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Abstract 
 
This thesis examines what six different preschool teachers in the Stockholm area consider 

important in the receiving of newly arrived children (refugees). Furthermore, it is investigated 

what type of skills development the preschool teachers have been offered in connection with 

the arrival of children from other countries. Also how this type of skills development helps 

them as well as what they want more knowledge about. Another focus of this study is on how 

these teachers work today in regard to the refugee children. 

 

The data used in this thesis is gathered from interviewing the teachers. A common ground 

expressed in these interviews is that no skills development with newly arrived children in focus 

had taken place, although they had received teachings on how to develop language skills for 

foreign children. The teachers desire more expertise in second language learning as well as 

having an ability to detect when traumatic behavior is being expressed. Results from this study 

reveal that the area of handling refugee children is a complex manner full of challenges. 

Scientific studies have shown that having an intercultural approach can ease the burden of 

handling newly arrived children. 

 

A concept that is recurring in the interviews is tacit knowledge, which is knowledge a person 

has difficulties transferring to other people. All interviewees describe having this type of 

capability which has helped them in their work with these children. 

 

The gathered data is analyzed with the KASAM model which belongs to the salutogenesis 

perspective. As opposed to pathogenesis which focuses on factors causing diseases, 

salutogenesis stresses factors which support human health and well-being. The data was also 

studied from a social constructivist perspective, as well as from an intercultural point of view. 
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Sammanfattning 

  

Denna studie undersöker vad sex förskollärare i storstockholmsområdet anser betydelsefullt 

och utmanande i mottagandet av nyanlända barn på förskolan. Vidare undersöks också vilken 

kompetensutveckling som förskollärarna blivit erbjudna i samband med mottagandet, vad den 

bidragit till och vad de önskar mer kunskap om. Studien tittar även på hur förskollärarna idag 

arbetar med mottagandet.  

 

Materialet samlas in via djupintervjuer och i dessa framkom att någon direkt 

kompetensutveckling kring ämnet mottagande av nyanlända inte getts till våra intervjuade 

förskollärare. Däremot är andra kompetensutvecklingar med framförallt fokus på språk-

utveckling och språkinlärning givande i deras arbeten. Mer kunskap om andraspråksinlärning 

samt hur olika traumabeteenden kan yttra sig hos barnen är områden som förskollärarna önskar 

mer kunskap om. Studien visar att arbetet med mottagande är komplext och innehåller 

utmaningar. Med ett interkulturellt förhållningssätt menar forskning att mottagande gynnas. 

Samtliga intervjuade förskollärare beskriver begrepp och kunskap som inte går att sätta ord på, 

vilket vi i studien väljer att benämna som tyst kunskap.  

 

Materialet analyseras med hjälp av KASAM vilket är en modell inom det salutogena 

perspektivet som studerar hur människors mående kan förändras med hjälp av olika tillväga-

gångssätt. Materialet analyseras även med hjälp av ett socialkonstruktionistiskt- samt ett 

interkulturellt perspektiv.  

 

Sökord: Nyanländ, förskola, kompetensutveckling, KASAM, mottagande. 
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1. Inledning 
 
 

“Världen har kommit till Sverige och Sverige har kommit till världen” 

(Elmeroth 2014, s. 49). 

 

Samtidigt som våra studier på förskollärarprogrammet pågår meddelar FN-organet, The United 

Nation Refugee Agency (UNHCR), att fler människor än någonsin befinner sig på flykt i 

världen. Sverige har under de senaste åren tagit emot rekordmånga flyktingar i modern tid, med 

den absoluta kulmen vintern 2015 (UNHCR, 2015). Många av de som kommer till Sverige är 

familjer med barn som ska integreras in i den svenska förskolan. Men vad får egentligen 

förskollärare för hjälp och stöd i denna process? Vad är viktigt att tänka på i samband med 

mottagandet av nyanlända barn enligt forskning och förskollärarnas egna erfarenheter? Det var 

detta som vi ville undersöka i vårt examensarbete.  

 

Förskolan regleras av styrdokument, däribland läroplanen. I Läroplanen för förskolan 

(Skolverket 1998 red. 2016) framgår vikten av att barn ska möta kompetent och engagerad 

personal. Förskollärare och annan personal i förskolan ska kontinuerligt erbjudas kompetens-

utveckling för att kunna fullfölja sitt arbete, vilket förskolechefen är ytterst ansvarig för. 

Personal i förskolan ska arbeta för att stimulera barnens språkutveckling, identitetsutveckling 

och bidra till samspel och delaktighet. Trygghet och omsorg ska tillsammans med lärande och 

utveckling genomsyra verksamheten och bilda en helhet (s. 5).  

 

Nilsson & Bunar (2016) uttrycker att det svenska skolväsendet har många utmaningar och 

utvecklingsområden. Det ökande antalet flyktingar i Sverige sätter den svenska förskolan och 

skolan under press. Den stora utmaningen är att hitta utbildad och kompetent personal som är 

lämpad för uppdraget att utbilda och utveckla våra barn och ungdomar (s. 399–400). Bunar 

(2010) har på uppdrag av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté och Skolverket, 

slagit samman och sammanställt rådande forskning om nyanlända och lärande i Sverige. I 

forskningsöversikten kommer Bunar fram till att forskning om nyanlända och deras lärande och 

utveckling i den svenska skolan och förskolan är bristfällig. Han belyser att det är ett område 

som behöver beforskas mer (s.16). Detta är en av många anledningar till att vi har valt att 

studera detta område.  
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Att flykt från hemlandet, traumatiska händelser och andra omständigheter påverkar människans 

fysiska och psykiska tillstånd är ingen nyhet (Godini m.fl. 2008). Nyanlända barn som kommer 

till förskolan saknar med stor sannolikhet kunskaper i det svenska språket. I förskolan blir 

därför arbete med trauma, samt språk och kommunikation viktiga områden att utveckla. Det 

svenska samhället och förskolan är en ny och betydelsefull arena för dessa barn. I och med 

förskolans betydelse för dem och deras utveckling så ställs det höga krav på att barnen möter 

kompetent personal som kan hjälpa dem att utvecklas. Förskolepersonal behöver bland annat 

besitta kunskap om mottagningsprocessen, andraspråksinlärning och hur olika traumatiska 

upplevelser kan yttra sig. Samt hur olika kulturer kan samverka med varandra. Utifrån dessa 

frågor och funderingar gällande mottagande ville vi i vårt examensarbete rikta blicken mot 

förskollärarna och deras erfarenheter och tankar. Vi ville studera vilka förutsättningar 

förskollärarna får i samband med mottagande och integrering av nyanlända barn och deras 

familjer, i förskolan i form av kompetensutveckling. 

 
 
1.1 Syfte 
 
Vår studie syftar till att undersöka och ge kunskap om vad sex förskollärare i 

storstockholmsområdet anser är betydelsefullt och utmanande i samband med mottagandet av 

nyanlända barn på förskolan. Genom vår studie vill vi undersöka vad för kompetensutveckling 

förskollärarna blivit erbjudna, vad den bidragit till och vad dem själva önskar sig mer kunskap 

om. Genom detta hoppas vi kunna bidra med kunskap och perspektiv som kan vara till nytta 

för andra verksamma inom förskolan i detta mottagandet. 

 
 
1.2 Frågeställningar 
 
Våra frågeställningar är följande: 
 
●   Vad anser förskollärare vara betydelsefullt och utmanande i mottagandet av nyanlända 

barn på förskolan? 

●   Vad har förskollärare blivit erbjudna för kompetensutveckling i samband med 

mottagande av nyanlända barn? 

●   Vad anser förskollärare att erbjuden kompetensutveckling bidragit till och finns det 

områden förskollärare upplever att de behöver mer kunskap om i samband med 

mottagandet av nyanlända barn?  
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1.3 Definition av begrepp 
 

Detta är centrala begrepp i vårt arbete och vi väljer därför att definiera dessa så som de används 

och tolkas i vår studie.  

 

Nyanlända: 

Vi har valt att i examensarbetet utgå från Migrationsverkets definition av nyanlända. De 

beskriver nyanlända personer som på ett eller annat sätt tvingats fly från sitt hemland på grund 

av oroligheter/krig. En nyanländ person är någon som är mottagen i en kommun och som har 

beviljats uppehållstillstånd för bosättning på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl. Även 

anhöriga till dessa personer anses vara nyanlända (Migrationsverket 2016).  

	  

Kompetensutveckling: 	  

Gotvassli (2002) förklarar och beskriver begreppet kompetensutveckling som handlingar för att 

förnya och använda kunskaper	  och färdigheter, samt erfarenheter och förhållningssätt som finns 

både hos den enskilda personen men också inom organisationen. Dessa färdigheter och 

kunskaper används sedan för att utveckla och säkerställa kvaliteten i förskolan, utifrån barnen, 

vårdnadshavarna men också samhällets olika behov (s. 53, 82–84).   

	  

I regeringspropositionen “En förnyad lärarutbildning” (1999/2000:135) tas begreppet 

kompetensutveckling upp och definieras. Där syftar texten till att kompetensutveckling ses som 

ett bredare begrepp än fortbildning. Kompetensutvecklingen innehåller ämnesfördjupning, 

ämnesbreddning, arbetslagsutveckling, metodutveckling, samt andra typer av utvecklingsarbete 

som har betydelse för förskolan (s. 29).  
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2. Teoretiska utgångspunkter 
	  
Nedan följer ett avsnitt där vi redogör för vilka teoretiska utgångspunkter samt teoretiska 

begrepp som används. I detta examensarbete har vi valt att utgå från socialkonstruktionistiskt 

perspektiv, det salutogena perspektivet med fokus på KASAM, samt ett interkulturellt 

perspektiv. 

 
 
2.1 Socialkonstruktionistiskt perspektiv 
 
Socialkonstruktionism studerar hur människan utifrån sitt eget perspektiv, uppfattar och ser på 

sin omvärld. Søren Barlebo Wenneberg (2001) beskriver socialkonstruktionism som ett 

perspektiv där olika sociala och kulturella konstruktioner skapas och upprätthålls. Vidare 

beskriver Wenneberg att samhället och dess funktioner skapas tillsammans med människor som 

samspelar med varandra. Han uttrycker att människan själv konstruerar bilder av omvärlden 

utifrån egna referensramar och att detta både sker kulturellt och socialt. Med grund i detta menar 

han att alla människors världsbilder är unika. Socialkonstruktionism utgår således från att det 

inte finns någon objektiv verklighet utan att denna konstrueras och uppfattas olika av olika 

personer.  

 

Socialkonstruktionismen är något som vi ser har en stark koppling till förskolan och framförallt 

arbetet med mottagande av nyanlända barn. Mottagandet bygger i mångt och mycket på egna 

erfarenheter, tankar, upplevelser och samhällets olika normer och förväntningar.  

 
 
2.2. Det salutogena perspektivet 
 
Aron Antonovsky (1991) var en föregångare inom det salutogena perspektivet. Han ägnade sin 

forskning åt att studera olika människors mående och hälsa. Det som intresserade honom var 

vad det är i människan som gör att hon trots traumatiska upplevelser och stress, ändå 

vidareutvecklas och behåller hälsan. Det salutogena perspektivet beskriver Antonovsky som ett 

perspektiv där fokus riktas på orsaker och faktorer som behåller hälsan, snarare än faktorer och 

orsaker som påverkar sjukdom. Vidare följer ett avsnitt som beskriver KASAM vilket är en 

modell inom det salutogena perspektivet. 
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2.3 KASAM – känsla av sammanhang 
	  
KASAM ”Sense of Coherence” bygger på tre olika begrepp, vilka är hanterbarhet, begriplighet 

och meningsfullhet. KASAM och dess begrepp är en skala, där olika hjälpmedel och 

organisationer runt människans omgivning kan hjälpa till för att öka välbefinnandet 

(Antonovsky, 1991). 

 

Begriplighet syftar till i vilken utsträckning som en människa upplever inre och yttre stimuli. 

Dessa menar Antonovsky (1991) kan komma som ordnad information, gripbar, strukturerad 

och sammanhängande, snarare än oordnade och kaotiska utan förklaring. En människa med en 

hög känsla av begriplighet förväntar sig att framtida stimuli kommer vara förutsägbara, att dessa 

går att ordna samt att de inte kommer som överraskningar. Begripligheten kopplad till 

förskolans verksamhet kan ses som hur förskolan och personal kan organisera verksamheten 

för att hitta rutiner och skapa struktur för barnen, för att stärka deras känsla av begriplighet.  

 

Hanterbarhet menar Antonovsky (1991) syftar till hur individen kan hantera olika svårigheter 

som kan uppstå i olika situationer. För personalen i förskolan som möter nyanlända barn är det 

viktigt att vägleda, finnas till hands och att hjälpa till vid vardagliga och utmanande situationer 

som uppstår. Genom att betona och benämna känslor som visar sig hos barnen, samt hjälpa dem 

vid hanterandet av dessa bidrar personalen i förskolan till en ökad känsla av hanterbarhet hos 

barnen. 

 

Meningsfullhet syftar till att det finns en mening med det som sker livet. Att händelser som 

uppstår i människans liv är av betydelse och det är viktigt att få vara delaktig. Meningsfullheten 

beskriver Antonovsky (1991) som en motivation, att människor har en vilja att delta och 

engagera sig utifrån givna förutsättningar. Meningsfullheten är en viktig aspekt för nyanlända 

barn och bemötandet ses som betydelsefullt för dessa barn och familjer. Pedagoger i förskolan 

har en viktig uppgift; att se till så alla barn blir bekräftade, sedda och framförallt delaktiga. 

Vikten av att vara närvarande och engagerade i barnens olika processer, arbeta för att bibehålla 

struktur och rutiner, samt arbeta för att skapa trygghet, tillit och förtroende hjälper barnen att 

stärka deras känsla av meningsfullhet.  
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KASAM väljer vi att ha med som teoretisk utgångspunkt i examensarbetet då vi med hjälp av 

denna modell analyserar hur förskollärarna arbetar för att stärka nyanlända barns känsla av 

meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet i samband med mottagandet i förskolan.  

 

2.4 Interkulturellt perspektiv 
	  
Interkulturellt perspektiv och dess förhållningssätt gäller i största utsträckning om en 

interkulturell kommunikation och undervisning som behandlat aspekterna av gräns-

överskridande kulturmöten i takt med en ökad invandring (Lahdenperä 2004). Bosse Bergstedt 

och Hans Lorentz (2006) beskriver det interkulturella förhållningssättet som handlingar mellan 

individer och en växelverkande interaktion som byggs med hjälp av etiska begrepp som 

gränsöverskridande, ömsesidighet, jämlikhet och social rättvisa.  

 

Bergstedt och Lorentz (2006) uttrycker också att interkulturalitet syftar till och bygger på ett 

ledarskap som verkar för att stimulera och skapa lärande. Ett ledarskap som ger tid för utbyte 

och mening mellan olika grupper. Att arbeta utifrån ett interkulturellt perspektiv och dess 

begrepp kan beskrivas som en djupare granskning av områdena inom mångkultur och 

kulturmöten, samt att se likheter och skillnader i olika pedagogiska kontexter.  

 

Det interkulturella perspektivet ligger som en teoretisk grund i detta examensarbete, då vi med 

hjälp av perspektivet vill studera hur ett interkulturellt förhållningsätt påverkar mottagandet av 

nyanlända barn i förskolan. 

 

 

De centrala teoretiska begrepp som kommer att användas i analysen är följande:  

socialkonstruktionistiskt perspektiv, hanterbarhet, meningsfullhet, begriplighet och 

interkulturellt förhållningssätt. 
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3. Tidigare forskning 
	  
Nedan presenteras den tidigare forskning som vi tagit del av och som vi funnit relevant för vårt 

examensarbete. Vi har sökt i databaser och använt oss av centrala nyckelord för att hitta lämplig 

forskning.  

 
 
3.1 Kompetens i andraspråksinlärning 
	  
Inom ramen för vårt forskningsfält fann vi några gemensamma och återkommande nämnare. 

Norberg (2017) samt Lunneblad (2013) har båda skrivit forskningsartiklar där delar av 

resultatet visar på att kompetensen hos lärare inom förskola och skola är avgörande för 

nyanlända barns fortsatta utveckling, integrering och lärande. Norberg (2017) poängterar 

särskilt betydelsen av att pedagoger behöver ha kunskap om andraspråksinlärning för att stötta 

nyanlända barn i deras fortsatta utveckling, detta då Norberg ser språkinlärning som primärt. 

 

Forskningsrapporten ”Immigrant Students at School: Easing the Journey Towards Integration, 

OECD” (2015) kartlägger några fungerande arbetssätt för att utveckla språkinlärning hos 

nyanlända barn. OECD menar likt Norberg (2017) att det behövs pedagoger som har kunskap 

om andraspråksinlärning. Rapporten visar på positiva effekter av att praktisera andraspråks-

inlärning i samband med övrig inlärning (content learning). I förskolans kontext skulle detta 

kunna tolkas till att språkinlärning gynnas under alla moment på förskolan. 	  

 
 
3.2 Interkulturellt förhållningssätt 
	  
Skolverket (2010) beskriver i sin publikation ”Barndomens förändrade villkor: förutsättningar 

för barns lärande i en ny tid” vikten av förskollärarens interkulturella arbete och förhållnings-

sätt i förskolan. Detta väljer Lunneblad (2013) att lyfta fram när han i sin forskningsartikel 

poängterar förskolans stora betydelse för nyanlända barn och förskollärarens roll i detta. Det 

interkulturella perspektivet menar han betonas mer i dagens förskola och skola än tidigare. Han 

väljer att i sin diskussion problematisera komplexiteten i förskollärarens uppdrag gällande de 

delar som rör mottagande av nyanlända barn och hur detta inte är ett entydigt uppdrag att arbeta 

med. Med ett interkulturellt arbets- och förhållningssätt menar Lunneblad att mottagandet 

gynnas. Att se och skapa möjligheter för lärande utifrån barnens olika kulturer och bakgrunder, 

samt se det som tillgångar bidrar till goda effekter menar han.  
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3.3 Trauma och mottagande 
	  
Andersson, Björnberg och Eastmond (2010), som medverkat i en samverkansgrupp för 

utveckling av forskning om asylsökande barn i Europa vid Göteborgs Universitet, har 

gemensamt författat boken “Mellan det förflutna och verkligheten - asylsökande barns välfärd, 

hälsa och välbefinnande”.  De beskriver att syn och forskning om nyanlända under en lång tid 

dominerats av barnläkare och psykologers kunskap. Fokus har legat på att studera trauma och 

svåra uppväxtförhållanden. De beskriver att denna bild av nyanlända börjar förändras och 

forskning idag fokuserar övergripande på familjens mottagande och deras sociala- och 

ekonomiska villkor i det nya landet. Betydelsen av mottagandet i Sverige är i många avseenden 

mer avgörande än upplevelser i hemlandet.   

 

Rädda Barnen gjorde tillsammans med Karolinska Institutet ett forskningsprojekt 2008 som 

fick namnet “Bördan de kom med”. Forskningsprojektet studerade barn i asylprocessen som 

utvecklade uppgivenhetssyndrom i Sverige och i rapporten väljer de (bland mycket annat) att  

lista några beteendestörningar barnen uppvisade. Några av dessa var: oförmåga till lek, ej 

reaktion på smärta, ingen tillit till andra, blyga, allvarliga, ångest, oro, ängslighet, stamning, 

sömnstörningar, aggressionsutbrott samt utåtagerande beteende. Godani, Bodegård och 

Rydelius som står som författare till rapporten (2008), beskriver hur kulturer och familjers 

förhållningssätt till sin traumatiska historia påverkar utgångsläget och att sedvanliga 

psykoterapeutiska principer, såsom att vuxna inte talar med barn om saker och händelser som 

bör glömmas bort framstod tydligt. I rapporten beskriver Godani, Bodegård och Rydelius hur 

barn kan utveckla posttraumatisk stress trots att de inte själva upplevt fysiskt eller psykiskt våld, 

men bevittnat våld mot närstående och familjemedlemmar. Ascher och Hjern (2013) har valt 

att använda sig av ovanstående forskningsprojekt när de beskriver faktorer som påverkar barns 

reaktioner efter trauma. De menar bland annat att barns begränsade erfarenhet och förmåga till 

abstrakt tänkande försvårar hanteringen av omskakande händelser. Detta menar de bidrar till 

att barn kan ha svårt att särskilja på om hot och våld är riktat mot dem själva eller en 

familjemedlem. 

 

3.4 Tyst kunskap 
	  
Molander (1996) delar in diskussioner om yrkeskunskap i tre olika delar. Den första delen syftar 

till verklighetens outtömlighet, vilket belyser den kunskap som inte kan uttryckas i ord. Ingen 
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gestaltning eller beskrivning kan på ett reflekterande sätt beskriva den kunskap som 

förskollärare och personal i förskolan har, enligt Molander. Den andra delen väljer han att 

beskriva som det tysta förutsatta, som han menar finns hos yrkesgrupper och hos människor i 

olika kulturer. Här handlar det om oreflekterade föreställningar och handlingsmönster. Dessa 

mönster lärs in utan att vi reflekterar över dem. Den tredje och sista delen beskriver Molander 

som det tystande. Här syftar han till kunskap som inte har någon röst, alltså den kunskap som 

inte kan uttryckas med ett språk som är förenat med verksamheten. I analysarbetet av vårt 

material fann vi att förskollärarna beskrev kunskap som något de inte kunde sätta ord på, vilket 

kan relateras till Molanders syn på tyst kunskap. Därför väljer vi att använda oss av hans syn 

på tyst kunskap.  

 
 
3.5 Litteraturöversikt 
 
I vår litteraturöversikt kring forskningsområdet fann vi följande författare intressanta att 

redogöra för: Angel & Hjern (2004), Ellneby (2008), Elmeroth & Häge (2016), Bouakaz och 

Taha (2014), Bozarslan (2001) samt Bergendorff (2014). Vi fann dessa författare och deras 

texter som relevanta att presentera då de behandlar vårt forskningsområde med större fokus på 

förskolan än tidigare nämnd forskning. Dessa texter används tillsammans med teoretiska 

utgångspunkter och tidigare forskning för att reflektera och analysera vårt empiriska material.  

 

Förskollärarens kompetens i mottagandet av nyanlända  
Angel och Hjern (2004) skriver i boken Att möta flyktingar om den viktiga aspekten att 

pedagoger i förskolan behöver har ett brett register av uttryckssätt i samband med mottagande 

och integration. Detta för att kunna underlätta arbetet med att möta, samtala och integrera 

nyanlända barn på förskolan. Det handlar om att pedagogen behöver besitta kunskap om hur 

hen kan uttrycka sig på flera olika sätt för att fånga barnens intresse och göra dem delaktiga. 

Empati beskriver Angel & Hjern som en avgörande egenskap hos pedagogen i mottagandet av 

dessa barn.  

 

Huruvida resurser, handledning och modeller med mera fördelas kan enligt Angel och Hjern 

(2004) se olika ut i förskolor och kommuner. Det är upp till varje förskoleledning att organisera 

hur de vill arbeta och prioritera. Detta menar Angel och Hjern bidrar till att mycket ansvar läggs 

på den individuella förskolläraren och dennas kunskap. Ellneby (2008) lyfter liksom Angel och 

Hjern upp hur arbetet med mottagande kan organiseras och hanteras. Hon poängterar att det 
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inte finns några givna modeller för ett ”gott” mottagande, utan tillvägagångssätt, metoder och 

modeller behöver växa fram på den unika förskolan och efter barnets unika behov. Ellneby 

(2008) belyser även vikten av att förskollärare behöver ha lätt för att vara inkännande och 

förstående, vilket kan liknas vid Angel och Hjerns beskrivning av empati.  

 

Elmeroth och Häge (2016) poängterar betydelsen av förskolans roll för nyanlända barn i deras 

bok Flyktens barn. I många fall är förskolan den första kontakten med det svenska samhället 

och därför blir pedagogerna viktiga personer. De behöver ha kunskap om mottagandets olika 

aspekter för att på bästa sätt kunna uppmärksamma och organisera för att stödja det individuella 

barnet.  

 

Trygghet som betydelsefull aspekt i samband med mottagande 
Bouakaz och Taha (2014), samt Bozarslan (2001) poängterar liksom Elmeroth och Häge (2014) 

förskolan som en viktig arena för nyanlända barn. Trygghet och förståelse lyfts fram som 

viktiga begrepp. Samverkan och relationen som skapas mellan pedagoger och vårdnadshavare 

är av stor betydelse för barnens fortsatta utveckling. Relationen behöver bygga på trygghet 

menar Bouakaz och Taha. En trygg och välfungerande verksamhet är av betydelse för att skapa 

trygga relationer. Bozarslan (2001) som själv varit nyanländ i Sverige beskriver relationens 

betydelse. Kommunikation menar hon är en väg att bygga relationer då det inte alltid finns 

något gemensamt språk. Engagemang, kroppsspråk, intresse och nyfikenhet är enligt henne 

vägar som skapar en möjlighet till kommunikation. Vidare skriver Bozarslan att pedagoger i 

förskolan behöver ha förmåga att gå in i andra personers känslor och använda sig själv som ett 

slags redskap i olika situationer. Förmågan att bekräfta barnens olika känslor är en grundsten i 

byggandet av relationer enligt henne. 

 

Kompetens om andraspråksinlärning och interkulturellt förhållningssätt 
För att möjliggöra ett gott mottagande av nyanlända barn i förskolan, krävs specificerad 

kunskap menar Ellneby (2008). Hon betonar vikten av att pedagoger i förskolan behöver få stöd 

och kunskap för att kunna stötta barn och deras familjer. Kunskap om andraspråksinlärning 

samt hur ett interkulturellt förhållningssätt kan användas i verksamheten poängterar Ellneby 

som särskilt viktiga kunskaper. Hon beskriver kunskap som vägar till förståelse mellan varandra 

och att arbetslag behöver tid för reflektion och handledning för att kunna fullfölja sina 

arbetsuppgifter anser hon som viktigt.  
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Liksom Ellneby poängterar också Bergendorff (2014) att en förutsättning för att nyanlända barn 

och elever ska få en väl fungerande och framgångsrik skolgång, är att barnet möter pedagoger 

med kunskap i andraspråksinlärning. Bergendorff menar att det är viktigt att lärare är medvetna 

om vilka svårigheter som kan uppstå under skolgången och att de väljer att se flerspråkighet 

som möjligheter och verktyg snarare än hinder. Vidare menar hon att pedagoger behöver 

kunskap i flerspråkigt lärande och hur ett interkulturellt förhållningssätt kan tillämpas i 

verksamheten. Detta förutsätter att pedagoger behöver få kunskap om hur de kan organisera 

verksamheten, vilket hon menar att förskolechefen har ett stort ansvar för.  
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4. Material och metod 
	  
I detta avsnitt presenteras hur undersökningen har genomförts. Vi redogör för våra val och 

tillvägagångssätt genom examensarbetets gång. Vi avslutar med en reflektion rörande 

fördelningen av arbetsuppgifter. 

 
 
4.1 Kvalitativa djupintervjuer  
	  
Vi valde att använda oss av kvalitativa insamlingsmetoder i examensarbetet. Inom ramen för 

kvalitativa metoder gjorde vi valet att använda oss av djupintervjuer vilket är examensarbetets 

empiriska material. Vi ansåg att den kvalitativa intervjuformen skulle ge oss en fördjupad insikt 

och förståelse kring förskollärarnas tankar och åsikter på ett sätt som exempelvis kvantitativa 

undersökningsmetoder inte hade gett möjlighet till. Patel och Davidsson samt Stukàt nämner 

att djupintervjuer är en insamlingsmetod som bidrar till en fördjupad insikt (Patel, Davidson, 

2011 s. 81, Stukàt 2011 s.38).  

 

4.2 Urval 
 
För att hitta deltagare till intervjuerna för vårt examensarbete kontaktade vi 15 olika 

förskolechefer i olika kommuner runt om i storstockholmsområdet. Svarsfrekvensen var relativt 

låg vilket medförde att fyra intervjuer genomfördes inom samma kommun. Resterande två 

intervjuer utfördes i två olika kommuner. Selekteringskraven var att förskollärarna skulle 

besitta erfarenhet av mottagande av nyanlända barn och att detta skulle skett inom de senaste 

fem åren. Anledningen till tidsramen var vårt intresse av att få detaljerad information om deras 

erfarenheter kring mottagandet av nyanlända barn i förskolan.  

 

Nedan presenteras förskollärarna och deras år inom förskolan och förskolläraryrket.  

Förskollärare 1: Har arbetat som förskollärare sedan 2015, samt barnskötare innan det. 

Förskollärare 2: Har arbetat som förskollärare sedan 2016, samt barnskötare sedan 2009. 

Förskollärare 3: Har arbetat som förskollärare sedan 1995. 

Förskollärare 4: Har arbetat som förskollärare sedan 2013. 

Förskollärare 5: Har arbetat som förskollärare sedan 1996. 

Förskollärare 6: Har arbetat som förskollärare sedan 2016, samt barnskötare sedan 2007.  
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4.3 Utformning av intervjufrågor 
	  
Intervjufrågorna1 som förskollärarna fick möjlighet att svara på var i vissa fall medvetet riktade 

men med en låg grad av strukturering. Detta för att ge utrymme åt intervjupersonerna att själva 

svara med egna ord. De riktade frågorna följde en bestämd ordning för att skapa en hög grad 

av standardisering (Patel, Davidson, 2011 s. 81–82). Genom att skapa en hög grad av 

standardisering så kunde vi säkerställa att alla intervjuade förskollärare gavs lika förutsättningar 

och vi kunde genom detta lättare jämföra våra intervjusvar. Vi valde att eftersträva detta för att 

öka vår validitet, alltså att behålla fokus på syfte och frågeställningar (Patel & Davidson, 2011 

s. 202). För att öka validiteten valde vi också att utforma en tydlig intervjuguide. Vi genomförde 

två pilotintervjuer, de personerna arbetade inom förskola och var därmed insatta i ämnet. 

Pilotintervjuerna gav oss möjlighet att testa och omformulera våra frågor efter önskat behov 

(Patel, Davidson, 2011, s. 86 & Löfgren, 2014, s. 149–150).  

 
 
4.4 Genomförande 
 
Löfgren (2014) beskriver vikten av att bygga ett förtroende till de tilltänkta intervjupersonerna 

(s.148). Detta gjorde vi genom att direkt ta kontakt med utvalda förskollärare så snart vi fick 

deras kontaktuppgifter av förskolechefen. Kort information lämnades ut, där vi presenterade 

oss samt gav kortare information om studiens syfte. Efter godkänd frågeställning från vår 

handledare kontaktade vi förskollärarna igen och denna gång bifogade vi vårt 

informationsbrev2. I brevet fick förskollärarna en mer utförlig information om studiens syfte 

samt deras deltagande. Vi redogjorde också för hur vi skulle förhålla oss till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer.  

 

Intervjuerna genomfördes på respektive förskollärares arbetsplats och planerades till 30–35 

minuter per intervju. Löfgren (2014) beskriver vikten av att problematisera valet av miljö vid 

intervjuer (s.149). Vårt val att genomföra intervjuerna på arbetsplatsen var med grund i att 

förskollärarna skulle känna sig trygga och bekväma i sin miljö samt att det skulle spegla 

samtalsämnet. Vid intervjutillfällena var vi, liksom Löfgren, medvetna om att tiden för 

förskollärare är pressad (s. 148). Att vi valde att intervjua förskollärarna på deras arbetsplatser 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Se bilaga 2 
2 Se bilaga 1	  
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var även med anledning av att de själva inte skulle behöva avsätta tid för att ta sig någonstans 

för att träffa oss.  

För att säkerställa studiens reliabilitet valde vi att använda oss av ljudupptagning under 

intervjuerna som sedan transkriberades. Detta val gjordes för att det gav oss möjlighet att lyssna 

flera gånger och därmed fastställa tillförlitligheten (Patel, Davidson, 2011 s. 203). Eftersom att 

vi båda medverkade vid intervjutillfällena gav det inspelade materialet oss en möjlighet att i 

större grad utesluta egna tolkningar från samtalen. Ahrne och Eriksson-Zetterquist (2011) 

beskriver transkriberingen som en fördel då det blir en start till analysarbetet och tolknings-

processen (s. 51). Genom ovanstående val och motiveringar anser vi att vår studie håller en hög 

grad av reliabilitet och validitet. 

 

 
4.5 Etiska ställningstaganden 
	  
I vår studie visades hänsyn till de fyra etiska forskningsprinciperna som finns inom humanistisk 

och samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 2002). 

  

Informationskravet: Belyser det faktum att vi är ålagda att informera våra deltagare om studiens 

syfte, samt att all information som deltagarna bidrar med endast får användas i den här studiens 

syfte. Informationskravet innebär också att vi ska informera om att deltagandet är frivilligt och 

närsomhelst kan avbrytas. Genom ett informationsbrev som skickades ut via mejl fick 

deltagarna information om detta. Vi var noggranna med att lämna kontaktuppgifter till oss, där 

vi bad förskollärarna återkomma om det fanns några frågor eller funderingar.   

  

Samtyckeskravet: Syftar till att deltagaren ger samtycke till medverkan i den givna forskningen. 

Sker detta med en person som är under 15 år ska även vårdnadshavarnas samtycke finnas. I vårt 

fall var samtliga deltagare myndiga.  

 

Nyttjandekravet: Syftar till att informera deltagarna om att deras bidrag i studien endast används 

i denna studiens syfte och inget annat. Intervjusvar som framkommit raderas så fort uppsatsen 

blivit godkänd av examinator. Detta informerade vi deltagarna om i det informationsbrev som 

skickades ut via mejl. Vi upprepade också denna information muntligt vid intervjutillfället.   
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Konfidentialitetskravet: Belyser det faktum att informanterna i studien garanteras att helt 

anonymiseras. Information som kunde möjliggöra identifikation anonymiserades. Denna 

information gav vi ut i samband med informationsbrevet då det var viktigt för oss att våra 

intervjuade förskollärare skulle känna sig trygga. I examensarbetets utformning visades hänsyn 

till att både kommuner och deltagare avidentifierades. Vi valde att använda oss av pronomen 

hen vid beskrivning av förskollärarna för att säkerställa avidentifieringen.  

 

 
4.6 Kritisk reflektion 
 
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) problematiserar vissa delar av datainsamling med hjälp 

av intervjuer. De menar att intervjuer är resultat av en kommunikation vid en viss tidpunkt, som 

sker på viss plats och under en viss dag. Detta betyder att intervjupersonen förhoppningsvis 

svarar ärligt och utförligt men att det beror på sammanhang, miljö och situation (s. 54). Detta 

skulle kunna ses som problematiskt och kritiskt i vårt examensarbete, då vi endast träffade 

intervjupersonerna en gång och därefter erbjöd möjlighet till mailkontakt om så önskades från 

båda håll.  

 

Den låga svarsfrekvensen från förskollärare och förskolor inför examensarbetet är något vi 

ställer oss kritiska till. Att fyra intervjuer genomfördes inom samma kommun är en aspekt i 

arbetet som vi ser som kritisk. Vi hade en förhoppning om att få bättre spridning i 

storstockholmsområdet.  

 
 
4.7 Redogörelse av fördelade arbetsuppgifter 
 
Vi har under examensarbetet valt att planera arbetet på följande sätt: Vi har båda aktivt sökt, 

och läst tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter för att täcka ett så stort område av 

relevant forskning som möjligt. Har vi funnit en text intressant eller svårhanterlig, har båda läst 

den för att säkerställa att vi tagit del av och förstått innehållet korrekt.  

 

Vid insamlingen av vårt material, valde vi att båda delta under samtliga intervjuer. Detta gjorde 

vi för att det skapade möjligheter att diskutera och analysera intervjun i sin helhet, mer än endast 

det transkriberade materialet. Arbetet med transkriberingen delades till tre intervjuer per person 

och gjordes i ett gemensamt onlinedokument. Den slutgiltiga texten har vi tillsammans arbetat 
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fram. För att säkerhetsställa att arbetet fördelades jämt, valde vi att tillbringa all planerad tid 

för skrivande tillsammans, där vi arbetade vid varsin dator men i samma onlinedokument.  

 

I början av arbetets gång tog vi fram en tydlig tidsram då vi ville att vissa delar i arbetet skulle 

vara klara. Tack vare en genomarbetad och väl hållen planering kunde vi fullfölja arbetet med 

god marginal.  

 

Vi anser att vårt val och arbete med fördelning och bådas lika deltagande har fungerat väl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	   17	  

5. Resultat och analys 
	  
I följande avsnitt redovisas och analyseras vårt insamlade material i direkt anslutning till 

varandra. Analysen av intervjusvaren tar hjälp av teoretiska utgångspunkter, tidigare forskning 

och teoretisk inspiration som tidigare presenterats. 

 

I bearbetningen av förskollärarnas intervjusvar framkom ett visst antal gemensamma teman. I 

följande avsnitt analyserar vi vårt resultat utifrån de olika teman som uppkom. Dessa är: språk 

och kommunikation, förskollärarens tysta kompetens för att skapa trygghet, kompetens-

utveckling samt barn som uppvisat traumabeteende. Efter varje avslutat huvudtema finns en 

sammanfattning om vad som presenterats. Citat från intervjuerna som presenteras är original. 

 
 
5.1 Språk och kommunikation  
 
I samtliga intervjusvar framkom det att förskollärarna ansåg att språk och kommunikation var 

en av bitarna som skapade utmaningar, samt även det område som flertalet av våra intervjuade 

förskollärare kände att de behövde mer kunskap inom. Vi delar in vårt material och analysen 

av den i underrubriker för att tydliggöra. 

 

Det verbala språkets kommunikation  
I samtliga intervjusvar beskriver förskollärarna verbal kommunikation som ett område de 

upplever komplext och utmanande. Dock uttryckte en förskollärare att hen med hjälp av 

erbjuden kompetensutveckling inom andraspråksinlärning och språk känner sig tryggare inom 

just detta område, citatet presenteras längre fram.  

 

De förskollärare som uttrycker att de inte fått någon specifik kompetensutveckling kring 

området andraspråksinlärning berättar följande: 

 
Vi som jobbar i förskolan behöver verkligen vara beredda på allt möjligt. Vi ska kunna 

mycket, om väldigt mycket. Så inom andraspråksinlärning kan min kompetens bli bättre, jag 

känner mig inte så säker egentligen. 

Förskollärare 2 
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Språket är definitivt en utmaning i arbetet. I början är det ofta svårt med språket.  

Förskollärare 6 

 

Jag skulle uppskatta kunskap om just hur man hanterar barn med olika språk som dom 

kommer växa upp med. Jag har pratat med kompisar som jobbar i förskolan att det är så olika. 

Vissa föräldrar är väldigt måna om att prata deras språk och att det finns med i förskolan 

medan vissa är så här nej, ni ska bara prata svenska, alltså att det finns två olika önskemål.   

Förskollärare 4 

 

I ovanstående citat beskriver förskollärarna språk och kommunikation som utmaningar och 

områden som de gärna önskar få mer kunskap om för att bli säkrare i sitt arbete. 

 

En intervjuad förskollärare nämner att erbjuden kompetensutveckling (inom språk och 

kommunikation) som hen deltagit i, bidragit till en större trygghet och kunskap inom ämnet.  

 
Jag gick ju en sådan där 7,5 poängskurs om språk. Det var en satsning i kommunen, så den 

utbildningen gick jag. Men hade jag inte gått den, så hade jag haft en stor lucka kring min 

kompetens kring språkutveckling. 

Förskollärare 5 

 

Tidigare forskning från bland annat Norberg (2017) och Lunneblad (2013) belyser vikten av att 

personal i förskolan behöver ha kunskap inom andraspråksinlärning. Norberg (2017) lyfter 

framförallt vikten av att pedagoger i förskolan behöver kunskap om andraspråksinlärning för 

att möjliggöra för en god utveckling hos barnen, då hon menar att språkutvecklingen ligger till 

stor grund för mycket i barnets fortsatta utveckling (s. 634). 

 

I våra intervjusvar framkom det att förskollärarna i många fall önskar sig mer kunskap om 

kommunikation och andraspråksinlärning, då det ses som en central del i mottagandet av 

nyanlända barn. Bergendorff (2014) belyser några aspekter för en framgångsrik skolgång. Hon 

menar att elever och barn behöver möta pedagoger med kompetens i andraspråksinlärning, samt 

pedagoger som ser flerspråkighet som verktyg istället för hinder (s. 33–35). Bergstedt och 

Lorentz (2006) belyser vikten av att barn möter pedagoger med ett interkulturellt 

förhållningssätt, som ser möjligheter till lärande mellan varandra och olika grupper. De menar 

att pedagoger som arbetar med ett interkulturellt förhållningssätt, arbetar gränsöverskridande 

där kulturer samverkar (s. 92, 112). Lunneblad (2013) presenterar i sin artikel förskollärarens 

komplexa uppdrag gällande mottagande av nyanlända barn. Han belyser att det inte är ett enkelt 
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och entydigt uppdrag och därför behövs kompetens inom ämnet (s. 11). Ovan beskrev en av 

våra förskollärare, yrkets komplexitet som Lunneblad beskriver. Hen poängterar att 

förskollärare behöver “kunna mycket om mycket” i sitt dagliga arbete.  

 

I våra intervjusvar såg vi att den förskollärare som blivit erbjuden kompetensutveckling i form 

av en 7,5 poängs språkkurs, uttrycker en större trygghet inom området i jämförelse med övriga 

intervjuade förskollärare. Ellneby (2008) beskriver vikten av att pedagoger behöver få 

påfyllning av kunskap, då hon menar att det bidrar till en utveckling och förståelse vilket vi 

även ser i våra intervjusvar.  

 

Det icke verbala språkets kommunikation  
Att kommunikation inte enbart sker verbalt var också något som samtliga förskollärare belyste 

i sina intervjusvar. Kroppsspråk, gester, mimik och digitala verktyg sågs som möjliga uttrycks- 

och tillvägagångssätt för kommunikation mellan vårdnadshavare och barn, när den verbala 

kommunikationen var utmanande.  

 
Man får ju jobba väldigt mycket med kroppsspråk och arbeta mycket med ansiktsuttryck. 

Man kan visa när man ser glad ut, eller visa när man är ledsen och samtidigt säga; nu är jag 

glad, nu är jag ledsen. Att hela tiden visa med sin kropp och vara tydlig, det är jätteviktigt 

och jag upplever att det hjälper barnen.  

Förskollärare 2  

 

I början blir det ju ofta svårt med språket. Eller, det behöver ju inte vara svårare för 

kroppsspråk fungerar ju jättebra. 

Förskollärare 6 

 

I ovanstående citat beskriver förskollärarna hur kroppsspråk och ansiktsuttryck blir viktiga 

verktyg i kommunikationen.  

 

KASAM´s grundbegrepp hanterbarhet (Antonovsky 1991, s. 40) handlar om möjligheterna att 

kunna hantera och bemästra olika situationer. I citaten från genomförda intervjuer ovan, ser vi 

hur de olika förskollärarna beskriver sitt arbete tillsammans med barnen. Genom att arbeta med 

kroppsspråk och hjälpa barnen med att själva uttrycka sina känslor och utveckla sitt språk, 

menar vi att barnens känsla av hanterbarhet stärks. Vikten av att pedagoger i förskolan besitter 

ett brett register av uttryckssätt, menar Angel och Hjern (2004) är av stor betydelse då de 
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beskriver hur det möjliggör för en integrering som bidrar till goda förutsättningar för att skapa 

delaktighet (s. 234). Vi reflekterar över vikten av att personal i förskolan behöver vara 

medvetna om kroppsspråkets betydelse och funktion. Om personal får denna kunskap menar vi 

att arbetet skulle kunna underlättas och hjälpa inblandade i mottagandet av nyanlända barn.  

 

Digitala verktyg 
En aspekt som framkom i en förskollärares intervjusvar var fördelarna med dagens teknologi 

och hur den kan användas som ett hjälpmedel i kommunikationen med både barn och 

vårdnadshavare, när andra språkliga vägar är utmanande. Nedan beskriver en förskollärare hur 

hen ser på detta: 

 
Men ah, jag upplever det som att folk är så digitala nu. Så nyanlända föräldrar är inte mindre 

digitala än svenska föräldrar. Så jag skriver samma sak fast på engelska och kan de inte 

engelska blir det ju svårare, men hittills har jag inte stött på någon som inte kan engelska. 

Och i mail kan man ju översätta med Google och så finns det ju appar som hjälper med att 

översätta.  

Förskollärare 6 

 

Förskolläraren beskriver hur hen med digitala verktyg och uttryckssätt skapar en 

kommunikation mellan förskola och hem, vilket hjälper barnet och vårdnadshavarnas känsla av 

hanterbarhet och inkludering. Digitala verktyg är ett kommunikation- och inlärningsverktyg 

som vi i detta examensarbete inte valt att reflektera vidare kring. Men vi ser fördelarna och 

potentialen som digitala verktyg kan bidra till i samband med mottagandet av nyanlända barn.  

  

Tillvägagångssätt för att skapa inkludering 
Inkludering och delaktighet är begrepp som i våra intervjusvar framstår som centrala. Det är 

framförallt under en av våra sex intervjuer som inkludering tydligt beskrivs. Förskolläraren 

beskriver ett projektarbete på förskolan som hen ansåg bidrog till både inkludering och 

språkutveckling hos barnen. Projektet utgick från barnens intresse och hade ett fokus kring olika 

estetiska uttryckssätt. Förskolläraren resonerade kring skapandets stora utrymme i projekt-

arbetet och att det möjliggjorde för att barnens verbala kunskapsnivå inte var relevant. Genom 

att fokus landade i olika estetiska uttrycksätt bidrog detta till att barnen enligt hen upplevde 

större delaktighet och inkludering.  
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Jobba med skapande på olika sätt i projektet. Då kommer man ju in på olika saker, typ 

storleksförhållanden och sånt, och lek såklart. Så det var liksom ett sånt enande projekt, där 

alla barnen kunde delta. Det var inte så viktigt att man behövde vara verbal. Utan man kunde 

delta utan att behöva prata svenska. Så att jobba med projekt som inkluderar alla tror jag är 

viktigt.  

Förskollärare 5  

 

I ovanstående citat resonerar förskolläraren kring vikten av att skapa projektarbeten som 

inkluderar alla barn. Detta kan kopplas till det interkulturella förhållningssättet, som genom att 

se till alla individers olika tillgångar och förutsättningar möjliggör för projektarbeten som 

inkluderar alla. Förskolläraren i citatet väljer att möta barnen i ett inkluderande möte, där alla 

barn ges lika förutsättningar att delta. Hen menar att det är ett bra tillvägagångssätt för att få 

alla barnen delaktiga, oavsett tidigare kunskaper och erfarenheter. Bergstedt och Lorentz (2006) 

belyser hur ett interkulturellt förhållningssätt kan bidra till en gemenskap där inkludering 

skapas av deltagarna, men att det förutsätter att personen har kunskap om hur ett interkulturellt 

förhållningssätt kan tillämpas (s. 29). Forskningsrapporten från OECD (2015) belyser hur 

andraspråksinlärning drar nytta av ett simultant arbetssätt (s. 85). Detta kan ses i exemplet där 

skapandet blir en plattform för arbetet med alla barnens språkutveckling där framförallt 

nyanlända barn gynnas.  

 

Begreppet meningsfullhet som beskrivs inom KASAM (Antonovsky 1991) syftar till att livet 

har en mening (s. 40–41). För att stärka barnens känsla av meningsfullhet i förskolan behöver 

pedagoger arbeta för att göra alla barnen delaktiga och inkluderade. Detta väljer vi att koppla 

till ovanstående citat där en förskollärare beskriver ett tillvägagångssätt för att få alla barn 

delaktiga utifrån deras individuella förmågor och förutsättningar. Förskolläraren betonar vikten 

av att skapa projekt som inkluderar alla barn och där det inte finns givna ramar för uttryckssätt. 

Med hjälp av citatet kan vi urskilja hur förskolläraren arbetar för att hjälpa de nyanlända barnen 

till att skapa en ökad känsla av meningsfullhet och inkludering i vardagen.  

 

I ovanstående citat beskrivs ett specifikt projekt från en förskollärare. Vi har kunnat se 

tendenser att andra intervjuade förskollärare arbetar på ett liknande sätt men inte uttryckt detta 

lika tydligt i sina intervjusvar. I nedanstående citat beskriver en annan förskollärare hur hen 

skapar inkludering i barngruppen. 
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Det viktigaste tycker jag är att utgå från barnens intresse. På så sätt tycker jag nästan att 

barnen inkluderar sig själva. Samtidigt är det viktigt att respektera barnens tidigare erfarenhet 

och bakgrund. Det är viktigt att vara lyhörd i situationer, att lägga till, ta bort, förändra saker 

för att hålla barnens intresse kvar och anpassa aktiviteten efter barnen. Då tycker jag att 

barnen utvecklas mest. 

Förskollärare 2 

 

Sammanfattning 
Språk och kommunikation sågs som det mest utmanande området hos våra sex intervjuade 

förskollärare, vilket också tidigare forskning visat. Kunskap om andraspråksinlärning har 

forskningen konstaterat att pedagoger behöver kunskap om. Utifrån våra intervjusvar kunde vi 

se att de förskollärare som erbjudits kompetensutveckling inom språk och kommunikation 

uppvisat större trygghet inom ämnet. Övriga intervjuade förskollärare poängterade att det är ett 

utmanande arbete där mer kunskap behövs för att känna sig säkrare i arbetet. 

 

Kroppsspråk, mimik och gester lyftes fram som alternativa tillvägagångssätt som fungerar bra 

när den verbala kommunikationen är utmanande. Den digitala teknologin lyftes fram som ett 

gott hjälpmedel i samband med framförallt kontakten med vårdnadshavare. Även hur ett 

inkluderande arbetssätt kan utformas presenterades. Projektarbeten där alla barnens olika 

förmågor får komma till uttryck och där det inte finns några krav på att behöva vara verbal, 

sågs som givande. Att arbeta med olika estetiska uttryckssätt var ett av de olika 

tillvägagångssätt som gynnar barngruppen. Vikten av att utgå från barnens intressen och 

erfarenheter sågs som betydelsefulla aspekter i arbetet för att göra alla barnen inkluderade. 

 
 
5.2 Förskollärarens tysta kompetens för att skapa trygghet 
	  
Trygghet var en central och återkommande aspekt i våra intervjuer. Samtliga intervjuade 

förskollärare poängterade och belyste tryggheten som en betydelsefull aspekt i arbetet med 

mottagande av nyanlända barn. I intervjusvaren beskrevs förmågan att skapa trygghet oftast 

som en tyst kunskap, som byggts upp genom erfarenheter. Nedan presenteras materialet i 

underrubriker för att tydliggöra.  
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Bemötande  
Samtliga intervjuade förskollärare har på olika sätt belyst problematiken som kan uppstå med 

att inte ha kunskap om barnens tidigare erfarenheter och bagage. Att vara lyhörd, förstående 

och inkännande lyfts fram som betydelsefulla egenskaper i mottagandet av nyanlända barn. 

Nedan visas citat från intervjuerna. 

 
Inkännande! Det är typ det viktigaste. Det tycker jag är väldigt viktigt. Och det är just för att 

det kanske inte är något som man direkt kan lära sig, utan det är något som sitter i kroppen 

tycker jag. Det är inget som vi bara kan arbeta upp. Det handlar om att ha en 

fingertoppskänsla i sitt arbete. 
Förskollärare 2 

 

Sedan är det ju så att man inte vet vad barnen har med sig i bagaget, vi har ingen aning. Det 

är inte säkert att man når fram till vissa barn, de kanske är mer avstängda. Vi har ingen 

bakgrund och ingen aning om varför de är som de är.   

Förskollärare 3 

 

Vara lyhörd och försöka se och förstå, ha en förståelse för att det här barnet säkert har varit 

med om saker som jag inte ens kan föreställa mig.  

Förskollärare 5 

 
Men sen om man tänker etiskt och moraliskt vad som är rätt och fel, då går man ju efter sin 

magkänsla och försöker känna in och så. Och försöker vara det bästa man kan för det här 

barnet och även resten av gruppen.  

Förskollärare 1 

 

I ovanstående citat ser vi att förskollärarna väljer att lyfta svårigheter med mottagande av 

nyanlända barn och att det handlar om en kunskap som många av dem säger “sitter i kroppen”. 

Många av de intervjuade förskollärarna beskriver en kunskap som de inte riktigt kan förklara. 

De väljer att benämna den som en “fingertoppskänsla”, “något man inte kan lära sig”, 

”magkänsla” och liknande begrepp. Molanders (1996) beskrivningar av tyst kunskap inom 

olika yrkesgrupper med framförallt fokus på de två delarna verklighetens outtömlighet och det 

tystande ser vi i våra intervjusvar. Inom dessa två delar syftar Molander till kunskap som inte 

kan uttryckas med ord eller som inte fått någon röst (s. 43–44). Magkänslan och fingertopps-

känslan som förskollärarna berättade om kan ses som det Molander beskriver som det 

outtömande och det tystande, det vill säga kunskap som är svår att sätta ord på. 
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Angel och Hjern (2014) beskriver hur ansvar ofta läggs på den individuella förskollärarens 

pedagogiska förmåga att hjälpa barnen i integreringen, då resurser, modeller och handledningar 

ser olika ut beroende av kommun. Resultatet av detta kan därför bli väldigt varierande från 

kommun till kommun och även barngrupp till barngrupp, utifrån vad förskolläraren fått för 

hjälp och stöd från chefer och övriga ansvariga (s. 232–233). Vi kopplar detta till Ellneby 

(2008) som menar att olika tillvägagångssätt för ett optimalt mottagande växer fram med grund 

i barnets unika behov och förskolans organisation (s. 8). Vikten av att vara lyhörd och 

inkännande är återkommande i både forskning och i examensarbetets intervjusvar.   

 

Socialkonstruktionistiskt perspektiv som Wenneberg (2001) belyser, beskriver han som hur 

olika sociala och kulturella konstruktioner skapas och upprätthålls mellan människor (s. s. 10, 

20, 29–30). Vi reflekterar över förskollärarnas resonemang gällande den ”förväntade och tysta 

kunskapen”, som samhällsskapande kontexter och normer. Förskolan är en arena som är skapad 

av samhällets förväntningar och behov. Dels förskolans fysiska form, men även förskollärarnas 

förväntade kunskaper som vi genom intervjusvaren kan tolka som den tysta kunskapen. Detta 

skulle kunna ses som samhälleliga och socialkonstruktionistiskt skapade förväntningar för 

förskollärare och deras yrkeskunskap. De intervjuade förskollärarna beskriver egenskaper som 

de menar sitter i kroppen och som är viktiga i deras arbete, vilket skulle kunna ses som 

förväntade egenskaper hos människor som arbetar med barn. Detta kan även ses som att 

förskollärarnas förväntade egenskaper har utvecklats under tiden de befunnit sig i förskolans 

verksamhet.   

 

Bozarslan (2001) beskriver hur pedagogiska yrken är mångfacetterade. Hon menar att 

självinsikten är en grundläggande egenskap, då yrket kräver att både kunna uttrycka egna 

känslor men även bekräfta andras. Hon väljer att lyfta hur barn med flyktingbakgrund kan känna 

sig skyldiga till flykten och här blir förskolläraren och andra arbetande inom förskolan viktiga 

personer för att kunna hjälpa barnet att bryta den negativa bilden (s. 30–38).  
 

En förskollärare som deltog i våra intervjuer valde att beskriva ett scenario som tydliggör dels 

det Bozarslan menar men också vikten av det interkulturella förhållningssättet.  
 

Liksom vara medveten om att barnen kan reagera olika på saker. Att tänka när man ska gå 

ut, då kan det ju vara saker som vi tänker att äsch det där är väl inget, och så är det något som 

är jättejobbigt för ett visst barn. Att leka med vatten och bli blöt är ju en klassisk sån sak, för 

oss kanske det bara är lite svenskt regn och pölar. Men tänk om de barnet liksom flytt på en 
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båt i medelhavet och vatten förknippar barnet med fruktansvärda saker. Kanske barnet föll 

ner i en pöl när den sprang från en bomb, vi vet ju ingenting egentligen. Där är det så viktigt 

för oss att se dessa symptom och beteenden.  

Förskollärare 2  

 

I ovanstående citat ser vi hur förskolläraren beskriver ett scenario där hen problematiserar 

vardagliga aktiviteter i förskolan och hur dessa kan upplevas olika beroende på tidigare 

upplevelser och bagage hos barnet. Lunneblad (2013) beskriver komplexiteten i förskolans 

uppdrag gällande mottagandet av nyanlända barn. Han väljer att beskriva hur ett interkulturellt 

förhållningssätt, samt vikten av att skapa en förståelse för varandra genom att aktivt försöka 

förstå varandras perspektiv gynnar mottagandet (s. 6). Vi reflekterar över vikten av att vara väl 

medveten om hur olika aktiviteter i förskolan kan upplevas olika beroende på barn och deras 

tidigare erfarenheter. Samt betydelsen av att problematisera och reflektera över dessa aktiviteter 

i förskolan.  

 

Vikten av att skapa trygghet genom rutiner  
Gemensamt för våra intervjuade förskollärare, var att med hjälp av olika tillvägagångssätt 

arbeta för att skapa trygghet och rutiner för barnen. Nedan presenteras några citat tagna från 

intervjusvaren.  

 
Trygghet var det begrepp som vi eftersträvade i arbetet.  
Förskollärare 1 

 
Först jobba på tryggheter, skapa rutiner för barnen. Med rutiner kommer trygghet tror jag.  

Förskollärare 2 

 
Jag tycker verkligen att tryggheten är A & O i arbetet med barnen.   

Förskollärare 3 

 

I ovanstående citat ser vi hur de intervjuade förskollärarna väljer att lyfta trygghet som ett 

framstående begrepp i deras arbete med mottagandet av nyanlända barn. Taha & Bouakaz 

(2014) lyfter trygghet, förståelse och förmåga att skapa trygga relationer till barnen som en 

grund för att möjliggöra utveckling och lärande (s. 88, 91). Vi tolkar förskollärarnas 

intervjusvar gällande att skapa en trygghet i barngruppen som en kunskap som kan vara baserad 

på erfarenhet och tidigare utbildning.  
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Vi kan i det insamlade materialet från våra intervjuer se att de beskrivna tillvägagångssätten för 

att skapa trygghet och en trygg barngrupp ser olika ut. Vid intervjutillfällena diskuterades 

inskolning och första mötet med förskolan som centralt då det möjliggjorde för skapandet av 

trygghet hos nyanlända barn och deras vårdnadshavare. Nedan presenteras citat från två 

intervjuer där båda väljer att diskutera detta:  
 

Ja vi är ju alltså lite sådär oldschool och har två veckors inskolning. Det är ju många som inte 

har det, men så gör vi här. Det är på grund av att vi tycker det är bäst för dom här små barnen. 

Och vi får ju väldigt bra respons på det från föräldrarna faktiskt. Vi hör ofta att vi har en trygg 

barngrupp, och jag tror faktiskt det delvis beror på att vi ger dem mycket tid i början och låter 

dom knyta an till en som sedan sprids till flera pedagoger.   

Förskollärare 4 

 

[...] då har dom kommit hit på besök, man har träffat förskolechefen, en av pedagogerna och 

sedan är väl en från socialen med då, och i vissa fall en tolk. Och då har man då gått igenom 

vad förskolan är, och vad det innebär att gå i förskolan. En del familjer kan ju komma ifrån 

länder där det inte finns någon förskola, utan det är mor- eller farföräldrar som tar hand om 

barnen. Så förklara vad det är och vad det innebär med förskola och hur det går till. Att man 

börjar med att ha inskolning och introducera förskolan för dem. Bygga upp ett förtroende.  

Förskollärare 3 

 

I ovanstående citat beskriver två förskollärare hur introduktionen till förskolan är viktig. Detta 

för att barn och vårdnadshavare ska känna tillit till förskolan och dess personal. Förskolläraren 

som väljer att beskriva deras två veckors inskolning utgår från att det är ett tillvägagångssätt 

som de anser gynnar barngruppen och det individuella barnet bäst. Förskolläraren uttrycker att 

tiden som barnet får i början är avgörande för den fortsatta tryggheten. Detta kan även kopplas 

till citat nummer två som beskriver vikten av en bra första introduktion till förskolan, för att 

både barn och vårdnadshavare ska känna ett förtroende och därigenom kunna skapa en trygg 

miljö.  
 

De intervjuade förskollärarna belyser tryggheten som viktig och att den ofta skapas genom 

rutiner och strukturer. Detta kopplar vi till KASAM’s begrepp begriplighet och meningsfullhet 

som Antonovsky beskriver som att information kan komma strukturerat och ostrukturerat samt 

vikten av att känna delaktighet (1991, s. 39–41). För att stärka barnens känsla av begriplighet 

och meningsfullhet, är en organiserad verksamhet där rutiner och strukturer värdesätts 

betydelsefullt.  Genom en strukturerad och organiserad verksamhet menar vi att förskollärare 
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och annan personal kan hjälpa barnen till att stärka deras känsla av begriplighet och 

meningsfullhet.  

 

Sammanfattning  
Trygghet var ett återkommande tema i samtliga sex intervjuer. Tryggheten sågs som 

betydelsefullt i samband med mottagandet av nyanlända barn och i förskolan generellt. Att 

arbeta med rutiner och strukturer visade sig vara tillvägagångssätt som gynnade tryggheten, 

vilket både forskning och intervjusvar visat. Även inskolningen lyftes fram som en viktig del i 

arbetet på förskolan där tillit och förtroende mellan såväl barn som vårdnadshavare skapades. 

Det som vi fann extra intressant inom detta område var det vi valde att kalla för den tysta 

kunskapen, ”fingertoppskänslan”. Flera av de intervjuade förskollärarna uttryckte sig i termer 

om att det sitter i kroppen, att det är något man har i sig och som kommer med erfarenheter.  

 
  
5.3 Barn som uppvisar symptom på traumabeteende 
	  
Arbetet med barn som uppvisat trauma i samband med mottagandet var ett område få av våra 

intervjuade förskollärare belyste i intervjusvaren. Vi kommer dela in vårt material och analysen 

av den i underrubriker för att tydliggöra.  

 

Hur trauma tar uttryck 
Få av de intervjuade förskollärarna valde att beskriva de nyanlända barnens uppvisade beteende 

i samband med integreringen i förskolan. En intervjuad förskollärare beskrev dock en erfarenhet 

av ett mottagande där hen upplever en problematik gällande sin egen kunskap om barns 

eventuella beteende efter eller vid trauma. 

 
Jag har framförallt erfarenhet av ett barn som kom till oss från ett krigsdrabbat land. Barnet 

var väldigt traumatiserad. Barnet var väldigt rädd, hade nästan som en skräck i ögonen och 

var väldigt osäker. Inte som andra barn som blir inskolade. Det här barnet blev även väldigt 

fäst vid en pedagog. Det blev att den här pedagogen inte ens fick gå på toa utan att det här 

barnet skrek och gömde sig under bord och blev helt vettskrämd. Det var en väldigt tuff 

period när vi hade det här barnet för vi visste inte hur vi skulle gå tillväga riktigt. 

Förskollärare 1 
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I ovanstående citat beskriver förskolläraren hur ett barn på hennes avdelning uppvisat tecken 

på trauma och posttraumatisk stress. Godani, Bodegård och Rydelius (2008) menar att barns 

trauman kan visa sig på olika sätt beroende på individ och att det aldrig är självklart hur ett 

barns traumabeteende visar sig (s. 16, 27).  Den intervjuade förskolläraren beskriver perioden 

då barnet kom till förskolan som en “tuff period” då personalen inte besatt kunskap om hur de 

skulle agera i situationer för att hjälpa barnet. Det blir tydligt att personal behöver bli erbjudna 

relevant kompetensutveckling och att den sker förebyggande för att hjälpa alla inblandade i 

mottagandet.   

 

Kunskap om hur olika traumatiska beteenden kan visa sig hos barnen är något som en intervjuad 

förskollärare beskriver att hen behöver mer kompetens kring. 
 

Absolut, överhuvudtaget mer kompetens åt det specialpedagogiska området. Mer kunskap 

om utåtagerande och sådan problematik.  

Förskollärare 4 

 

Bozarslan (2001) beskriver det pedagogiska yrket som mångfacetterat, där självinsikten är en 

viktig egenskap. Att kunna uttrycka egna känslor, men också bekräfta andras för att förstå 

barnens olika känsloyttringar är viktigt enligt henne (s. 30–38). Vi reflekterar kring vikten av 

att pedagoger i förskolan behöver ha kännedom om hur olika traumatiska beteenden kan 

uttrycka sig hos barnen, samt hur de kan bekräfta och förstå barnens olika känslor som kan 

uppstå. Vi har tidigare reflekterat över det pedagogiska yrket och dess förväntningar. Att arbeta 

som lärare innebär också en hel del krav och förväntningar från samhället. Utifrån ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv som Wenneberg (2001) beskriver, skapas och upprätthålls 

vår omvärld genom olika sociala konstruktioner som skapats av människor (s. 10, 20, 29–30). 

Pedagogiska yrken kan ses som att de skapats utifrån samhällets normer och förväntningar. Hur 

vill vi att lärare ska vara och vad anser samhället är betydelsefulla egenskaper hos lärare?  

 

Trauma och kultur 
Utöver kunskap om olika traumatiska beteenden fanns en komplexitet i våra intervjusvar 

gällande kulturkrockar, som vi menar bör ses utifrån ett interkulturellt förhållningssätt. I våra 

intervjusvar såg vi hur kulturkrockar ofta visade sig i samband med kontakten med 

vårdnadshavarna.  
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Jag vet en kollega som hade ett barn, vi hade barnet innan. Där vet vi att det fanns trauma i 

bakgrunden. Men vi visste inte i vilken omfattning eller vad. Men sen när den där pedagogen 

frågade på första mötet, då blev föräldrarna upprörda, där gick man över en gräns för det 

behöver inte vi veta. Pappan där blev ganska så upprörd och markerade tydligt. 

Förskollärare 3 

 

Ovan beskriver en intervjuad förskollärare hur en kollega erfarit ett samtal som resulterat i att 

pedagogen enligt föräldrarna frågat om för mycket personlig information gällande trauman i 

familjen. Godani, Bodegård och Rydelius (2008) beskriver hur olika kulturer väljer att hantera 

känslor och öppenheten på olika sätt (s. 15). Vi kopplar också ovanstående citat till Ascher och 

Hjern (2013) då de belyser hur små barn kan ha svårt med att skilja på om hot och våld är riktat 

mot dem själva eller en närstående. De menar därför att trauma kan uppstå hos barnet trots att 

barnet personligen inte utsatts (s. 52). 

 

Ovan nämnd forskning är relevant att ha kunskap om i arbetet inom förskolans verksamhet och 

i synnerhet i arbetet med nyanlända barn. I ovanstående citat finns en risk att traumat i familjen 

påverkat barnet trots att barnet själv kanske inte blivit utsatt. Förskolläraren ska enligt 

läroplanen ansvara för att anpassa verksamheten till alla barn som varaktigt eller tillfälligt 

behöver stöd (Läroplan för förskolan 98, rev. 2016 s. 5). Denna forskning menar vi skulle kunna 

bidra till en ökad medvetenhet hos pedagogen, som i sin tur skulle kunnat bidra till en tryggare 

introduktion för både det specifika barnet och familjen.  

 

Lunneblad (2013) beskriver som vi tidigare nämnt att mottagandet av nyanlända barn är ett 

komplext och inte alltid entydigt uppdrag (s. 11). I citatet från intervjun med förskolläraren är 

kunskap om familjens traumabakgrund önskvärt för att hjälpa och stötta barnet, men pedagogen 

kan enbart önska att få den kunskapen. Lunneblad (2013) lyfter det interkulturella förhållnings-

sättet som viktigt i samband med mottagandet av nyanlända barn. Han menar att det bidrar till 

en ökad förståelse för människors olikheter och erfarenheter samt skapar en växelverkan mellan 

individerna, vilket i sin tur ökar det ömsesidiga förtroendet mellan familjer och pedagoger (s. 

6). 

 

Sammanfattning 
I detta avsnitt presenterades erfarenheter av att ha mött barn som uppvisat tecken på trauma. 

Komplexiteten i detta och saknad av kunskap reflekterades och analyserades. Forskning som 

presenterats visar att det behövs mer kunskap om hur trauma på olika sätt kan visa sig och att 
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det inte är entydigt. Barn är unika och så även deras sätt att hantera trauman och erfarenheter. 

Även hur olika kulturkrockar uppstår mellan förskola och hem belystes. 

 
 
5.4 Kompetensutveckling  
	  
Kompetensutveckling var ett fokusområde för detta examensarbete och erfarenheterna av 

erbjuden kompetensutveckling har varit varierande mellan de intervjuade förskollärarna. 

Genomgående uttryckte förskollärarna att de aldrig kan få för mycket kunskap, men att 

kunskapen behöver komma i rätt tid och tas tillvara på. Även det ömsesidiga ansvaret gällande 

kompetensutveckling som finns mellan både förskollärare, förskolechef och kommun belystes 

under intervjuerna. Materialet och analysen av detta delas in i underrubriker för att tydliggöra.  

 

Saknaden av kompetensutveckling i samband med trauma 
Som vi beskrivit tidigare såg vi hur kompetensutveckling i form av olika kurser varit bidragande 

för förskollärarnas kompetens inom andraspråksinlärning. Vi har även kunnat se hur flera av 

de intervjuade förskollärarna känner att de önskat mer kunskap inom vissa områden. Dessa 

består till stor del om arbetet med traumatiserade barn, sorgearbete och kunskap inom 

psykologiskt spektra, men även mer kunskap inom andraspråksinlärning för de förskollärare 

som känner att de inte tagit del av kompetensutveckling inom detta. 
 

Jag behöver hela paketet! Jag vill veta allt. För när det här traumatiserade barnet kommer till 

mig, vad ska jag egentligen titta på? Vad ska jag tänka på? Hur ska jag agera när barnet blir 

hysterisk och lägger sig under bordet? 

Förskollärare 1 

 
Jaa, det är framförallt det här med trauma och hur kan vi få syn på barnens beteenden. Jag 

kan liksom inte ens föreställa mig vad dessa barn gått igenom och sett. Så helt klart mer 

kunskap om hur vi kan se olika beteenden hos barnen och hur vi kan hjälpa dem. Lite mer 

om psykologi hade jag önskat. Sorgearbete, hur arbetar man där, det vet jag typ inget om utan 

skulle nog bara gå på känsla och vara mig själv. 

Förskollärare 2 

 

Båda förskollärarna uttrycker att de saknar och önskar mer kunskap om hur barns tidigare 

erfarenheter kan yttra sig på förskolan. Interaktionen med barnen sågs som ett komplext 

område, där de behövde mer kunskap för att känna sig tryggare i sitt arbete med mottagandet. 
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Godani, Bodegård och Rydelius (2008) beskriver i rapporten från forskningsprojektet ”Bördan 

de kom med” flera typer av beteendestörningar som barn kan uppvisa i samband med 

posttraumatisk stress. De beskriver symptom som oförmåga till lek, svårt med tillit och 

utåtagerande beteenden (s. 16–17). Vi kan i ovanstående citat se hur två förskollärare uttrycker 

viss oro kring den egna kunskapen inom området. Båda förskollärarna önskar sig mer 

kompetensutveckling kring barns olika beteenden och hur dessa kan visa sig utifrån barnets 

tidigare upplevelser och erfarenheter. Samt hur de som förskollärare ska agera i dessa 

situationer.  

 

Andersson m.fl. (2010) beskriver hur forskning och syn om nyanlända barn under lång tid utgått 

från psykologer och barnläkares kunskaper. Trauma och svåra uppväxtförhållanden har varit 

centrala aspekter i forskningen. Idag riktas istället forskningen mer fokus på mottagandet och 

dess betydelse (s. 10). I och med mottagandets betydelse anser vi att det är viktigt att 

förskollärare blir erbjudna kompetensutveckling inom detta område. Detta för att kunna 

möjliggöra för ett optimalt mottagande, där trygghet och tillit kan etableras och därifrån kunna 

blicka framåt och lägga fokus på en positiv utveckling för de nyanlända barnen.  

 

Även om kompetensutvecklingen inte erbjudits inom det specifika ämnet så uttrycker några av 

våra intervjuade förskollärare att de med hjälp av erfarenhet och stabil verksamhet ändå kunnat 

ta emot nyanlända barn i deras dagliga verksamhet och att det har gått bra.   

 
Inte i de här specifika fallen som vi har haft, så har vi inte fått eller blivit erbjudna någon 

särskild kompetensutveckling. Sen kan väl jag känna att vi har kompetensen ändå. För man 

har ändå en stabil och bra verksamhet med stabil personal så vi har klarat av att ta emot de 

barnen som kommit och kunnat jobba med dem.  

Förskollärare 3  

 

I ovanstående citat ser vi hur den intervjuade förskolläraren uttrycker att en stabil verksamhet 

bidragit till att hen inte kände någon större oro i samband med ett mottagande, trots viss önskan 

om mer kompetensutveckling. Förskollärarens intervjusvar kopplar vi till KASAM’s begrepp 

meningsfullhet (Antonovsky 1991 s. 40–41). Förskolläraren uttrycker vikten av en stabil 

verksamhet och personalgrupp då hen menar att det bidrar till en miljö där trygghet, tillit och 

förtroende ökar vilket i sin tur ökar barnets känsla av meningsfullhet. Det går också att koppla 

till begreppet begriplighet som syftar till att skapa en ökad organisation och struktur för de 
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nyanlända barnen (Antonovsky 1991 s. 40–41). Genom den stabila verksamheten som 

förskolläraren uttrycker att de har och arbetar för, kan vi se att förskollärarna anser att deras 

verksamhet inte behöver genomgå stora förändringar för att anpassas till nyanlända barns olika 

behov. Vi reflekterar över betydelsen av att ha en stabil verksamhet och personalgrupp vid 

mottagandet av nyanlända barn, då rutiner och strukturer har visat sig vara betydelsefulla 

komponenter för att stärka barnets känsla av meningsfullhet och begriplighet. 

 

Mer kunskap om andraspråksinlärning 
Utifrån våra intervjusvar framkom som vi tidigare nämnt, språk och kommunikation som ett 

utmanande område i samband med kommunikationen med barn och vårdnadshavare. Kontakten 

med vårdnadshavarna löstes i stor utsträckning genom digital teknik och tolk. Vid ett tillfälle 

är det en förskollärare som tydligt uttrycker att hen behöver mer kunskap om andraspråks-

inlärning för att stärka barnets språk- och kommunikationsutveckling. 

 
Jag skulle absolut önska mer kunskap i andraspråksinlärning utöver det jag kan idag. 

Förskollärare 2 

 

Norberg (2017) lyfter i sin forskningsartikel att pedagogers kunskap inom andraspråksinlärning 

är viktigt för att kunna stötta nyanlända barn i deras fortsatta utveckling, då hon ser 

språkutveckling som primärt. Detta beskriver även OECD (2015 s. 85) i sin rapport, att förskola 

och skola behöver pedagoger som har kunskap om andraspråksinlärning. Ellneby (2008) 

belyser också aspekten av att personal i förskolan behöver erbjudas kunskap om andraspråks-

inlärning. Dock betonar hon också vikten av att pedagogerna själva behöver få stöd för att kunna 

genomföra sitt arbete (s. 26, 34). Vi ser alltså betydelsen av att pedagoger behöver kunskap om 

detta för att hjälpa barnen i deras språkliga utveckling. Genom våra intervjusvar kan dock ses 

att kompetensutveckling inom andraspråksinlärning varit frånvarande i många fall, trots att 

forskning pekar på att detta är av stor vikt för barns fortsatta utveckling.  

 

I samtliga intervjusvar upplevde vi en svårighet att urskilja huruvida de tillfrågade 

förskollärarna kände att de besatt tillräcklig kunskap inom andraspråksinlärning eller om andra 

ämnen och infallsvinklar hade företräde i arbetet med mottagandet och integreringen av 

nyanlända barn.  
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Erbjuden kompetensutveckling och det ömsesidiga ansvaret  
I våra intervjusvar kunde vi se varierande resultat gällande erbjuden kompetensutveckling. 

Kommunen samt chefens intresse låg ofta till grund för vilken kompetensutveckling som 

personalen blev erbjuden. Ingen av våra sex intervjuade förskollärare har blivit erbjuden 

konkret kompetensutveckling gällande mottagandet av nyanlända barn. Vi kan däremot se att 

en av intervjupersonerna kan koppla en språkkurs till en period när mottagandet av nyanlända 

barn i Sverige var stort. Vilket var en kurs som hen kände bidragit till arbetet med mottagandet. 

Flera av våra intervjuade förskollärare nämner istället andra kurser som de deltagit i som 

bidragande i arbetet. I nedanstående citat beskriver en förskollärare hur en fortbildning inom 

IKT (information- och kommunikationsteknik) hjälp hen mycket i sitt arbete med språkträning.  

 
[…] Och de fortbildningar jag har fått här, typ IKT har hjälpt jättemycket. Rent konkret, att 

göra film, det har jag jobbat med mycket här och det har varit ett jättebra verktyg för 

språkträning, jättebra. 

Förskollärare 6 

 

OECD rapporten (2015) beskriver hur språkinlärning gynnas av att praktiseras med övrig 

inlärning (s. 85). Förskolläraren ovan beskriver hur hens kunskap om att göra film via digitala 

verktyg, varit bidragande och gynnat barnens språkträning. Förskolläraren beskriver det som 

ett gott verktyg som hjälpt hen i arbetet.  

 
TAKK kursen gav mig mycket. Och det bästa var att alla fick gå, att vi liksom var många 

som kunde hjälpas åt och inspirera varandra. Det tror jag var den största vinsten. Ju fler man 

är som går på något, ju bättre genomslag får det tror jag. Jag lärde mig bastecken, enklare 

tecken. Men man gör ju också lite hittepå-tecken som man gör med kroppen och sina händer. 

Om man exempelvis ska visa lugn, då kan man visa med hela kroppen och sen tecken med 

händerna. Då upplevde jag att barnen förstod. Även om man inte kan allt så kan man något 

och jag tycker att man klarar sig ganska bra genom att vara lyhörd. Så det såg jag som väldigt 

användbart just kunskapen om de olika tecknerna och hur man kan använda dessa. 

Förskollärare 2 

 

I ovanstående citat beskriver en förskollärare hur en kurs inom TAKK (metod för att stödja 

kommunikation med hjälp av förtydligande tecken) har varit givande vid mottagandet av 

nyanlända barn. Hen beskriver att alla på den specifika förskolan fick gå kursen och att det 

bidrog till att den nya kunskapen användes i stor utsträckning. Som vi tidigare lyft i samband 

med andra citat beskriver forskning hur arbetet med språk och kommunikation ses som viktigt 
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i samband med mottagandet av nyanlända barn och deras utveckling (Norberg 2017, OECD 

2015). Angel och Hjern (2004) belyser att pedagoger behöver besitta bred kunskap om olika 

uttryckssätt och hur dessa kan användas tillsammans med barnen i verksamheten (s. 234). Vi 

kan genom våra intervjusvar se att de intervjuade förskollärarna i flera fall uttryckt att den 

kompetensutveckling där hela arbetslaget (eller alla pedagoger på den angivna förskolan) blivit 

erbjudna att gå på en specifik kompetensutveckling, har haft störst genomslagskraft. Dock 

beskriver vissa förskollärare i intervjuerna att enskilda kompetensutvecklingstillfällen också 

varit givande och bidragit till ett förbättrat mottagande av nyanlända barn.  

 
Jag ju gick en sån där 7,5 poängskurs om språk. Det var en satsning i kommunen, så den 

utbildningen gick jag. Men hade jag inte gått den, så hade jag haft en stor lucka kring min 

kompetens kring språkutveckling. Så det tror jag många andra kan känna som inte gått någon 

sådan kurs, att dom har luckor såklart. Då har man ju inte den kunskapen. Den var jättebra 

den kursen, och det var ju mycket runt de här med mångkulturalitet, det interkulturella, ur 

olika perspektiv. För förut när jag jobbade på en annan förskola. Då hade jag ju ingen kunskap 

eller erfarenhet av att möta barn och familjer med andra språk, så sen dess har jag ju 

utvecklats mycket. Både genom praktik och teori. 

Förskollärare 5  

 

I citatet beskriver förskolläraren hur en språkkurs som kommunen erbjudit varit till stor hjälp. 

Hen uttrycker att kursen bidragit till att fylla en kunskapslucka. Vi reflekterar över kommunens 

och chefens agerande som bidragit till att förskolläraren fick gå denna kurs i samband med den 

stora flyktingström som kom till Sverige 2015. Angel och Hjern (2004) belyser som tidigare 

nämnt att det är upp till kommuner och varje förskoleledning att själva organisera för 

mottagandet (s. 232–233). Detta beskrivs även i förskolans läroplan där det står skrivet att 

förskolechefen ska ansvara för att ge personalen kontinuerlig kompetensutveckling som krävs 

för att de ska kunna utföra sitt arbete (Lpfö 98, rev. 2016 s. 16). Vi kan se hur ett samspel mellan 

kommun, chef och den enskilda förskolläraren är viktigt, för att förskolläraren ska bli erbjuden 

relevant kompetensutveckling vid mottagandet. Nedan uttrycker en av förskollärarna det 

ömsesidiga ansvaret gällande detta.  
 

Chefen behöver erbjuda mig den kompetensutveckling som jag signalerar om.  

Förskollärare 5 

 

Ovanstående citat konkretiserar i vår mening det ömsesidiga ansvaret mellan arbetsgivare och 

anställd gällande behovet av relevant kompetensutveckling. Flera intervjuade förskollärare 
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uttryckte att den givna kompetensutvecklingen från exempelvis en kurs inte alltid etablerats 

som önskat på förskolan. Några av de intervjuade förskollärarna väljer att belysa prioriterings-

frågor och tidsbrist som anledningar till detta.  

 
Ibland låter det liksom så fint att man fått gått på olika saker. Jag tycker att kompetens-

utveckling faktiskt låter bättre än vad det är. 

Förskollärare 2 

 

Men ofta är det ju så många saker som ska hinnas med. Man skulle behöva ha 10 timmar 

APT. Så att man ska hinna med allting. 

Förskollärare 4  
 

I citaten ovan beskriver förskollärarna att kompetensutvecklingen ofta låter bättre än vad den 

är. De anser att tiden inte alltid räcker till och att det är så mycket andra saker som också ska 

prioriteras. Ellneby (2008) lyfter fram betydelsen av att arbetslag behöver få tid för handledning 

och reflektion för att kunna fullfölja sitt uppdrag och kunna dra nytta av varandras kunskaper. 

(s. 34). Tiden i förskolan är idag knapp, och Ellnebys resonemang gällande tid för att kunna 

fullfölja förskolläraruppdraget kopplat till intervjupersonernas upplevelser blir komplex. 

Prioriteringar och tid blir avgörande för hur kompetensutvecklingen kommer till användning.  

 

Sammanfattning 
I detta avsnitt presenterades erbjuden kompetensutveckling som förskollärarna tagit del av, 

samt vad de själva önskat få mer kunskap om inom ämnet mottagande av nyanlända barn. Det 

mest intresseväckande var att ingen av våra intervjuade förskollärare fått någon direkt 

kompetensutveckling i samband med mottagandet, utan kurser/föreläsningar som skett vid 

andra tillfällen under yrkesåren har setts som bidragande. TAKK-kurs, fortbildning inom IKT, 

samt språkkurs presenterades som givande kompetensutvecklingar för såväl hela arbetslaget 

som för den individuella förskolläraren. Chefen och förskollärarens ömsesidiga ansvar för att 

signalera och erbjuda kompetensutveckling reflekterades.    
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6. Diskussion 
 
Studiens syfte var att undersöka vad sex förskollärare i storstockholmsområdet ansåg 

betydelsefullt och utmanande i samband med mottagandet av nyanlända barn. Vidare ville 

studien undersöka vad förskollärarna önskat mer kunskap om för att möjliggöra ett optimalt 

mottagande. Studien undersökte också vad för kompetensutveckling som har erbjudits till 

förskollärarna i samband med mottagandet och vad den i sådana fall bidragit till. 

 

 

6.1 Förskollärarens komplexa uppdrag 
	  
I intervjusvaren från förskollärarna framkom att förskolläraruppdraget i samband med 

mottagandet av nyanlända barn innehåller många utmaningar. I flera av våra intervjusvar 

beskrev förskollärarna olika kompetenser som “fingertoppskänsla”, “magkänsla”, “något som 

sitter i kroppen” med mera. Detta valde vi att nämna som förskollärarens tysta kompetens, 

vilket ses som en kompetens som bara finns där och som i många fall är oreflekterad. Molander 

(1996) beskriver den tysta kunskapen som just oreflekterade föreställningar och 

handlingsmönster som är grundade i olika kulturer (s. 43–44). Vi anser med grund i 

examensarbetets resultat att den tysta kunskapen är en stor och omfattande del i mottagandet 

av nyanlända barn i förskolan. Vi reflekterar kring vikten av att ge förskollärarna möjligheten 

till reflektion, där de ges förutsättningar att konkretisera sin egen outtalade kunskap och sätta 

den i relation till forskning och teori. Vi anser att detta skulle gynna såväl den enskilda 

förskolläraren som hela arbetslaget och förskolan. Vi reflekterar kring att kunskapen genom 

detta skulle kunna föras vidare för att skapa ett bättre mottagande för fler nyanlända barn.  

 

Lunneblad (2013) beskriver förskolan som en betydelsefull arena för nyanlända barn. 

Mottagandet är en utmaning för personalen i förskolan, men han menar att genom ett 

interkulturellt förhållningssätt så gynnas mottagandet (s. 6). Detta förutsätter att personal i 

förskolan erbjuds kompetensutveckling i hur ett interkulturellt arbetssätt kan organiseras och 

att arbetet strävar åt interkulturalitet snarare än mångkulturalitet. Det interkulturella 

förhållningssättet menar vi möjliggör för förskolläraren att reflektera över hur olika vardagliga 

aktiviteter på förskolan kan uppfattas olika beroende på barn. Vikten av att vara medveten och 

problematisera vardagliga aktiviteter på förskolan, som i citatet där en förskollärare beskriver 

hur regnpölar kan förknippas med tidigare traumatiska upplevelser. Betydelsen av att vara 
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inkännande, lyhörd och kunna se hur olika aktiviteter och material påverkar barnen, ser vi som 

avgörande i skapandet av ett optimalt mottagande av nyanlända barn. 

 
 
6.2 Förskollärarnas arbete för att skapa ett optimalt mottagande 
	  
Vi har genom våra intervjusvar dragit slutsatsen att våra intervjuade förskollärare anser trygghet 

som ett centralt begrepp i samband med mottagande och integrering. Samtliga intervjuade 

förskollärare belyser vikten av att skapa trygga relationer mellan både barn och vårdnadshavare 

för att ett optimalt mottagande ska ske. Detta kan vi genom våra intervjusvar se att 

förskollärarna arbetar för genom att vara lyhörda, inkännande och tydliga. Bozarslan (2001) 

beskriver de pedagogiska yrket som mångfacetterat, där god självinsikt är en grundläggande 

egenskap. Detta för att arbetet tillsammans med barnen ofta handlar om att kunna förstå och 

benämna olika känslor som uppstår bland barnen i gruppen (s. 30–38).  

 

Inskolningen har enligt några av de intervjuade förskollärarna visat sig vara en betydelsefull 

del i mottagandet. Förskollärarna beskriver att den första tiden på förskolan skapar en viktig 

grund för barnens fortsatta utveckling och lärande, samt för vårdnadshavarnas fortsatta 

förtroende och tillit. Vid inskolningen skapas betydelsefulla relationer och vi reflekterar över 

vikten av att all personal på förskolan bör utgå från ett interkulturellt förhållningssätt. Detta för 

att lättare förstå och sätta sig in i individers olika kulturer, förutsättningar och värderingar. Här 

vill vi lyfta Angel och Hjern (2004) som beskriver vikten av att pedagoger i förskolan behöver 

ha kunskap om hur olika uttryckssätt kan användas i samband med mottagande och integration 

(s. 234). Att arbeta med olika estetiska uttrycksformer har visat sig vara tillvägagångssätt som 

gynnar barngruppen så det möjliggör för inkludering och delaktighet, när den verbala 

kunskapen är varierande. 

 

Hos flera intervjuade förskollärare lyfts rutiner och strukturer som vägar för att skapa trygga 

individer, detta menar de bidrar till en trygg barngrupp och även trygga vårdnadshavare. Vi kan 

se hur detta har hjälpt de intervjuade förskollärarna i arbetet med att skapa ett, enligt dem, 

optimalt mottagande.  
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6.3 Kompetensutveckling 
 
Språk och kommunikation sågs som centrala utmaningar hos våra intervjuade förskollärare, där 

kompetensutveckling både önskats och i viss mån givits. Vi kan utifrån intervjusvaren 

konstatera att all kompetensutveckling som diskuterats har berört ämnet språk och 

kommunikation, men där ingen av dem varit direkt riktad eller kopplad till mottagandet av 

nyanlända barn i förskolan. Erbjuden kompetensutveckling som lyfts farm har varit en 7,5 

poängs språkkurs, fortbildning inom IKT samt TAKK-kurs. Det som blev tydligt i vår analys 

av materialet var att förskolläraren som berättar om att hela arbetslaget fick gå på 

kompetensutvecklingen fick störst genomslagskraft på förskolan. Detta för att personalgruppen 

kunde hjälpa och stötta varandra i det fortsatta arbetet. Att all personal ska få gå på samma 

kompetensutveckling, lyfts även av några förskollärare. De talar om att kompetensutveckling 

ofta låter finare än vad det är, då den inte alltid får den genomslagskraft som önskat och att 

tiden inte räcker till. De förskollärare som nämner att de fått gå på språkkurs samt fortbildning 

inom IKT och TAKK, lyfter att det varit bidragande i sitt arbete med framförallt barnens 

språkutveckling.  

 

Mer kompetens om språkinlärning med framförallt fokus på andraspråksinlärning lyfts hos flera 

av våra intervjuade förskollärare. Även tidigare forskning från bland annat Norberg (2017) har 

visat på detta. Hon belyser vikten av att personal i förskolan behöver ha kunskap om 

andraspråksinlärning då det ses som viktigt i barnens utveckling. Nilsson och Bunar (2016) 

beskriver att svensk förskola och skola under de senaste åren tagit emot rekordmånga barn och 

ungdomar, vilket gjort att skolväsendet är under stora utmaningar. De beskriver arenan som 

pressad och att det behövs mer forskning om hur vi kan skapa ett bättre mottagande och 

integration i våra förskolor och skolor (s. 399–402). Vi ser även detta som genomgående i våra 

intervjusvar, där förskollärarna på olika sätt uttryckt att de önskat mer kunskap om 

andraspråksinlärning. 

 

Vi har uppmärksammat att flertalet intervjuade förskollärare inte berört ämnet psykologi och 

trauma i samband med mottagandet av nyanlända barn. Vilket vi innan arbetets gång hade en 

hypotes om skulle bli ett centralt ämne. Vi resonerar kring om detta kan grunda sig i bristen på 

kunskap om hur olika beteenden och trauma kan yttra sig, eller om det var ett ämne som de inte 

ville diskutera med oss som utomstående. Det skulle även kunna vara så att trauma hos 

nyanlända barn inte är så vanligt som vi innan undersökningen trodde. Trots detta reflekterar vi 
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över vikten av att denna kompetens behövs förskolan. Den förskollärare som tydligt beskrev ett 

barn som varit traumatiserat uttryckte att hen behövde mer kompetens inom området, då just 

detta specifika mottagandet inte blev optimalt för varken det enskilda barnet, personalen eller 

barngruppen.   

 

6.4 Avslutande diskussion 
	  
Sammanfattningsvis kan vi genomgående för vårt examensarbete se att mottagandet är ett 

komplext och ibland utmanande, uppdrag i förskolan. Mycket av ansvaret läggs på den 

individuella förskollärarens och dennas pedagogiska förmåga. Detta bidrar till att mottagandet 

ser olika ut beroende på kommun och förskola samt förskolechefens engagemang, lyhördhet 

och prioriteringar. Kompetensutveckling ser vi som bidragande i förskollärarnas fortsatta arbete 

med barnen på förskolan, men det behövs läggas mer tid på reflektion och handledning, för att 

konkretisera och fördjupa den kunskapen som finns och tilldelas i personalgruppen. 

Pedagogernas tysta kunskap behöver tas tillvara på och reflekteras i olika sammanhang och 

kontexter.  

 

Ingen av de intervjuade förskollärarna har blivit erbjuden direkt riktad kompetensutveckling 

kring mottagandet. De har däremot blivit erbjudna annan kompetensutveckling inom olika 

områden, som tillsammans med pedagogernas tysta kunskap skapat förutsättningar för ett enligt 

dem optimalt mottagande ändå.  

 
 
6.5 Vidare forskning 
 
Nedan beskriver vi ett antal olika förslag på vidare forskning som vi anser vara intressant att 

studera mer kring.  

 

Att undersöka hur digitala verktyg kan användas för att gynna mottagandet av nyanlända barn 

på förskolan vore ett intressant område att studera. Hur används lärplatta och andra olika 

digitala verktyg för att skapa en inkludering och delaktighet mellan såväl barn som 

vårdnadshavare? Att även studera hur digitala verktyg kan användas för att stimulera barns 

andraspråksinlärning vore intressant att titta närmare på. 
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Vi ser även att det skulle vara intressant att undersöka mottagandet ur barnens perspektiv. 

Alternativt i framtiden intervjua äldre skolbarn som har egen erfarenhet av att bli mottaget som 

nyanländ i förskolan och höra deras tankar och erfarenheter. Vad upplever de som betydelsefullt 

eller bristande?  

 

Vi reflekterar också över att det skulle vara av intresse att studera förskollärarnas förhållningsätt 

och bemötande närmre och undersöka ifall deras bemötande skiljer sig åt beroende på om barnet 

är nyanlänt eller inte.  

 

Som beskrivet i diskussionen trodde vi att examensarbete skulle ha ett större fokus på trauma 

än vad slutresultatet visade. Vi anser därför att det skulle vara intressant att enbart rikta fokus 

mot trauma och liknande psykologiska aspekter.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	   41	  

7. Referenslista 
 
Ahrne, Göran & Eriksson-Zetterquist, Ulla (2011). Få kunskap genom att fråga folk. I: Ahrne, 
Göran & Svensson, Peter (red.) (2011), Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber. 

Angel, Birgitta & Hjern, Anders (2004). Att möta flyktingar. Enskede: TPB.  

Andersson, Hans, Björnberg, Ulla. & Eastmond, Marita (2010). Introduktion. I Andersson, 
Hans, Ascher, Henry, Björnberg, Ulla & Eastmond, Marita (red. 2010). Mellan det förflutna 
och framtiden: Asylsökande barns välfärd, hälsa och välbefinnande. Centrum för 
Europaforskning: Göteborgs universitet.  

Antonovsky, Aaron (1991). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och kultur 

Ascher, Henry & Hjern, Anders (2013). Trauma, stress och uppgivenhet I: Ascher, Henry & 
Hjern, Anders (red. 2013) Från apati till aktivitet: teori och behandling av flyktingbarn med 
svår psykisk ohälsa. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur    

Bergendorff, Inger (2014) Nyanlända elever i Sverige. I: Kästen Ebeling, Gilda & Otterup, 
Tore (red. 2014). En bra början: mottagande och introduktion av nyanlända elever. 1. uppl. 
Lund: Studentlitteratur 

Bergstedt, Bosse & Lorentz, Hans (red.) (2006). Interkulturella perspektiv: pedagogik i 
mångkulturella lärandemiljöer. Lund: Studentlitteratur 

Bouakaz, Laid. & Taha, Rehan (2014) Det är deras dröm – inte min. Om en tonårings kamp i 
en mångkulturell miljö. I Kästen – Ebeling, Gilda, & Otterup, Tore. (red.). En bra början – 
mottagande och introduktion av nyanlända elever. Lund: Studentlitteratur. 

Bozarslan, Aycan. (2001). Möte med mångfald. Förskolan som arena för integration. 
Stockholm: RUNA förlag AB.    

Bunar, Nihad (2010) Nyanlända och lärande: en forskningsöversikt om nyanlända elever i 
den svenska skolan. Stockholm: Vetenskapsrådet. Tillgänglig: 2017-10-
25>https://publikationer.vr.se/produkt/nyanlanda-och-larande < 

Ellneby, Ylva (2008). Pedagoger mitt i mångfalden: att möta barn från andra kulturer i 
förskolan. Stockholm: Sveriges utbildningsradio. 

Elmeroth, Elisabeth & Häge, Johan (2016). Flyktens barn: medkänsla, migration och 
mänskliga rättigheter. 2., uppdaterade uppl. Lund: Studentlitteratur 



	  

	   42	  

Elmeroth, Elisabeth (2014) Interkulturell pedagogik. I: Kästen – Ebeling, Gilda., & Otterup, 
Tore. (red.). En bra början – mottagande och introduktion av nyanlända elever. Lund: 
Studentlitteratur. 

Godini, Guhn, Bodegård, Göran och Rydelius, Per-Anders (2008) Bördan de kom med - 
Rädda barnen Tillgänglig: 2017-11-13>https://www.raddabarnen.se/Documents/vad-vi-
gor/sverige/barn-pa-flykt/B%C3%B6rdan%20de%20kom%20med.pdf< 

Gotvassli, Kjell-Åge (2002) En kompetent förskolepersonal: om personal- och 
kompetensutveckling i förskolan. Lund: Studentlitteratur 

Lahdenperä, Pirjo (red.) (2004). Interkulturell pedagogik i teori och praktik. Lund: 
Studentlitteratur. 

Lunneblad, Johannes (2013). Tid till att bli svensk: En studie av mottagandet av nyanlända 
barn och familjer i den svenska förskolan. Nordisk barnehageforskning. Tillgänglig: 2017-11-
13>https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/339< 

Löfgren, Håkan (2014) Lärarberättelser från förskolan I: Löfdahl, Annica, Hjalmarsson, 
Maria & Franzén, Karin (red. 2014). Förskollärarens metod och vetenskapsteori. Stockholm: 
Liber. 

Migrationsverket (2016) Tillgänglig: 2017-11-06 
>https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Statlig-ersattning/Vanliga-
begrepp.html< 
 
Molander, Bengt (1996). Kunskap i handling. 2., omarb. uppl. Göteborg: Daidalos. 

Nilsson, Jenny & Bunar, Nihad (2016) Educational Responses to Newly Arrived Students in 
Sweden: Understanding the Structure and Influence of Post Migration Ecology. Scandinavian 
Journal of Educational Research, 60:4, 399-416, DOI: 10.1080/00313831.2015.1024160 
Tillgänglig: 2017-10-20 >http://dx.doi.org/10.1080/00313831.2015.1024160< 

Norberg, Katarina (2017) "Educational leadership and im/migration: preparation, practice 
and policy – the Swedish case", International Journal of Educational Management, Vol. 31 
Issue: 5, pp.633-645, Tillgänglig: 2017-10-20 >https://doi.org/10.1108/IJEM-08-2016-0162z 

OECD (2015), Immigrant Students at School: Easing the Journey Towards Integration, 
OECD Tillgänglig: 2017-11-10 >https://www.wib-potsdam.de/wp-
content/uploads/2016/06/Immigrant_Students_at_Schools.pdf < 



	  

	   43	  

Patel, Runa & Davidson, Bo (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra 
och rapportera en undersökning. 4., [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur 

Regeringen (1999/2000:135) En förnyad lärarutbildning Tillgänglig: 2017-11-15 
>http://www.regeringen.se/49b72c/contentassets/88d2a7b82c834a3790ee8d0751f65487/en-
fornyad-lararutbildning<  

Skolverket (2010) Barndomens förändrade villkor: Förutsättningar för barns lärande i en ny 
tid. Stockholm: Skolverket. 

Stukàt, Staffan 2011. Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 
Studentlitteratur  

Skolverket (1998. red 2016) Läroplan för förskolan Stockholm: Skolverket. 

UNHCR (2015) Global trends. Forced Dicplacement in 2015. Tillgänglig: 2017-11-15 
>https://sverigeforunhcr.se/sites/default/files/media/global-trends-2015.pdf<  

Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Tillgänglig 2017-11-13  >http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf< 

Wenneberg, Søren Barlebo (2001). Socialkonstruktivism: positioner, problem och perspektiv. 
1. uppl. Malmö: Liber ekonomi 

Insamlat empiriskt material 

Förskollärare 1, intervjuad 13-10-2017 

Förskollärare 2, intervjuad 16-10-2017 

Förskollärare 3, intervjuad 20-10-2017 

Förskollärare 4, intervjuad 20-10-2017 

Förskollärare 5 intervjuad 23-10-2017 

Förskollärare 6 intervjuad 25-10-2017 

	  	  
	  

 
 
 



	  

	   44	  

8. Bilagor   
 

8.1 Bilaga 1 - Brev till förskollärare 
  

Hej XXX! 

  

Först av allt vill vi säga rikta ett stort tack till dig som ställer upp med ditt bidrag för vårt 

examensarbete. Vi är oerhört tacksamma för den tid du lägger ner och för all den nya kunskap du ger 

oss. 

  

I detta brev får du få mer information om vad ditt deltagande innebär i vår studie. Du kommer få 

klarhet i vad studien syftar till och hur du blir en del av arbetet. Vi redogör också för hur ditt 

deltagande och den information som kommer fram kommer att hanteras utifrån Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer. 

  

Du har valt och samtyckt att medverka i en intervju. Intervjun kommer ske mellan dig och oss som 

skriver examensarbetet, Erika Hallman & Hanna Widell. Intervjun beräknas ta ca 30 minuter och 

kommer om inget annat bestäms att ske på din arbetsplats. Intervjun kommer innehålla ett visst antal 

öppna frågor, där du ges möjlighet att berätta om dina erfarenheter och tankar. 

  

Syftet mer vår studie är att vi vill undersöka vad ni förskollärare fått för kompetensutveckling i 

samband med mottagande av nyanlända barn och familjer till förskolan. Vi vill undersöka vad det är 

för kompetensutveckling som ni uppskattat och vad som ni anser varit till hjälp, eller om det finns 

någonting ni önskat ni fått mer kunskap om. 

  

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan närsomhelst välja att avbryta detta. All den information 

som du ger oss kommer endast användas i denna studiens syfte och kommer efter godkännande av 

examinator att raderas. De material du ger oss kommer anonymiseras. 

  

Har du vidare frågor eller funderingar så hör gärna av dig till oss. Vi är nåbara på mejl. 

  

Vi ser fram mot att träffas! 

  

Hälsningar 

Erika Hallman & Hanna Widell 

Södertörns Högskola, oktober 2017 
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8.2 Bilaga 2 - intervjufrågor 
 

Vad heter du? 

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 

1.   Vad har du för erfarenheter av mottagandet av nyanlända barn?   

 

2.   Kan du definiera begreppet “kompetensutveckling” så som du uppfattar det?  

 

3.   Har du och dina kollegor blivit erbjuda kompetensutveckling inom området mottagande av 

nyanlända barn? I så fall vad? 

           (Ge förslag, ex föreläsningar, litteratur etc) 

 

4.   Upplever du att den kompetensutveckling som du blivit erbjuden varit till hjälp och på vilket 

sätt har det påverkat dig i ditt arbete i mottagandet?  

 

5.   Vad upplever du som viktiga egenskaper i arbetet med mottagandet nyanlända barn? 

 

6.   Vilka svårigheter upplever du vid mottagandet av nyanlända barn på förskolan? 

 

7.   Vem är ansvarig för din kompetensutveckling?  

 

8.   Finns det områden som du känner du hade behövt mer kunskap inom för att känna dig 

tryggare i mottagandet av nyanlända barn (och deras familjer)?  

 

9.   Hur arbetar du och dina kollegor med att integrera nyanlända barn i barngruppen, har ni några 

utarbetade strategier eller tillvägagångssätt? (Varför upplever du att dessa fungerar bra?) 

 

Är det något som du vill tillägga, som du upplever inte har kommit fram under intervjun med dem 

frågor som vi ställt? 


