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Sammanfattning  
Det övergripande syftet med den här studien var att undersöka hur förskollärare i två olika 

kommuner talar om sitt arbete med att ta emot och inkludera nyanlända barn i förskolan. I studien 

har jag redogjort för hur förskollärarna beskrev organisationen kring sitt mottagande och sin 

inkludering och vad förskollärarna diskuterade som möjliga hinder och möjligheter i arbetet med att 

inkludera nyanlända barn. Jag har också undersökt vilka resurser som förskollärarna beskrev att de 

använde sig av eller önskade få mer av i detta arbete. Slutligen redogör denna studie också för 

förskollärarnas uttalanden om hur de tolkade begreppet likvärdighet. Studien är skriven utifrån ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv. Jag utgår från att kunskap skapas genom människors 

interaktion och att såväl kunskap som sanningar konstrueras i olika sociala och kulturella 

sammanhang. I studien har jag intervjuat 6 förskollärare. I varje kommun besökte jag två olika 

förskolor och höll en singelintervju och en parintervju i varje kommun. Efter insamlandet av min 

empiri så har materialet analyserat med kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i tre olika 

huvudteman som jag har valt att kalla för: Organisering av mottagande och inkludering, Inkludering 

i barngrupp och Möjligheter och hinder för inkludering. Resultaten av studien visar att 

förskollärarna i de olika kommunerna beskrev sitt mottagande och sin inkludering av nyanlända 

barn på olika sätt. Förskollärarna i kommun Syd talade om de nyanlända barnen som en specifik 

grupp som erbjöds speciella rutiner bl.a. i form av hembesök och ett särskilt välkomstsamtal med 

tolk. Förskollärarna i kommun Nord poängterade att de nyanlända barnen inte behandlades på något 

speciellt sätt utan att de togs emot och erbjöds samma rutiner som alla andra barn på förskolan. 

Resultatet visar också på pedagogers viktiga uppgift att hjälpa nyanlända barn att få tillträde till 

lekgemenskap och förskolebarns uppgift att välkomna och bjuda in nyanlända barn i sin 

lekgemenskap. Vidare visar studiens resultat att det finns faktorer som utgör såväl möjligheter som 

hinder för att kunna inkludera nyanlända barn. Några av dessa faktorer diskuteras utifrån 

rubrikerna: Bemötande av nyanlända barn samt kommunala riktlinjer och likvärdighet. Till sist 

visar studiens resultat på att förskolan som en inkluderande praktik utgör starten för en god 

integration. 
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Inledning  
 

”Hon är väldigt pratig, hon pratar, pratar och pratar hela tiden, sen går hon och pratar 

med de andra barnen på arabiska och sen tittar hon på mig och säger ”jag pratar med 

dem, de svarar inte!” Hon tror hela tiden att de förstår vad hon säger fast de inte gör 

det. ”Jag vill leka med dem, jag får inget svar!” Och sen jag gick och översatte till 

tjejerna och jag sa att ”vet ni vad hon vill säga till er?”, ”Hon vill leka med er”. ”Ja, 

men vi ser att hon pratar, men vi förstår inte vad hon säger”. ”Men är det så att ni vill 

leka med henne?”. ”Mmm”. Så då går vi tillsammans och jag underlättar för de andra 

att de förstår vad hon vill leka.” Fatima 

 

Citatet ovan är ett utdrag från min intervju med den arabisktalande förskolläraren Fatima som 

arbetar på förskolan Krokodilen i kommun Nord. Citatet beskriver hur Fatima hjälper ett nyanlänt 

barn att bli socialt inkluderat i lekgemenskap tillsammans med andra barn på förskolan. Fatima är 

en av de totalt sex förskollärare som jag intervjuat angående dessa förskolors arbete med att ta emot 

och inkludera nyanlända barn i sin verksamhet. Denna studie handlar specifikt om inkludering av 

nyanlända barn i svenska förskolor. Antalet nyanlända barn i Sverige har succesivt ökat mellan år 

2010 - 2015. Av tabellen här nedan kan ni se statistik på hur många barn, mellan 0 - 18 år, som sökt 

asyl i Sverige under 2000-talet. I statistiken ingår såväl ensamkommande barn som barn som sökt 

asyl tillsammans med familjemedlemmar.  

 

1 

 

                                                   
1http://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac3871598173/1460036885615/Asyls%C3%B6kande+till+

Sverige+2000-2015.pdf. Och http://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac3871598173/1460036885615 

/Asyls%C3%B6kande+till+Sverige+2000-2015.pdf. 

 

Asylsökande barn i Sverige
År Antal asylsökande barn

2000 4830

2002 9408

2005 4798

2010 10 495

2012 14 151

2013 16 452

2014 23 110

2015 70 384

2016 (1 jan - 1 nov) 9 300

http://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac3871598173/1460036885615/Asyls%C3%B6kande+till+Sverige+2000-2015.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac3871598173/1460036885615/Asyls%C3%B6kande+till+Sverige+2000-2015.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac3871598173/1460036885615%20/Asyls%C3%B6kande+till+Sverige+2000-2015.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac3871598173/1460036885615%20/Asyls%C3%B6kande+till+Sverige+2000-2015.pdf
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Under förra året, år 2015, kom över 70 000 barn till Sverige för att söka asyl. Det ökande antalet 

nyanlända barn i Sverige har utmanat det svenska skolsystemet. Frågor som berör hur vi på bästa 

sätt ska ta emot och inkludera dessa barn i skola och förskola har aktualiserats. Det svenska 

samhället blir allt mer mångkulturellt och svenska skolor och förskolor behöver hitta former för att 

bemöta och inkludera alla dessa människor i sina verksamheter. Enligt Vetenskapsrådets rapport 

(2015) har det forskats mycket om likvärdighet och inkludering inom skolan men liknande 

forskning saknas som berör förskolan. I denna studie kommer jag att fokusera på förskolan. Mer 

forskning behövs på hur förskollärare kan organisera sitt mottagande och inkluderande av 

nyanlända barn i förskolan utifrån ett likvärdighetsperspektiv. Vi behöver undersöka hur man skulle 

kunna mäta förskolors kvalitet och likvärdighet med fokus på de nyanlända barnen och hur man kan 

jämföra olika barns möjligheter till lek och lärande. I denna studie kommer jag att undersöka på 

vilket sätt som nyanlända barn blir inkluderade och vilken form av resurser som förskollärarna 

använder i detta arbete. Studien är skriven utifrån ett likvärdighetsperspektiv – ett perspektiv som 

framhåller alla människors lika värde och rättigheter. Jag anser att nyanlända barn ska ha likvärdiga 

möjligheter som övriga förskolebarn till lek och lärande i förskolan. Genom denna intervjustudie 

hoppas jag kunna bidra till detta forskningsområde. 

 

Syfte och frågeställningar  
Denna studie syftar till att undersöka hur förskollärare i två olika kommuner beskriver sitt arbete 

med att ta emot och inkludera nyanlända barn i förskolan. Studien fokuserar på förskollärarnas 

berättelser och utgår från ett likvärdighetsperspektiv. Studien utgår från följande frågeställningar: 

 

1) På vilket sätt beskriver förskollärarna att de organiserar mottagandet och 

inkluderingen av nyanlända barn i förskolan? 

2) Vilka faktorer framkommer i förskollärarnas tal som viktiga och/eller utmanande 

för möjligheterna att inkludera nyanlända barn i förskolan? 

3) Vilken typ av resurser uttrycker förskollärarna att de behöver för att kunna 

inkludera och därmed möjliggöra att nyanlända barn kan leka och lära på lika villkor 

som övriga förskolebarn? 

4) Hur förklarar förskollärarna begreppet ”en likvärdig förskola”?  
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Bakgrund 
Detta avsnitt syftar till att ge dig som läsare en djupare inblick i studiens problemområde. Här 

nedan följer en kort sammanfattning av den forskning som finns på nyanlända barn i skola och 

förskola samt rapporter som diskuterar begreppet ”likvärdighet i förskolan”.  

 

Zetterqvist Nelson och Hagström (2016) har skrivit en sammanfattande forskningsrapport om vilka 

utmaningar som finns i det svenska mottagningssystemet för nyanlända barn och ungdomar. Ett av 

kapitlen berör nyanlända barns mottagande i förskola och skola och redogör för den forskning som 

finns inom detta område. Författarna konstaterar att det endast finns ett fåtal studier som berör 

nyanlända barn i förskolan som t.ex. Lunneblad (2013) och (2014) och Skaremyr (2014). 

Zetterqvist Nelson och Hagström (2016) klargör att det är kommunernas ansvar att ordna med 

stödinsatser för nyanlända barn och ungdomar som är under 20 år och som vistas i kommunen.  

Författarna skriver att ”Alla barn mellan 3 och 18 år som är bosatta i Sverige har rätt till skola och 

barnomsorg oavsett om de är folkbokförda i kommunen eller inte” (s.28) och ”Asylsökande barn 

har rätt till allmän förskola och förskoleklass i minst 15 timmar i veckan” (s.28). Nyanlända barn i 

skolåldern blir oftast placerade i någon form av förberedelseklass innan de placeras i vanliga 

skolklasser. Yngre barn blir däremot oftast direktintegrerade i förskolan. Men även här finns det 

undantag. Vissa kommuner har speciella förskolor eller avdelningar för asylsökande barn. Vidare 

redogör Zetterqvist Nelson och Hagström för den forskning som finns på nyanlända barns, samt 

barn som ännu inte lärt sig så bra svenska, deltagande i lek bl.a. Skaremyr (2014) och Häll (2013). 

Skaremyr och Häll menar att barn som ännu inte behärskar det svenska språket använder en 

mångfald av multimodala uttryckssätt, såväl verbal som ickeverbal kommunikation i samspelet med 

andra barn på förskolan. Häll (2013) framhåller att det är viktigt att barn som har svårigheter att tala 

svenska får tillgång till lekgemenskap på förskolan då barnen lär av varandra genom att interagera 

på olika sätt. Häll påpekar också att förskolans pedagoger har ett viktigt uppdrag att fungera som en 

resurs i leken och hjälpa dessa barn att bli accepterade som lekkamrater. 

 
Det svenska skolsystemet ska enligt Vetenskapsrådet (2015) bygga på likvärdighet där alla barn ska 

erbjudas lika tillgång till skola av hög kvalitet. Enligt Skollagen kan likvärdighet beskrivas utifrån 

tre olika aspekter: att alla barn har tillgång till utbildning, att utbildningarna har en genomgående 

hög och lika kvalitet sinsemellan samt att utbildningarna fungerar kompenserande 

(Vetenskapsrådet, 2015). I förskolans läroplan står att ”Skollagen föreskriver att utbildningen i 

förskolan ska, varhelst den anordnas, vara likvärdig. Normerna för likvärdigheten anges av de 

nationella målen, och förskolan ska arbeta för att nå dessa mål” (Skolverket, Lpfö 98, rev. 2016, 

s.5). Både förskolor och skolor är också tänkta att fungera kompenserande med syftet att försöka 
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minska sociala och utbildningsmässiga skillnader mellan barnen (Vetenskapsrådet, 2015). 

Forskning visar att barn som tillhör familjer med låg socioekonomisk status har svårare att lära och 

utvecklas i skolrelaterade ämnen än barn som växer upp i familjer med hög socioekonomisk status. 

Enligt forskning så utgör "barn från missgynnade förhållanden, för minoritetsgrupper och barn från 

migrantfamiljer" (Vetenskapsrådet, 2015, s.22) de som är i speciellt behov av att få del av 

förskoleverksamhet. Brister i förskolors kvalitet och likvärdighet drabbar därmed speciellt dessa 

utsatta grupper eftersom kvalitetsbristerna tenderar att bibehålla sociala och utbildningsmässiga 

skillnader mellan barn med olika bakgrund. 

 

Från och med år 1997 tillhör den svenska förskolan utbildningsväsendet och är det första steget i det 

svenska skolsystemet (Vetenskapsrådet, 2015). I och med att förskolan nu är en del av 

utbildningssystemet så anser Vetenskapsrådet att förskolans likvärdighet bör studeras på liknande 

sätt som inom den vanliga skolan. Det är dock svårt att veta hur man ska kunna mäta likvärdighet i 

förskolan när förskolan inte har kunskapskrav på samma sätt som inom skolan. I skolor mäts 

likvärdighet oftast utifrån elevernas prestationer och betyg och eftersom förskolans verksamhet inte 

handlar om att bedöma barns kunskaper så måste förskolors likvärdighet studeras på andra sätt. 

Forskning behövs därmed på vad likvärdighet inom förskolan kan vara och vi behöver hitta metoder 

för att mäta likvärdighet (Vetenskapsrådet, 2015). Ett sätt att värna om likvärdighet mellan skolor 

eller förskolor är att kommunen upprättar en gemensam plan för hur kommunens skolor respektive 

förskolor bör agera i olika specifika frågor. Flera kommuner och regioner har också arbetat fram 

gemensamma riktlinjer och rekommendationer för hur man vill att samtliga aktörer inom regionen 

ska arbeta med mottagande och inkludering av nyanlända barn och ungdomar. Som exempel kan 

jag nämna Regionförbundet Östsam som år 2013 gav ut rapporten ”Likvärdig introduktion för 

samtliga nyanlända barn och ungdomar: Regionala rekommendationer för Östergötland samt 

Tranås”. Som titeln avslöjar är förhoppningen att dessa utarbetade rekommendationer ska garantera 

att nyanlända barn och ungdomar ska få ett likvärdigt mottagande och en likvärdig introduktion 

oavsett i vilken kommun i länet som de bor i.  
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Tidigare forskning  
I detta avsnitt redogör jag för tidigare forskning, såväl nationell som internationell, som har relevans 

för min studie. Studierna berör nyanlända barn och skolelevers möte med ett främmande skol- 

respektive förskolesystem i för barnen ett nytt och främmande land. Först presenterar jag två studier 

som specifikt berör förskolans praktik medan resterande studier handlar om äldre barn och elever i 

skolsammanhang. Forskning om nyanlända barn i förskoleåldern är mycket begränsad. Därmed har 

jag valt att även redogöra för studier som berör äldre barn inom skolan. Sammanfattningsvis visar 

forskningen på betydelsen av lek, vänskap och sociala relationer som en förutsättning för lärande 

och utveckling för såväl de yngre som de äldre barnen. Forskningen visar också vilka faktorer det 

som lärare är viktigt att tänka på i arbetet med nyanlända barn samt belyser olika perspektiv på 

likvärdighet och inkludering. 

 

Lek och lärande i förskolan 
Lek och vänskap har visat sig vara av stor betydelse för barns välmående och inkludering i 

förskolan. Tang och Adams (2010) har gjort en studie där de har följt två asiatiska barn som nyligen 

anlänt till England där de börjat i en engelsk förskola. Studiens syfte var att undersöka lekens 

betydelse för att nyanlända barn ska få positiva upplevelser av lärande i förskolan. Författarna har 

observerat och fört fältanteckningar över barnens lek under nio månader. Tang och Adams har även 

samtalat med föräldrarna när de lämnat och hämtat sitt barn på förskolan. Studiens resultat visar att 

det har stor betydelse för de nyanlända barnen, att de får del av lekgemenskap och får vänner på 

förskolan. Barnen visade stor glädje över att de fått nya vänner som gjorde att de succesivt 

utvecklade sin kommunikativa förmåga och blev allt mer självsäkra i att våga prata engelska. 

Författarna poängterar att det är viktigt att informera föräldrar till nyanlända barn, så att också de 

förstår betydelsen av lek och positiv social gemenskap för barnens utveckling och lärande.  

 

Agbenyega och Peers (2010) har gjort en studie om inkludering av nyanlända barn ur ett 

föräldraperspektiv. De har intervjuat 15 nyanlända afrikanska föräldrapar om hur de upplevt deras 

barns välmående och inkludering i australienska förskolor. Föräldrarna fick svara på frågor som 

berörde deras uppfattningar om barnens möjligheter till ett likvärdigt bemötande i form av lika 

deltagande, tillhörighet och omsorg. Resultaten av studien visade att föräldrarna var missnöjda med 

förskolorna och att de ansåg att pedagogerna inte bedrev någon inkluderande praktik. Agbenyega 

och Peers skriver att föräldrarna kände sig diskriminerade eftersom de upplevde att deras barn 

särbehandlades i förhållande till de andra barnen och att personalen inte gensvarade på deras barns 

behov. Författarna påpekade att studiens resultat endast visar ett exempel hur några 
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migrantföräldrar upplever några av Australiens förskolor och bör inte generaliseras till att gälla alla 

nyanlända föräldrars uppfattningar om landets samtliga förskolor. Studien är relevant för min studie 

i förhållande till att den är skriven utifrån ett likvärdighetsperspektiv. Föräldraperspektivet som ges 

i denna studie är således inget som jag kommer återkoppla till vidare 

 

Betydelsen av vänskap för nyanlända elever i skolan 
Flera studier som berör nyanlända elever i skolan har visat att vänskapsrelationer har stor betydelse 

för elevernas trivsel, vilket påverkar elevernas lärande i skolan. Nyanlända elever tenderar att söka 

sig till andra personer som de upplever att de har något gemensamt med som t.ex. en liknande 

kulturell eller språklig bakgrund eller att de har en gemensam erfarenhet av att vara nyanländ.  

De Heer, Due, Riggs och Augoustinos (2016) har undersökt hur nyanlända elever i Australien 

hanterar och påverkas av att förflyttas till och inkluderas i en vanlig skolklass. Tidigare har dessa 

barn gått i en specialklass för nyanlända barn som ännu inte kan prata engelska, med syftet att de 

ska lära sig lite engelska innan de inkluderas i vanliga skolklasser. Författarna skriver att 

specialklasserna för nyanlända barn i Australien är integrerade i samma skollokaler som den vanliga 

skolan. Efter att barnen gått i specialklassen för nyanlända så blir de utplacerade på olika skolor då 

de ska inkluderas i en vanlig skolklass. Författarna har gjort intervjuer med 15 nyanlända barn 

mellan 5 – 13 år. Varje barn har intervjuats en gång under tiden de gick i specialklassen och en gång 

efter förflyttningen till en vanlig skolklass. Nio av barnen tillhörde de lägre klasserna till och med 

årskurs två, d.v.s. barn mellan 5 – 8 år, medan sex av de intervjuade barnen gick i klasserna tre – 

sju. Resultatet av den första intervjun med barnen visade att de var positiva och glada att få gå till 

specialklassen där de fick möjlighet att träffa sina vänner, leka och lära sig nya saker (De Heer, 

Riggs & Augoustinos, 2016). Barnen beskrev också att de tyckte vänskap är viktigt men att 

processen att bygga nära vänskapsband är svår. Många av barnen oroade sig också inför övergången 

till en vanlig skolklass just på grund av svårigheten att hitta nya vänner. Barnen oroade sig också 

över hur det skulle gå att prata korrekt engelska samt uttryckte en förväntad saknad till de gamla 

kompisarna och lärarna som nu utgjorde deras stöttande nätverk. Resultatet av den andra intervjun, 

visade att övergången till en ny klass var svår, både på grund av barnens saknad av den gamla 

klassen och vännerna där, men också vad gäller att förstå och hänga med i undervisningen. 

Författarna skriver att barnen dock fortsatte att ha en positiv grundsyn på skolan men att barnens 

uppfattningar om övergången och trivseln till största delen berodde på hur barnen lyckats hitta nya 

vänner. Barnen verkade vara mer stressade över att hitta nya vänner än att de hade svårigheter med 

det engelska språket. Vidar skriver De Heer, Riggs & Augoustinos att de barn som blev förflyttade 

till andra skolor än den som de tidigare gått på i specialklassen, tenderade att söka sig till andra barn 

som hade en liknande kulturell eller språklig bakgrund. De barn som gick kvar på samma skola som 
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specialklassen försökte däremot att bevara de vänskapsband de redan börjat bygga på där, snarare 

än att de aktivt sökte sig till personer med liknande bakgrund. Vidare beskrev de nyanlända barnen 

att deras favoritämnen i skolan ofta var ämnen som t.ex. idrott, bild och musik, där barnen kunde 

känna att de kunde prestera lika bra som övriga elever. Detta berodde på att de praktiska och 

estetiska ämnena inte kräver samma kunskaper i att tala engelska. 

 

Skowronski (2013) har studerat nyanlända elever i skolan. Hon har skrivit en doktorsavhandling där 

hon undersöker hur äldre nyanlända elever blir socialt inkluderade i svenska skolor. Författaren har 

intervjuat 29 elever mellan årskurs sex upp till gymnasiet på olika skolor i Malmö. Resultatet av 

studien visade att elever som fastnar i särskilda undervisningsgrupper, så kallade 

förberedelseklasser, tenderar att påverkas negativt av dem genom stigmatisering. Författaren menar 

att eleverna blir till offer för skolornas organisation med förberedelseklasser då de inte kan påverka 

sin egen situation och ta sig vidare i sin utbildning. Däremot visade resultatet också på flera positiva 

exempel då eleverna själva kunde påverka sin situation och arbetade för att bli socialt inkluderade i 

skolan. Skowronski skriver att eleverna i första hand sökte sig till andra elever som hade liknande 

erfarenheter av att vara nyanländ och att inte kunna det svenska språket. Författaren tolkar detta 

som ett sätt för eleverna att skydda sig från att bli exkluderade från social gemenskap av de övriga 

skolkamraterna.  

 

Bemötande av nyanlända barn och elever  
Bacakova (2011) har gjort en studie om nyanlända elevers möte med det tjeckiska skolsystemet. 

Bacakova utgår från ett likvärdighetsperspektiv då hon vill undersöka i vilken utsträckning som de 

nyanlända elevernas skolgång kan anses vara likvärdigt övriga elevers möjligheter till lärande 

beroende på graden av delaktighet i undervisningen. Forskaren har intervjuat totalt 18 skolelever 

och deras föräldrar i sex olika familjer. Vidare gjordes även intervjuer med elevernas lärare och de 

socialarbetare som samarbetade med familjerna samt analyser av dokument och observationer. 

Resultatet visade att eleverna upplevde olika svårigheter i skolan vilka påverkade graden av 

delaktighet i undervisningen. Bacakova skriver att svårigheterna berodde på flera olika faktorer 

såsom bristande kunskaper hos lärarna d.v.s. hur man bör undervisa barn med olika kulturella 

bakgrunder och svårigheter att få en god dialog och samverkan med elevernas föräldrar. Ett annat 

problemområde var att lärarna saknade information om barnens tidigare kunskaper och skolgång. 

Lärarna önskade därmed att de skulle få en bättre informationsöverföring mellan barnets tidigare 

skola och den nuvarande skolan.  
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Guang-Lea Lee (2003) har skrivit en artikel där hon har listat en rad olika punkter som är bra att 

tänka på för lärare som ska undervisa nyanlända immigrerade koreanska barn i skolan. I artikeln ger 

författaren en rad rekommendationer och goda råd som kan anses vara starkt normerande. Vissa av 

dessa punkter anser jag ändå att man kan se som allmängiltiga och generalisera till att vara goda råd 

för alla lärare och pedagoger som har nyanlända barn i sina klasser och förskolegrupper. Lee (2003) 

skriver att lärare behöver visa intresse för och vara nyfiken på barnets hemkultur samt ta reda på 

barnets personliga psykologiska, sociala och kulturella bakgrund. Författaren anser att det är viktigt 

att läraren tar reda på vilka betydande skillnader som finns mellan kulturen i barnets hemland och 

det nuvarande landets kultur. Det är också viktigt att undersöka såväl miljömässiga som 

psykologiska skillnader mellan kulturerna. Det kan t.ex. handla om olika typer av skolsystem eller 

värdesystem eller hur förhållandet är mellan elev och lärare och mellan lärare och föräldrar. Läraren 

behöver också uppmuntra barnet till en flerkulturell identitet för att undvika att barnet slits mellan 

flera olika kulturella världar. Slutligen anser Lee att lärare bör inbjuda föräldrar som har svårt med 

det engelska språket att komma på möten där de får undervisning om språket och den amerikanska 

kulturen. Författaren har också en idé om att immigrerade föräldrar kan tillfrågas att agera som 

mentorer för andra nyanlända familjer som kommer till skolan eller förskolan. 

 

Teori och begrepp 

Socialkonstruktionism  
Denna studie utgår från socialkonstruktionism som teoretiskt perspektiv och ontologisk 

utgångspunkt. Socialkonstruktionister menar att världen är socialt konstruerad och kontextberoende 

(Berger & Luckman,1991). Kunskap och sanning antas skapas i olika historiska och kulturella 

sammanhang. Socialkonstruktionister anser också att språket har en betydande roll och att det är 

genom människors interaktion som kunskap skapas (Burr, 2004). Bryman (2002) bekräftar detta 

och påpekar att det finns en ständig pågående process av konstruktion och rekonstruktion av den 

sociala världen av och mellan människor. Socialkonstruktionism kan sägas vara motsatsen till 

positivism (Burr 2004; Bryman, 2002) Positivister anser att det finns en objektiv verklighet som vi 

kan uppleva och studera via våra sinnen. I och med min socialkonstruktivistiska utgångspunkt vill 

jag undersöka hur förskollärare konstruerar bilden av ett gott mottagande och hur man bör inkludera 

nyanlända barn i förskolan. Här nedan kommer jag att definiera några för studien viktiga begrepp 

som t.ex. nyanländ, integration och inkludering samt likvärdighet. 
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Nyanländ 
Från och med januari 2016 infördes en ny definition av ”nyanländ elev” och ”förberedelseklass” i 

Skollagen (Zetterqvist Nelson & Hagström, 2016). I "Skolverkets allmänna råd med kommentarer: 

Utbildning för nyanlända elever" (2016) definieras nyanländ elev på följande sätt: "Med nyanländ 

elev avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i landet eller ska anses 

bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det kalenderår då hon 

eller han fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i 

landet" (s.8). I sin rapport "Nyanlända och lärande" sammanfattar Vetenskapsrådet (2010) den 

tidigare definitionen av begreppet nyanlända elever. Nyanlända elever definierades då som barn 

mellan 6 – 18 år som har invandrat till Sverige, börjat i svensk skola och saknar grundläggande 

kunskaper i svenska språket. Definitionen inbegrep alla barn som invandrat till Sverige oavsett 

orsaken till invandringen och hur de kommit hit. I och med införandet av den nya definitionen av 

nyanländ (Zetterqvist Nelson & Hagström, 2016) som avser barn från sex år och uppåt, exkluderas 

yngre barn och därmed förskolebarn ur denna definition. Detta blir problematiskt då jag vill 

diskutera begreppet nyanlända barn i förskolan. I min studie definierar jag dock nyanlända barn 

som alla barn som tidigare bott utomlands, men som nu kommit till Sverige med avsikten att bosätta 

sig här och som påbörjat svensk utbildning inom förskola eller skola samt saknar grundläggande 

kunskaper i det svenska språket. I mina intervjuer har jag inte fokuserat på hur länge barnen har 

befunnit sig i Sverige. Fokus har istället varit på de barn som pedagogerna definierar som nyanlända 

barn och som börjat i svensk förskola samt att de är nya för det svenska språket och den svenska 

kulturen. 

 

Integration och inkludering 
I diskussionen om mottagandet och bemötandet av nyanlända barn i förskolan är integration och 

inkludering viktiga begrepp. Westin (2008) skriver att "ett centralt kriterium på en fungerande 

integration är delaktighet och deltagande på arbetsmarknaden, inom skolsystemet, föreningslivet 

och det politiska systemet" (s.45). Författaren menar att en lyckad integration innebär att alla 

människor oavsett etnisk bakgrund har möjlighet att "delta i samhällslivet på jämlika villkor" (s.45) 

och att det inte finns några såväl avsiktliga eller oavsiktliga hinder för detta. UNHCR (2009) har 

sammanställt en rapport där de har kartlagt hur några olika europeiska länder definierar och arbetar 

med integration. UNHCR skriver att många av de europeiska länder som de har undersökt har 

definierat begreppet integration i olika policy och strategidokument snarare än i någon lag. 

Begreppet integration beskrivs ofta utifrån olika indikatorer på integration, vad syftet är med 

integration samt hur regeringen ska göra för att uppnå integration. Integration kan både beskrivas 

som en pågående process och som ett resultat när någon blivit fullt integrerad. UNHCR (2009) har 
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listat fem indikatorer som de menar ska vara uppfyllda för att en person ska anses ha blivit fullt 

integrerad. 1) Att den nyanlända personen har lärt sig tala ett eller flera av landets officiella språk, 

2) att personen deltar i samhällslivet, 3) att personen har fått anställning, 4) att personen har 

anpassat sig till den nya kulturen och 5) att det inte finns några getton med personer med utländsk 

bakgrund. I denna studie kommer jag relatera till begreppet integration som en process som 

nyanlända människor genomgår när de blir allt mer delaktiga i det svenska samhället och kan delta i 

samhällslivet på likvärdiga villkor som övriga samhällsmedborgare. I analysen kommer jag att 

diskutera förskolan som en arena för integration. 

 

Inkludering är ett begrepp som alltmer har kommit att användas i forskning om specialpedagogik. 

Nilholm (refererad i Hultén, 2013) förklarar att inkludering handlar om gemenskap, delaktighet och 

att få vara en del av en grupp och inte om placeringar. Han menar att helheten, d.v.s. skolan ska 

anpassas efter delarna d.v.s. eleverna och inte tvärtom. I boken ”inkluderande undervisning” 

beskriver Nilholm och Göransson 5 viktiga aspekter av inkludering. 1) Att alla elever ryms inom 

ordinarie skolverksamhet och undervisning och att inga speciella system eller särlösningar görs för 

vissa elever. 2) Att eleverna har gemenskap med varandra på olika sätt. 3) En demokratisk 

gemenskap. 4) Att olikheter ses som en tillgång samt 5) att eleverna är delaktiga. Nilholm (refererad 

i Hultén, 2013) förklarar att man kan tolka begreppet inkludering på två olika sätt. Antingen att 

olikhet ses som en tillgång i en grupp eller att olikhet endast är något som ska tolereras och 

accepteras. För att lärare ska lyckas med en inkluderande undervisning så anser Nilholm att det 

kräver att läraren ser alla elever som viktiga och som en resurs i gruppen. Vidare konstaterar 

Nilholm att vi lär oss bäst av att träffa dem som är olika oss själva, men ändå söker vi oss ofta till 

dem som är lika oss själva. Eftersom förskolan numera är en del av det svenska utbildningssystemet 

så har jag valt att utgå från dessa aspekter av inkludering i denna studie. Min definition av 

inkludering i förskolan är således att alla barn inkluderas i samma förskoleverksamhet där 

gemenskap är viktigt och där barnen lär av varandra. Barnens olikheter ses som en tillgång och 

förskolans verksamhet anpassas efter varje enskilt barn.  

 

Likvärdighet  
Likvärdighet är ett mångfasetterat och värdeladdat begrepp som används flitigt inom 

utbildningspolitiken (Englund & Quennerstedt, 2008). Englund och Quennerstedt (2008) skriver att 

begreppet har tolkats och beskrivits på olika sätt under olika årtionden och har kommit att användas 

som ett vapen i utbildningspolitiken. Författarna menar att begreppet har använts av olika aktörer 

inom skolväsendet som ett ”uttryck för den ´rätta` skolpolitiken” (s.7). Under 1960 och 1970-talet 

utvecklades betydelsen av likvärdighet och kom succesivt att ersätta jämlikhetsbegreppet. 
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Författarna beskriver betydelsen av likvärdighet under denna period som att fostra utifrån en 

gemensam referensram, att kompensera för brister samt att skapa enhetlighet. Senare under slutet av 

1980-talet och under 1990-talet ges begreppet likvärdighet olika och ibland oförenliga betydelser. 

Englund och Quennerstedt (2008) skriver att den tidigare betydelsen av likvärdighet nu har hamnat i 

konflikt med en ny tolkning av begreppet som mer handlar om föräldrarätt och valfrihet. Under 

slutet av 1990-talet och under 2000-talet så kopplas likvärdighetsbegreppet ihop med betyg och 

måluppfyllelse och ersätts alltmer med begreppet kvalitet. Författarna menar att alla dessa olika 

tolkningar av begreppet likvärdighet lever kvar och att dessa hamnar i konflikt då de förespråkar 

helt skilda utbildningspolitiska strävanden. Under historiens gång har likvärdighetsbegreppet skiftat 

fokus från att mest fokusera på enskilda elever till olika typer av skolformer och till att jämföra 

olika skolor utifrån måluppfyllelse. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) står att ”Skollagen 

föreskriver att utbildningen i förskolan ska, varhelst den anordnas, vara likvärdig. Normerna för 

likvärdighet anges av de nationella målen, och förskolan ska arbeta för att nå dessa mål” (s.5). I 

läroplanen för förskolan beskrivs likvärdighet således utifrån måluppfyllelse. I Vetenskapsrådets 

(2015) rapport beskrivs ett annat sätt varpå man kan förstå begreppet likvärdighet inom förskolan: 

”Likvärdighetsbegreppet ska emellertid inte förstås som att alla barn ska erbjudas en likadan 

förskoleverksamhet, snarare att förskolans likvärdighet bör baseras på en analys av hur barns olika 

villkor kan mötas av en förskola där alla barn kan utnyttja sin potential” (s.11).  

Metod 
Kvalitativ metod  
Bryman (2002) skriver att kvalitativ forskning kan beskrivas som tolkningsinriktad där fokus 

”ligger på en förståelse av den sociala verkligheten på grundval av hur deltagarna i en viss miljö 

tolkar denna verklighet.” (s.250). Vidare skriver Bryman att kvalitativ forskning fokuserar mer på 

ord och dess betydelse än siffror och kvantifiering. Fejes och Thornberg (2009) förklarar att 

kvalitativ forskning ”innebär att forskaren beskriver verkligheten genom ”orddata”, det vill säga 

data som består av språkliga utsagor, exempelvis inspelningar av vardagligt prat… samt 

inspelningar av intervjuer” (s.19). Det övergripande syftet med en kvalitativ forskningsansats är 

således att skapa förståelse för det som analyseras (Bryman, 2002; Fejes & Thornberg, 2009). Jag 

har valt att utgå från en kvalitativ metod i min studie eftersom att jag är intresserad av att 

undersöka, analysera och förstå hur förskollärare beskriver arbetet med att ta emot och inkludera 

nyanlända barn i förskolan.  
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Urval 
Jag har valt att intervjua förskollärare som har erfarenhet av att ha jobbat med nyanlända barn i 

förskolan. Därmed har jag aktivt valt att söka respondenter i två kommuner som jag vet tagit emot 

nyanlända barn i sin verksamhet. Jag har således gjort ett målstyrt urval (Bryman, 2011). Genom att 

aktivt välja ut vilka förskollärare jag vill intervjua så tänker jag att jag har störst chans att få ett bra 

underlag till denna studie. Till viss del har jag också gjort ett bekvämlighetsurval då jag har sökt 

respondenter på förskolor som jag har personlig kontakt med. Eftersom tiden att genomföra denna 

studie är knapp så ansåg jag att det var mest tidseffektivt att göra så. De olika kommunerna kan 

beskrivas som en större stadskommun som jag valt att kalla kommun Nord och en mindre 

landsbygdskommun som jag valt att kalla kommun Syd. Förskolorna i kommun Nord kallar jag för 

Krokodilen och Ödlan och förskolorna i kommun Syd kallar jag för Granen och Tallen. Alla namn 

på förskolorna och förskollärarna är fingerade. Jag har intervjuat totalt 6 förskollärare, 3 från 

kommun Nord och 3 från kommun Syd. I varje kommun besökte jag två olika förskolor och höll en 

singelintervju och en parintervju i varje kommun. Anledningen till att jag valde att göra både 

singelintervjuer och parintervjuer var helt enkelt att några av respondenterna önskade att få bli 

intervjuade i par. Nedan följer en beskrivning av förskolorna och respondenterna.  

 

Kommun Nord  

1) Intervju med förskolläraren Fatima som jobbar på förskolan Krokodilen. Förskolan består av 

tre avdelningar och 3/4 av barnen har ett annat modersmål än svenska. Fatima är 

arabisktalande och kom till Sverige år 2002, vilket är 14 år sedan. Fatima studerade till 

förskollärare här i Sverige och har arbetet som det sedan januari 2011. Hon har arbetat på 

samma förskola under dessa sex år och har nu ett speciellt ansvar för de nyanlända och 

arabisktalande barnen på förskolan. 

2) Intervju med förskollärarna Mia och Christina som arbetar på förskolan Ödlan. Både Mia 

och Christina har stor erfarenhet av förskolläraryrket och har jobbat minst 20 år inom yrket. 

Förskolan Ödlan är en stor mångkulturell förskola med totalt ca100 barn fördelade på sex 

avdelningar. Just nu har alla utom fyra barn ett annat modersmål än svenska.  

 

Kommun Syd 

1) Intervju med förskolläraren Eva som arbetar på förskolan Granen. Förskolan består av tre 

avdelningar och ungefär hälften av barnen har ett annat modersmål än svenska. Eva har 

arbetat som förskollärare sedan år 2006 och har jobbat på Granen i sex år. Eva har ett 

speciellt uppdrag att ta hand om de nyanlända barnen på förskolan. Det är hennes uppgift att 
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göra ett första hembesök hos den nyanlända familjen och att hålla i ett första välkomstsamtal 

på förskolan. 

2) Intervju med förskollärarna Berit och Emelie som arbetar på förskolan Tallen. Förskolan 

består av 8 avdelningar där ca 146 barn är placerade. På tallen har ca 1/3 av barnen ett annat 

modersmål än svenska. Berit har fram till precis nu haft en speciell roll som ansvarig för de 

asylsökande barnen på förskolan. Nu har den rollen tagits bort och alla pedagoger delar nu 

på ansvaret för alla de nyanlända barnen.  

 

Insamlingsmetod  
Jag har valt att göra semistrukturerade intervjuer med förskollärare (Bryman, 2002). Jag anser att 

intervjuer är en lämplig insamlingsmetod då studien fokuserar på förskollärares berättelser. I 

semistrukturerade intervjuer utgår forskaren från ett antal bestämda frågor som man vill ställa, en 

s.k. intervjuguide (Bryman, 2002). Intervjuaren får dock själv bestämma i vilken ordning frågorna 

ställs och om det behövs ställas ytterligare följdfrågor. Eftersom jag är intresserad av 

informanternas berättelser är det viktigt att jag ger respondenterna möjlighet att tala fritt och kunna 

påverka samtalets gång. Löfgren (2014) anser att det finns flera goda skäl till att lyssna på 

förskollärares berättelser. När vi delger varandra våra tankar, idéer och erfarenheter, kan vi dra 

nytta av allas kunskaper och lära av varandra, menar hon. För att kunna transkribera och analysera 

mina intervjuer så har jag gjort röstinspelningar. Heritage (1984, refererad i Bryman 2002) skriver 

att det finns flera goda skäl till att spela in och transkribera sina intervjuer. Dels ger det forskaren 

möjlighet att återkomma till sitt material och lyssna på intervjuerna flera gånger, vilket i sin tur 

underlättar möjligheten att göra en noggrann analys. Inspelningarna gör också att studien blir lättare 

för andra att granska och för forskaren själv att försvara, då råmaterialet finns kvar. Som jag skrev 

tidigare så har jag använt mig både singelintervjuer och parintervjuer. Thomsson (2010) anger flera 

fördelar med parintervjuer. Författaren nämner t.ex. att respondenterna kan känna sig tryggare i 

intervjusituationen då de är två som kan hjälpa och stötta varandra i samtalets gång. 

Respondenterna får också en annan maktposition i samtalet jämfört med om de skulle bli 

intervjuade själva. Thomsson skriver att det är viktigt att intervjuaren är observant på hur 

parintervjun fortlöper och att intervjuaren försöker undvika att en av respondenterna dominerar 

samtalet. Det är viktigt att båda respondenterna känner sig trygga i situationen och med varandra så 

att de vågar uttrycka sina egna åsikter och tankar. Ett sätt att undvika att en av respondenterna 

dominerar samtalet är att systematisk rikta olika frågor till de olika respondenterna samt att låta 

båda respondenterna uttrycka sina åsikter i samma fråga (Thomsson, 2010). Alla intervjuer 

genomfördes i ett avskilt rum på förskollärarnas respektive förskolor.  
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Analysmetod  
Jag har valt att göra en kvalitativ analys. Fejes & Thornberg (2009) skriver att kvalitativ analys 

handlar om att forskaren aktivt jobbar med sitt material ”organiserar dem, bryter ner dem till 

hanterbara enheter, kodar dem, gör synteser av dem och söker efter mönster” (s.32). På liknande 

sätt beskriver Mukherji och Albon (2015), att kvalitativ analys består i att hitta mönster i den 

insamlade empirin för att skapa en djupare förståelse för det studerade ämnet. Det finns många olika 

sätt varpå man kan göra en kvalitativ analys, men Patton (2002, refererad i Fejes & Thornberg 

2009) uppmanar till att ”använd hela ditt intellekt för att på rättvisande sätt representera de data du 

har och kommunicera vad dina data visar utifrån syftet med din studie” (s.32). Mukherji och Albon 

(2015) menar att kvalitativ analys alltid beskrivs utifrån olika steg i den analytiska processen. I min 

analys har jag följt Mukherji och Albons analytiska steg som jag beskriver såhär: 

 

1) Först läste jag igenom mina transkriberade intervjuer ett flertal gånger för att verkligen bli 

insatt i vad jag fått fram för material. Under läsningens gång började jag leta efter 

betydelsebärande citat som jag ansåg var relevanta. 

2) Efter att jag markerat de betydelsebärande citaten och textstyckena jag ansåg vara viktiga så 

försökte jag dela upp citaten i olika högar beroende på innehåll, vilket Barbour (2008, 

refererad i Mukherji & Albon, 2015) beskriver som att skapa en code frame. Citaten som 

grupperades i de olika högarna ansåg jag hade något gemensamt i form av liknande 

attityder, tankar eller känslor.  

3) Därefter försökte jag tematisera de olika högarna och beskriva vad de hade gemensamt. Jag 

försökte också se om det fanns likheter mellan högarna som skulle kunna skapa ett större 

tema för gruppen.  

4) När jag fått fram några olika högar utifrån olika teman så gick jag tillbaka och jämförde 

dessa mot mina frågeställningar för att se om jag verkligen fått svar på det jag avsett med 

studien. Jag funderade också på om det gick att dra några generella slutsatser utifrån mina 

resultat.  

5) Slutligen började jag skriva fram resultaten av min analys och beskrev dessa i förhållande 

till tidigare forskning.  

 

Forskningsetiska principer  
Vetenskapsrådet (2002) har listat fyra huvudkrav som forskare inom humaniora och 

samhällsvetenskap måste beakta i sin forskning. Dessa benämns som informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Därutöver beskriver Vetenskapsrådet 

även ett antal råd och rekommendationer som kan vara bra att känna till som forskare. I min studie 
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har jag tagit hänsyn till informationskravet genom att jag har informerat alla respondenter om 

studiens syfte, hur intervjuerna ska gå till och att deras medverkan är helt frivillig. Jag har också 

informerat respondenterna om att de när som helst, utan att ange specifika skäl, har rätt att avbryta 

sin medverkan. All information skrevs tydligt ut i det brev som jag skickade ut till de respondenter 

jag ville intervjua. I och med att respondenterna själva fick lämna besked till mig om de ville delta i 

studien eller ej så har jag också uppfyllt samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Konfidentialitetskravet handlar om att jag som forskare måste garantera mina respondenter full 

anonymitet. Ingen utomstående ska kunna förstå eller ta reda på vilka respondenter jag intervjuat 

eller vilka förskolor de arbetar på. Detta skrevs också tydligt ut i brevet till respondenterna. I 

uppsatsen kommer alla namn på personer och platser att fingeras för att säkerställa 

konfidentialitetskravet. Till sist kommer jag även att ta hänsyn till nyttjandekravet vilket innebär att 

jag endast kommer att använda uppgifter om mina respondenter till forskningens ändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002). Jag kommer inte visa eller ge ut materialet till någon obehörig.   

 

Metoddiskussion  
Från början när jag planerade denna studie hade jag tänkt att göra vanliga singelintervjuer med 4 – 6 

förskollärare. Men efter att några av de respondenter jag tillfrågat önskade att få göra parintervjuer 

så gick jag med på detta. Resultatet blev att jag besökte fyra olika förskolor, två i varje kommun, 

och genomförde en singelintervju samt en parintervju i varje kommun. Jag tyckte parintervjuerna 

fungerade lika bra som singelintervjuerna. Trots att det endast blev 4 intervjutillfällen så kände jag 

att jag fick ihop tillräckligt med material för att kunna göra en grundlig analys. Däremot hade 

studien såklart kunnat bli ännu mer djupgående med fler infallsvinklar ifall jag hade intervjuat fler 

förskollärare. Anledningen till att jag valde att intervjua förskollärare i två olika kommuner var för 

att jag ville undersöka hur förskolor i olika kommuner strukturerar sitt mottagande och 

inkluderande av nyanlända barn i verksamheten. Jag tänkte därmed att det vore intressant att visa på 

två olika exempel på hur detta görs.  

 
I min studie har jag valt att intervjua endast utbildade förskollärare. I uppsatsen benämner jag 

respondenterna som förskollärare och all övrig personal som arbetar på förskolan benämner jag för 

pedagoger. I studien har jag utgått från begreppet nyanlända barn trots att förskolebarn utesluts ur 

den vedertagna definition, vilket jag beskrivit tidigare. Några av respondenterna kategoriserade de 

nyanlända barnen som ”asylbarn” respektive ”PUT” barn (barn med permanent uppehållstillstånd). 

I analysen diskuterar jag utifrån dessa begrepp då jag skriver om asylsökande barn respektive barn 

med permanent uppehållstillstånd.  
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Citaten som jag använt i analysen är inte utskrivna helt ordagrant. Syftet med citaten är att visa på 

vad respondenterna sagt snarare än hur de sagt något. Jag är således mer intresserad av att visa på 

innehållet i det sagda. Vissa små ord och hummanden har jag tagit bort och på så sätt försökt göra 

citaten mer läsarvänliga. Jag har också satt ihop några citat som består av meningar som 

respondenterna sagt vid lite olika tillfällen under intervjun. Självklart handlar meningarna om 

samma ämne, men på grund av att vi hoppade lite fram och tillbaka mellan frågorna i intervjuerna 

så blev respondenternas svar också lite utspridda. Under tiden jag höll på att analysera mitt material 

insåg jag att jag behövde få svar på några ytterligare frågor från några av mina respondenter. Jag 

valde då att maila till de berörda respondenterna och be om lite förtydliganden. Huvudsakligen 

handlade förtydligandena om faktauppgifter om hur kommun Syd under olika år och perioder har 

organiserat mottagandet och placeringen av nyanlända barn på förskolorna Granen och Tallen. Berit 

från förskolan Tallen skrev till exempel följande förtydligande till mig i ett mail:  

 

”Mellan 2013 och 2016 har de asylsökande barnen antingen placerats ut på alla 

avdelningar eller placerats på en avdelning med övriga barn men med mig som 

asylansvarig i arbetslaget. Detta har varierat mellan olika år. HT 16 startades upp 

med att asylbarnen placerades på avdelning tillsammans med övriga barn med mig 

som ansvarig i arbetslaget. I mitten av terminen gick vi ifrån det tänket och placerar 

nu och för alltid framöver ut de asylsökande barnen på alla avdelningar. Alla 

pedagoger delar nu ansvaret - ingen speciell asylansvarig personal” 
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Analys & Resultat 
I detta avsnitt analyserar jag valda delar av mina transkriberade intervjuer och visar på studiens 

resultat. Vid analys av materialet har jag dels utgått från mina frågeställningar och dels utifrån 

begreppen nyanländ, integration, inkludering och likvärdighet.  

 

Inkludering i barngrupp 
Med inkludering i barngrupp menar jag olika faktorer som förskollärarna uttryckte har betydelse för 

de nyanlända barnens inkludering som t.ex. pedagogernas förhållningssätt, att ha ett inkluderande 

arbetssätt samt pedagogers och barns olika roller och betydelse för inkluderingen. Jag kommer även 

att analysera vilka resurser som förskollärarna beskrev att de använder och/eller uppfattar att de 

saknar i arbetet med de nyanlända barnen. 

 

Pedagogers förhållningssätt 
Alla de intervjuade förskollärarna betonade att det personliga bemötandet är viktigt i arbetet med att 

inkludera nyanlända barn i förskolans verksamhet. Förskolläraren Eva som arbetar på förskolan 

Granen i kommun Syd beskrev det såhär: 

 

”Det viktigaste eller bland det viktigaste är hur man är själv när man tar emot, 

förhållningssättet, för det lyser igenom hur man är, vad man har för värderingar liksom så. Så 

första intrycket, det är jätteviktigt, att man verkar trovärdig som personal. Att de får 

förtroende för en och sen tydlighet.” Eva 

Pedagogernas förmåga att skapa en bra relation till barnet och föräldrarna samt att se till att barnet 

känner sig trygg på förskolan var också viktiga faktorer som framkom i intervjuerna. Fatima som 

själv har erfarenhet av att ha invandrat till Sverige och vara nyanländ i ett nytt och främmande land 

uttryckte sig såhär: 

 

”Först, alltså man måste känna sig välkommen, både barn och föräldrar. När man känner sig 

välkommen och blir bemött på ett trevligt sätt, på så sätt börjar barnet och föräldrarna att 

känna sig trygga med oss.” Fatima 

Även Emelie som arbetar i kommun Syd påpekade vikten av att skapa trygghet: 

 

”Att vi på något sätt bygger en trygghet för dem här barnen som kommit hit som har olika 

bakgrunder som kan se väldigt olika ut, som vi har erfarit. Men att vi skapar trygghet för dem 

här, förskolan ska vara en trygg plats, det är det absolut viktigaste!” Emelie 
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Mia och Christina från kommun Nord, som båda har lång erfarenhet av att arbeta som förskollärare 

menade att det är viktigt att pedagoger har en förståelse och kunskap om hur man bör bemöta 

nyanlända familjer i förskolan. De beskrev också att det är viktigt att pedagogerna visar nyfikenhet 

på familjerna och att man försöker skapa en bra relation.  

”Att bjuda in och kanske vara nyfiken på familjerna och på barnet framförallt. Det känner jag 

är viktigt för att få det här förtroendet kanske. För det är ju ett nytt land, nya människor… man 

vill ha en bra relation, det tycker jag är viktigt!” Christina  

Sammantaget beskrev samtliga förskollärare att det är viktigt att skapa goda relationer till 

nyanlända barn och deras familjer. Några av förskollärarna gav också en del förslag på hur detta 

kan ske då de uttryckte att man måste vara trevlig och välkomnande, förtroendeingivande och 

nyfiken på familjerna.  

Inskolning och ett inkluderande arbetssätt 
Ett annat tema som visade sig i intervjuerna, som förskollärarna berättade var viktigt, var att 

inskolningen av nyanlända barn bör gå lugnt till och att den måste få ta den tid den tar. Berit och 

Eva från kommun Syd uttryckte att förskolepedagoger måste vara flexibla och att inskolningstiden 

varierar beroende på hur lång tid det tar för de nyanlända barnen att känna sig trygga på förskolan. 

Fatima som arbetar på förskolan Krokodilen i kommun Nord poängterade att pedagogerna inte får 

stressa barnen att lära sig svenska och menar att språket kommer automatiskt allteftersom barnen 

känner sig mer trygga.  

”Det är det att de får en lugn start till att börja med och dem får liksom introduktion i den 

svenska förskolan. De kanske har 100 000 frågor inuti sig själva liksom, vart kom jag? Vad är 

det här för människor? Så det är jättebra för dem att man inte pressar dem och stressar dem att 

nu måste ni prata svenska.” Fatima 

Vidare beskrev Emelie som jobbat som förskollärare i två år, att det är viktigt att de nyanlända 

barnen snabbt kommer in i barngruppen och blir inkluderade. Jag tolkar detta som att Emelie menar 

att de nyanlända barnen snabbt behöver få känna sig som en del i gruppen och få del av 

lekgemenskap. Fatima berättade att de under gemensamma samlingar på förskolan försöker 

uppmärksamma alla språk för att göra alla barn delaktiga och inkluderade. T.ex. om de pratar om 

vilka frukter som barnen har att välja på vid fruktstunden så namnger de alltid alla frukter på alla 

språk och frågar barnen vad frukterna heter på olika språk. På så sätt kan alla barn känna sig 

delaktiga och vara med och svara på frågorna som pedagogerna ställer. Vidare beskrev Fatima det 

inkluderande arbetet såhär: 
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”Arbeta inkluderande, att höja den här kulturen som barnet kommer ifrån också, att 

uppmärksamma, man ska inte vara rädd för sin egen kultur och för sin egen identitet, utan att 

lyfta upp. På så sätt tycker jag att man jobbar inkluderande som t.ex. min kollega, vi läser 

samma bok, hon läser den på svenska, jag läser på arabiska. Sen måste vi föra gemensamma 

reflektioner om samma bok. På så sätt reflekterar barnen om samma upplevelser, sen kommer 

de här arabisktalande, de nyanlända till tals och de blir lyssnade på av övriga kamrater och 

tvärtom.” Fatima 

Jag tolkar Fatimas uttalande som att ett inkluderande arbetssätt utgörs av att alla barn får delta på 

likvärdiga villkor. Ambitionen är att alla barn ska få höra sitt modersmål men också att alla barn ska 

få göra samma saker, som t.ex. att läsa samma bok fast på olika språk. Inte helt lika, men ändå 

likvärdigt. Ett inkluderande arbetssätt innebär därmed att skapa aktiviteter där alla kan delta och 

känna gemenskap. Fatima poängterade också att för att nyanlända barn ska känna sig inkluderade så 

behöver pedagogerna uppmärksamma och lyfta den kultur som barnet bär med sig. Fortsättningsvis 

berättade Berit på förskolan Tallen att de under hösten har försökt arbeta i projekt som skapats 

utifrån barnens intressen. Berit beskrev arbetssättet som utforskande och praktiskt och berättade att 

det varit väldigt positivt i arbetet med de nyanlända barnen då de blivit delaktiga i projekten på ett 

naturligt sätt. Även Eva som också arbetar i kommun Syd berättade om hur de arbetar med 

praktiska upplevelser tillsammans med de nyanlända barnen. 

”För de nyanlända barnen har jag språkgrupper tre dagar i veckan, på förmiddagarna, för att 

träna lite extra svenska genom skapande. Vi gör alltid något i ateljén, för det är något som jag 

kommit fram till att i skapandet behöver vi ju inte prata eller då behöver vi inte ha samma 

språk. Då gör man ju något som alla kan.” Eva 

Sammanfattningsvis betonade flera av förskollärarna att det är viktigt att skapa och utforma 

aktiviteter där alla barn känner sig delaktiga och kan vara med. Förskollärarna i kommun Syd 

beskrev att de upplevt att praktiska och skapande aktiviteter har varit ett lyckat koncept då de 

upplevt att alla barn varit delaktiga i dessa. Nilholm (refererad i Hultén, 2013) menar att inkludering 

handlar om gemenskap och delaktighet. Han skriver att alla i en grupp måste vara delaktiga och 

känna sig som en del av gruppen för att man ska kunna säga att gruppen är inkluderande. 

Förskollärarna i kommun Syd har fått erfara att projektarbete, praktiska och skapande aktiviteter har 

varit ett fungerande inkluderande arbetssätt då de upplevt att alla barn varit delaktiga i dessa.  

Pedagogers betydelse för ett inkluderande arbetssätt 
I intervjuerna med förskollärarna resonerade respondenterna kring vad de ansåg att de hade för roll 

och betydelse i arbetet med att inkludera nyanlända barn i verksamheten. Fatima konstaterade 

snabbt att förskollärare har en viktig och avgörande roll i detta. Hon sa att alla pedagoger har ett 
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stort ansvar att få de nyanlända barnen att bli en del av ”vigruppen” och hjälpa dem att få tillgång 

till lekgemenskap.  

 

”Jag försöker vara med i leken och försöker påverka barnen. För att kunna inkludera dem 

använder jag mitt modersmål för att kunna lyfta dem här barnen i gruppen så att de blir en 

naturlig del av vigruppen. Alltså jag är mycket i leken och försöker se till att de här barnen 

kommer i lek tillsammans med andra barn som har svenska som modersmål eller andra som 

har svenska i leken.” Fatima  

Mia och Christina uttryckte också att det är viktigt att pedagoger är delaktiga i barns lek och att 

pedagogerna hjälper barnen att skapa leksituationer och ser till att alla barn får del i en 

lekgemenskap.  

”Jag tror man måste vara delaktig, vi pedagoger måste visa.” Mia 

”Ja, man försöker ju sitta med i leken. För det är inget som går automatiskt, alla barn kan inte 

leka utan där får man vara med och vara delaktig i leken som sagt var. Vi försöker ju få med 

alla barnen och man gör olika lekgrupper om man känner att sådana som inte leker så mycket 

med varandra, att de här två kanske vi ska para ihop lite mer så de får lära känna varandra. Det 

kan ju vara så att man inte ser varann helt enkelt för man är så van att leka med andra 

kamrater, så där får ju vi gå in och styra upp och göra lekkonstellationer eller lekgrupper.” 

Christina 

Vidare förklarade Mia och Christina att det inte alltid är så lätt att få olika barn att leka med 

varandra. Såväl nyanlända barn som andra barn söker sig ofta till barn de redan känner eller barn 

som de känner att de har något gemensamt med. Eva berättade om att de nyanlända barnen på 

hennes förskola tidigare ofta lekte mest med varandra istället för med andra svensktalande barn. 

Hon trodde dock att det berodde på att de nyanlända barnen då gick på en separat avdelning på 

förskolan och att den enda möjligheten för barnen att interagera var när de var ute på gården 

tillsammans. Jag tolkar Evas uttalande som att inkludering, i det här fallet att barnen får vistas på 

samma avdelning och ha gemenskap med varandra således kan utgöra en förutsättning för att 

integration ska uppstå. Integration kan förklaras som processen när nyanlända personer blir alltmer 

delaktiga i samhället och har möjlighet att delta i samhällslivet på ett likvärdigt sätt, menar Westin 

(2008). Inkludering i form av gemenskap och delaktighet kan därmed antas vara en förutsättning för 

att integration ska kunna ske. Den arabisktalande förskolläraren Fatima uttryckte också att det är 

problematiskt att nyanlända barn ofta tyr sig till varandra. 
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”Alltså de här barnen, i början, det var jättesvårt att kunna inkludera dem på ett bra sätt. För 

att de söker, de söker varandra. Jag går till henne, hon pratar mitt språk liksom. Men sen, det 

är jättesvårt att avbryta det här, att de lekte bara med varandra.” Fatima 

Även Berit och Emelie som arbetar på förskolan Tallen i kommun Syd pratade om vikten av att 

pedagoger fungerar som en länk mellan barnen för att kunna hjälpa dem att börja leka tillsammans. 

Emelie poängterade att det viktigaste är att alla barn känner att de får vara en del av gemenskapen. 

Inget barn ska behöva leka själv om hen inte själv vill det, sa hon. Sammantaget beskrev samtliga 

av förskollärarna att de har ett viktigt uppdrag att skapa förutsättningar för gemenskap där alla barn 

får vara en del av gruppen.  

Barns betydelse för ett inkluderande arbetssätt  
Flera av förskollärarna beskrev hur de tar hjälp av de befintliga barnen på förskolan i processen att 

inkludera de nyanlända barnen. Emelie berättade att barnen på förskolan tycker det är roligt att få 

vara med och ta emot och välkomna de nyanlända barnen och menar att inkluderingen också blir 

enklare då pedagogerna gör det tillsammans med övriga barn. 

 

”Eftersom de kommer hit, de nyanlända och inte har någon större erfarenhet av förskolor i 

Sverige, så tycker jag det är viktigt att vi inkluderar barnen i inskolningen. Att vi använder oss 

av dem befintliga barn som finns på förskolan. För att vi märker att barn som inte har våran 

språkliga förståelse ofta tar del av handlingar som andra barn utför. Att visa att vi jobbar 

inkluderande, att vi inte utesluter. Att vi försöker få in dem i barngruppen så fort som 

möjligt.” Emelie  

Fatima berättade om ett arabisktalande nyanlänt barn som bara varit på förskolan ett par månader 

och hur hon hjälpt henne att få lekgemenskap.  

 

”Hon är väldigt pratig, hon pratar, pratar och pratar hela tiden, sen går hon och pratar med de 

andra barnen på arabiska och sen tittar hon på mig och säger ”jag pratar med dem, de svarar 

inte!” Hon tror hela tiden att de förstår vad hon säger fast de inte gör det. ”Jag vill leka med 

dem, jag får inget svar!” Och sen jag gick och översatte till tjejerna och jag sa att ”vet ni vad 

hon vill säga till er?”, ”Hon vill leka med er”. ”Ja, men vi ser att hon pratar, men vi förstår inte 

vad hon säger”. ”Men är det så att ni vill leka med henne?”. ”Mm”. Så då går vi tillsammans 

och jag underlättar för de andra att de förstår vad hon vill leka. Så de andra barnen spelar 

också en roll att de blir, alltså de här barnen blir så glada när de blir accepterade i leken 

tillsammans med andra! De blir så glada! Så de spelar en stor roll att barnen känner sig mer 

trygga, mer välkomna, att de känner sig som en del av hela gruppen.” Fatima  
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Ovanstående citat visar betydelsen av att pedagoger hjälper nyanlända barn att få del av 

lekgemenskap. Eftersom Fatima är arabisktalande och kan kommunicera verbalt med den nyanlända 

flickan så underlättar detta givetvis situationen. Fatima poängterade dock att det är ännu viktigare 

att pedagoger som inte talar de nyanlända barnens språk är extra uppmärksamma på hur barnen 

lyckas få tillträde till lekgemenskap och att pedagogerna försöker stötta barnen så gott de kan. Berit 

och Christina berättade mer om förskolebarnens roll och betydelse för mottagandet av de nyanlända 

barnen. 

”Att det är just barnen som kan få visa ett annat barn, det tror jag är väldigt viktigt. Att det inte 

bara är vi vuxna, utan att det är dem som ska ta ansvar för att det kommer en ny kompis. För 

just den här sociala biten är ju stor.” Berit 

”Det är jätteviktigt tycker jag! Det att de lär sig namnen på varandra och bjuder med in i leken 

och liksom hjälper hur vardagen går till. För vi har ju vissa styrda, när vi ska äta mellanmål 

eller vi ska tvätta händerna, då tar de ju med henne (syftar på en speciell nyanländ tjej) liksom 

och ”kom här, nu ska vi gå och tvätta händerna” det är jätteviktigt, för barn lär av barn, oftast 

snabbare än av oss vuxna.” Christina  

Sammantaget visar mitt material att förskollärarna berättade att barnen på förskolan spelar en viktig 

och många gånger avgörande roll i arbetet med att inkludera nyanlända barn i förskolan. Emelie i 

kommun Syd betonar dock att man inte får tolka detta som att pedagogerna använder sig av barnen 

som tolkar eller redskap i att själva skapa kontakt med de nyanlända barnen. Emelie förklarade att 

barnens roll snarare handlar om att de själva ska få en ny kamrat till gruppen och att de har ett 

ansvar att bjuda in det nya barnet i deras lekgemenskap.  

 

Resurser 
I intervjuerna med förskollärarna diskuterades olika typer av resurser och hjälpmedel som 

pedagogerna använder i arbetet med de nyanlända barnen. Fatima som arbetar i kommun Nord 

beskrev att det är viktigt för de nyanlända barnen att kunna göra sig förstådda och att pedagogerna 

måste använda sig av olika hjälpmedel som t.ex. tecken som stöd och kroppsspråket för att försöka 

kommunicera med barnen. Flera av förskollärarna berättade att de använder sig mycket av bilder för 

att visa och förklara olika saker samt tecken som stöd. Eva i kommun Syd sa: 

 

”Vi använder mycket bilder, mer och mer bilder för olika moment, praktiska saker man ska 

göra och så. Förstärker med bilder, om vi ska gå till gympan eller simhallen eller nåt. Och sen 

även tecken som stöd. Nästan alla har ju gått utbildningen nu och det är ju också något som är 

jättebra för barnen, för alla barn.” Eva 
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I intervjuerna framkom också förskollärarnas beskrivningar av olika typer av brister på resurser. 

Fatima berättade om hur hon ser på sin roll som förskollärare med speciellt ansvar för de nyanlända 

barnen och hennes önskan om mer personal på sin avdelning. 

 

”Det är ju den här vanligaste orsaken TID. Vi har inte tillräckligt med tid för att ge dem här 

barnen vad de behöver. Det gör mig så stressad, att vi inte får tillräckligt med tid för de här 

barnen. Jag är anställd som förskollärare först och främst för alla barn. Sen har jag ett speciellt 

uppdrag som innebär att ta hand om de här (de nyanlända barnen) lite extra, men jag får 

liksom inte den tiden jag behöver. Så jag skulle gärna vilja ha en till pedagog hos oss på 

avdelningen så att ja kan ägna mer tid åt de här barnen. Men det finns inte pengar. De kan inte 

anställa en till.” Fatima  

Förutom bristande tid och avsaknad av personal så önskade förskollärarna även mer språkliga 

resurser i form av modersmålspedagoger, tolkar eller flerspråkiga pedagoger.  

 

”Jag tycker det är språket som är mycket, det är så onödiga missförstånd och man kan inte… 

man förstår inte varandra genom språket och det finns ju inte personal. Men det blir ju lättare 

när man har någon som kan språket.” Mia i kommun Nord 

”Vi känner att det skulle underlätta väldigt om vi hade modersmålspedagoger över flera språk. 

Idag täcker vi två språk. Vi har fått en polsktalande också, och vi har en arabisktalande, men 

det finns ju fler språk.” Emelie i kommun Syd 

Även Eva berättade att de saknar såväl modersmålspedagoger som tolk men att de försöker 

kompensera det på andra sätt. 

 

”Vi har ju ingen modersmålslärare till exempel, så där kan vi ju inte nå upp till de målen som 

står i läroplanen att det ska komma en modersmålslärare, vi har inte det. Så vi försöker ju med 

att de ska få höra modersmålet genom ipaden på appar och så. Sen hade det ju varit bra med 

en tolk som finns på plats. Vi har ju bara tillgång till telefontolk nu, men just att kunna ha 

någon.” Eva 

Sammanfattningsvis beskrev förskollärarna att de använde sig av resurser så som t.ex. bilder, 

konkreta figurer, kroppsspråk, tecken som stöd samt översättningsprogram på ipaden för att 

kommunicera med de nyanlända barnen. Alla informanter betonade språkets stora betydelse och 

uttryckte en önskan om att få mer resurser i form av språkstöd som t.ex. tillgång till 

modersmålspedagoger och närvarande tolkar (istället för telefontolk), mer tid att arbeta specifikt 
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med de nyanlända barnen samt att ha en gemensam kommunal plan med riktlinjer för hur 

förskolorna bör ta emot och inkludera nyanlända barn. Förskollärarna talade framförallt om 

avsaknaden av språkliga resurser i relation till läroplanens mål om flerspråkighet. Ingen av de 

intervjuade förskollärarna uppmärksammade några andra typer av resurser som de använde eller 

önskade ha i arbetet med just nyanlända barn. Diskussionen kan således innefatta alla flerspråkiga 

barn oavsett om de definieras som nyanlända eller ej. Förskollärarnas önskan om att förstå och 

skapa en god relation till det nyanlända barnet och familjen diskuterades inte i förhållande till vilka 

resurser som finns för detta.  

Vem är nyanländ? 
I detta avsnitt analyserar jag förskollärarnas skilda beskrivningar av begreppet nyanländ. 

 
Under bearbetningen av min empiri framkom ett mönster av förskollärarnas olika beskrivningar av 

begreppet nyanländ. I kommun Nord besökte jag två mångkulturella förskolor som båda hade en 

majoritet av barn som talade ett annat modersmål än svenska. På förskolan Krokodilen hade 3/4 av 

barnen ett annat modersmål än svenska och på förskolan Ödlan hade endast 4 av totalt 100 barn 

svenska som modersmål. I intervjuerna med förskollärarna från denna kommun gjordes liten 

skillnad mellan bemötandet av och arbetet med de nyanlända barnen i förhållande till övriga barn på 

förskolan. Fatima och Mia beskrev arbetet på deras respektive förskolor såhär. 

 

”Mottagandet sker på samma sätt som alla andra barn, men man tar hänsyn, hela tiden att, det 

här är barnets första kontakt med förskolan, med det svenska samhället, det sker här. De här 

föräldrarna, nyanlända föräldrar, alltså de skickar ansökan till kommunen, så man står i kön på 

samma sätt som alla andra. Sen får man besked att, chefen kommer med en lapp och säger nu 

har vi fått det här barnet som står i kö.” Fatima 

”Mottagandet av dem är ju att man bemöter dem som vilken förälder eller vilka barn och 

föräldrar som helst och informerar utifrån vad vi har i vår verksamhet och utifrån våra 

sekretesser.” Mia 

Förskollärarna beskrev också att de ofta var osäkra och ovetandes om huruvida barnen räknades 

som nyanlända eller ej. Respondenterna förklarade att förskolan aldrig får någon 

bakgrundsinformation om barnens bakgrund innan de placeras på förskolan. Förskollärarna menade 

att det således är upp till föräldrarna att själva berätta för förskolan om de är nyanlända och hur 

länge de har befunnit sig i Sverige. 

 

”Det är upp till föräldrarna. Det är på samma sätt som för alla barn. Det är upp till föräldrarna 

att berätta.” Fatima 
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Fatima förklarade att förskolan inte har någon speciell rutin av att bjuda in nyanlända familjer till 

någon form av samtal där familjens och barnets bakgrund kan diskuteras. Fatima poängterar istället 

att nyanlända barn, precis som alla andra barn, erbjuds uppföljningssamtal fyra veckor efter 

inskolningen, regelbundna utvecklingssamtal och tamburkommunikation. Förskolorna i kommun 

Nord talade om de nyanlända barnen som ”vilka barn som helst” och poängterade att de inte 

behandlas annorlunda i jämförelse med de andra barnen på förskolan. Alla de intervjuade 

förskollärarna var överens om att information om de nyanlända barnen och deras familjer ofta 

saknas. Fatima berättade dock att barnets personnummer kan avslöja huruvida barnet är nyanlänt 

eller ej. 

”Barnet har inte till exempel dem sista fyra i personnumret, de får ju tillfälliga siffror, 20 10 F 

20, nåt sånt. Men då vet vi direkt att det här är antingen ett barn som bor på asylboende eller 

är inneboende hos någon, men de har inte uppehållstillstånd eller att de nyligen fått 

uppehållstillstånd i Sverige.” Fatima 

 

Mia som även hon arbetar i kommun Nord, uttryckte också en ovisshet och osäkerhet kring vilka 

barn som kommer till förskolan som är nyanlända.  

 

”Vi vet inte alltid om vi får en, eller hur länge de varit i Sverige, för det berättar inte alltid 

föräldrarna. Ibland vet man inte riktigt så… sen har vi inte haft så mycket nyanlända barn. Inte 

än så länge har vi fått dem barnen till oss, de har inte kommit än. Att de ska vara så 

jättenyanlända som har kommit precis nu. Men det kommer vi säkert få framöver.” Mia 

 

I citatet ovan förklarar Mia att deras förskola ännu inte har tagit emot så många, vad hon beskriver 

som ”jättenyanlända, som har kommit precis nu”. Det är intressant att notera att Mia känner att hon 

måste förtydliga vad hon menar med att använda uttrycket ”jättenyanländ”. Detta visar också på den 

osäkerhet som finns kring begreppet nyanländ och vem som ska räknas som nyanländ. I intervjun 

med Berit och Emelie som arbetar på förskolan Tallen i kommun Syd, frågade jag specifikt om de 

vet om barnen är nyanlända när de kommer till förskolan och i så fall om de vet hur länge de varit i 

Sverige. Berit svarade. 

 

”Nej, det vet vi inte heller, om de har gått i förskola förut i Sverige eller om de kommit precis 

eller så, nej, det har vi ingen kunskap om.” Berit 

 

Berit förklarade att den enda information som pedagogerna får när ett nytt barn ska börja på 

förskolan är om barnet är asylsökande eller om barnet fått permanent uppehållstillstånd. 
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Pedagogerna får därmed ingen information om hur länge barnet befunnit sig i Sverige eller om 

barnet gått i förskola eller skola tidigare. Till skillnad från förskollärarna i kommun Nord så 

uttryckte förskollärarna i kommun Syd en större skillnad mellan bemötandet av de nyanlända 

barnen i jämförelse med övriga barn på förskolan. Förskollärarna i kommun Syd talade om de 

nyanlända barnen genom att kategorisera dem som antingen ”asylbarn” eller ”PUT” barn (barn med 

permanent uppehållstillstånd). Kommun Syd har ett antal flyktingboenden i kommunen och det är 

många barn från dessa familjer som kommer till kommunens förskolor. Utifrån Berits förklaringar 

så förstår jag att personalen på förskolan Tallen är medvetna om vilka barn som de definierar som 

nyanlända och att pedagogerna på förskolan får information om huruvida barnet är asylsökande 

eller om barnet fått permanent uppehållstillstånd. Berit menade att det endast finns ett fåtal barn på 

förskolan som har en ickesvensk kulturell bakgrund men som personalen inte definierar som 

nyanlända. Förskollärarna på förskolan Ödlan i kommun Nord å andra sidan berättade att de inte 

tagit emot så många nyanlända barn än, men att så gott som alla barn på deras förskola är 

flerspråkiga och har en ickesvensk kulturell bakgrund.  

 

Sammanfattningsvis tolkar jag detta som att förskollärarna i de olika kommunerna har olika mycket 

insikt i vem de ska definiera som nyanländ. I förskolorna i kommun Nord är gränserna mellan de 

nyanlända barnen och övriga barn otydliga och förskollärarna betonade att alla barn bemöts och 

hanteras på samma sätt. Detta tolkar jag som ett sätt att inte särbehandla barnen. Förskolorna i 

kommun Syd gör å andra sidan en tydligare skillnad på de nyanlända barnen i jämförelse med 

övriga barn på förskolan genom att de nyanlända barnen kategoriseras som ”asylbarn” eller ”PUT” 

barn. Förvirringen kring begreppet nyanländ kan ha sin förklaring i att alla pedagoger ännu inte har 

tagit del av Skolverkets nya definition av nyanländ elev, som skrevs in i Skollagen i januari 2016. 

Det faktum att förskolebarn också utesluts ur denna definition av nyanlända, då begreppet syftar på 

barn från 7 år och uppåt som börjat i svensk skola, gör inte saken mindre komplicerad. Det är 

således upp till varje enskild förskola att hitta sin egen definition av vem som är nyanländ.  

 

Institutionell inkludering  
Med institutionell inkludering menar jag hur de olika verksamheterna organiserar sitt mottagande av 

nyanlända barn och hur barnen placeras på olika avdelningar och i olika grupper. Dessutom skriver 

jag om kommunala riktlinjer som ett sätt att skapa samsyn och garantera likvärdighet och analyserar 

förskollärarnas skilda beskrivningar av begreppet likvärdighet.  
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Placering av nyanlända barn 
I kommun Nord inkluderas de nyanlända barnen på förskolornas samtliga avdelningar tillsammans 

med övriga barn. Majoriteten av barnen på dessa förskolor är flerspråkiga och förskollärarna 

framhöll att alla barn på förskolan bemöttes på samma sätt oberoende av om barnet var nyanlänt 

eller inte. Under intervjuernas gång pendlade förskollärarna mellan att berätta hur de nyanlända 

barnen har placerats förr på förskolorna och hur de placeras nu. Förskollärarna från både Granen 

och Tallen berättade att asylsökande barn tidigare placerats på en separat avdelning på deras 

respektive förskolor. Berit förklarade att barn som har fått permanent uppehållstillstånd å andra 

sidan alltid har placerats på förskolan Tallens samtliga avdelningar. Eva som arbetar på förskolan 

Granen berättade att det förut fanns en tydlig ”vi och dem” känsla då de asylsökande barnen 

placerades på en egen avdelning. De asylsökande barnen lekte då mest bara med varandra eftersom 

de inte träffade de andra barnen mer än när de var ute på gården. Idag inkluderas alla nyanlända 

barn på samtliga avdelningar och alla pedagoger är engagerade i arbetet med dessa barn. Eva 

berättade att hon upplevt en stor attitydförändring på förskolan sedan detta gjordes om för några år 

sedan. Eva beskrev att atmosfären på förskolan har förändrats dramatiskt och att alla barn på 

förskolan nu tycker det är spännande och roligt att välkomna nyanlända barn till sin avdelning.  

Alla förskollärare i kommun Syd beskrev hur förskolorna under olika perioder och år har växlat 

mellan att placera de asylsökande barnen på separata avdelningar och att inkludera dem på ordinarie 

avdelningar. Berit som arbetar på förskolan Tallen skrev i ett förtydligande till mig att från och med 

mitten av höstterminen 2016 så ”gick vi ifrån det tänket och placerar nu och för alltid framöver ut 

de asylsökande barnen på alla avdelningar”. Efter mycket fram och tillbaka verkar alla förskolorna 

nu landat i att de vill inkludera alla barn på ordinarie avdelningar och att de inte vill ha några 

särlösningar med speciella avdelningar för vissa barn. Berit förklarade vidare att hennes roll som 

ensam ansvarig för de asylsökande barnen nu har upphört. Anledningen till att detta gjordes om är 

dels att pedagogerna nu är överens om att alla nyanlända barn bör placeras ut på förskolans samtliga 

avdelningar och dels att det var nödvändigt att göra dessa omstruktureringar på grund av att de har 

många barn som står i kö till förskolan.  

 

Grupperingar  
Förskollärare har en svår uppgift i att dela in barnen i olika typer av grupper där pedagogerna anser 

att barnen får bäst förutsättningar för att utvecklas och lära. En del kanske tänker att man vill skapa 

homogena grupper med barn i samma ålder eller barn som befinner sig på samma utvecklingsnivå, 

för att pedagogen ska kunna utmana barnen på deras aktuella nivå. Andra kanske tänker att man vill 

skapa grupper med barn i olika åldrar eller med olika förutsättningar för att man tror att barnen lär 
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av varandra och att även om inte alla förstår allt så lär sig alla ändå något. Eva på förskolan Granen 

berättade att de nyligen har gjort om sina läsgrupper innan lunchen.  

 

”Förut satt jag med dem som inte hade svenska språket, kanske fem barn, som var nya. Men 

nu tycker jag, och vi har pratat om det med, att de ska vara i sina grupper efter mognad och 

inte efter språk. Även om de inte förstår allt i boken så snappar de upp i alla fall av bilderna 

och så” 

 

Istället för att de nyanlända barnen ska ha egna språkgrupper så betonade Eva att de nu ska utforma 

läsgrupper efter mognad. Mognad kan dock både tolkas som biologisk som kopplas till barnets 

ålder eller utvecklingsmässig som handlar om barnets läsförståelse. Om mognad syftar till ålder så 

innebär det att de nyanlända barnen skulle placeras ut i åldershomogena grupper som skulle 

resultera i att gruppen består av barn med olika utvecklad språklig förståelse. Om mognad däremot 

syftar på utvecklingsmässig mognad, i det här fallet läsförståelse, så innebär det att grupperna skulle 

bestå av barn i olika åldrar men som befinner sig på samma nivå av språklig förståelse. Hur man än 

väljer att komponera ihop olika grupper så anser jag att det har både fördelar och nackdelar och det 

är omöjligt att säga att det ena skulle vara bättre än det andra. Exemplet visar således på det 

dilemma som förskollärare ställs inför när de ska försöka dela in barnen i olika grupper.  

 

Kommunala riktlinjer och likvärdighet  
Alla intervjuade förskollärare konstaterade att det ännu inte finns någon utarbetad gemensam plan 

inom de olika kommunerna hur man bör göra när man tar emot och inkluderar nyanlända barn i 

förskolan. De flesta av förskollärarna uttryckte dock en tro på att en sådan plan skulle vara 

fördelaktigt. I kommun Nord fanns ingen vetskap om ifall någon sådan plan fanns eller om det var 

under bearbetning. Däremot berättade Eva i kommun Syd att det är på gång att upprättas en sådan 

plan i deras kommun.  

”Skolverket har gett i uppdrag till kommunen att nu ska vi göra en plan, skolorna skulle göra 

en gemensam plan, men kommunen har bestämt att förskolorna ska vara med. Det är därför 

jag är med i ett lokalt team. Just nu träffas vi en gång i veckan, vi är fem personer och jag ska 

ju jobba med förskolan så att vi förskolor får en gemensam plan och skolorna ska ha en 

gemensam plan. Och just nu när vi kollat på en lägesanalys hur det ser ut i kommunen, så ser 

vi att vi inte gör riktigt lika i förskolan. Vi gör inte riktigt lika vid mottagandet, vi gör inte lika 

när vi placerar ut barnen och sådär heller, men det är meningen att det ska bli likvärdigt.” Eva 

Precis som Eva beskrev, så menar även jag att fastställandet av gemensamma riktlinjer för en grupp, 

oavsett om det är inom en förskola eller inom en kommun, syftar till att skapa likvärdiga 
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förutsättningar för alla deltagare i gruppen. Att ta fram gemensamma riktlinjer kan således vara ett 

sätt varpå man kan skapa likvärdighet. Gemensamma riktlinjer skapar också en samsyn och 

gemensam förståelse för exempelvis fenomenet inkludering av nyanlända barn i förskolan. Vidare 

förklarade Eva hur hon tolkar begreppet likvärdighet och varför det är viktigt: 

 

”Det ska vara likvärdigt för att barnen ska ha samma förutsättningar oavsett vilken förskola de 

kommer till. Det ska finnas personal som har gått fortbildning, kompetent personal som vet 

hur man ska ta emot nyanlända. Ha lite bakgrundskunskap så. Och sen att man har en samsyn, 

samma förhållningssätt. Sen kan det inte vara precis lika, men att man har ungefär samma 

mottagande när de kommer och sen kan det nog inte vara i detalj så. Fast det ska ändå finnas 

med att man ska veta när man börjar jobba på förskolorna och om det är någon som ska ta 

emot nyanlända barn, att de här riktlinjerna går vi efter.” Eva 

En del av de intervjuade förskollärarna beskrev att likvärdighet i förskolan handlar om att behandla 

alla barn lika oavsett bakgrund och att alla barn är lika mycket värda. Några förskollärare förklarade 

däremot att likvärdighet också handlar om att se till varje barns olika behov och att försöka skapa 

förutsättningar för alla barn att leka och lära utifrån sina egna förutsättningar. Några kopplade också 

likvärdighet till att arbeta inkluderande där alla barn ryms under samma tak. Mia och Christina i 

kommun Nord beskrev begreppet likvärdig som ”lika inte alltid rättvist” och förklarade att det 

innebär att man faktiskt får behandla barnen olika. En förutsättning för att kunna arbeta likvärdigt är 

att man får tillåtelse att behandla barnen olika för att kunna hjälpa dem och kunna se varje barn 

utifrån deras eget behov, sa de. Vidare beskrev Emelie i kommun Syd likvärdighet i förskolan 

utifrån två olika perspektiv.  

 

”Jag tycker att man kan sätta det i stort och smått, begreppet med likvärdighet i förskolan. För 

att för oss på våran förskola handlar det om att inkludera alla barnen och få dem att känna sig 

inkluderade avsett bakgrund, medans det också kan ställas i gentemot svenska kommunala 

förskolor att alla förskolor ska ha ett ungefärligt arbetssätt, att alla känner sig välkomna vart 

man än är.” Emelie   

Förskollärarna Mia och Christina från kommun Nord diskuterade också likvärdighet utifrån 

nyanlända barns rätt till allmän förskola från tre års ålder. Christina förklarade att, som hon 

uppfattat det, att alla nyanlända barn över tre år har rätt till allmän förskola oavsett om de fått 

uppehållstillstånd eller väntar på besked. Men sen är det tydligen upp till varje kommun att 

bestämma vilka barn som får gå och inte får gå i förskolan. Christina berättade att hon inte tyckte att 

detta kändes särskilt likvärdigt, då kommunerna får sätta sina egna regler och i princip kan utesluta 

nyanlända barn från förskolan. Vidare berättade Christina att starten för den allmänna förskolan, 
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som är från tre år, är ganska sen, och att de barn som inte får börja förskolan tidigare således inte får 

samma möjligheter att lära och utvecklas som övriga barn. Citaten ovan tydliggör förskollärarnas 

olika tolkningar av begreppet likvärdighet. Begreppet är mångfacetterat och kan, som Emelie också 

beskrev det, förklaras ur olika perspektiv. Av förskollärarnas svar så tolkar jag att deras förståelse 

av begreppet likvärdighet till största delen stämmer överens med den ursprungliga tolkningen av 

begreppet som från början handlade om jämlikhet, kompensation och enhetlighet (Englund och 

Quennerstedt, 2008). Likvärdighet ses här som en form av solidariskt begrepp som ska värna om 

alla människors lika värde och rättigheter och ge alla människor samma reella möjlighet till lärande. 

Majoriteten av förskollärarnas beskrivningar av begreppet likvärdig syftade på omsorg om det 

enskilda barnet. Emelie beskrev dock ett perspektiv på likvärdighet som handlar om att ”alla 

förskolor ska ha ett ungefärligt arbetssätt, och att alla känner sig välkomna vart man än är” Detta 

kan jämföras med det som står i läroplanen att ”utbildningen i förskolan ska, varhelst den anordnas, 

vara likvärdig” (Skolverket, 2016, s.5). Vidare beskriver läroplanen att likvärdighet uppnås genom 

att sträva efter att uppnå de nationella målen för förskolan. Förskolans läroplan ger således inga 

direktiv om arbetssätt och hur man bör göra för att uppnå de nationella målen, utan anger bara att 

måluppfyllelse garanterar likvärdighet. Ingen av förskollärarna diskuterade dock begreppet 

likvärdighet i relation till måluppfyllelse. 

Diskussion 
I följande avsnitt sammanfattar och diskuterar jag studiens resultat och relaterar dessa till tidigare 

forskning. Diskussionen är baserad på mina frågeställningar.  

 

Organisering av mottagande och inkludering  
Institutionell inkludering i Kommun Nord  
Resultatet av min studie visar att de representerade förskolorna organiserar sitt mottagande av 

nyanlända barn på olika sätt. Förskollärarna i kommun Nord betonade att det inte finns några 

speciella rutiner för mottagande och inkludering av just nyanlända barn på deras respektive 

förskolor. Istället poängterade en av förskollärarna att alla barn, såväl nyanlända som övriga barn, 

tas emot och behandlas precis som alla andra barn, med det enda riktmärket att nyanlända barn ska 

visas extra hänsyn. Förskolläraren förklarade dock inte vidare vad denna extra hänsyn skulle bestå 

av. Förskollärarna förklarade att nyanlända barn erbjuds samma rutiner som övriga förskolebarn 

vad gäller inskolning, utvecklingssamtal och tamburkonversation mellan föräldrar och personal. 

Majoriteten av barnen som går på de representerade förskolorna i kommun Nord är flerspråkiga. 

Därmed tolkar jag förskollärarnas strävan att behandla alla barn lika som ett sätt att inte särbehandla 

barnen. Jag tolkar också förskollärarnas uttalanden som att de inte anser att det finns något behov av 
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att uppmärksamma eller bemöta nyanlända barn på något speciellt sätt. I kommun Nord beskrev 

också förskollärarna att de ofta inte vet om ett barn som kommer till förskolan är nyanländ eller inte 

eftersom de inte får någon information om detta i förväg. Ovissheten kring vilka barn som 

pedagogerna ska definiera som nyanlända gör det också svårt att kunna bemöta dem på ett visst sätt 

om de hade önskat det. En av anledningarna till osäkerheten kring begreppet nyanländ kan ha sin 

förklaring i att det inte finns någon definition av begreppet som inkluderar förskolebarn (Zetterqvist 

Nelson & Hagström, 2016). Varje förskola tvingas således att skapa sina egna begrepp och 

definitioner på de barn som kommer nya till deras förskolor. Vad gäller den institutionella 

inkluderingen, d.v.s. hur nyanlända barn placeras på avdelningar och i olika grupper, så klargjorde 

förskollärarna att nyanlända barn alltid placeras och inkluderas på ordinarie avdelningar 

tillsammans med övriga barn. Återigen betonade förskollärarna att de inte utmärker nyanlända barn 

som en speciell grupp och att de inte behandlas annorlunda i jämförelse med övriga barn.  

 

Institutionell inkludering i Kommun Syd 
Under mina intervjuer med förskollärarna i kommun Syd framkom att det har skett och just nu 

pågår en hel del förändringar i deras arbete med att ta emot och inkludera nyanlända barn på 

kommunens förskolor. Förskollärarna på förskolan Tallen beskrev hur de under olika perioder och 

år växlat mellan att placera asylsökande barn på helt egna avdelningar, på en och samma avdelning 

tillsammans med övriga barn och utspritt på förskolans samtliga avdelningar. Berit förklarade att 

från och med i mitten av höstterminen 2016 beslutades det att de asylsökande barnen ”från och med 

nu och för alltid ska placeras ut på förskolans samtliga avdelningar och att alla pedagoger nu ska 

dela på ansvaret för de asylsökande barnen.” På kommunens andra förskola, d.v.s. Granen, 

placerades de asylsökande barnen på en separat avdelning fram till år 2013. Från och med år 2013 

utsågs Eva som ansvarig för de nyanlända barnen och sedan dess har även de asylsökande barnen 

placerats ut på förskolans alla avdelningar. Nyanlända barn med permanent uppehållstillstånd har 

dock alltid inkluderats direkt på förskolornas samtliga avdelningar. Nilholm (refererad i Hultén, 

2013) påpekar att inkludering i första hand inte handlar om placeringar utan om gemenskap och 

delaktighet. Men för att gemenskap och delaktighet ska kunna ske så krävs också en fysisk närvaro. 

Därmed utgör tanken om en gemensam verksamhet för alla barn utan särlösningar, en av 

grundtankarna i inkluderande undervisning. Skowronski (2013) har undersökt hur äldre nyanlända 

elever blir socialt inkluderade i skolan. Författaren förklarar hur nyanlända elever som fastnar i 

förberedelseklasser under en längre tid ofta påverkas negativt av detta eftersom de upplever 

stigmatisering och blir till offer för skolans organisation. Oavsett hur skolor och förskolor väljer att 

organisera sitt mottagande och placering av nyanlända barn och elever så utgör organisationen 

något statiskt som de enskilda barnen och eleverna måste rätta sig efter. Barnen har därmed liten 
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möjlighet att påverka hur förskolors och skolors organisation ser ut. Därmed anser jag att det är 

viktigt att fundera över hur olika former av organisation påverkar barn och elever på olika sätt. 

Förskolorna i kommun Syd tar emot många nyanlända och asylsökande barn på deras förskolor då 

kommunen driver flera flyktingboenden. Majoriteten av barnen på dessa förskolor är antingen 

svensktalande eller nyanlända. Några enstaka barn är flerspråkiga men inte nyanlända. I jämförelse 

med förskollärarna i kommun Nord så ansåg jag att förskollärarna i kommun Syd hade en större 

medvetenhet kring vilka barn som de definierade som nyanlända. Detta kan också ha sin förklaring i 

att förskollärarna i kommun Syd berättade att de alltid får meddelande om ifall barnet var 

asylsökande när hen skulle börja på förskolan. Förskollärarna i kommun Nord å andra sidan 

uttryckte att de aldrig får någon bakgrundinformation om barnen innan de kommer till förskolan.  

 

Inkludering i barngrupp 
Studiens resultat visar att såväl pedagoger som barn på förskolan är viktiga aktörer i arbetet med att 

inkludera nyanlända barn i förskolan. Samtliga förskollärare uttryckte att de har ett viktigt uppdrag 

att hjälpa nyanlända barn att bli en del av gemenskapen på förskolan och att se till att de nyanlända 

barnen får lekgemenskap med övriga barn. Förskollärarna betonade också att ”barn lär av barn” och 

poängterade på så vis barnens viktiga uppdrag att välkomna och bjuda in nyanlända barn i deras 

lekgemenskap. Förskollärarna beskrev således att lekgemenskap är viktigt för barnens lärande. Det 

finns flera forskare som också har kommit fram till att lekgemenskap och vänskap är viktigt för 

nyanlända barn och elevers lärande, som t.ex. Tang och Adams (2010), Häll (2013), De Heer, Riggs 

& Augoustinos (2016) och Skowronski (2013). Tang och Adams (2010) visade i sin studie att 

nyanlända barn som fick tillträde till lekgemenskap och fick vänner utvecklade en större 

självsäkerhet som gjorde att de allt mer vågade kommunicera på det för dem nya språket. Leken och 

vänskapen hade således en positiv effekt på de nyanlända barnens språkutveckling. Förskollärarna i 

min studie framhöll sin viktiga roll som pedagoger att finnas med och stötta barn i leken och hjälpa 

nyanlända barn att få tillträde till lekgemenskap. Häll (2013) har kommit fram till liknande 

forskningsresultat. Hon menar också att förskolans pedagoger har ett viktigt uppdrag att fungera 

som en resurs i leken och hjälpa barn som är nya för det svenska språket, att bli accepterade som 

lekkamrater. De Heer, Riggs & Augoustinos (2016) resultat visade också på betydelsen av att 

nyanlända barn utvecklar vänskapsrelationer. Detta visar hur viktigt det är att även förskollärare är 

medvetna om betydelsen av lekgemenskap och vänskap samt att det är en förutsättning för barnens 

lärande. Både förskollärare från kommun Nord och Syd berättade att de upplevt det inkluderande 

arbetet svårt när de sett att de nyanlända barnen ofta tydde sig till varandra och ville leka bara med 

varandra. Tendensen att nyanlända barn söker sig till andra barn som har en liknande språklig eller 

kulturell bakgrund är ett fenomen som andra forskare också har undersökt och konstaterat (De Heer, 
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Riggs & Augoustinos, 2016; Skowronski, 2013). De Heer, Riggs & Augoustinos (2016) beskrev att 

de barn som blev förflyttade till skolor där de inte kände någon sen tidigare tenderade att söka sig 

till andra barn som hade en liknande kulturell eller språklig bakgrund. Skowronski (2013) som 

forskat på äldre elever i skolan har också studerat samma fenomen och menar att detta kan vara ett 

sätt för de nyanlända eleverna att skydda sig från social exkludering från övriga elever på skolan. 

 

Förskollärarna i kommun Syd beskrev också att de i sitt inkluderande arbete försökte jobba i projekt 

med praktiska upplevelser och aktiviteter genom t.ex. skapande. Eva berättade att hon har speciella 

språkgrupper för de nyanlända barnen tre dagar i veckan då de alltid är i ateljén och skapar. Eva 

beskrev att hon upplevt skapandet som positivt och kravlöst när fokus blir på något som alla kan 

och känner sig trygga med. Detta överensstämmer med De Heer, Riggs och Augoustinos (2016) 

resultat som visar att nyanlända barns favoritämnen i skolan var just praktiska och estetiska ämnen 

som t.ex. idrott, musik och bildskapande. I dessa ämnen kände de nyanlända barnen att de kunde 

prestera lika bra som övriga barn eftersom praktiska och estetiska ämnen inte kräver samma 

språkkunskaper. Både denna studie och tidigare forskning visar således att det kan vara fördelaktigt 

att skapa gemensamma aktiviteter där nyanlända barn känner sig trygga och inte pressas av att de 

måste kunna kommunicera på ett speciellt språk.  

 

Möjligheter och hinder för inkludering 
Bemötande av nyanlända barn 
Studiens resultat visar att förskollärarna beskrev att deras viktigaste uppdrag i arbetet med de 

nyanlända barnen var att försöka skapa en bra relation till barnet och föräldrarna och att få barnet att 

känna sig trygg på förskolan. En av förskollärarna uttryckte att det är pedagogernas eget 

förhållningssätt, bemötande och värderingar som har störst betydelse för huruvida de lyckas skapa 

en bra relation till den nyanlända familjen. Flera av förskollärarna beskrev att man som pedagog 

måste vara trevlig och välkomnade samt att man bör visa nyfikenhet och intresse för familjerna. 

Fatima beskrev också att det är viktigt att uppmärksamma och visa intresse för den nyanlända 

familjens hemkultur. Dessa tankar stämmer överens med Lees (2003) rekommendationer t.ex. att 

det är viktigt att pedagoger försöker ta reda på det nyanlända barnets personliga, psykologiska, 

sociala och kulturella bakgrund. Författaren skriver att det är speciellt viktigt att ta reda på vilka 

betydande skillnader det finns mellan barnets hemkultur och det nya landets kultur. Lee påpekar att 

när lärare är medvetna om det nyanlända barnets hemkultur så är det lättare för läraren att bemöta 

barnets speciella behov och på så vis hjälpa barnet att anpassa sig och lyckas i skolan. En av 

förskollärarna i kommun Syd uttryckte att det är viktigt att pedagoger som arbetar med nyanlända 

barn och familjer har relevanta kunskaper och utbildning i hur man bör bemöta nyanlända barn. 
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Bacakovas (2011) resultat visade att barnens inkludering och delaktighet i undervisningen 

försvårades av en rad olika faktorer som t.ex. bristande kunskaper hos lärare om hur man bör 

undervisa barn med olika kulturella bakgrunder. Flera av förskollärarna i min studie uttryckte att det 

svåraste med arbetet med nyanlända barn var språkbarriären och att de önskade mer resurser i form 

av olika typer av språkstöd som t.ex. modersmålslärare, flerspråkiga pedagoger och tolkar. 

Bacakovas (2011) resultat visade också att barns inkludering i skolan även påverkas av svårigheten 

att få en god kommunikation och samverkan mellan lärarna och barnens föräldrar. Förskollärarnas 

önskan om att utveckla en god relation till den nyanlända familjen och att resurser finns för detta är 

således viktiga utgångspunkter för att barnen ska kunna inkluderas i förskolan. Flera av mina 

informanter poängterade att det hade varit önskvärt att få mer bakgrundsinformation om barnen 

innan de började på förskolan. Bacakova (2011) visar i sin forskning att bristande information om 

nyanlända barns tidigare kunskaper och skolgång också är en faktor som utgör en svårighet för att 

kunna inkludera nyanlända barn i skolan. 

 

Kommunala riktlinjer och likvärdighet 
Ingen av de representerade kommunerna i min studie hade i dagsläget någon gemensam kommunal 

plan med gemensamma riktlinjer för hur kommunens förskolor bör ta emot och inkludera nyanlända 

barn i förskolan. I kommun Syd framkom dock att en sådan plan nu är under konstruktion. Eva 

beskrev att syftet med att upprätta kommunala riktlinjer är för att värna om likvärdigheten mellan 

förskolorna. Eva förklarade att likvärdighet är viktigt för att alla barn ska ha samma förutsättningar. 

Sammanfattningsvis gav förskollärarna en ganska samstämmig bild av hur de tolkar begreppet 

likvärdighet i förskolan. Förskollärarna var överens om att likvärdighet handlar om att värna om 

barns lika värde och ge alla barn likvärdiga förutsättningar. Detta stämmer överens med hur 

likvärdighet beskrivs och förklaras i Agbenyega och Peers (2010) studie. Även Bacakovas (2011) 

studie beskriver likvärdighet på ett liknande sätt, specifikt utifrån graden av delaktighet i 

undervisningen. Några av förskollärarna i min studie beskrev också att likvärdighet innebär att vi 

tillåts behandla barnen olika för att på så sätt kunna bemöta barnens skilda behov. En av 

förskollärarna från kommun Syd beskrev att likvärdighet kan diskuteras ur olika perspektiv, dels 

likvärdigheten på en specifik förskola och dels likvärdigheten mellan olika förskolor. Ingen av 

förskollärarna diskuterade dock begreppet likvärdighet i förhållande till måluppfyllelse, som det 

beskrivs i förskolans läroplan.  

 

Studiens betydelse för förskollärarprofessionen 
Avslutningsvis menar jag att förskolan med all dess personal har ett viktigt uppdrag i att välkomna 

och inkludera nyanlända barn i deras verksamhet. Förskolan är för många nyanlända barn, deras 
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första möte med det svenska språket och den svenska kulturen. Förskolan har därmed en unik 

möjlighet att få de nyanlända barnen att känna sig välkomna och bli inkluderade i en gemenskap där 

de ges möjlighet att leka och lära tillsammans med jämnåriga barn. Pedagogernas förhållningssätt 

och organiserande av verksamheten har stor betydelse för barnens möjligheter att känna sig 

välkomna och bli inkluderade i förskolan. Denna studie syftar till att väcka en diskussion kring 

begreppen nyanländ, inkludering och likvärdighet och vad vi menar när vi talar om inkludering av 

nyanlända barn i skolan utifrån ett likvärdighetsperspektiv. Studien är relevant och betydelsefull då 

allt fler barn och familjer tvingas på flykt runt om i vår värld och många av dem hamnar i Sverige 

och på svenska förskolor. Utifrån denna studie hoppas jag att fler blir inspirerade att vilja fortsätta 

forska kring nyanlända barn i förskolan. Mer forskning behövs på inkluderande och interkulturella 

arbetssätt såväl inom förskolan som skolan och på nyanlända barns reella möjligheter till lek och 

lärande i förskolan. Förskolan som en inkluderande praktik skapar också förutsättningar för en 

fortsatt god integration för både barnen och deras familjer. Som förskollärare får vi förmånen att 

vara med och följa barnens utveckling, inspirera och väcka drömmar och på så vis ge varje barn en 

tro och ett hopp om en ljus framtid i vårt mångkulturella Sverige. Förskolan utgör starten på 

nyanlända barns integration i det svenska samhället – låt oss tillsammans ge dessa barn ett hopp om 

en ljus framtid.   
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Bilagor  
 

Intervjufrågor  
 

1) Kan du börja med att berätta lite om dig själv utifrån din yrkesroll? 

- Antal år i yrket 

- Annan yrkesbakgrund 

- Ålder  

- Utbildning  

 

2) Jag har förstått att du arbetar på en mångkulturell förskola som tar emot  

nyanlända barn i er verksamhet, kan du berätta lite om hur mottagandet av dessa barn går 

till? 

 

3) Vad tänker du är viktigt för att mottagandet ska bli så bra som möjligt för nyanlända barn? 

 

4) Vilken roll och betydelse tänker du att du som förskollärare har i processen att inkludera 

nyanlända barn i förskolan? 

 

5) Vilken roll och betydelse tänker du att övriga förskolebarn har i processen att inkludera 

nyanlända barn i förskolan? 

 

6) Vad finns det för faktorer som kan försvåra en god inkludering? 

 

7) Vilken typ av resurser anser du att ni pedagoger behöver för att kunna ta emot och inkludera 

nyanlända barn i er verksamhet? 

 

8) Vad innebär det för dig att arbeta inkluderande? 

 

9) Hur gör ni för att nyanlända barn ska få samma reella möjlighet att leka, lära och utvecklas 

som övriga förskolebarn? 

 

10) Hur tolkar du begreppet en likvärdig förskola?  
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Missivbrev 
 

Hej på er förskollärare! 
 
Mitt namn är Josefine Sandbladh och jag studerar sista terminen på Förskollärarprogrammet vid 

Linköpings universitet – Campus Norrköping. Jag håller på att skriva på mitt examensarbete som 

kommer att handla om hur förskollärare uppfattar, beskriver och talar om sitt mottagande- och 

inkluderande av nyanlända barn i sin verksamhet. Studien utgår från ett likvärdighetsperspektiv.  

 

Min ambition är att intervjua sammanlagt 4 - 6st förskollärare från två olika kommuner för att visa 

på två exempel hur förskollärare tänker och resonerar kring arbetet med att ta emot och inkludera 

nyanlända barn i sin verksamhet.  

 
Jag har förstått att just Ni arbetar på en mångkulturell förskola som tagit emot nyanlända barn i er 

verksamhet. Därmed undrar jag om det finns någon av er förskollärare som skulle vilja ställa upp på 

en intervju? 

 
För att jag ska kunna analysera mitt inhämtade material så ber jag även om ert godkännande för att 

få göra ljudinspelningar av intervjuerna.  

 
Alla namn på personer och platser kommer att modifieras så att ingen kan lista ut vilken 

förskollärare jag intervjuat eller vilken förskola som ni representerar. Deltagandet i min studie är 

givetvis helt frivilligt och det är möjligt att när som helst, utan att ange specifika skäl, avbryta sin 

medverkan.  

 
Vill du ställa upp på en intervju eller har någon annan fråga, kontakta mig på: 

jossv749@student.liu.se  
 

Jag önskar ert svar så snart som möjligt då jag hoppas på att kunna genomföra intervjuerna någon 

gång mellan v. 45 - 46, senast v.47. 

 
Vänliga hälsningar  
Josefine Sandbladh  
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Statistik  
 

 

Intervjustudie med förskollärare på fyra olika förskolor i två olika kommuner

Kommun Förskolor Antal avdelningar Intervjuade förskollärare Antal barn Varav barn med annat modersmål än svenska

Nord Krokodilen 3 Fatima ca 42 ca 32

Nord Ödlan 6 Mia & Christina ca 100 ca 96

Syd Granen 3 Eva ca 47 ca 22

Syd Tallen 8 Berit & Emelie ca 146 ca 45


