Dels på grund av att det fanns flerspråkig personal på förskolan men också för att barnets 

vårdnadshavare valt bort möjligheten då de tyckte att det svenska språket var så viktigt 

att lära sig, det ansågs vara en inkörsport till samhället.  

 

Intervjuare: Jag tänker kring språk, kommer det in pedagoger med 
deras modersmål och sitter med barnen? 
- Nä, ska vi se talar de alla språken? Nej, det är ett språk som vi inte har 
och det har vi pratat om att få in. Annars har vi pedagoger som pratar 
olika språk som barnen har som modersmål. Då har vi ett barn som inte 
har det och dennes förälder har önskat det och vi ska försöka få in det.  
- Många tycker att svenskan är viktig att lära sig. För då väljer de 
kanske inte sitt modersmål. 

 

Förskollärarna från förskolan Röd beskrev också andra dilemman som de mött i sitt arbete, 

nämligen kulturkrockar. Dessa kulturkrockar som förskollärarna kallade det kunde handla 

om olika traditioner och seder, tankar kring barnuppfostran och det svenska klimatet.  

 

- En annan dilemma som är… är ju med svenskväder som vi också får 
förklara om att vi är ute i alla väder och det krockar för dem för de tror 
att barnen blir sjuka 

 

5.4. Inte så annorlunda 
I resultatets tidigare delar har förskollärarnas beskrivningar av sina erfarenheter av arbetet 

med nyanlända i förskolan redogjorts. Det har framkommit att förskollärarna i sitt arbete 

blivit de första som många nyanlända möter i mötet med det nya landet. Det har också 

beskrivits vad förskollärarna upplevt som betydelsefullt i detta första möte, nämligen en 

välkomnande, trivsam och trygg miljö och verksamhet. Deltagarna har också beskrivit 

hur arbetet och uppdraget som förskollärare kan bli vidgat och vilka utmaningar och 

dilemman som de upplevt. Något som dock varit återkommande i de olika förskollärarnas 

beskrivningar och som också genomsyrat svaren på studiens intervjufrågor är upplevelsen 

av att arbetet med nyanlända i förskolan inte skiljer sig avsevärt från det traditionella 



 
 

24 

arbetet i förskolan. Inom fenomenologin är det av betydelse att belysa det som är 

återkommande eller oföränderligt i olika människors upplevelser av ett visst fenomen 

menar Szklarski (2015). Som författarna Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén (2014) 

beskriver har det i bearbetningen av det insamlade materialet även strävats efter lyhördhet 

för det som de intervjuade själva betonat som särskilt betydelsefullt. Detta är också något 

som kan ses bidra till studiens trovärdighet.  

 

Förskollärarna har beskrivit att de möter nyanlända barn och vårdnadshavare på samma 

sätt som de möter andra barn och vårdnadshavare i förskolan och att de egentligen inte 

kan se någon större skillnad på deras arbetssätt. Verksamheten anpassas efter barns och 

vårdnadshavares behov, oavsett om man är nyanländ eller ej och det strävas efter ett gott 

samarbete mellan förskola och hem.  

 
- Jag tänker att egentligen är det inte skillnad alls på de nyanlända 
barn.. och alla barn vi möter. Jag tänker att det är viktigt att se varje 
barn och lyssna.. och att utmana tänker jag.  

 
- Vi har rutiner som bas och att vi övar och övar.. det är ju som en 
vanlig avdelning men en längre process för oss.. för att få med alla på 
tåget. 
 
- ..Egentligen är det inte nån stor skillnad här, på att jobba med dem 
nyanlända eller dem som kommer.. för det är en så unik förskola och 
så unika barn allihopa så vi jobbar precis på samma sätt. 
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6. Diskussion 
I följande avsnitt kommer resultatet diskuteras i relation till den tidigare forskningen, 

studiens frågeställningar samt våra egna tankar kring det som framgick i resultatdelen om 

förskollärarnas upplevelser av sitt arbete med nyanlända. I avsnittet kommer också 

slutsats, metoddiskussion samt förslag för vidare forskning skrivas fram.  

 

6.1. Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att bidra med kunskap kring hur förskolan arbetar med nyanlända 

samt bidra med förskollärares beskrivningar av sina erfarenheter av arbetet med 

nyanlända barn och vårdnadshavare i förskolan. För studien ställdes följande 

frågeställningar: 

- Hur beskriver förskollärarna sina erfarenheter av sitt arbete med 

nyanlända barn och deras vårdnadshavare i förskolan?  

- Vad beskriver förskollärarna som betydelsefullt i sitt arbete med 

nyanlända barn och vårdnadshavare? 

 

6.1.1. Trygghet och lika värde 
I resultatet framkom att de intervjuade förskollärarna inte upplevde arbetet med 

nyanlända särskilt annorlunda gentemot det traditionella arbetet i förskolan. Resultatet 

kan tolkas till att förskolans verksamhet vilar på en värdegrund som står för människors 

lika värde och demokratiska värderingar. I förskolans verksamhet ska möten med barn 

och vårdnadshavare genomsyras av respekt samt utgå från varje familjs behov och 

förutsättningar. Läroplanen för förskolan beskriver även att förskolan ska präglas av ett 

etiskt förhållningssätt där alla människors lika värde ska genomsyra verksamheten 

(Skolverket, 2016a). Förskollärarna som deltog i studien beskrev trygghet och en positiv, 

välkomnande atmosfär som betydelsefulla faktorer i sitt möte med nyanlända barn och 

vårdnadshavare. Även förhoppningar om att förskolan skulle bli en plats där barnen och 

vårdnadshavarna fick möjlighet att landa beskrevs. Att förskollärarna fick ta del av, samt 

att familjerna fick möjlighet att dela med sig av sina upplevelser från flykten och tiden 

innan dess ansågs också som viktigt. Detta kan kopplas till den tidigare forskningen som 

beskriver vikten av att ta del av barns tidigare erfarenheter för att utforma verksamheten 

efter deras behov (Lunneblad, 2009). Förskolan läroplan skriver fram att omsorg om det 
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enskilda barnets välbefinnande och trygghet ska genomsyra verksamheten samt att 

hänsyn ska tas till barnets behov och förutsättningar (Skolverket, 2016a).  

 

6.1.2. Förskollärares uppdrag och profession 
Det framgick också i förskollärarnas beskrivningar att de kunde få ett vidgat uppdrag i 

arbetet och i mötet med nyanlända i förskolan. Att som förskollärare få fungera som stöd 

och vägledare i samhället var vanligt förekommande enligt förskollärarnas beskrivningar. 

Detta har också framställts i den tidigare forskningen, där skolan och förskolan beskrivits 

kunna vara viktiga sociala länkar för människor som kommit till ett nytt land samt att 

lärare många gånger blir en form av samhällsrepresentanter som får förmedla samhällets 

struktur och regler (Bunar, 2015). Angående detta uttrycktes också en viss osäkerhet hos 

förskollärarna kring var gränsen för deras uppdrag gick och hur mycket de faktiskt kunde 

hjälpa till. För att kunna hjälpa och hänvisa familjerna hade förskollärarna själva fått läsa 

på och utveckla sina kunskaper om olika regler och myndigheter i samhället. I yrket som 

förskollärare är det viktigt att vara professionell och att förhålla sig till de styrdokument 

och riktlinjer som finns för uppdraget (Sheridan, Sandberg & Williams, 2015). Även om 

det är en självklarhet att finnas där, hjälpa till och ge vägledning är det också viktigt att 

ha en fingertoppskänsla för var gränsen går. Som yrkesutövande beskrivs att man bör 

man vara professionell och personlig men inte privat. I resultatet framgick att det var 

viktigt för förskollärarna att finnas där för barnen och vårdnadshavare men att uppträda 

professionellt och förmedla kontakt eller hänvisa till andra professioner som är bättre 

lämpade att svara på specifika frågor var också viktigt.  

 

Förskollärarna som intervjuades beskrev pedagoger och personal som behärskar flera 

språk som betydelsefullt för arbetet, till och med ovärderliga i något fall. De flerspråkiga 

pedagogerna ansågs vara till stor hjälp när det gällde att arbeta med barnens modersmål 

samt att tolka och hjälpa barn och vuxna att göra sig förstådda. Dessa pedagoger saknade 

dock många gånger förskollärarutbildning eller annan typ av pedagogisk utbildning. I 

förskolan är det viktigt att få möta utbildad personal som har kunskaper kring barns 

omsorgsbehov samt lärande och utveckling (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Å 

andra sidan beskriver Björk-Willén, Gruber och Puskás (2013) att förskolechefer många 

gånger söker efter att rekrytera personal med utländsk bakgrund, även om de saknar 

pedagogisk utbildning, då de anses kunna vara en tillgång i mötet barn och familjer från 
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andra länder. Personerna anses ha goda kunskaper i språk och kultur som de kan 

förmedla till resterande personal. De anses också genom sina kunskaper kunna förmedla 

och förklara samhällets regler och struktur för familjerna. Däremot menar författarna att 

dessa personer inte kan ses som språk- eller kulturexperter, då de förmodligen endast har 

kunskap kring det egna modersmålet och kulturen (Björk-Willén, Gruber & Puskás, 

2013). I studien beskrevs att den flerspråkiga personalen som behärskade barnets 

modersmål upplevdes som tillgångar i arbetet och mötet med nyanlända barn och 

vårdnadshavare.  

 

6.1.3. Kommunikation 
För att återkoppla till resultatet så ansågs språk och kommunikation i arbetet med 

nyanlända barn och vårdnadshavare vara det som upplevdes som en utmaning för 

samtliga av de deltagande förskollärarna. Utmaningarna och svårigheterna beskrevs 

handla om att göra sig förstådd och att förstå. Som tidigare nämnts ansågs personal som 

behärskade barnens och vårdnadshavarnas hemspråk vara till stor hjälp i verksamheten. 

Förskollärarna upplevde också att användningen av bilder, kroppsspråk, teckenspråk och 

mimik var viktigt i arbetet och kunde vara ett hjälpmedel för att bemästra tänkbara hinder 

i kommunikationen. Läroplanen för förskolan lyfter att varje barn ska erbjudas möjlighet 

till att utveckla samt bevara såväl sin kultur som sitt modersmål samt utveckla det 

svenska språket (Skolverket, 2016a). Det beskrivs även att förskolor som har barn med 

annat modersmål än svenska har också möjlighet att ansöka om modersmålsstöd i form 

av modersmålspedagoger (Skolverket, 2016b).  

 

Modersmålspedagogens uppgift är att stödja barnet i dennes språkliga och kulturella 

utveckling. Genom vardagliga aktiviteter på förskolan så som lek, sång och bokläsning 

får barnet stöd och kunskap om sitt hemlands språk, seder och traditioner menar 

Arbetsförmedlingen (2014). Enligt Skolverket (2016b) kan flerspråkig personal, 

modersmålspedagoger eller så kallade kulturstödjare vara viktiga komplement i arbetet 

med barnens modersmål. I resultatet kan det dock i förskollärarnas utsagor läsas att 

många vårdnadshavare valt bort möjlighet att ansöka om modersmålsstöd då de ansåg att 

det svenska språket var så viktigt att lära sig. Precis som Fjällhed (2012) beskriver att 

språket kan ses som en nyckel i det nya landet som kan möjliggöra nya kontakter och 

möjligheter. Förskollärarna berättade att de arbetade med majoritetens av barnens 
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modersmål genom sina pedagoger som behärskade flera språk. I en text från 

Skolinspektionen (2017) kan det dock läsas att arbetet med flerspråkiga barns modersmål 

är mycket viktigt. Flerspråkiga barn bör ges möjlighet att både bevara och utveckla 

modersmålet. Det medför fördelar i inlärningen av ett andraspråk samt kan också gynna 

den kognitiva utvecklingen och identitetsutvecklingen menar Skolinspektionen.  

 

I bakgrunden har det också belysts att ankomsten som nyanländ till ett nytt land, 

samhälle och en ny verksamhet som förskolan kan vara och kan innebära osäkerhet 

(Jepson Wigg, 2011). Språket som tidigare varit en given del i livet kan i det nya landet 

bli en utmaning. Björk-Willén, Gruber och Puskás (2013) skriver att språket kan ses som 

en maktfaktor i förskolan. Svensktalande pedagoger kan genom språket få ett övertag i 

mötet med vårdnadshavare med andra språkliga bakgrunder än svenska. Vidare beskriver 

författarna att det i förskolan dagligen sker möten och samtal mellan människor med 

olika språklig och social bakgrund. I detta möte kan även utgångspunkterna för både 

omhändertagande och fostran av barn vara olika. Dessutom ingår det i förskollärarnas 

uppdrag att upplysa om hur barnets dag har varit samt förmedla förskolans mål och den 

pedagogiska verksamheten. Vid språkliga skillnader kan detta bli en utmaning och för 

vårdnadshavarna kan det också uppstå svårigheter kring att göra sig förstådda och att 

förstå (Björk-Willén, Gruber & Puskás, 2013). Som tidigare nämnts kan förskollärare 

och annan personal på förskolan bli de första att möta nyanlända familjer och de kan 

återigen hamna i en maktposition då de har förkunskaper, dels i det svenska språket men 

också kring hur samhället och förskolans verksamhet fungerar. Nyanlända kan också 

uppleva att de blir beroende av personalen på förskolan (Björk-Willén, Gruber & Púskas, 

2013). Därav blir dessa faktorer är viktiga att ha med sig in i mötet. 

 

6.1.4. Likvärdighet 
I den tidigare forskningen framgick att det ännu inte finns särskilt många riktlinjer för 

hur arbetet med nyanlända i förskolan ska genomföras (Lunneblad, 2013). Detta kan ses 

som problematiskt då skollagen (SFS 2010:800) beskriver att förskolans verksamhet ska 

vara likvärdig var den än i landet anordnas och genomförs. I studien besöktes tre 

förskolor varav två hade avdelningar där det endast gick nyanlända barn. Det framgick av 

förskollärarna att det ännu inte fanns någon direkt tidsplan för hur länge barnen ska 

befinna sig på en avdelning för nyanlända innan de erbjöds möjlighet att söka till en 
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traditionell förskoleavdelning. Detta kan tänkas skapa en viss osäkerhet och förvirring i 

verksamheten och det kan också funderas över om verksamheten verkligen blir likvärdig. 

I Lpfö 98 beskrivs följande “verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn 

som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd 

utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som 

möjligt.” (Skolverket, 2016a, s.5). Då verksamheten ska anpassas utifrån alla barns 

behov och förutsättningar kan det funderas över om särskilda avdelningar för nyanlända 

verkligen behövs. Som citatet från läroplanen avslutas ska även stödinsatser införas för 

att barnet ska ges möjlighet att kunna utvecklas så långt som möjligt. Det kan funderas 

kring om barnet verkligen når så långt som möjligt på en avdelning tillsammans med 

endast eller majoriteten andra nyanlända barn. Jepson Wigg (2011) som forskat kring hur 

nyanlända skolelever upplevde mötet med det nya landet och skolan. Där framkom att 

många barn upplevde tiden i förberedelseklass som en väntan och en transportsträcka 

innan de fick möjlighet att integreras in i en traditionell klass, och börja skolan på riktigt. 

Förskolan har, som nämnts i bakgrunden länge varit en del av integrationspolitiken och 

haft ett mångkulturellt uppdrag (Lunneblad, 2006; Björk-Willén, Gruber & Puskás, 

2013). Däremot har det i förskolan tidigare fokuserats mycket på likheter mellan olika 

kulturer (Kultti, 2014). Med ett mer interkulturellt förhållningssätt krävs det att vi börjar 

mötas, utmanas och se varandras olikheter (Fjällhed, 2012). Avdelningarna för nyanlända 

kan ses som problematiskt då dessa viktiga möten skjuts fram. Tiden i förskolan blir likt 

det Jepson Wigg (2011) beskriver, en transportsträcka tills det att mötet med den 

traditionella förskolan sker. Att integreras handlar inte om att anpassas till det som är 

befintligt utan integration handlar om att berika och berikas (Bouankaz, 2013). 

 

6.1.5. Slutsats 
Avslutningsvis blir slutsatsen av studien att de deltagande förskollärarna upplever att 

arbetet med nyanlända barn och vårdnadshavare inte skiljer sig avsevärt från det 

traditionella arbetet i förskolan. Kanske kan avsaknaden av riktlinjer att förhålla sig till 

som Lunneblad (2013) beskrivit, bidragit till förskollärarnas upplevelser. Utan riktlinjer 

för hur arbetet ska genomföras kan det tänkas att förskollärarna blir lämnade att arbeta 

utifrån de medel de har och kan, vilket kan bidragit till att arbetet blir likt arbetet på en 

traditionell förskoleavdelning. Att förskollärarna beskriver arbetet som likvärdigt kan 

dock ses som problematiskt. Vi tänker att de trots allt genom sina beskrivningar också 
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visat på att mötet med nyanlända barn och vårdnadshavare kan innebära vissa utmaningar 

och att uppdraget som förskollärare blir annorlunda, vidgat. Det förskollärarna beskrev 

som betydelsefullt för sitt arbete var dels att få till en välkomnande atmosfär samt de 

flerspråkiga pedagoger som fanns i verksamheten. Den tidigare forskningen har redogjort 

för att nyanlända barn och familjer kan bära med sig svåra upplevelser. Därav tänker vi 

att mötet och arbetet kan bli annorlunda och det är viktigt att våga låta arbetet få bli 

annorlunda. I mötet med nyanlända blir ett interkulturellt förhållningssätt viktigt där det 

finns en nyfikenhet och där man vågar utmanas genom att ställa frågor, göra misstag och 

lära om och av varandra. Lahdenperä (2004) menar att interkultur är något som sker i 

mötet mellan människor av olika kulturer. Det handlar om att mötas, utmanas och att 

övervinna kulturella murar. Förskolan som kan ses som nyanlända barns och familjers 

första möte med samhället har ett speciellt och viktigt uppdrag i att inkludera och 

välkomna nya medborgare till vårt land. Förskolan sätter inte enbart grunden för det 

livslånga lärandet utan är också med och skapar en ny start och ett nytt liv för många 

människor. Men som det inledande citatet också belyser handlar det inte om att integrera 

en specifik grupp till vår förskola eller vårt samhälle utan vi måste integreras 

tillsammans.  

 

6.2. Metoddiskussion  

I studien har parintervju använts som metod, något som kan ha inneburit både fördelar 

och nackdelar för studiens resultat. Att intervjun genomfördes i par kan ha varit en fördel 

då det som tidigare beskrivits, finns i förskolans natur att ständigt reflektera och resonera 

tillsammans med kollegor. Att få bli intervjuad tillsammans med en kollega kan också 

möjligtvis medföra mer bekvämlighet samt att samtalet flyter på då de deltagande tänker 

och diskuterar tillsammans. Däremot kan det också varit begränsande för en del, vissa 

kan möjligtvis känna att de inte kan säga vissa saker inför en kollega och i vissa fall kan 

också en person bli mer ledande och den andra personen bli mer passiv i samtalet. Därför 

kan parintervjuer ha påverkat resultatet. I studien upplevdes dock de förskollärarna som 

blev intervjuade bekväma och verkade finna stöd i att ha sin kollega bredvid. Under 

intervjuerna upplevdes det att förskollärarna hade hjälp av varandra när de skulle sätta 

ord på sina upplevelser och de diskuterade även sina olika upplevelser och tankar mellan 

varandra. För studien genomfördes tre parintervjuer på skilda förskolor. Valet av antal 

grundas i det som Ahrne och Svensson (2011) beskrivit om antal. De menar att antalet 
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intervjuer inte behöver vara förutbestämt utan kan bestämmas under studiens gång när 

studien upplever en slags mättnad. När svaren och beskrivningarna upprepas och följer 

samma mönster menar författarna att man uppnått en mättnad. Å andra sidan kunde flera 

intervjuer möjligtvis genererat ett rikare material även om det hade belyst samma tema. 

Studiens deltagare har alla erfarenhet av att arbeta på förskolor med flera nationaliteter, 

något som kan tänkas ha påverkat hur de upplevde sitt arbete med nyanlända barn och 

vårdnadshavare. Jämfört med om studien genomförts med förskollärare som inte har 

tidigare erfarenheter av att arbeta med barn från andra nationaliteter och kulturer.  

 

De deltagande förskollärarna fick i förväg tillgång till intervjufrågorna med tanken att de 

skulle kunna förbereda sig för intervjun och kanske påbörja reflektionen tillsammans 

med sin kollega. Tanken var också att detta kunde bidra till ett rikare material. Att 

använda sig av fenomenologi som teoretisk utgångspunkt har varit ett hjälpmedel för 

studien. Då fokus har legat på förskollärares egna erfarenheter, beskrivningar och 

upplevelser av fenomenet att arbeta och möta nyanlända barn och vårdnadshavare i 

förskolan har teorin varit en god grund. Tematisk analys har bidragit med vägledning för 

bearbetning och analys av studiens insamlade material samt för presentation av resultat. 

Genom analysen och studiens teori har även det som varit återkommande och 

överensstämmande i de olika förskollärarnas utsagor bevarats och synliggjorts.  

 

6.3. Förslag för vidare forskning  
I studien har förskollärares upplevelser av sitt arbete med nyanlända i förskolan 

undersökts. Studien har belyst vad förskollärarna upplevde som viktigt i mötet med 

nyanlända barn och vårdnadshavare samt deras beskrivningar av sitt arbete och de 

dilemman som kan uppstå. Studien beskriver också förskollärarens yrkesroll samt vilka 

lärdomar och utmaningar som kan stöttas på. I studien behandlas förskolans framväxt 

samt förskollärarnas föränderliga yrkesroll. Studien har bidragit med en insikt om vilken 

roll förskolan har i mötet med nyanlända barn och vårdnadshavare. Samt hur 

förskollärare upplever sitt arbete med nyanlända barn och vårdnadshavare.  

 

För framtida studier vore det intressant att undersöka hur förskollärare som tidigare inte 

har erfarenheter av att arbeta och möta nyanlända i förskolan tänker kring ämnet, hur 

skulle de gå tillväga samt vilken beredskap finns ute på förskolorna? Detta med 
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anledning av att ämnet, som tidigare beskrivits är aktuellt i dagens samhälle samt att 

förskolan spelar en viktig roll i mötet med nyanlända. Det vore också intressant att 

undersöka hur nyanlända vårdnadshavare upplever mötet med förskolan och dess 

verksamhet. Vad önskar och behöver de i detta första möte? 
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8. Bilagor 
8.1. Bilaga 1 

Samtycke för vuxen till deltagande i studentforskning 
Förskollärarutbildningen – Examensarbete (LEFP17 - V17) – Våren 2017 

 

Arnela Alija och Sofia Karlsson genomför en studie i kursen Examensarbete inom ramen för 
förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Övergripande fokus i studien är att undersöka 
pedagogiska och didaktiska frågor rörande förskolans policy och praktik. Mer specifikt handlar 
denna studie om att undersöka hur förskollärare beskriver sitt arbetssätt med att bemöta 
nyanlända i förskolan. 
 
Arnela Alija och Sofia Karlsson genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap om 
förskolan och dess verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom 
utbildning och undervisning; och (c) fullgöra kraven för att bli examinerad från 
förskollärarprogrammet på Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping 
University. 
 
Om du accepterar att delta i denna studie kommer du att bli tillfrågad om att delta i en eller flera 
av följande aktiviteter: 
 
_X_ Delta i en intervju/intervjuer relaterat till forskningsämnet. 
____ Du ger din tillåtelse att bli observerad under dagliga aktiviteter i förskolan.  
 
All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att du inte kan bli 
identifierad. Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert sätt som 
förhindrar att det försvinner t ex genom stöld.  
 
Du har din fulla rätt att avbryta deltagande samt att ta tillbaka samtycke när som helst och utan 
några påföljder.  
 
Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen kontakta 
kursansvarig,  
Cathrine Ryther (cathrine.ryther@ju.se), eller examinator, Monica Nilsson 
(monica.nilsson@ju.se) 
 
Om du accepterar att delta, vänligen skriv under nedan. 
 
Deltagarens kontaktinformation, telefon och/eller email:______________________________ 
 
________________________________     
Datum 
________________________________ ________________________________ 
Deltagarens signatur  Studentens namn  
 
______________________________ ________________________________  
Namnförtydligande  Namnförtydligande 
 
 
 
 
 

about:blank
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8.2. Bilaga 2 
 

Frågor som låg som utgångspunkt för intervjuerna 

- Berätta hur ni arbetar med att bemöta de nyanlända barnen och deras 

vårdnadshavare?  

- Finns det några dilemman som ni tror kan uppstå?  

- På vilket sätt arbetar ni med att integrera de nyanlända i verksamheten?  

- Berätta mer om vad som är viktigt i arbetet med nyanlända barn?  
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