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Sammanfattning   

För familjer med annan kulturell bakgrund är förskolan ofta den första regelbundna 

kontakten med det svenska samhället. Förskollärarnas bemötande är därför viktigt.  

I förskolans läroplan står det att förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet 

med sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer. Vilka problem 

uppstår i det kulturmötet och hur arbetar förskollärare för att nå läroplanens 

integrationsmål – dessa frågor får i denna studie ett svar genom intervjuer med fem 

förskollärare som arbetar med barn i åldern 3-5 år. 

 

Studien visar på problem inom kommunikationen och att dessa förstärks när olika 

erfarenhetsvärldar möts. När föräldrar under inskolningen bara lämnar sitt barn och går 

hem fast de fått information att de ska vara kvar med barnen på förskolan blir det 

uppenbart att det finns särskilda problem och utmaningar i mötet med barn med annan 

kulturell bakgrund. 

 

De intervjuade förskollärarna var positiva till mer kunskap för att förbättra 

kulturförståelsen. Genom att ritprata och använda tecken som stöd (AKK) försökte de nå 

fram i kommunikationen trots språkliga svårigheter i barngruppen. Tecken och bilder 

visade sig också hjälpa barn med språkliga brister att kommunicera. 

 

En strategi hos förskollärarna i studien var att konkretisera arbetet med mångfald och 

olikhet. När böcker skulle lånas, lekmaterial köpas in eller ett temaarbete läggas upp fanns 

ett mångfaldsperspektiv med. Förskollärarna signalerade ett öppet förhållningssätt med 

förståelse och acceptans för mångfald och olikhet. Olikheter sågs som något berikande och 

bemöttes med nyfikenhet. 
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1. Inledning 
 
Förskolan är en arena där olika individer möts i ett samhälle som blir allt mer 

mångkulturellt. En del av dem som kommer till förskolan har bott i Sverige sedan 

generationer tillbaka, andra har vistats i Sverige kortare eller längre tid eller har av andra 

skäl en annan kulturell bakgrund.  

 

Förskollärarna kommer dagligen i kontakt med dessa barn och vårdnadshavare. Det är en 

utmaning för dem men också för barn och föräldrar att få samspelet att fungera, i synnerhet 

om man inte talar samma språk. Men det sociala samspelet kräver även en kulturell 

förståelse om interaktionen ska fungera bra. 

 

Vilka problem och utmaningar finns i dagens förskola? Vilka strategier har förskollärare 

för att hantera de utmaningar de ställs inför samt vilka möjligheter finns att utveckla 

integrationen genom den erfarenhet och kunskap som finns? 

 

Forskningsfältet i detta examensarbete är integration i förskolan, mitt studieobjekt hur 

förskollärare arbetar för att integrera barn med annan kulturell bakgrund in i förskolan.   

Jag har utgått från ett livsvärldsperspektiv där fokus ligger på att beskriva förskollärarnas 

upplevelse av verkligheten. 

 

1.1 Begreppsförklaringar 

Som en bakgrund för att förenkla förståelsen av mitt arbete vill jag förklara några begrepp 

som jag använder: 

 

1.1.1 Kulturell bakgrund  

I mitt examensarbete använder jag begreppet en annan kulturell bakgrund om barn och 

förälder som kommer från ett annat land, talar ett annat språk och har vuxit upp med 

traditioner som är typiska för det icke-europeiska samhälle de kommer ifrån.  
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1.1.2 Kulturkrockar 

Varje samhälle skapar ett levnadssätt, en kultur som på något sätt är unik. Utan att riktigt 

veta varför tänker och handlar vi på ett visst sätt. Våra olika perspektiv kan ibland skapa 

missförstånd och problem, så kallade kulturkrockar.   
 

1.1.3 Modersmålsstöd 

Enligt Skolverket (2009) är modersmålsstöd att en modersmålslärare vissa tillfällen i 

veckan är i verksamheten tillsammans med barnet och pratar, översätter eller göra leker 

tillsammans med hela barngruppen. Ett modersmålsstöd har samma kulturområde och 

pratar samma språk som det barnet. Personer anställda för modersmålsstöd har många 

olika benämningar så som språkpedagog, modersmålslärare, hemspråkslärare och 

hemspråkstränare. 

 

1.1.4 Integration 

Integration är när människor möts med olika erfarenheter från olika kulturer och känner att 

de är en del av samhället oavsett ursprung, religion eller kultur.  

 

1.1.5 Likabehandlingsplan 

En likabehandlingsplan är en arbetsplan för att förhindra trakasserier, annan kränkande 

behandling och underlätta för alla barn vara sig själva och bli bemötta med respekt.  

 

1.1.6 Mångfald 

På 1990-talet kom ordet mångfald att bli ett centralt begrepp i politiken. Den nya 

invandringspolitiken som kallades för integrationspolitik sammanfattades i ordet mångfald. 

Varje människa har inte bara lika värde utan också rätt att vara olik, det vill säga vara 

annorlunda (Lunneblad, 2009). 

 

1.2 Syfte  

Syftet med examensarbetet är att studera hur förskollärare arbetar för att möta de särskilda 

behov som finns hos barn med annan kulturell bakgrund i förskolan. Vilka problem och 

utmaningar, strategier och möjligheter finns det och hur hanterar förskollärarna dessa? 
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2. Tidigare forskning om mötet med barn av annan kulturell bakgrund 

Detta avsnitt inleds med en genomgång av den svenska forskningen eftersom studier från 

Sverige tydliggör generella problem och utmaningar för en förskollärare i svensk förskola. 

Den utländska forskningen visar på strategier och arbetsmetoder som förskollärare och 

lärare kan använda sig av för att hantera de svårigheter och utmaningar som finns i mötet 

med andra kulturer.  

 

Lunneblad (2006) beskriver hur den svenska förskolan växte fram på 1970-talet.  

Barnstugeutredningen från 1972 hade visat på invandrarbarnens ohållbara situation på 

grund av kommunikationssvårigheter och bristande kulturkompetens hos personalen. 

Förskolans uppgift blev att varsamt slussa in barn med annan kulturell bakgrund in i det 

svenska samhället. I leken med andra barn skulle de lära sig svenska. Genom förskolans 

verksamhet skulle de komma i kontakt med samhällets kultur. Hemspråks-undervisningen 

skulle ge barnen förmågan att utrycka tankar och känslor på både sitt modersmål och på 

svenska (a.a).  

 

Enligt Lunneblad (2006) är vägen mot ett samhälle med allas lika värde och rätt till olikhet 

ingen enkel väg. Likheter och olikheter är en tillgång som skapar nya möjligheter men den 

insikten kommer inte automatiskt, därför är det viktigt att vara lyhörd samt visa respekt 

och empati för varandras synsätt (a.a).  

 

Beach och Lunneblad (2011) har i sin studie gjort etnografiska undersökningar om 

problem i Skandinavien gällande mötet mellan olika folkgrupper. Enligt Beach och 

Lunneblad (2011) är språket ofta en huvudorsak till marginalisering och en viktig motor i 

en integration.  

 

Lunneblad (2017) visar i sin studie av nyanlända barn i svensk förskola att 

kommunikationen mellan föräldrar och förskollärare utgör ett problemområde.  

Pedagogerna som deltog i hans etnografiska studie var av artighet otydliga om vilka tider 

barnen skulle vistas på förskolan. Det finns även kulturella koder om hur man talar om tid 

som nyanlända föräldrar inte känner till. Lunneblads studie visade även på andra kulturella 

olikheter när det handlar om tid. De flesta nyanlända föräldrarna berättade att barnen kunde 

somna runt 23-tiden eller senare.   
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Enligt Lunneblad (2013) har den pedagogiska forskningen om integration i förskola och 

skola mest handlat om flerspråkighet, språkinlärning och förberedelseklasser. Lunneblads 

forskningsstudier visar att lärare i förskola och skola söker efter det som är gemensamt och 

förenar barnen. Kulturella olikheter lyfts inte fram utan tonas istället ned men tillåts 

framträda i det estetiska arbetet och i samband med högtider. När olikheter kommer upp i 

dialogen mellan förskollärare och föräldrar handlar dessa om mat, kläder och 

barnuppfostran (Lunneblad, 2013). I sin studie Förskolan och Mångfalden utvecklar 

Lunneblad (2006) detta och beskriver hur den kulturella mångfalden i barngrupperna 

historiskt konkretiserades till att handla om hygien, klädsel, arbetsro, trivsel och inlärning 

av baskunskaper. Den svenska kulturen som betonats har handlat om att få alla barn att tala 

svenska, fira svenska traditioner och förstå skönhetsvärdet i naturen (Lunneblad, 2006).  

 

En studie som genomfördes i New England av Hurley, Medici, Stewart & Cohen (2011) 

handlar om hur förskollärare och lärare kan stödja nyanlända barn och familjer. Lärarna i 

intervjustudien beskrev problematik i kommunikationen. De berättade att de börjat 

använda sig av alternativa kommunikationsstrategier. Andra pedagoger som Hurley et al. 

(2011) hade med i studien förklarade hur man kan lyckas kommunicera med hjälp av 

tillgivenhet och ansiktsuttryck. Genom kramar lyckades de få barnen att känna sig älskade 

och välkomna.  

 

Hurley, Saini, Warren & Carberry (2013) skriver i en studie om användningen av en 

Pyramidmodell för att stödja flyktingbarn i förskolan och skolan. Pyramidmodellen är  

ett program för att underlätta den positiva beteendemässiga, sociala och emotionella 

utvecklingen hos barn. Pyramiden består av tre delar. Den första och allmänna nivån och 

som omfattar alla barn, handlar om grundläggande vård och omsorg i en stödjande miljö. 

Nivå ett består av två delar. Den första handlar om relationen mellan barn och 

vårdnadshavare, barn och förskola/skola samt relationen mellan barnen. Detta system av 

relationer behöver innehålla lyhördhet, kommunikation och vård för att stödja barnens 

utveckling. Den andra delen består av högkvalitativt stöd i hem, samhälle och i särskilda 

utvecklingsprogram. Avgörande för utvecklingen hos ett barn är säkra, strukturerade 

miljöer med förutsägbara rutiner. Nivå två består av riktade insatser till barn som behöver 

särskilda instruktioner för att utveckla sina sociala färdigheter och reglera sina känslor. 

Många barn utvecklar naturligt denna förmåga på nivå ett. Men vissa barn behöver mer 

riktat stöd för att lära sig hantera besvikelse, ilska, kamratkonflikter och socialt samspel. 
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Nivå tre är för de barn som efter nivå ett och två fortfarande behöver stöd. Särskilda planer 

för beteendestöd görs för varje barn baserat på hur barnet fungera (a.a.).  

 

Metodiskt har pyramidmodellen visat sig vara en användbar modell för att förstå komplexa 

situationer som när många olika kulturer möts och många resurser ska samverka. Den 

hjälper förskollärare och lärare att systematisk samla information och utveckla arbetet för 

barnen. Hurley et al. (2013) visade på svårigheter att få föräldrarna intresserade och 

engagerade i barnens utveckling och förskolans arbete med barnen. Grundläggande i 

Pyramidmodellen är samverkan med föräldrarna. Genom att ta med föräldrar i matlagning 

och planering av matsedeln växte en mer ansvarsfull relation fram mellan föräldrar och 

förskola (a.a.).  

 

Erfarenheter från förskollärare och lärare i denna studie visar på den språkliga 

kommunikationens betydelse för att undvika konflikter. Om barn inte kunde kommunicera 

på engelska använde de sin kropp för att förklara sig själv. Barn kunde utifrån det uppfattas 

som aggressiva när de försökte kommunicera. Samma studie pekar på kulturkrockar som 

kan uppstå under de gemensamma måltiderna. Alla barn hade inte erfarenhet av att det som 

låg på tallriken tillhörde bara en person. Vissa barn kunde därför komma och ta maten från 

sina kamrater (a.a.).  

 

Förskollärarna i studien av Hurley et al. (2013) fann att vissa flyktingbarn upplevde social 

avvisning och isolering från kamrater. I det arbetet fick lärarna hjälp av litteratur för hur 

man kan arbeta med funktionshindrade barn. Från samma litteratur fick förskollärarna 

hjälp att hantera kommunikationsproblem med de nyanlända barnen. Genom att använda 

sig av ett bildschema kunde barnen läsa av och följa med i verksamhetens rutiner. På ett 

liknande sätt användes bilder som visar känslor. För barn som har erfarenhet av flykt eller 

upplever utmanande sociala situationer har ett sådant arbetssätt visat sig vara fördelaktigt 

för att hjälpa barnen att identifiera både sina och andra barns känslor (a.a.).   

 
Bozarslan (2001) uttrycker att förskollärare arbetar för att hitta det som är gemensamt för 

alla barn. Men hon påstår att det är viktigt att våga lyfta fram och se olikheterna och inte 

släta över dem. 
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Enligt Bozarslan (2001) bör förskollärare möta barn och deras föräldrar där de befinner sig. 

Det behövs en flexibilitet hos förskollärarna i bemötandet av människor som kommer från 

olika socialisationsmiljöer. Att låta svenska barn få möta barn med en annan kulturell 

bakgrund på ett naturligt sätt är positivt. För att det motverkar framtida 

främlingsfientligheter (a.a.).  

 

2.1 Sammanfattning av tidigare forskning 

Tidigare forskning visar att ett vanligt problemområde i integrationsarbetet är kopplat till 

språk och kommunikation eftersom det framförallt för de vuxna tar lång tid att lära sig ett 

nytt språk. Svårigheterna förstärks av olika kulturella bakgrunder. Forskning visar att det 

går att förstå komplexa situationer och utveckla arbetet genom god struktur. Att våga pröva 

nya sätt att arbeta - tillsammans med föräldrar och med hjälp av metoder från arbetet med 

barn med särskilda behov – har visat sig ge insikter om hur man kan utveckla 

integrationsarbetet.   

 

2.2. Innehåll i styrdokument  

I förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 2010) står det att förskolan ska sträva 

efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för 

andra kulturer. Inget barn i förskolan ska utsättas för diskriminering på grund av etnisk 

tillhörighet (a.a.).  

  
I förskolans läroplan står det att arbetslaget ska ge stimulans och särskilt stöd till de barn 

som visar sig ha svårigheter av olika slag samt att förskollärarna ska ge föräldrar och 

vårdnadshavare möjligheter till en delaktighet i förskolans verksamhet (Skolverket, 2016). 

 

Enligt Skollagen (2010) ska förskolan medverka till att barn får utveckla sitt modersmål. 

Enligt förskolans läroplan ska barn som pratar ett annat modersmål än svenska få chans att 

utveckla sin förmåga att kommunicera på både svenska och sitt modersmål. En tvåspråkig 

personal, lärare i modersmål och även barnets föräldrar kan vara en tillgång i utvecklingen 

av ett modersmål. Modersmålsstödet kan variera beroende på vilken kommun man bor i. 

Enligt Skolverket får endast tio procent av barn med annat modersmål det språkstöd de har 

rätt till (Skolverket, 2016). 
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Enligt Flera språk i förskolan - teori och praktik (2013) anställer en del förskolor medvetet 

personal med annat modersmål än svenska. Sådana lösningar kräver planering och kunskap 

om tvåspråkig utveckling. Om det finns personal med annat modersmål än svenska ska ses 

som personal med särskild kompetens och inte som representanter för sitt modersmål 

(Skolverket, 2013).  
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3. Metod   

3.1  Val av metod   

Den metod som jag har använt mig av för att samla in data kallas kvalitativ 

undersökningsmetod. Jag har utgått från ett livsvärldsperspektiv vars grund är 

intervjupersonernas levda vardagsvärld. Min strävan har varit att få fördomsfria 

beskrivningar av vardagslivet i enlighet med fenomenologisk vetenskap. Enligt Kvale och 

Brinkman (2014) handlar fenomenologiskt kvalitativa studier om att förstå sociala 

fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva världen som den upplevs av dess 

aktörer.  

 

I den kvalitativa metoden finns den semistrukturerade intervjun, den intervjuform som jag 

har använt när jag genomförde mina intervjuer. Det är en öppen intervju där jag som gör 

studien använder mig av förhållandevis specifika teman för det område jag vill beröra. 

Genom följdfrågor kan jag få ett mer detaljerat och fylligt svar. I metoden är det 

deltagarnas perspektiv, vad personerna som intervjuas uppfattar som viktigt och 

betydelsefullt som är utgångspunkten. 

 

 

3.2 Genomförandet av intervjustudien 

Intervjustudiens frågor grundade sig på vad jag tidigare läst om arbetet med integration.  

Frågeställningarna skickades i ett informationsbrev (se bilaga) ut till förskolecheferna för 

att lämnas vidare till förskollärarna så att dessa skulle kunna läsa igenom och förbereda 

sina svar. Anledningen till att frågorna skickades ut i förväg var att jag gjorde 

bedömningen de kunde behövas tid och att tänka igenom frågeställningen för att kunna ge 

genomreflekterade svar. Det visade sig att fast informationsbrevet hade skickats till 

respondenternas närmaste chef, hade inte alla fått brevet så att de kunnat förbereda sig.  

Endast två av fem intervjupersoner hade läst frågorna innan. De som inte läst igenom 

frågorna gavs möjlighet till att läsa igenom frågorna innan jag började intervjun. Samtliga 

intervjuer tog cirka 15 till 30 minuter och genomfördes i ett enskilt rum på respektive 

arbetsplats. För att noggrant kunna fånga vad informanten berättade spelades en ljudfil in 

från varje samtal.  

 

Jag använde mig av det Bryman (2011) kallar för en intervjuguide. Det innebär att jag har 

en mer strukturerad lista, se appendix. Genom att jag genomförde en semistrukturerad 
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intervju där samtalet baseras på att vara öppet och flexibelt kunde frågor komma upp under 

intervjuns samtal.    

 

 

3.3 Urval  

Intervjustudiens utgångspunkt var att intervjua fem utbildade förskollärare som arbetade 

med barn i åldern 3-5 år. Intervjuerna med förskollärarna genomfördes på fem olika 

förskolor i Mellansverige. Bryman (2011) beskriver en urvalsmetod som kallas för 

snöbolls- eller kedjeurval. Denna metod innebär att man tar kontakt med ett mindre antal 

personer som är relevanta för frågeställningen. Valet av förskolor påverkades av att ha läst 

om att på respektive förskola fanns en mångkultur representerad. Jag kontaktade 

förskolecheferna genom att via ett mail skicka ut ett informationsbrev där en beskrivning 

fanns om syftet med intervjuerna etc. Förskolecheferna valde ut förskollärare på deras 

respektive förskola som de ansåg var lämpliga till intervjustudien. Jag fick inte respons av 

alla sju förskolechefer jag kontaktade via mailen, därför valde jag även att ringa till dem.  

 

Min målsättning var först och främst att kontakta förskolor där jag visste att de fanns en 

icke europeisk mångkultur representerad. Eftersom det var svårt att få respons fick jag 

tänka om. Alla förskollärarna som jag intervjuade hade inte ett fullt lika stort antal barn 

med annan kulturell bakgrund som jag hade hoppats innan jag genomförde min studie.  

 

 

3.4 Bearbetning av materialet 

Transkriberingsprocessen inleddes med att jag lyssnade igenom ljudinspelningen två till tre 

gånger. Därefter skrev jag ner dialogerna och läste igenom utskrifterna för att finna 

mönster i de olika intervjusvaren så att jag skulle kunna kategorisera materialet. Att 

identifiera återkommande teman kallas för en tematisk analys och bygger på noggrann 

läsning av utskrifter och anteckningar. Fokus läggs på vad som sägs och inte på hur det 

sägs (Bryman, 2011).  

 

Genom att noggrant läsa in mig på materialet och markera relevant text utifrån min 

frågeställning utkristalliserade sig olika teman. I dessa grupper kunde jag sortera in mina 

svar som jag sedan presenterade resultatredovisningen 
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3.5 Etiskt hänsynstagande  

Vid mina intervjuer har jag följt vetenskapsrådets (2017) fyra riktlinjer för ett 

forskningsetiskt övervägande. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det innebär att respondenten har blivit 

informerad om att det är frivilligt att delta i intervjun samt att det när som helst går att 

avbryta sitt deltagande. När väl datamaterialet samlats in förklarades att ingen obehörig ska 

kunna ta del av data. Alla deltagare i intervjustudien fick förklarat att deras konfidentialitet 

kommer att vara tryggad och att i resultatdelen kommer deras namn att vara fingerade.   
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4. Resultat av intervjustudien   

I detta avsnitt kommer studiens resultat att redovisas. Det kommer att redovisas utifrån tre 

teman som kategoriserats från mina informanters svar: Problem och utmaningar, strategier 

samt möjligheter.  Respondenterna i denna intervjustudie är kvinnor och har arbetat som 

legitimerade förskollärare mellan 5-30 år. För att ta till vara på vetenskapsrådets (2017) 

riktlinjer är respondenters namn fingerade.    

Resultatdelen avslutas med en sammanfattning av resultatet.   

 

4.1 Problem och utmaningar 

I vissa fall uppstod problem i mötet med olika kulturer, men förskollärarna betecknar 

problemen som hanterbara. För att kunna förstå och hantera de utmaningar som 

uppkommer behöver förskollärarna mer kunskap. 

 

4.1.1 Kulturkrockar 

Intervjuerna visade att det fanns så kallade kulturkrockar på förskolorna: Barn som får vara 

uppe länge på kvällarna, pappor som inte vill byta blöjor eller hälsa på kvinnliga 

förskollärare samt svårigheter att förstå svenska inskolningsrutiner. De krockar som 

uppstår när de olika kulturella perspektiven kolliderar definierar förskolläraren Frida som 

lindriga och hanterbara. Genomgående beskrev förskollärarna att kulturmötet fungerade 

bra. 

 

Nöjda föräldrar är viktigt inom förskolan.  

Vi har olika åsikter ibland men oftast så löser vi det så att båda blir nöjda, för vi tycker det är 

viktigt med nöjda föräldrar. För att det ska fungera bra barnet behöver vi ha nöjda föräldrar 

(Sofia).  

 

Men det finns också svårigheter som dyker upp där problemen behöver tydliggöras i 

samtal så att en förståelse för situationen kan skapas. En av förskollärarna berättar om hur 

sena sovtider bland barnen kan göra kulturskillnader synliga i verksamheten. 

Många av de yngre barnen som är nyanlända sover till exempel på eftermiddagen fast de är 

stora - för att dom är vakna hemma på kvällen. Då äter dom och har gemensam stund 

tillsammans med familjen. Det kan det vara svårt att förklara för en förälder att din 5-åring 

här på förskolan inte vill sova, för i princip alla barn här på förskolan som är fem år är vakna. 

Så kan det krocka lite. (Sofia) 
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Vid inskolning så märker vi, berättar förskolläraren Elin att vi kanske inte har samma syn 

på inskolning som dom har. Många kommer hit och bara lämnar och sen är det klart. Sofia 

berättar att de försöker få föräldrarna att vara med helt de två-tre första dagarna så att de 

får se verksamheten 

 Vi får ha förståelse för att inskolning kan se olika ut men också vara tydliga med hur vi gör i 

Sverige (Elin). 

 

 

4.1.2 Kulturella skillnader om manligt och kvinnligt  

En av de tydligaste kulturella olikheterna visar sig i synen på vad som är manliga 

respektive kvinnliga sysslor. Förskolläraren Frida berättar i vissa kulturer byter inte 

papporna blöjor på barnen på grund av att det helt enkelt inte är deras uppgift, enligt den 

kultur de växt upp i.  

Om något barn har gjort ner sig och pappan kommer och hämtar så kan han komma och 

ungefär säga ”kan du byta...? Då tycker vi, det gör väl föräldern, men det är inte så självklart 

för pappan (Frida).  

 

Ett annat exempel på manligt – kvinnligt där det också kan finnas en religiös förklaring till 

beteendet är de män som inte vill hälsa genom att ta en kvinna i handen.  

 

 

4.1.3 Utbildningsbehov  
Förskollärarna var positiva till att få mer kunskap. Med ökad kunskap förbättras 

kulturförståelsen. 

 

Intervjuerna visade att alla förskollärare var positiva till att få mer kunskap för att 

underlätta mötet med barn med annan kulturell bakgrund. Flera av förskollärarna hade gått 

kommunens interkulturella utbildning. En väg till mer kunskap som förskollärarna lyfte 

fram var nätverksträffar där de som har större erfarenhet från mötet med andra kulturer kan 

delge sina erfarenheter. Även föreläsningar lyftes fram: 

 

 Föreläsningar är jättenyttigt och jätteviktigt, just hur man tänker och ser på saker, hur man 

kan göra (Lina).  
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Jag tror att det absolut behövs. Jag kan ibland tänka ’ska det vara så svårt... Det finns så 

mycket som jag som svensk inte uppfattar, som jag tar för självklart (Anna). 

 

En förskollärare berättar om en händelse där särskild kunskap och förståelse behövdes. Det 

var vid ett tillfälle en pojke som reagerade starkt när brandmännen i sina uniformer kom hit 

till förskolan i sin brandbil. Pojken fick panik och vi hade svårt att förstå varför. Han kunde 

inte språkligt förklara vad som var problemet. I sådana situationer behövs en förståelse och 

kunskap för vad barnen kan ha i ”ryggsäcken” så förskolläraren inte blir irriterad i onödan. 

 

Andra skäl till mer utbildning redovisades också: 

Om vi skulle få fler barn med annan kulturell bakgrund så skulle vi behöva mera utbildning 

och kunskap, men som situationen ser ut nu så klarar vi oss med den information vi fått 

(Elin). 

 

En av förskollärarna betonar vikten av att integrationsfrågorna bearbetas i förskollärarnas 

grundutbildning. En annan förskollärare betonar behovet av utbildning även om man själv 

inte ser sitt behov. 

 

I det systematiska kvalitetsarbetet som Likabehandlingsplanen föreskriver är utbildning 

och kunskapsförmedling naturliga delar. Frida berättar att hon har gått en interkulturell 

utbildning tillsammans med andra förskollärare från kommunen.  

Vi kunde bolla mellan varandra, jämföra olika förskolor. Hur ska vi göra? När ska barnen 

prata svenska, när ska barnen prata sitt språk?   

 

Ett dilemma som uppstår när barnen pratar sitt språk med varandra är att förskollärarna inte 

förstår vad barnen säger. Förskollärarna kan inte avgöra om likabehandlingsplanen 

efterföljs.  

Vi ska följa en likabehandlingsplan och vi vet inte vad dom säger - det kanske är jätte otäcka 

saker de säger till varandra – det är ett dilemma berättar (Frida).  

 

 

4.2 Strategier  

Genom kommunikations- och modersmålsstöd, ett öppet förhållningssätt och genom att 

aktivt lyfta olikheter försökte förskollärarna i studien att hantera de problem och 

utmaningar som de tidigare berättat om.  
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4.2.1 Tecken som stöd vid kommunikation  

Alla fem respondenter berättade att de använde sig av tecken som stöd även kallat för 

AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation). Det innebär att förskollärare, 

förutom att använda sig av kroppsspråk, använder sig av speciella tecken samt bilder för att 

kommunicera med barn som har ett bristfälligt språk. AKK är också ett komplement i 

kommunikationen för barn med ett bristfälligt tal. 

 

 En förskollärare vid namn Anna berättar att de jobbar mycket med bilder enligt AKK.  

Vi har dagsschema med bilder på nästan allt vi gör som vi kan visa när vi har samling. Det är 

en arsenal med stödtecken, säkert 10 stycken som alla kan och som till exempel betyder ’Nu 

är det samling’ eller ’Vi ska äta’.  

 

En annan förskollärare vid namn ”Sofia” berättar att det är en utmaning att jobba med barn 

som inte förstår svenska. För att nå fram i kommunikationen använder hon något som hon 

kallar för att ”ritprata”. Hon berättar om en incident med flicka som varit åtta till nio 

månader i Sverige. Flickan kunde en hel del ord men hade ändå svårt med förståelsen. En 

dag höll flickan på att få en gunga i huvudet och Sofia ropade högt flickans namn och 

”akta”.  Men flickan förstod inte varför Sofia ropade. 

Sofia tog då och försökte visa med gungan vad som höll på att hända. När flickan ändå inte 

förstod tog Sofia papper och penna och ritade en förklarande teckning. Då förstod flickan 

tillslut vad Sofia försökt säga.  

Ritprata är ett bra verktyg för att nå fram när man inte har språket (Sofia). 

 

Med bildstöd och olika sätt att kommunicera blir förskolan tillåtande och inkluderande 

för alla (Anna).   

 

 

4.2.2. Modersmål och Modersmålsstöd   

Språkstödet på förskolorna innebar att tolk vid behov anlitades. Ibland kunde föräldrar, 

vikarier eller språkpraktikanter med annat modersmål hjälpa till. Modersmålsstödet 

varierade och hade minskat på grund av neddragningar. 

 

Alla förskollärare hade vid behov tillgång till översättningshjälp via tolk.  
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Det var främst i arbetet med inskolning av nya barn på förskolan och vid det terminsvisa 

samtalen mellan föräldrar och förskollärare som tolk användes. Modersmålsstöd fanns eller 

hade funnits på alla förskolor där respondenterna arbetade.  

 

En förskola i studien hade dragit in modersmålsstödet. Tidigare kom en modersmålslärare 

en gång i veckan. Neddragningen berodde på resursbrist och hade fått konsekvenser. 

Det klart att det blir svårt för vi kan ju inte prata deras språk. Sen är det inte så lätt att 

beställa böcker ifrån biblioteket på ett annat språk för vi kan ju inte läsa dom. Barnen har rätt 

till modersmålsstöd men det finns tyvärr inte resurser för det (Frida).  
Avsaknaden av modersmålsstöd hade lett till ökad föräldrasamverkan.  

 Man får ta hjälp av föräldrar och då blir det föräldrasamverkan samtidigt. Då växer ju

 dom också (Frida). 
 

På två förskolor fanns modersmålsstöd på andra avdelningar eftersom behoven där var 

större.  

Vi har föräldrar som kan det svenska språket ganska bra och har inte något barn som inte kan 

svenska. Vi har haft modersmålsstöd förut men nu har vi det inte. Behov och timmar har 

fördelat sig lite olika men modersmålsstödet fungerade bra när vi hade det (Elin). 
 

 

Vi har modersmålsstöd som framförallt är nere på nya avdelningarna. Hon har kunnat 

 hjälpa oss att tolka när föräldrar är nya och som i våras när vi hade ett informationsmöte 

 (Anna). 

 

En förskola hade för tillfället inte modersmålsstöd men det var eventuellt på gång. 

 Vi har ett barn som har ett bra persiskt modersmål men som har lite svagt svenskt 

 språk, så där funderar vi på att sätta in modersmålsstöd (Lina). 

 

På en förskola där andelen barn med annan kulturell bakgrund är omkring 80 procent finns 

modersmålsstöd på tre språk. Sofia berättar att förskolan skulle behöva modersmålsstöd på 

fler språk eftersom det kommit en del barn från Burma med karen som modersmål.  

 Karen är så olikt svenskan och vi upplever att de barnen har svårt med det svenska

 språket så där skulle vi behöva modersmålsstöd (Sofia). 

 

Samma förskola tackar ofta ja till att få språkpraktikanter och vikarier som pratar ett annat 

språk än deras två modersmålspedagoger gör eftersom de märkt att det underlättar 
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kontakten med föräldrar och att barnen genom dem enkelt kan få begrepp översatta till sitt 

modersmål. Personer anställda för modersmålsstöd är en allmän tillgång i verksamheten. 

Vi har ett jättebra stöd av språkpedagogerna, de är guld värda både i kommunikation med 

föräldrar och med barn. Vi jobbar mycket med barnens modersmål för svenskan kommer ju 

ändå. Den kommer överallt så det är superviktigt att de pratar sitt modersmål (Sofia).  

 

 

4.2.3 Aktivt arbete med mångfald   

Förskollärarna aktiva arbete med mångfald kännetecknades av att lyfta olikheter och 

konkretisera mångfald. 

 

Förskollärarna i studien berättade att de arbetade med att medvetet lyfta olikheter i 

respektive barngrupp. Respondenterna återkom vid mer än ett tillfälle i intervjuerna till 

arbetet med olikhet och mångfald. Arbetet med mångfald är med andra ord centralt på 

respondenternas förskolegrupper. På olika sätt får det genomslag i verksamheterna. 

 

Anna berättar att när de i hennes förskolegrupp lånar böcker, lånar de alltid med temat 

olikheter i grunden för att få in olika kulturer, olika sätt att leva - de olika grunderna för 

diskriminering.  

 

När det ska köpas in lekmaterial får tänkande kring mångfald och olikhet genomslag. 

Vi har verkligen tänkt på vilket material som vi använder. Om vi beställer lego så ser vi till 

att få med alla de här olikheterna, mörka gubbar och gubbar med glasögon... (Lina). 

 

På en annan förskola berättar Elin att de i barngruppen arbetat med andra länder, vilka djur 

som finns där, hur de bor och äter i landet.  

Barnen har fått satt sig in i olika situationer, att vi ser olika ut och att vi är olika, förutom det 

här med språket (Elin).   

 

På en förskola finns den mångkulturella Almanackan framme för att visa på så många 

olikheter det finns.  
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4.2.4 Att signalera ett öppet förhållningssätt 

Förskollärarna signalerade ett öppet förhållningssätt. Det innebar förståelse och acceptans 

för mångfald och olikhet. 

 

Flera förskollärare i intervjustudien pekar på betydelsen av vilket förhållningsätt som finns 

bland förskollärarna i gruppen. ”Sofia” berättar att man måste vara väldigt medveten om 

och öppen med att vi människor är olika.  

Att jag är jag och du är du, och att man kan mötas fast man har olika värderingar (Sofia). 

 

Sofia berättar om ett tillfälle när en muslimsk man inte hälsade på henne, men påpekar 

samtidigt att andra muslimska män kan vara annorlunda. Hon tydliggör det med ett 

exempel. När ett barn som hon skolat in skulle vidare till förskoleklassen kom pappan, som 

också var muslim, fram för att tacka 

Jag tänkte sträcka fram handen men han gav mig en kram (Sofia).  

 

Sofia berättar vidare att hon tycker att det viktigaste är att man accepterar varandra.  

Ett förhållningsätt som Sofia lyfter fram är betydelsen av nyfikenhet. Hon tycker att det 

inte behövs någon särskild utbildning för arbetet med integration. 

Mest handlar det om att vara nyfiken på varandra (Sofia). 

 

Min känsla är att vi nog bygger mot likheter mer än att lyfta olikheter och jag hoppas vi tänker rätt 

då (Anna).  

 

Anna beskriver arbetet på sin förskola som att ”vi ger och tar från varandras kulturer” 

vilket visar på ett öppet förhållningssätt. Anna menar att det går lättast, när det är en bra 

balans mellan svenskar och barn med annan kulturell bakgrund i förskolegruppen.  

 

Ett uttryck för det gemensamma förhållningssättet i verksamheten är den 

Likabehandlingsplan som finns på alla förskolor.  

Vi arbetar mycket med vår Likabehandlingsplan, både för oss själva och för att barnen ska ta 

del av den, för vi tycker det är viktigt att man ska inkludera alla oavsett behov (Sofia).  

 

Lina berättar om de utifrån deras Likahandlingsplan naturligt tar upp och pratar om att 

människor ser olika ut, har olika traditioner och kulturer, helt enligt arbetsplanen på 

förskolan.  
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Alla förskolor hade religionskost. Förskollärarnas erfarenhet är att barnen inte ser olikheten 

som något konstigt utan tar det naturligt. Men matsituationen kan se annorlunda ut. 

Om man äter med händerna istället för bestick kan jag som pedagog vid mitt bord säga till 

barnet ’vi provar att använda sked eller gaffel när vi äter’. Om barnet fortsätter äta med 

händerna är jag inte stenhård – de kanske äter på ett annat sätt hemma. Jag kan bara erbjuda 

barnet ’du kan använda sked eller gaffel när du äter’ (Lina).  

 

4.3 Möjligheter  

Förskollärarna grundsyn på mångfald och olikhet kan definieras som att den är berikande 

 

4.3.1 Positiv kulturkrock   

Förskollärarna i studien såg positivt på olikheter. Det betyder att de såg mångfald och 

olikhet som en tillgång, inte ett hinder. 

 

I samtalet om integration med förskolläraren Anna säger hon ”att det går att dra fördelar av 

alla olikheter och inte se dem som hinder utan möjligheter och i stället tänka: Vad kan jag 

tillföra?”    

 

Sofia berättar om en familjefest de har varje höst på hennes förskola. Alla familjer bjuds in 

men det är inte ett tvång att vara med. Festen är ett knytkalas där varje familj tar med en 

typisk maträtt från deras kultur. Ett långbord dukas med all mat. Flaggor sätts ut som visar 

vilket land maten kommer ifrån.  

I år bjöd vi från förskolan på potatis, köttbullar och lingonsylt, ett annat år hade vi våfflor. 

Ett år bjöd vi på sill, men det var det ingen som tyckte om (Sofia skrattar). Festen är 

jättetrevlig och vi ser att föräldrarna inte söker sig bara till såna man pratar samma språk 

som, utan man sätter sig tillsammans. Alla är glada och barnen leker med varandra. Det 

brukar vi tycka är en bra start på hösten (Sofia).  

 

På en av förskolorna fanns ett engelsktalande barn i barngruppen. En positiv syn till 

varandras kulturer gjorde det naturligt att sjunga engelska sånger vilket förskolläraren såg 

som en fördel.  

Det fungerar bra med alla kulturer ihop här, det är bara en tillgång. Det är inte ’vi och ni’ 

utan vi är tillsammans både föräldragruppen och barngruppen (Frida).  
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En av förskolorna som inte hade så många barn med annan kulturell bakgrund välkomnade 

fler barn med icke-europeiskt ursprung med argumentet att en bra blandning ger förståelse 

hos barnen. 

I början tyckte barnen det var jättekonstigt när någon var brun eller mörkhyad, men nu pratas 

det inte om det på det sättet, det har blivit så vanligt. Det är viktigt att det finns en bra 

blandning på förskola och skola så att det blir naturligt att möta personer som är bruna eller 

mörkhyade eller annorlunda på något sätt (Lina). 

 

Förskollärarna Frida är tydlig med att en god integrering i förskolan där ”alla är 

tillsammans och trivs tillsammans” motverkar rasism.  

Vi ska blanda hela tiden från det att barnen är små, för är man kompis med en från en annan 

kultur så blir det ingen rasism (Frida).  

 

Frida säger också att hos barn i förskoleåldern finns en naturlig acceptans. Barnen påpekar 

inte ens olikheter som annan hudfärg. ”Nä, vad då, hon ser ut så här” blir svaret om frågan 

kommer upp varför ett barn har annorlunda hudfärg. 
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5. Sammanfattning av resultat  
 
Intervjuerna visade att det fanns så kallade kulturkrockar på förskolorna: Barn som får vara 

uppe länge på kvällarna, pappor som inte vill byta blöjor eller hälsa på kvinnliga 

förskollärare samt svårigheter att förstå svenska inskolningsrutiner.  

 

De intervjuade förskollärare var positiva till mer kunskap. De exempel som lyftes fram 

visar att ökad kunskap behövs för att förbättra kulturförståelsen.  

 

Att ritprata och använda tecken och bilder som stöd (AKK) är alternativa sätt att 

kommunicera som hjälper förskollärare att trots språkliga brister i barngruppen nå fram i 

kommunikationen. Tecken och bilder kan också hjälpa barn att kommunicera.  

 

Som språkstöd används tolk på samtliga förskolor när behovet uppstod. Graden av 

modersmålsstöd varierade men där noterades också brister på grund av neddragningar. En 

förskola hanterade problemet genom att ta hjälpa av föräldrar. En annan förskola genom att 

försöka anställa vikarier eller få språkpraktikanter med ett modersmål som svarar mot 

behovet av språkstöd.  

 

En strategi hos förskolorna i min studie är att konkretisera arbetet med mångfald och 

olikhet. När böcker ska lånas, lekmaterial köpas in eller ett temaarbete läggas upp finns ett 

mångfaldsperspektiv med.  

 

De intervjuade förskollärare talade om integration som en förståelse och acceptans för 

mångfald och olikhet. Flera talade också om Likabehandlingsplanen som ett hjälpmedel att 

signalerar ett öppenhet förhållningssätt.  

 
Mångkulturella fester och sång på flera språk är exempel på hur mångfald och olikhet kan 

berika arbetet på förskolan. Att barn med olika kulturell bakgrund får lära känna varandra i 

förskolan motverkar också rasism, menar en förskollärare. 
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6. Diskussion av studiens resultat gentemot den tidigare forskningen  
  
När jag jämför den tidigare forskningen med min studies resultat så finns det likheter 

mellan de fynden och vad förskollärarna berättade om i min intervjustudie.  

 

6.1 Problem och utmaningar  

Beach och Lunneblad (2011) visar i sin studie att språket ofta en huvudorsak till 

utanförskap samt en viktig motor i integrationsarbetet. Resultatet av mina intervjuer visade 

på språk och kommunikation som ett problemområde. Genom tolkhjälp, modersmålsstöd 

och alternativ kommunikation (AKK, ritprata) försökte förskollärarna lösa problemen och 

utmaningarna. 

 

Tidigare forskning av Lunneblad (2013, 2017) visar på kommunikation som ett 

problemområde. Nyanlända kunde inte läsa av de kulturella koderna när svenska 

förskollärare talade om tid. Lunneblads studier visade att barnen ofta lade sig sent på 

kvällen. 

 

De intervjuer jag genomfört visar på likartade kulturella krockar. Föräldrarna hade svårt att 

förstå informationen om inskolningsrutiner och kunde därför bara lämna barnen och gå. 

Även mina studier visade på sena kvällsvanor för barn med annan kulturell bakgrund. En 

förskollärare berättade att många yngre nyanlända barn fortsatte att sova middag på 

förskolan för att de var vakna på kvällarna då familjen hade gemensam stund. Min 

intervjustudie kunde också ge exempel pappor som inte ville byta blöjor eller hälsa på 

kvinnor, något som jag inte funnit i annan tidigare forskning. 

 

Att ta tänka på vid denna jämförelse är att Lunneblads forskning handlade om nyanlända 

barn och deras familjer medan min studie främst handlade om barn med annan kulturell 

bakgrund som vistats i Sverige en tid. De kan förklara varför Lunneblads studier visar på 

större problem att förstå det svenska sättet att tala om tid. 

Jag noterar att forskningsresultatet från Hurley et al (2011) visade på att förskollärarna och 

lärare hade problem med att avgöra när man är för påträngande i vissa situationer. Jag fann 

i min studie inte liknande problem. Om det berodde på att jag studerat barn och föräldrar 

som visats i Sverige en tid eller på svensk försiktighet kan jag inte avgöra.  
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6.2 Strategier  

Hurley et al. (2011, 2013) skrev att förskollärare och lärare i New England använde sig av 

alternativt kommunikationsstöd (kroppsspråk, bildstöd och teckenspråk) som en strategi 

för att nå fram till barn som hade språkliga brister. Från litteratur om barn med särskilda 

behov fick förskollärarna idéer om hur de kunde använda bilder för att visa ett dagsschema 

eller som hjälp för att uttrycka känslor.  

 

Min studie visade att samtliga förskollärare använde sig av tecken som stöd som ett 

verktyg i kommunikationen både för dem själva och för barnen och att förskollärarna var 

positiva till detta hjälpmedel. Jag noterar att arbetssättet inte beskrevs som en nyhet utan 

som en etablerat arbetsform och att AKK (Alternativ och Kompletterande 

Kommunikation) används i nästan alla förskolor idag.  

 

Lunneblad (2013) skriver i sin studie att lärare i förskola och skola försökte att tona ner 

olikheter och i stället sökte det efter det gemensamma som förenade barnen. 

Min studie bekräftar detta mönster. En av förskollärarna reflekterade kring detta och kände 

då att de byggde mer mot likhet än olikhet i sitt arbete med barnen.  

 

Lunneblad skriver i sin avhandling att rätt till olikhet inte är en enkel väg men att arbetet 

med olikhet är en tillgång som skapar nya möjligheter om man är lyhörd och visar respekt 

och empati för varandras synsätt (Lunneblad, 2006).  

 

Min intervjustudie visade på strategier för att främja mångfald och olikhet. I en 

förskolegrupp lånades böcker konsekvent på temat olikhet, i en annan grupp köptes 

lekmaterial in där olikhet tydliggjordes. En tredje grupp hade i arbetet med andra länder 

arbetat med fokus på olikhet. Förskollärarna arbetade på olika sätt enligt läroplanens mål 

och intentioner för att barnen skulle utveckla känsla och respekt för andra och andras 

kulturer. Att förskollärarnas förhållningssätt också kännetecknades av signalera öppenhet 

tydliggjordes genom deras sätt att tala om integration som en förståelse och acceptans för 

mångfald och olikhet.  

 

6.3 Möjligheter 

Ett förhållningsätt som kännetecknas av öppenhet skapar möjligheter. Hurley et al. (2013) 

studie visade att öppenhet kan leda till att nya former för föräldrasamverkan kan växa 
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fram. Mångkulturella fester och sång på flera språk är två exempel från min studie som 

visar vad som kan växa fram genom ett öppet förhållningssätt.  

Min studie visade även hur attityden i en förskolegrupp kan vändas genom 

förhållningssättet i kommunen. I en förskola som inte hade haft bruna eller mörkhyade 

barn förändrades attityden hos ”de svenska” barnen när kommunen började blanda barn 

med olika kulturella bakgrunder. En god integration i förskolan där alla är tillsammans och 

trivs motverkar rasism! 

 

Examensarbetets syfte var att se vilka problem och utmaningar förskollärare möter i 

integrationsarbetet och vilka strategier de använder sig för att lösa olika svårigheterna. 

 

Två av studiens förskollärare arbetade på förskolor där det fanns ett större antal barn med 

annan kulturell bakgrund än de övriga förskolorna. Intervjuerna med dem visade på större 

erfarenhet av barn med annan kulturell bakgrund. På dessa förskolor fanns också tydliga 

strategier kring modersmålsstöd.  

 

AKK som från början användes för barn med särskilda behov har fått ett stort genomslag i 

den svenska förskolan. Det gör att förskollärare och förskolor nu bättre än tidigare har en 

allmän förberedelse för att ta emot barn med annan kulturell bakgrund.  

 

Lunneblad pekar i flera av sina studier på hur den svenska förskolan lyft fram likheter mer 

än olikheter. När förskolläraren ”Anna” i min studie säger att de nog bygger mot likheter 

mer än olikheter finns en osäkerhet om de gör rätt, för hon tillägger ”jag hoppas vi tänker 

rätt då?”. Jag anser att min studie visar att förskolor och förskollärare på flera sätt vågar 

lyfta fram olikhet och mångfald. Samtidigt anar jag en osäkerhet kring hur mycket 

olikheterna ska lyftas fram. Bozarslan lyfter i sin bok Möte med Mångfald fram betydelsen 

av att inte förneka olikheterna. Om vi försöker sudda ut olikheter gör vi dem till farliga 

avvikelser som vi inte vågar visa öppet eller vara stolta för, påstår hon. Olikhet i kultur 

såväl som i personlig stil gör livet rikare och mer spännande. ”Att släta över olikheter 

motverkar en lyckad integration” är Bozarslan slagord (Bozarslan, 2001).  

 

Min reflektion är att här att det finns en utvecklingsmöjlighet i den kommun där jag 

genomfört min studie och att arbetet med mångfald och olikhet kan utvecklas ytterligare. 

Det är även min tydligaste slutsats från min intervjustudie. Förskolan utvecklas successivt 
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och blir allt bättre på att ta emot barn med annan kulturell bakgrund. Arbetet med mångfald 

och olikhet tar sig olika konkreta uttryck men behöver fortsätta att utvecklas. Det finns en 

viss osäkerhet inför hur olikheterna ska få komma fram. Där skulle utbildningsinsatser 

kunna sättas in så att förskollärarna blir mer trygga i sitt förhållningsätt.  

 

7. Diskussion av kategorisering och metod 

Som en förtydligande kommentar av respektive kategorisering i resultatredovisningen vill 

jag tillägga att: 

 

Förskolans verksamhet är styrd av övergripande mål som personalen gemensamt strävar 

efter att förverkliga. Problem måste tydliggöras, svårigheter måste övervinnas för att målen 

ska kunna nås. När jag väljer att skriva om ett problem som en utmaning finns en tro på att 

det går att lösa problemet. 
 

Strategier är förskollärarens arbetssätt och metod för att hjälpa barn med annan kulturell 

bakgrund att integreras i verksamheten. Möjligheter handlar om olika tänkbara vägar att nå 

målet (integration). Möjligheter finns alltid, men kan inte förverkligas om förskolläraren 

inte har fått strategier för kunna arbeta mot målet.  

 

Varje konkret situation kan inte förutses men en personalgrupps grundhållning och 

förhållningssätt ger hjälp att inte bara skapa goda relationer med barn och föräldrar utan 

också hitta goda praktiska lösningar. Ett genomreflekterat förhållningssätt är en strategi 

visade min studie.    

 

Under mina intervjuer använde jag mig av ljudupptagning via mobiltelefon.  

Fördelen med denna metod var att transkriberingen gav mig möjlighet att få fram en exakt 

utskrift av samtalets olika frågor och svar. Dessa utskrifter kunde jag sedan analysera. Vid 

minsta osäkerhet om hur transkriberingens text skulle tolkas kunde jag gå tillbaka till 

ljudfilen för att kontrollera svaret. För mig var det också viktigt att kunna lyssna igenom 

ljudupptagningarna som ett sätt att läsa in mig på materialet jag skulle bearbeta i min 

analys. 

.  

Innan genomförandet av intervjuerna var jag lite nervös eftersom jag intervjuat väldigt få 

personer tidigare. Men det gick bättre än förväntat. Relativt snabbt blev det ett avslappnat 
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samtal med informanten och jag såg ingen nackdel i att vara själv av genomförandet av 

intervjuerna. Jag kunde även märka att jag blev säkrare ju flera intervjuer jag genomförde.  

 

Avslutningsvis vill jag tillägga att de intervjuer jag genomfört inte ger en generell bild av 

hur förskollärare arbetar för att integrera barn med annan kulturell bakgrund in i förskolan. 

Denna intervjustudie genomfördes under en kort period på fem förskolor. Resultaten 

bygger på mina respondenters svar av sina erfarenheter av och upplevelser kring 

integration. 

 
 
8. Förslag till vidare forskning 

I min studie är det förskollärares perspektiv kring arbetet med integration som är i fokus. 

Det skulle också vara intressant att studera integration utifrån vårdnadshavarnas perspektiv 

för att få veta hur de upplever mötet med förskolan.  

 

 

9. Slutsats  

I arbetet med barn som en annan kulturell bakgrund finns de största problemen i 

kommunikationen med barn och föräldrar. Förskollärarna tänker positivt om mångfald och 

olikhet och försöker hela tiden konkretisera mångfaldsperspektivet i det vardagliga arbetet 

med barnen samt är positiva till kunskap som förbättrar kulturförståelsen. 
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Informationsbrev för intervjustudie 
 
Jag heter Nikita Thorsell och studerar på förskollärarprogrammet vid Högskolan i Gävle. 
Nu under höstterminen ska jag skriva mitt examensarbete. Syftet med examensarbetet är 
att undersöka hur förskollärare arbetar med att integrera 3-6 år gamla barn med annan 
kulturell bakgrund in i förskolans verksamhet. För att undersöka detta planerar jag att 
genomföra en intervjustudie med förskollärare på olika förskolor i Sandvikens kommun.  
 
Jag kommer att genomföra intervjuerna med hjälp av ljudupptagning. Intervjuerna följer 
riktlinjerna för god forskningssed. Svaren kommer endast att behandlas av mig och min 
handledare Johan Liljestrand och är endast ett arbetsmaterial där resultatet redovisas i 
examensarbetet. De förskollärare som intervjuas kommer att ha fingerande namn så ingen 
person kommer att kunna identifieras (Vetenskapsrådet, 2017).  
 
Det intervjufrågor som kommer ställas är: 
Finns barn här på förskolan som har en kulturell bakgrund, annorlunda från den typiskt 
svenska/majoritetssamhället? 
Om ja, vilka grupper? 
Om, ja på fråga 1 arbetar ni för att stödja eller få med dem i svenska majoritetssamhället? 
Om ja, kan du berätta hur ni gör? 
Finns skillnad för hur ni arbetar med olika minoritetsgrupper? 
 
Intervjun kommer att ta cirka 30 minuter att genomföra.  
Jag hoppas en eller två förskollärare från din förskola har möjlighet att delta i den här 
studien.  
Ur studie- och forskningssynpunkt är er medverkan värdefull.  
 
Har du några frågor så kan ni ta kontakt med mig via telefon XXX eller på mail: XXX 
 
Även min handledare Johan Liljestrands kan besvara eventuella frågor. Han nås på XXX 
eller på mail: johan.liljestrand@hig.se 
 
Jag skulle vara tacksam om ni senast den 20 oktober kan ge mig besked om ert deltagande 
i intervjustudien. 
  
Med vänlig hälsning 

 
Nikita Thorsell 
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Bilaga - Intervjuguide  

 
Hur länge har du arbetat som förskollärare?  
 
Finns barn här på förskolan som har en kulturell bakgrund, som skiljer sig från det typiskt 
svenska majoritetssamhället? 
 
Om ja, vilka grupper? (Hur många totalt och från respektive land?) Hur många är 
nyanlända och vilka andra barn har en annan kulturell bakgrund.  
 
(Om, ja på fråga 1) Hur arbetar ni för att stödja dem/ få dem att fungera i svenska 
samhället? Kan du berätta hur ni gör?  
 
Finns det delar i ert arbete som ni nu har förändrat på grund av att andelen nyanlända barn 
ökat?  
 
Är det något ni gör annorlunda nu än tidigare? I så fall vad? och varför? 
Har ni erfarenhet av några problem? T.ex. som språk och kommunikation, missförstånd 
etc.  Om ja berätta.  
 

Har antalet barn som är nyanlända ökat på senare år på din förskola?   

 
Finns skillnad för hur ni arbetar med olika minoritetsgrupper? 
 
Har du fått någon utbildning för att möta barn med annan kulturell bakgrund?  
Tycker du att det behövs särskild utbildning för arbetet med den gruppen barn 
 

 
 


