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1. Inledning 
Vårt forskningsintresse för hur förskollärare arbetar för att skapa relationer och trygghet för 

barn som nyligen kommit till Sverige tar sin utgångspunkt i våra erfarenheter av att tidigare 

ha arbetat med nyanlända familjer i förskolan. Vi känner ett genuint intresse och ett 

engagemang för arbetet med nyanlända barn1 och deras familjer, och ser också studien som ett 

sätt för oss som blivande förskollärare att utveckla vår förståelse för hur vi kan skapa 

relationer och trygghet med barn i förskolan. Då vi tidigare arbetat inom förskolans 

verksamhet har vi upplevt att de relationer som pedagoger tillsammans bygger upp med 

barnen, medför mycket glädje för så väl pedagog som barn. När vi talar om nyanlända 

personer i studien talar vi om en grupp människor som nyligen anlänt till Sverige, vi ämnar 

inte definiera hur nyanlända är som individer.   

  

År 2017 invandrade 144 489 personer till Sverige, och år 2016, 163 005 personer (Statistiska 

Centralbyrån, u.å). Det minskande antalet personer, från 2016, som kommer till Sverige 

menar Skolverket (2017), beror på en mer restriktiv invandringspolitik, men statistiken visar 

däremot en ökning av antalet personer som invandrat till Sverige sett till de senaste fem åren. 

På grund av denna ökning är det troligt att vi i framtiden kommer att möta nyanlända barn och 

familjer ute i de förskoleverksamheter vi kommer att arbeta i. 

  

Läroplanen för förskolan anger att förskolan ”ska stimulera barns utveckling och lärande samt 

erbjuda en trygg omsorg” (Skolverket, 2016, s.5). Vad som däremot inte framgår i läroplanen 

är hur förskollärare ska eller bör arbeta för att kunna erbjuda en trygg omsorg. Trygghet har 

dessutom visats vara av vikt för att nyanlända barn ska kunna lära och utvecklas (Al Baldawi, 

2014), och en trygg situation för de nyanlända barnen är viktig för deras välmående och 

utveckling (Andersson, 2010). Med utgångspunkt i läroplanen samt i forskning som visat på 

betydelsen av trygghet, har en nyfikenhet väckts kring hur förskollärare skapar trygga 

relationer med de barn som är nyanlända i förskolan, i praktiken. Har de några strategier? Vad 

är trygghet egentligen och hur gestaltar den sig inom förskolans praktik? Hur ser 

förskollärarna på barnens behov av trygghet? Våra tankar kring förskollärares arbete med 

relationer och trygghet har vi slutligen formulerat till en forskningsfråga, som vi vill besvara 
                                                        
1 I texten kommer begreppen nyanlända barn och barn som är nyanlända alterneras, i studien görs 
ingen skillnad på de två begreppen.  
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genom att gå ut och möta de förskollärare som har erfarenhet av att ha arbetat med nyanlända 

barn.   

 

Skolverkets  lägesbedömning  från  2017  har  beskrivit  bemötandet  av  nyanlända barn och elever 

som  ett utvecklingsområde och som  en utmaning  (Skolverket, 2017),  vilket vi anser motiverar 

studien  och  understryker  ett behov av kunskap om hur förskollärare kan arbeta för att 

bemötandet ska bli så bra som möjligt. Flera  forskningar  har alltså visat  att  tryggheten 

är  betydelsefull för nyanlända barn för att de  ska kunna lära  och  utvecklas, och vi  har 

identifierat ett glapp  i forskningen kring hur arbetet med trygghet och relationer bedrivs av 

förskollärare,  och det är detta glapp vi ämnar fylla med kunskap genom denna studie.  

  

I studien kommer begreppen trygghet och anknytning att användas. Vi har inte funnit någon 

klar definition av begreppet trygghet, men för oss handlar trygghet i förskolan för ett barn, om 

att vara välmående och trivas på förskolan. Trygghet kan också innebära att barnet vågar visa 

eller uttrycka sina känslor. Tryggheten som åsyftas är en grundläggande trygghet, men 

givetvis kan barn vissa dagar vara ledsna av olika anledningar utan att de för den skull är 

otrygga. Vi menar att ett barns känsla av trygghet är komplext att definiera och att vi 

egentligen inte kan avgöra om ett barn är tryggt eller inte, men i studien förlitar vi oss på 

utbildade förskollärare och deras upplevelser och tolkningar av hur ett barns trygghet kan 

gestaltas.   

                                                                                                                                                                                                                                            

Närhet till trygga vuxna förklaras vara helt avgörande för barnets psykiska utveckling, och 

barns anknytning och  utforskande förklaras vara sammankopplade och beroende av 

varandra.   Anknytning  förklaras innebära mer än bara en fysisk anknytning (Brandtzæg, 

Torsteinson & Øiestad,  2016). 
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2. Syfte 
Syftet med  studien  är att  bidra med kunskaper om hur förskollärare arbetar för att skapa goda  

relationer och trygghet för  barn  som är nyanlända. Genom studien vill vi också ta del av 

förskollärares berättelser om vilka strategier de använder för att skapa dessa goda relationer 

och denna trygghet med dessa barn i förskolan.  

 

2.1  Frågeställning    
Vilka  strategier använder  förskollärare för att  skapa  trygga  relationer med barn som är 

nyanlända? 
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3. Bakgrund  
Följande studie handlar om hur förskollärare arbetar för att skapa goda relationer med, och 

trygghet för, nyanlända barn i förskolan. I  studien kommer begreppet nyanländ användas och 

Letzén (2017)  menar  att en nyanländ är en person  som befinner  sig i  en migrationsprocess och 

som inte har  svenska  som  sitt modersmål.  Begreppet nyanländ kan ses som komplext, och 

Wångersjö (2017) menar att ett barn som är fött i  Sverige men som har nyanlända 

vårdnadshavare också kan betraktas  som  nyanlänt. En  person  som  är nyanländ kallas  för 

nyanländ i ungefär två  till  tre år, vilket  är den tid som personen omfattas av lagen om 

etableringsinsatser  (Migrationsverket, 2016).            

    

I  Sverige  ska barn  från det att de fyller ett år, erbjudas  plats  i förskolan med hänsyn till 

vårdnadshavarnas  behov  sett  till  arbete,  studier eller familjesituation. Vid tre års  ålder  ska 

barnen erbjudas  525 timmar om året. Dessa riktlinjer har  slagits  fast i Skollagen, kapitel åtta 

(SFS  2010:800  4-5§),  och de omfattar även asylsökande och nyanlända barn 

(Migrationsverket,  2013).      

 

3.1 Trygghet för utveckling  
Människor  som flyr från  sitt hemland förlorar mer än bara  sitt hem (Bunar, 2015). De rycks 

upp från sin vardagliga normalitet och de lämnar de språk och kulturer som de är vana vid och 

de kan även förlora  sitt  sociala  sammanhang, som kan  vara viktigt för känslan av 

tillhörighet.  Det blir därför  viktigt för dem att  få  hjälp  med  att  försöka bygga upp deras 

relationsnät på nytt  (Bunar, 2015). Känslorna som uppstår efter uppbrottet från hemlandet 

menar  Wångersjö  (2017)  kan kallas  för  migrationsstress, men vidare förklaras  att barnen med 

hjälp av trygga vuxna, lek och bearbetning  inom förskolans verksamhet  kan börja må 

bättre.  Al-Baldawi (2014) har genomfört en intervjuundersökning med 32 familjer från 

Mellanöstern, med fokus  på hur familjerna upplevde de fyra första åren efter att de fått 

uppehållstillstånd i  Sverige. Undersökningen  betonade att ankomsten till ett nytt land kan 

upplevas  olika inom familjen. Undersökningen  visade  även  att barnen  ofta kände en stor 

saknad  under det  första året,  och att de sedan med mycket hjälp av skolvärlden fick stöttning 

att  återhämta  sig och  skapa  nya visioner för framtiden.        

    

Efter att nyanlända  småbarnsfamiljer  har  påbörjat  asylprocesser,  är förskolan ofta ett av deras 

första möten med det  svenska  samhället (Lunneblad, 2013), och trygghet samt skolvärldens 
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betydelse för nyanlända barn förklaras vara av stor vikt (Al-Baldawi, 2014). Tidigare 

forskning har gjorts  på hur mottagandet  ser ut för nyanlända i Sverige, och Lunneblad (2013) 

framhåller hur  sättet  pedagoger arbetar  med  mottagandet av nyanlända barn, varierar. Ibland 

anpassar pedagoger  verksamheten  efter behoven hos  den nyanlända familjen, medan andra 

pedagoger fokuserar mer på hur  vårdnadshavare  kan anpassas till verksamheten.  Han  menar 

dock att det kan vara problematiskt att fokusera för mycket på tiden före familjen anlände till 

det  nya  landet, och att det i  sin tur kan göra arbetet med att hjälpa och  se familjens  nuvarande 

behov svårare.  Vidare förklaras i Lunneblads studie att en nära och tillitsfull relation till 

barnen ofta värderas  högt  av förskollärare (Lunneblad, 2013). Relationer mellan barn och 

pedagoger i förskolan har  genom forskning  beskrivits  vara  en nyckelkomponent  för en 

verksamhet  med bra kvalitet,  och dessa relationer förklaras  vidare ge en långvarig god effekt 

även för barnens  fortsatta  skolgång (Wylie  &  Tompson, 2003). I ytterligare en undersökning 

av Lunneblad (2017), förklarades förskolan kunna erbjuda möjligheter för att skapa struktur i 

det nya landet både för det nyanlända barnet och för hela familjen. 

 

3.2 Teoretisk utgångspunkt  
I studien används anknytningsteorin samt tolkningar av denna ur  ett  förskole-kontext  som 

utgångspunkt. Anknytningsteorin handlar om barns behov av nära och känslomässiga 

relationer, samt hur dessa påverkar barns  utveckling  (Broberg, Granqvist, Ivarsson  & 

Risholm-Mothander,  2006).  Grunden till anknytningsteorin lades av John  Bowlby  och  hans 

teoretiska arbete, i kombination med Mary  Ainsworths  empiriska studier (Broberg, Granqvist, 

Ivarsson & Risholm-Mothander, 2006).    

      

När ett barn söker trygghet och beskydd från en annan person och får det, kallas anknytningen 

trygg. Anknytningen kallas otrygg då barnet inte får den trygghet eller det beskydd som 

eftersökts. Barn kan känna trygghet  och knyta an  till  flera  personer,  men  däremot  ser dessa 

anknytningar olika ut  (Broberg  m.fl., 2006).  För att  en  trygg  anknytning  ska uppstå krävs 

engagemang, kontinuitet och tid i kontakten med personen som  anknytningen  ska skapas till 

(Broberg m.fl., 2006).      

      

Inom anknytningsteorin används begreppet en trygg bas. En trygg bas handlar om att barnet 

behöver veta var dess anknytningsperson är. Den trygga basen förklarades vara något som 

barnet alltid kunde återvända till vid behov, och den behöver finnas till hands och kunna 
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erbjuda just sådana handlingar som att trösta och finnas till för barnet (Bowlby, 1988). 

Bowlbys och anknytningsteorins tankar kan användas inom förskolans fält då barn har 

beskrivits  kunna skapa trygga relationer och anknytning till pedagoger i förskolan om dessa är 

pålitliga, lyhörda och hjälper barnet då det behöver det (Hagström, 2016).  På ett liknande sätt 

förklarades  vuxnas närvaro i en samvarodomän innebära att barnet behöver vuxna som finns 

till hands då barnet behöver dem (Brodin & Hylander, 1997). En närvarande vuxen förklaras 

vidare kunna vara en vuxen  där  barnet erbjuds en famn.        

      

På förskolan kan pedagoger alltså ersätta vårdnadshavarna som anknytningsperson under 

tiden som barnet är på förskolan och en viktig uppgift för pedagogerna är att då erbjuda 

barnen en trygg miljö där de kan slappna av, leka och utforska (Hagström, 2016).  Barn som 

upplever att de har en trygg anknytning  i förskolan  vågar i större utsträckning utforska och 

upptäcka världen eftersom att de vet att de så snart utforskandet känns skrämmande eller 

obehagligt, kan vända sig till sin anknytningsperson (Broberg, Hagström & Broberg, 2012). 

På liknande  sätt  har barn  förklarats  undvika att utforska sin omvärld då de inte känner trygghet 

eller har en anknytningsperson nära till hands.  Barnets förskoleavdelning kan också utgöra en 

form av trygg bas för barnet (Broberg, Hagström & Broberg, 2012).     

      

Barn skapar anknytningsrelationer som de sedan ordnar hierarkiskt och  det finns därmed  en 

relation som alltid betyder mer i sökandet av trygghet,  än en annan (Hagström, 2016). Detta 

har förklarats vara tydligt även i barnets relationer till olika pedagoger, där barnet ofta har en 

pedagog som det helst vänder sig till då det söker trygghet och tröst. Här poängterades det 

som betydelsefullt att pedagoger på en avdelning är medvetna om detta och förstår barnets 

anknytningshierarkier och inte arbetar efter en princip där arbetslaget anser att alla barn ska 

kunna vända sig till alla pedagoger. Om ett sådant arbetssätt tillämpas förklaras detta påverka 

arbetet negativt. Desto äldre barnen blir, desto mindre förklaras de behöva tillgång till sin 

anknytningsperson (Broberg, Hagström & Broberg, 2012).        

      

Pedagoger har förklarats kunna planera dagen i förskolan utifrån  kunskap om 

anknytningsteorin, och en hjälp för att barnet ska känna sig tryggt och kunna slappna av är 

genom att organisera dagen så  att  det finns en förutsägbarhet i den. Denna regelbundenhet har 

sagts kunna hjälpa barnet  att förstå  dagsrytmen på förskolan. Ett  sätt att skapa förutsägbarhet 

är att till exempel ge barnet en bestämd plats vid måltider (Hagström, 2016).      
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Sammanfattning av anknytningsteorin      

Barn kan enligt anknytningsteorin knyta an till flera personer och även till pedagoger i 

förskolan (Hagström, 2016), och det är på detta vis anknytningsteorin blir applicerbar inom 

förskolans  fält.  Enligt anknytningsteorin  leder  trygghet  till att barn kan utvecklas och vågar 

utforska sin omvärld, och tidigare beskriven litteratur menar att tryggheten är viktig för 

nyanlända barn. Genom anknytningsteorin framträder betydelsen av att som pedagog i 

förskolan kunna erbjuda en trygg bas, en famn, stöd och tröst när barnet behöver detta. Vidare 

kan pedagoger med kunskap om anknytning anpassa sin verksamhet så att det finns möjlighet 

för barnen att skapa trygga anknytningar både till pedagoger, men ibland även till 

avdelningen.   

 

3.3  Förskolans  uppdrag   
I  förskolans läroplan nämns  såväl  relationer  som  trygghet upprepade gånger. Läroplanen 

betonar också att verksamheten i förskolan  ska vara lärorik, trygg och rolig för alla barn  som 

deltar och förskolan  har även  som  uppdrag  att erbjuda en trygg omsorg (Skolverket, 2016).      

    

Vidare  har  Skolverket (2016)  understrukit  att  förskollärare  ska ansvara för att arbetet  i 

barngruppen  genomförs  så  att  barnen ges  goda  förutsättningar  till  att bygga upp relationer och 

känna  sig  trygga i gruppen. Skolverket har också angett att förskolan ska erbjuda barnen en 

trygg miljö och sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den. I 

förskolans läroplan betonas alltså vikten av trygghet och goda relationer, men hur detta arbete 

ska utföras  i praktiken är däremot tolkningsbart, vilket också innebär att det finns  olika  sätt för 

förskolans personal att arbeta på för att förverkliga läroplanens mål och riktlinjer. 
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4. Metod 
För att nå studiens syfte tas utgångpunkt i en  kvalitativ  metod där  individuella intervjuer 

med sex förskollärare utgör  underlaget  för  empiri. Intervjuerna har varit av semistrukturerad 

karaktär, vilket inneburit att intervjuguidens frågor varit öppna, och att samtliga informanter 

fått samma frågor. Människors kunskaper har förklarats vara bundna till situationer 

(Christoffersen  & Johannessen, 2012), och då studiens syfte efterfrågar berättelser anser vi att 

semistrukturerade intervjuer varit lämpliga då intervjuguiden möjliggjort för att särskilt fråga 

efter just berättelser och exempel. Semistrukturerade intervjuer som metod har valts utifrån att 

en önskan om att hålla intervjuerna inom ramen för studien, men informanterna har genom 

denna metod ändå haft möjlighet att svara fritt på sitt sätt. Vi har båda dessutom tidigare 

under utbildningen genomfört intervjuer och nu känt oss trygga genom att vi haft en del 

förkunskap kring metoden.   

  

4.1 Urval    
I studien ingår  sex  informanter  från en mellanstor kommun, och dessa har valts utifrån 

kriterier på utbildning och erfarenhet. Antal  informanter i studien har  grundat sig i att  omkring 

sex till åtta  informanter i en studie anses öka möjligheten att få fram empiri som inte är 

färgade av deltagarnas personliga åsikter (Eriksson-Zetterquist  & Ahrne, 2012).  

  

Utbildade förskollärare har valts ut som informanter utifrån en önskan om att kunna dela 

bakgrundskunskaper med dessa om den svenska förskolan, om barns utveckling, samt om 

läroplansinnehåll. Genom  de bakgrundskunskaper vi har med oss från 

förskollärarutbildningen kan vi dela en  teoretisk  samförståelse med en utbildad förskollärare. 

Ytterligare ett kriterium  har varit  att förskolläraren ska ha minst ett års erfarenhet av arbete 

med barn som är nyanlända,  då detta ansetts vara tillräckligt för att kunna bidra med kunskap 

till studien.    

  

För att finna informanter kontaktades förskolechefer via telefon, dessa tillfrågades då om de 

har eller haft nyanlända barn inskrivna. Från förskolechefen inhämtades även godkännande att 

genomföra intervjuer vid dennes enhet, samt kontaktuppgifter till förskollärare som var 

lämpliga för studien utifrån urvalets kriterier. De potentiella informanterna kontaktades sedan 

via telefon och tillfrågades om att delta i studien och i samband med detta förklarades också 

studiens syfte. Genom att vi bad förskolechefen om lämpliga informanter utifrån urvalets 
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kriterier har vi försökt säkerställa att vi inte själva valt ut informanter utifrån egna preferenser. 

Inspirationen att göra urvalet på detta sätt hämtades från Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2012).  

 

4.2  Genomförande      
Då informanterna tillfrågades om deltagande i studien uppgavs att intervjuns längd skulle 

hålla sig inom en timma. Denna tidsbegränsning valdes utifrån att vi tänkte att en timma var 

vad som maximalt kunde förväntas av informanten, och vi ville därigenom undvika att få ett 

nej på frågan om deltagande på grund av att intervjun skulle kunna anses som för 

tidskrävande. Längden på intervjuerna har slutligen varierat från 25 till 45 minuter, och de har 

genomförts på informanternas arbetsplatser i rum där vi kunnat sitta ostört. Vi har haft en 

önskan om att informanten ska känna sig trygg under intervjun, särskilt eftersom vi haft vad 

som kan betraktas som ett maktövertag då vi varit två intervjuare. Utifrån detta faktum ansåg 

vi att informantens arbetsplats lämpade sig bäst, eftersom denne är bekant med miljön och där 

vi blir besökare. Vi även ansett det vara mest lämpligt att utföra intervjun på informantens 

arbetsplats då denna deltagit under sin arbetstid. Genom dessa personliga möten har även 

icke-verbala uttryck som till exempel ansiktsuttryck, gester  och kroppsspråk kunnat fångas 

upp. De anteckningar som förts under intervjuerna har använts i transkriberingarna där olika 

gester skrivits ut inom parentes.  

  

Vi har båda  deltagit  under  alla  intervjuer och fördelat arbetet under dessa så att en av oss  haft 

ansvar för att leda intervjun  medan den andra av oss har haft ansvar för att anteckna. Att dela 

på uppgifterna under  intervjuerna har varit en tillgång då detta möjliggjort för   att kunna 

fokusera på en sak i taget.  Beslutet att båda två närvara under intervjuerna har också tagits 

utifrån en förhoppning om att undvika feltolkningar av informantens berättelser, då vi på detta 

vis kunnat dela intryck med varandra samt kunnat använda oss av de anteckningar som förts 

under intervjuerna. Intervjuerna spelades in på mobiltelefoner genom en applikation vars 

inställningar möjliggjort för användaren att kunna spela upp inspelningen i olika tempon, 

vilket ansågs kunna underlätta transkriberingsprocessen.  

  

Vid tillfället för intervjuerna har informanterna informerats om samtycket, samt blivit 

ombedda att underteckna det samtyckesbrev som skickats ut en vecka före intervjun. Begrepp 

som berörs genom intervjuguiden, som till exempel trygghet och nyanländ, förklarades för att 
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säkerställa att intervjuare och informant talade om samma saker och på så vis kunde förstå 

varandra. Intervjuguiden innehöll frågor som först berörde informantens utbildning och 

erfarenhet av arbete med nyanlända barn, som ett sätt att inleda lättsamt innan frågorna 

successivt fördes in på ämnena relationer och trygghet. Därefter följdes intervjuguiden och 

samtliga frågor ställdes. När alla frågor väl hade ställts avslutades intervjun genom att fråga 

om informanten ville komplettera det som sagts, följt av att vi tackade för medverkan och för 

att de velat träffa oss.   

  

4.3 Etik  
Under studiens gång har fyra  forskningsetiska principer  beaktats, vilka kallas 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002).   

  

För att förhålla oss till informationskravet har informanterna delgetts studiens syfte samt att 

de deltar frivilligt, och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande  utan att detta får några 

medföljande konsekvenser.  Denna information förmedlades via mail före intervjuerna och 

muntligen vid tillfället för intervjun. För att informanterna skulle få information om 

samtycket i god tid skickades samtyckesbrevet ut i förväg för att informanten  skulle få 

möjlighet att sätta sig in i  det. Samtyckeskravet innebär att informanterna måste ge sitt 

samtycke till intervjun. Vid  tillfället för intervjun har informanten ombetts att signera 

samtycket och genom detta har det säkerställts att informanterna godkänt samtyckeskravet 

innan intervjun påbörjats. Genom att vara konsekventa då information skickats via mail, har 

konfidentialitetskravet tagits i beaktning. Mail till informanterna har skickats till en informant 

i taget  för att de inte  ska kunna se vilka andra som deltagit i studien. Enligt 

konfidentialitetskravet ska personuppgifter förvaras på ett säkert sätt så att obehöriga inte kan 

få tag i dessa. Detta har vi haft i åtanke när informanterna under transkriberingen betecknats 

med ett I, vilket medfört att de redan där blev avidentifierade, och i studiens resultat har 

informanternas namn istället ersatts med fingerade namn. All empiri kommer efter studiens 

godkännande  att raderas. Genom att delge informanterna att empirin endast skulle användas 

enligt överenskommelse i samtyckesbrevet som signerats, togs nyttjandekravet i beaktning.     
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4.4 Tillförlitlighet    
För att empirin som  samlats in ska vara så tillförlitlig som möjligt har informanterna valts 

utifrån kriterier på erfarenhet och utbildning och vi har använt oss av Brymans (2011) fyra 

delkriterier. Dessa är  trovärdighet,  pålitlighet, överförbarhet  och en möjlighet att styrka och 

konfirmera. Under studiens gång har överväganden gjorts kring urval, metodval och 

analysmetod. Genom överväganden och genom att ta del av metodlitteratur samt genom en 

strävan efter en god etik i processen har vi försökt skapa ett trovärdigt resultat utifrån den 

empiri som samlats in.   

  

För att skapa  en pålitlighet och överförbarhet i studien  har vi försökt redogöra fullständigt  och 

detaljerat för alla forskningens faser och strävat efter att skriva så pass utförligt att någon 

annan skulle kunna följa studiens metod och tillämpa densamma. För att inte låta personliga 

värderingar påverka studiens slutsatser har olika tolkningar av empirin diskuterats, och genom 

detta har vi ämnat skapa möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011).   

    

4.5  Bearbetning och analys    
Steg 1:                                                                                                                                                                                                                                                               

Efter  genomförda  intervjuer  har dessa  transkriberats  inom 24 timmar efter avslutad intervju, 

med en förhoppning om att hålla minnesbilderna skarpa i processen. Vi har båda  varit 

delaktiga i transkriberingen av intervjuerna och transkriberat varannan intervju. Sammanlagt 

bestod det transkriberade materialet från intervjuerna av 54 sidor. I transkriberingarna har 

kroppsspråk eller mimik skrivits ut inom parentes. När intervjuerna var transkriberade skrevs 

de ut för att enkelt kunna titta fram och tillbaka i dem.  

    

Steg 2:    

Efter att ha skrivit ut transkriptionerna läste vi först igenom  dem  utan att markera eller 

kommentera för att  bli bekanta  med  materialet, vilket skrivits fram som en del i ett 

sorteringsarbete (Rennstam & Wästerfors, 2015). Analysen har genomförts med utgångspunkt 

i en tematisk  analys. Tematiska analyser har förklarats vara användbara om man studerar 

flera olika personers  berättelser,  samt  vill  se  hur de svarar på olika  sätt på samma frågor 

(Löfdahl, Hjalmarsson &  Franzén,  2014).            
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Efter att ha blivit bekanta med materialet påbörjades arbetet med att försöka hitta teman i 

empirin, för att på så sätt kunna hitta informanternas berättelser inom temat. Att söka teman 

handlar om att i intervjuerna finna det som framstår som extra viktigt för den som 

berättar (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén, 2014). När vi sökte efter teman markerade vi olika 

ämnen som informanten återkom till och försökte ha studiens syfte i åtanke under processen. 

Överstrykningspennor i olika färger användes i processen och varje färg symboliserade ett 

tema, ytterligare en  färg användes  för  att markera citat som särskilt varit intressanta 

utifrån  frågeställningen, eller som väckt intresse. Arbetet med att hitta teman har gjorts både 

på egen hand  och  tillsammans.  På  så vis har båda varit delaktiga i analysprocessen  och vi har 

kunnat hjälpas åt med att tolka transkriptionerna.  Det berikade att först  göra det på egen 

hand  och sedan låta  den andre ta vid, då den andre läsaren många gånger upptäckte saker om 

den första läsaren inte hade  tolkat på samma vis.           

                                                                                                

Steg 3:    

Vi har  reducerat de teman vi funnit och  behållit  tre stycken.  Betydelsen av att inte ha för 

många teman  har betonats av  Widerberg  (2002), och det är utifrån detta vi  beslutat att minska 

ner  antalet teman.  Ett reduceringsarbete  handlar om att välja ut och välja bort saker från 

empirin, men att ändå presentera en rättvis bild där vi inte väljer eller väljer bort utefter egna 

preferenser  (Rennstam  & Wästerfors,  2015).      

    

När de huvudteman som presenteras i resultatet valdes ut, utgick vi från de teman som 

förekom mest frekvent och efter vilka citat som ansågs intressanta i relation till 

frågeställningen.  Ibland upptäcktes att några av de teman som valts ut förvisso återkom ofta, 

men att de sällan svarade på forskningsfrågorna och ibland har vi  behövt läsa samma citat 

flera gånger för att faktiskt förstå vad för kunskap som finns i det.    
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5. Resultat  
I  detta kapitel presenteras  studiens  resultat, och informanterna kommer i detta kapitel 

benämnas som förskollärare. I  kapitlet  får ni ta del av  María,  Sophie, Kim, Carola, Camilla 

och Sandras erfarenheter, och dessa namn är fingerade. Även namnet på mottagningsenheten 

Grässtrået är fingerat. De är alla yrkesverksamma förskollärare med minst ett års erfarenhet 

av att ha arbetat med barn som är nyanlända. 

    

Studiens frågeställning är: Vilka strategier använder förskollärare för att skapa trygga 

relationer med barn som är nyanlända? Studiens syfte är att bidra  med  kunskap  om vilka 

strategier förskollärare använder för att  skapa relationer och  trygghet för nyanlända barn i 

förskolan, och att få ta del av förskollärares berättelser om vilka strategier de använder för att 

skapa relationer och trygghet för dessa barn. 

  

Resultatet kommer att presenteras i de tre teman  som identifierats genom en tematisk analys 

av intervjuerna.  

 

 

 
 
Det   första   temat   som 
kallas  viljan att mötas 
fokuserar på hur 
förskollärarna menar att 
de skapar relationer med, 
och trygghet för de 
nyanlända barnen genom 
viljan att mötas.   
  
           

Det  andra temat, en god 
dialog med 
vårdnadshavarna, finns 
som ett tema utifrån att 
flera av förskollärarna 
under intervjuerna pratat 
om att det är viktigt att 
kommunicera med  
vårdnadshavarna för att 
skapa trygghet för de 
nyanlända  barnen.       

Det  sista  temat  som kallas 
för  ramar och rutiner, 
fokuserar främst på hur 
förskollärarna beskrivit 
olika arbetssätt som de 
upplevt fungerat som 
trygghetsstärkande för de 
nyanlända barnen.

Viljan att mötas En god dialog med 
vårdnadshavarna 

Ramar och rutiner 
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5.1 Viljan att mötas  
Ur  empirin har ett tema framträtt som berör  kommunikation,  samt hur förskollärare kan 

arbeta  för att skapa  trygghet  och  relationer genom att visa på en vilja att mötas.  

    

Sandra  som är förskollärare och som har jobbat med nyanlända barn i cirka elva år, förklarar 

hur hon i sitt yrke kan försöka skapa relationer genom att lära sig ord och fraser  på andra 

språk.  Sandras  uttalande stärks  även  av  att  en  annan informant, Kim, uttrycker att hon ju vet att 

det går att skapa relationer  utan språk: 

    
Sen  kan  man  också,  även  om  inte  jag  pratar  arabiska  eller  persiska  eller  något  så…
  Så  kan  man  ju  ändå  tycker  jag,  lära  sig  lite  fraser  […]. Sen beror det ju på hur lätt 
man har för språk och sådär, men ett ord kan man lära sig. Det tycker jag är att 
det kan skapa en god relation och det visar på att man har ett öppet sinne.      

    

Även  María  anser  att det går att skapa relationer med de nyanlända barnen  utan ett gemensamt 

språk och hon exemplifierar också hur  skapandet av relationer  kan  utföras  av förskollärare i 

praktiken.    

    
Jag tycker att det går rätt bra och få relationer  i  alla fall, även om de inte förstår 
en. För så länge man visar att man finns  och  jag har  en famn  och jag kan krama 
dig...  Och tröstar dig när du  är  ledsen och...  Så  har  det,  så  går  det oftast  bra 
liksom.        

    

För att skapa trygghet för de nyanlända barnen menar Sophie att tolkar kan vara till hjälp  och 

hon beskriver dem som en extra trygghetsskapande aspekt. Vi  förstår  Sophies svar som att det 

går att skapa relationer utan språk genom att som María  sa, finnas till hands, men vi förstår 

även empirin som att tolkar kan vara en hjälpande hand i arbetet med att skapa relationer med 

de nyanlända barnen.      

    

För att ge vårdnadshavarna en förståelse för förskolans verksamhet  då det finns brister i 

språkförståelsen exemplifierar  Kim  hur de kan skapa trygghet för de nyanlända barnen och 

deras familjer  genom att ta till andra hjälpmedel.  Kim menar att vi kan använda oss av 

upprepade informationstillfällen för att säkerställa att vårdnadshavare verkligen får möjlighet 

att förstå information. Hon förklarar också hur de på hennes tidigare arbetsplats gjort en film 

om förskolan, och genom detta möjliggjort för förståelse utan språk.    
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På en fråga om  Kim  har exempel på några händelser eller situationer som ökat de nyanlända 

barnens trygghet får vi svaret: ”Gemensamma roliga aktiviteter… Happenings som är för alla 

som, utan språk”. Ur Kims uttalande förstår vi att förskollärare kan planera aktiviteter på ett 

sätt som inkluderar alla oavsett språk.     

    

Sandra förklarar  att förskollärare kan  skapa trygghet genom att ge barnen upplevelser som gör 

dem trygga. Hon  förklarar  att tidigare erfarenheter och kultur ofta kan påverka vardagen i 

förskolan både för barnen och för förskollärarna. Hon betonar  också  att det verbala språket är 

ett sätt att kommunicera, men  att det finns fler sätt.    

    
Det verbala språket är ju bara ett språk. Försvinner det får man ta 
till något annat, tänker jag. För att förbereda, tala om, sen kan du inte 
riktigt… De ska ju ha förförståelse också. […]. Många av de här barnen har 
aldrig varit i en skog och om jag visar bilder på en skog och jag  pratar om en 
skog  och en  lärare översätter en skog så har de ingen aning. Klart att de blir 
otrygga! Då får man ge dem upplevelser som skapar trygghet.    

       

Sammanfattning    

Flera av förskollärarna uttrycker att de inte behöver dela ett gemensamt språk för att skapa 

relationer med de barn som är nyanlända. Istället förklaras att de till exempel kan skapa 

relationer genom att visa att de finns där för barnen och kan trösta och krama när det behövs. 

Tanken om att finnas där för barnen återfinns även i anknytningsteorin, där det betonats att 

barnen ska känna att det går bra att söka tröst eller stöd hos pedagogerna, men de menar 

vidare att tillit till pedagogerna är en förutsättning för att detta ska fungera 

(Broberg, Hagström och Broberg, 2012).   

  

Även om språket inte sagts vara en förutsättning för att kunna skapa relationer, säger en 

förskollärare att tolkar däremot är en trygghetsskapande aspekt då de kan hjälpa till när 

språkförståelsen brister mellan barn och pedagog. Då förståelsen saknas menar en annan 

förskollärare att de kan kompensera för detta genom att använda sig av bild och film. 

Förskollärare beskrivs vidare kunna planera för gemensamma och roliga aktiviteter där 

språket inte är en förutsättning för förståelse. För att skapa trygghet beskrivs också hur vi kan 

ge barnen upplevelser som stärker tryggheten, vilket vi ur Sandras citat förstår som att vi när 

förståelsen brister måste visa barnen vad vi pratar om eller menar genom upplevelser. 
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5.2  En god dialog med vårdnadshavarna   
Förskollärarna i studien har uttryckt  att god dialog och  kommunikation inte bara med 

barnen  utan även  med vårdnadshavare,  är  viktiga faktorer  för  att barnen ska känna sig trygga i 

förskolan.  

    

Sophie  säger  att: ”Har man inte med sig  föräldrarna  så... alltså är de trygga så är barnen 

trygga. Det är jätteviktigt”. Hon  säger  även att hon genom samtal med vårdnadshavare och 

tolk kan skapa trygghet för barnet. Hon förklarar att de genom att kontakta kommunens 

mottagningsenhet kan få hjälp av deras tolkar och att de  genom ytterligare samtal med 

vårdnadshavarna, kan bygga upp en trygghet för barnet.      

  

Även Carola nämner mottagningsenheten Grässtrået, och förklarar att de när de ska ta emot 

ett barn från dem åker dit för att träffa både barn och vårdnadshavare för att få information 

om barnet. Hon beskriver hur vårdnadshavarna när det är dags för inskolning på 

förskolan, efter besöket på Grässtrået, känner igen  ett ansikte i den nya miljön och att det i sig 

medför trygghet.     

 
Ja men för det första att någon kontakt är härifrån, att man åker in 
till Grässtrået och träffar dem… Man får lite bakgrundsmaterial, vad som, med 
sånger eller inkörsport eller intressen eller någonting. Så får man ju bygga på 
det. Och när föräldrarna kommer första gången så har de ju då mitt ansikte då 
om jag har varit inne på den informationen liksom, så de har någon de känner 
igen här sen då i den här nya miljön. Och de knyter ju an, det märker man ju.   

    

Carola berättar vidare att hon för att öka barnens trygghet tänker på helheten mot 

vårdnadshavarna också och säger att är vårdnadshavarna trygga så är barnen trygga. 

”Jaa... men liksom jag kör ju mycket helheten mot föräldrarna också. Och är föräldrarna 

trygga så är barnen trygga. Att man får liksom, det får ta lite mer tid allting man gör och 

säger”.     

  

Camilla berättar att de ibland erbjuder vårdnadshavarna extra samtal, och att de genom dem 

ofta får en närmre kontakt.   

  
Ja, man får ju ganska nära, eh... Man träffar kanske föräldrarna lite mer för att 
man behöver ju förklara mycket saker som man kanske tar in dem till mer 
föräldrasamtal ibland. De som har varit har vi haft ganska många samtal med. 
För att just förklara vissa saker och så. Det gör att man faktiskt ofta får också en 
lite närmre kontakt.  
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Kim  förklarar  att  man genom att besöka  barnen  och vårdnadshavarna i deras hem innan 

inskolning  får chans  att  möta dem i en miljö som är tryggare för dem.  Detta är något som Kim 

tidigare gjort, och hon förklarar  vidare  att detta  däremot  bygger på att vårdnadshavarna  är 

positivt inställda till sådana  besök.  Kim säger att det de gånger de gjorde detta, gynnade 

arbetet, och att det var ett sätt att möta barnen  i  en trygg  miljö och att detta var bra för barnens 

trygghet i förskolan.      

  

Camilla uttrycker att de för att öka barnens trygghet i förskolan försöker hålla en nära kontakt 

med vårdnadshavarna, och berättar att hon ofta ägnar mycket tid vid lämning och hämtning åt 

barnet och dennes vårdnadshavare.    

  
Jag tycker att man bemöter, att man kommer och möter dem när de kommer med 
föräldrarna, känns viktigt. Man håller alltid koll på vilken tid de kommer så de 
känner, både barn och föräldrar, att man verkligen tar sig den extra tiden. Att 
man är med dem en ganska lång stund innan barnet kommer in.  

    

Sophie beskriver hur kontakten med vårdnadshavarna bygger på att  man  som förskollärare 

visar att  man  bryr sig och att man försöker skapa kommunikation på olika sätt.      

    
Just det här att man tar hjälp av  skriftligt  material  och man tar hjälp av resurser 
som översätter och, kroppsspråket är det ju hela tiden men det är en utmaning. 
Men jag tror att det viktiga är att man visar att man vill, att man inte visar 
avstånd för att vi pratar ändå inte samma språk. Att man visar att för att skapa en 
god relation med föräldrarna så ska man ta kontakt och visa och hålla fram 
kläder. Att vi behöver liksom, ta med sådana här vantar. Så mycket bildstöd och 
tecken. Huvudsaken, alltså då  visar man, alltså de  ser att man bryr sig. 
Huvudsaken är  att man  tar  kontakt  och  pratar med  dem.  Även om man inte 
förstår  varandra så skrattar man,  man får skratta åt varandra.        

  

Sammanfattning   

Ur intervjuerna framgår en enhetlig bild av att förskollärare för att skapa relationer och 

trygghet för barnen, även behöver arbeta för att vårdnadshavarna ska känna sig trygga. Av 

ovanstående citat förstår vi därför att vårdnadshavare och barns trygghet är starkt kopplade till 

varandra. De uttalanden som framkommit om vårdnadshavarnas trygghet kopplar vi till 

anknytningsteorins beskrivning av det lika mycket är vårdnadshavarna som ska skolas in 

(Broberg, Hagström och Broberg, 2012). Inskolningar av de nyanlända barnen nämns 

dessutom i intervjuerna, där en förskollärare säger att kommunens mottagningsenhet 

möjliggör för ett första möte mellan pedagoger och vårdnadshavare före inskolningen. När det 
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sedan är dags för inskolning har vårdnadshavare och barn sedan besöket ett känt ansikte på 

den nya förskolan, vilket förklaras vara en trygghetsskapande aspekt.   

  

Det framkommer även som betydelsefullt att förskolepersonalen försöker kommunicera med 

vårdnadshavarna på olika sätt som till exempel genom tolkar, gester och bilder. En 

förskollärare betonar också att de bör visa för vårdnadshavarna att de bryr sig och vill förstå, 

vilket även indikerar att förskollärarens förhållningssätt påverkar arbetet för att skapa trygghet 

för de nyanlända barnen. En annan förskollärare säger att hon ägnar lite extra tid åt ett barn 

som är nyanlänt och dess vårdnadshavare vid hämtning och lämning.   

  

5.3  Ramar och rutiner  
Under intervjuerna har vi fått ta del av förskollärarnas berättelser  om hur de skapar trygghet 

för de nyanlända barnen,  och ett av de teman som identifierats har berört förskollärarnas 

strategier för detta arbete, där ramar och rutiner är ett arbetssätt. 

    

Sandra uttrycker att  hon under sina yrkesverksamma år har  lärt  sig: ”En sak, och det är att 

rutiner, ramar och regler, det skapar trygghet”. Sandra  uttrycker  dock  en viss skepsis mot den 

pedagogik som eftersträvas i den aktuella kommunen, och  hon  säger  att den befinner sig långt 

ifrån de ramar och regler hon upplevt att de nyanlända barnen  behöver  för att känna trygghet. 

Hon förklarar en kulturkrock där många av de kulturer hon möter inte anser att barn förstår 

utan att de bara blir tilltalade. Hon säger vidare att hennes tolkning av pedagogiken är att den 

går ut på att diskutera och samtala och förklarar hur det blir svårt med de barn som haft en 

annan kultur och inte är vana vid detta, hon säger att det blir kaos för dem.      

    

Sandra fortsätter sedan: ”Men jag upplever att de här, det de här barnen mår bäst av  det  är att 

veta. Vi har ett schema  på väggen,  och liksom, så här ser en dag ut. Det mår ju alla barn bra 

av, inte det  här  fria […]”. I ytterligare ett intervjusvar uttrycker Sandra att barnen när de vet 

vad som förväntas av dem blir trygga, och att de då kan ta nästa steg. ”För ett barn som inte 

vet vad som förväntas av dem blir väldigt otryggt. Det skapar trygghet, när de vet det, då kan 

man ta nästa steg”.      

         

Kim förklarar på ett liknande sätt att rutiner och  ramar ger trygghet: ”Trygghet alltså det är ju 

mycket med det här, med bilder och förklara. Fasta  platser och att de  vet vad de  ska göra. […]. 
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Alla rutiner ger  ju  trygghet”. Kim  fortsätter: ”Alltså  att  få  lära  sig då, att där är min plats, så 

gör vi här, så gör vi där. Alltså även om det är ett nötande för oss så tror jag att det ger 

trygghet […]”.      

    

Även  Sophie  antyder att  rutiner  är  en  aspekt av att  skapa  trygghet för nyanlända barn  och 

förklarar att de ständigt jobbar med  teckenstöd och rutiner. Hon beskriver också hur de genom 

att dela upp barngruppen i mindre grupper kan öka tryggheten för de nyanlända barnen då de 

då får möjlighet att ge dem lite extra tid.   

  
Eh... och sen att man delar upp i smågrupper på förskolan har vi också kommit 
på är en viktig aspekt vad det gäller att få in de här nyanlända barn så att man har 
tid för dem. De måste ha lite extra tid, särskilt i början. Och då är det viktigt att 
dela upp dem i grupper. Idag, nu gick en grupp ut och en grupp är inne... att man 
delar upp i grupper och blir lite färre barn. För det är viktigt, idag är det stora 
grupper. Men delar man in i grupper, stora gruppen i mindre grupper så är det 
jättebra...  

  

  

Sammanfattning   

I  intervjuerna har strategier och arbetssätt som ökar de nyanlända barnens trygghet i förskolan 

förklarats.  Flera av förskollärarna förklarar  att  de nyanlända barnen behöver veta vad som 

förväntas av dem och hur en dag på förskolan  ser ut. En förskollärare förklarar att först när 

barnen vet vad som förväntas av dem och en trygghet i det har skapats, kan de ta nästa steg. 

Detta citat förstår vi som att en grundläggande trygghet behövs innan förskollärare och barn 

tar ett nästa steg för att utvecklas. Utifrån anknytningsteorins perspektiv förstår vi detta 

uttalande som att den trygga basen Bowlby (1988) förespråkat, beskrivs med förskollärarens 

egna ord. Att tryggheten är grundläggande för att pedagoger sedan ska kunna planera för 

aktiviteter som stimulerar barnens utveckling menar även Broberg, Hagström och Broberg 

(2012). Ytterligare en strategi som beskrivs öka de nyanlända barnens trygghet i förskolan 

menar informanterna är att dela upp barngruppen i mindre grupper. Genom denna strategi 

förklaras förskolläraren kunna ge mer tid till de nyanlända barnen, vilket uttryckts vara 

särskilt viktigt i början av deras vistelse på förskolan. 
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6.  Diskussion    
I  detta  kapitel diskuteras inledningsvis studiens resultat, varefter en metoddiskussion följer, 

slutligen ges förslag på vidare forskning. Syftet med studien har varit att bidra med kunskaper 

om hur förskollärare arbetar för att  skapa goda relationer och trygghet för  barn  som är 

nyanlända.  Genom studien vill vi också ta del av förskollärares berättelser om vilka strategier 

de använder för att skapa relationer och trygghet för dessa barn i förskolan.  

  

6.1 Resultatdiskussion  

Studiens resultat har visat att förskollärare använder sig av olika strategier för att skapa trygga 

relationer. Flera av dessa strategier kan förstås handla om hur förskollärare skapar trygghet 

och relationer utan att dela ett gemensamt språk med barn och vårdnadshavare. Förskollärarna 

menar att de kan visa för barnen att de finns där för dem, ge dem upplevelser som stärker 

tryggheten, och planera gemensamma roliga aktiviteter som inte kräver språkförståelse. 

Strategier som att dela barngruppen och att använda sig av rutiner i förskolans vardag 

beskrivs också öka tryggheten för de nyanlända barnen. Kontakten med vårdnadshavare har 

beskrivits som betydelsefull för relationerna, och resultatet visar på en vilja från 

förskolläraren att skapa trygghet även för dem.   

   

De deltagande förskollärarna har förklarat att de för att skapa trygghet för de nyanlända 

barnen även behöver arbeta för att skapa trygghet för vårdnadshavarna. Flera av 

förskollärarna menar att barnen är trygga när vårdnadshavarna är det. De har också pratat om 

olika sätt för att skapa en bra relation till vårdnadshavare, bland annat genom att visa att de 

bryr sig och vill förstå. Bunar (2015) har förklarat att vårdnadshavare ibland uppfattar språket 

som ett hinder, och att detta medför osäkerhet. Bunar förklarar vidare att pedagoger genom att 

anstränga sig och genom att försöka förstå, visa tålamod och bemöta vårdnadshavare med 

respekt, kan överbygga det språkliga hindret, vilket vi menar går i linje med vad vårt resultat 

visat. Förskolans läroplan har slagit fast att arbetslaget i en förskoleverksamhet har ansvar för 

att tillitsfulla relationer utvecklas mellan förskolans personal och barnens familjer 

(Skolverket, 2016). Detta hävdar vi går i linje med de berättelser vi fått ta del av som förklarar 

hur förskollärare tar till olika strategier för att skapa relationer till vårdnadshavarna, och 

resultatet visar även att vårdnadshavarnas trygghet prioriteras av förskollärarna.   
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I temat som vi kallar viljan att mötas, talar förskollärarna ofta om hur de har strategier för att 

överbygga språkförbristningar när de uppstår. De använder sig då av tolkar och bildstöd, och 

de visar att de bryr sig och att de finns till för barnen. För flera av förskollärarna är språket 

något de frekvent återkommer till, och vi ställer oss frågan varför just detta nämns så ofta? En 

trygg miljö där barnen kan leka och utforska har betonats av Hagström (2016), men lek eller 

utforskande nämns inte i intervjuerna. Inte heller nämns estetik, miljö eller material. Är detta 

aspekter som anses rymmas inom den vardagliga förskole-didaktiken, medan relationer och 

trygghet ses som utöver denna? Hur påverkar utforskandet och leken, och förskollärarens 

deltagande i detta, relationerna? Kan vi skapa trygga relationer genom leken? 

Anknytningsteorin använder begreppet en trygg bas, och att en trygg bas är en förutsättning 

för att barnet ska våga utforska och för att pedagoger ska kunna planera för aktiviteter som 

stimulerar barns utveckling (Broberg, Hagström och Broberg, 2012). I likhet med vad 

Hagström (2016), skrivit fram, har förskollärare i studien förklarat att tryggheten är grunden 

för att ta nästa steg, och att de först när barnen är trygga kan göra detta. Även här kan anas att 

trygghet och relationer särskiljs från den vardagliga förskoleverksamheten, då tryggheten 

anses komma före att planera för vidare stimulans av barnens utveckling.   

  

Lunneblad (2013) har beskrivit hur sättet pedagoger arbetar i mottagandet av nyanlända 

varierar, att en del pedagoger vill anpassa sin verksamhet efter barnet, och att andra vill att 

barnet ska anpassa sig till verksamheten. Vi upplever frågan som komplex och kan inte 

avgöra vilket synsätt som avspeglas i studiens resultat. Dock upplever vi att förskollärarna är 

måna om att tillvaron ska bli så bra som möjligt för de nyanlända barnen, och att de hittat och 

förklarat strategier för hur de kan arbeta för att skapa trygga relationer. För oss framstår det 

som att förskollärare försökt att anpassa sin verksamhet på ett sätt som medför att alla kan må 

bra och känna sig trygga inom den.   

  

Skolverket (2016) har skrivit fram att förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen 

genomförs så att barnen ges förutsättningar att bygga relationer och att känna sig trygga i 

gruppen. Avslutningsvis är vi av uppfattningen att de förskollärare vi mött under studiens 

gång, på flera sätt beskrivit strategier för att skapa trygga relationer med barn och 

vårdnadshavare i förskolan. En trygg relation till pedagogerna förklarar Lunneblad (2013) 

värderas högt av förskollärarna i hans studie, vilket vi anser att även förskollärarna i denna 

studie ger intryck av att göra. Vår uppfattning är utifrån detta att studiens resultat präglats av 
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en vilja att möta de nyanlända barnen och deras familjer så att barnet ska kunna uppleva 

tillvaron i förskolan som trygg.   

 

6.2 Metoddiskussion   
Studiens empiri samlades in genom semistrukturerade intervjuer utifrån en önskan om att få ta 

del av förskollärarnas berättelser och exempel. Genom en på förhand utarbetad intervjuguide 

kunde vi rikta frågorna så att vi i många fall kom åt dessa berättelser och exempel. Om vi 

istället valt enkäter som metod menar vi att dessa inte hade framkommit i samma 

utsträckning. I efterhand har vi ställt oss kritiska till studiens intervjuguide, och funderat över 

om frågorna varit för begränsande och om vi därigenom gått miste om information. Då vi 

reflekterat kring intervjutillfällena har vi däremot fått uppfattningen att förskollärarna har 

kunnat prata fritt inom ramen för frågorna och att vi därmed fått en rik empiri. Vi har även 

under intervjuprocessens gång ibland kommit på nya frågor som vi gärna hade sett fanns med 

i intervjuguiden från början, då vi tänkt att dessa hade kunnat ge oss ännu djupare svar. Vi har 

dock behållit den ursprungliga intervjuguiden på grund av att vi velat ställa samma frågor till 

samtliga förskollärare.  

 
Under samtliga intervjuer har vi båda deltagit, ett val som gjordes utifrån att vi då skulle 

kunna dela informationen vi fick, och för att möjliggöra för nyanserade tolkningar i analysen. 

Vi upplevde att det annars hade kunnat finnas en risk i att vara ensam att ha mött 

förskolläraren. Att dela på arbetsuppgifterna har också underlättat intervjuerna då vi 

ibland upplevt att vi varit fokuserade på att följa intervjuguiden och därmed inte haft fokus på 

att ställa följdfrågor. Den av oss som då satt bredvid kunde på ett annat sätt ta in svaren och 

upptäcka tillfällen där följdfrågor behövde ställas, och vi tänker följaktligen att detta kan 

ha berikat den insamlade empirin. Vi är däremot medvetna om att det kan uppfattas som ett 

maktövertag med två intervjuare. Vi har således försökt väga upp detta genom att utföra 

intervjuerna i en miljö som är bekant för förskolläraren, men inte för oss. Vår tolkning av 

intervjusituationen är dock att det oftast varit lättsamma samtal, och vi har inte själva upplevt 

ett maktövertag.   

    
Då teman har sökts i transkriptionerna har överstrykningspennor i olika färg använts och fått 

symbolisera de olika temana. Denna strategi har hjälpt oss att skapa en helhetsbild av 

intervjuerna, och gjort materialet lättöverskådligt, speciellt då vi velat bläddra mellan 
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transkriptionerna. Vi har upplevt att detta gjort det enklare för oss att presentera den 

helhetsbild i resultatet som vi eftersträvat, men att avgöra huruvida vi verkligen lyckats 

presentera en helhetsbild upplever vi däremot som komplext.   

   

Som teoretisk utgångspunkt har anknytningsteorin används. En del av den litteratur vi funnit 

har vi upplevt som lite gammal, något vi försökt väga upp genom att använda oss av nyare 

tolkningar av teorin ur förskolans perspektiv. Teorin har känts användbar i studien då flera av 

de intervjuade förskollärarna med egna ord förklarat flera av anknytningens begrepp.  

Slutligen har vetenskapsrådets forskningsetiska principer varit ett stöd för oss då vi strävat 

efter att göra en studie av god kvalité där de deltagande förskollärarna och deras integritet 

respekteras.     

 

6.3 Vidare forskning  
Genom studien ville vi ta del av förskollärares berättelser om vilka strategier de använder för 

att skapa relationer och trygghet, och vi har samtidigt velat bidra med ny kunskap kring 

ämnet. Resultatet och kunskapen som framkommit menar vi kan användas av förskollärare i 

praktiken som arbetar med nyanlända barn, då de i studien kan ta del av strategier för att 

skapa trygga relationer med barnen. Resultatdiskussionen kan möjligtvis också bidra till 

nya insikter och väcka funderingar hos den förskollärare som läser den.  

  
Under arbetet med studien har nya frågor väckts kring arbetet med nyanlända barn i förskolan 

och trygga relationer. I resultatet talar förskollärarna frekvent om språk och dess påverkan 

eller icke-påverkan på relationerna. Vi har funderat över om trygga relationer är något som 

enbart skapas mellan två personer, eller om relationer och trygghet kan skapas genom till 

exempel den pedagogiska miljön, lek, material, eller estetik. Därmed anser vi att vidare 

forskning på hur trygga relationer skapas, och vad som egentligen krävs för att skapa dem, ur 

andra perspektiv, behövs. Ett annat intressant område att undersöka tänker vi kan vara 

förskollärarens syn på relationer och trygghet, tillhör det den vardagliga förskole-didaktiken, 

eller ses det som en förutsättning för förskole-didaktiken?  
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Bilagor 

 
Bilaga 1 – Samtyckesbrev 

 

Samtycke	  för	  vuxen	  till	  deltagande	  i	  studentforskning	  

Förskollärarutbildningen	  –	  Examensarbete	  (LEFP17	  -‐	  V18)	  –	  Våren	  2018	  

	  

	  

Vi,	  Anna	  Lisefors	  och	  Elin	  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.	  Syftet	  med	  vår	  studie	  är	  att	  
ta	  reda	  på	  hur	  förskollärare	  arbetar	  för	  att	  skapa	  goda	  relationer	  och	  trygghet	  för	  nyanlända	  barn	  i	  
förskolan.	  Genom	  studien	  vill	  vi	  skapa	  kunskap	  om	  hur	  förskollärare	  kan	  arbeta	  med	  detta	  för	  att	  vi	  
sedan	  i	  vår	  studie	  ska	  kunna	  redovisa	  ett	  resultat.	  	  

	  

Vi,	  Anna	  Lisefors	  och	  Elin	  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	  följande	  
aktivitet:	  

	  

____	  Delta	  i	  en	  intervju	  relaterat	  till	  forskningsämnet.	  

	  

Ljudupptagning	  kommet	  att	  ske	  under	  intervjun.	  All	  information	  som	  genereras	  kommer	  att	  
avidentifieras	  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	  ditt	  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,	  Ann	  Ludvigsson	  (ann.ludvigsson@ju.se)	  eller	  examinator,	  Monica	  Nilsson	  
(moncia.nilsson@ju.se).	  

	  



 

 

Om	  du	  accepterar	  att	  delta,	  vänligen	  skriv	  under	  nedan.	  

Deltagarens	  kontaktinformation,	  telefon	  och/eller	  email:___________________________________	  

	  

________________________________	   	   	   	   	  

Datum	  

	  

________________________________	   	   ________________________________
	   	   	  

Deltagarens	  signatur	   	   	   Studenternas	  namn	  	  

	  

________________________________	   	   _______________________________
	   	  

Namnförtydligande	   	   	   Namnförtydligande	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 - Intervjuguide 

 

1.  

* Hur länge har du arbetat inom förskolans verksamhet?  

* Vad har du för erfarenheter av att arbeta med nyanlända barn?  

* (Ungefär hur många tror du att du har arbetat med).  

2.  

* Hur känner du av att ett visst barn mår bra på förskolan?  

* Hur tänker eller gör du för att veta om ett barn känner sig trygg på förskolan?  

* Har du sett att nyanlända barn har särskilda trygghetsbehov?  

* Hur gör du för att särskilt de ska känna sig trygga?  

* Om du tänker på de nyanlända barn du har eller har haft på förskolan, kan du ge exempel på 
händelser eller saker som har ökat deras trygghet?  

3.  

* Finns det särskilda utmaningar i skapandet av goda relationer med nyanlända barn?  

* Hur har språket påverkat skapandet av goda relationer med nyanlända barn?  

Hur påverkar språket relationerna mellan dig och vårdnadshavare?  

Tolk?  

* Om ni haft andra barn eller kollegor som talat andra språk, hur har det påverkat 
relationerna?  

* Finns det några situationer som särskilt har påverkat relationerna, miljö, utflykter, annat?  

4. Utifrån din erfarenhet med nyanlända barn som varit på förskolan ett tag, kan du ge 
exempel eller berätta om hur skapandet av trygga relationer är annorlunda än bibehållandet av 
dem?  

 

 


