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Abstrakt 
Syftet med denna studie var att undersöka några konstruktioner utav förskolechefers 
beskrivningar av erfarenheter och strategier i mottagandet av nyanlända familjer i förskolan. 
Till detta syfte formulerades fyra frågeställningar: Vad för konstruktioner framträder i 
förskolechefernas beskrivningar kring mottagandet av nyanlända familjer? Vad för 
möjligheter/svårigheter visar sig i dessa konstruktioner? Vilka förutsättningar ger 
förskolecheferna förskollärarna i arbetet med mottagandet av nyanlända familjer? Hur 
garanterar förskolecheferna att förskollärarna har den kompetens som behövs för att kunna 
genomföra mottagandet på ett professionellt sätt? För att få svar på dessa frågeställningar 
genomfördes tre kvalitativa intervjuer med tre förskolechefer med hjälp av en blandning av 
semistrukturerade och ostrukturerade frågor. Den teori som legat till grund för denna studie är 
det socialkonstruktionistiska perspektivet för att få en bild på förskolechefernas egna 
beskrivningar av erfarenheterna. Intervjuerna spelades in, transkriberades och sorterades så att 
fyra teman blev synliga.  
 
Resultatet visade på att förskolecheferna upplevde att mottagandet av nyanlända familjer bjöd 
in till en större mångfald i förskolorna där pedagoger och barn utmanas i deras egna tankar 
och värderingar. Däremot visade resultatet även att organiseringen av mottagandet är 
bristfällig och att pedagogerna ute i verksamheterna saknar kompetens. Trots många år av 
invandring till Sverige finns det fortfarande en hel del utvecklingsområden. 
 
Nyckelord: Förskolechefer, interkulturalitet, mottagande, nyanlända familjer 
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1 Inledning 
Att komma till en ny plats som förskolan kan vara spännande och samtidigt otroligt 
omtumlande (Broberg, Hagström, & Broberg, 2014). Mycket är nytt, till exempel miljön, 
människorna och rutinerna. Flyttar man samtidigt till ett nytt land och börjar på en ny förskola 
tillkommer ett nytt språk och nya kulturer. Det räcker att flytta inom samma land för att för att 
saker och ting ska kännas nytt och främmande (Bozarslan, 2010). I skolorna runt om i Sverige 
har antalet nyanlända elever under de senaste åren ökat och denna ökning ser ut att fortsätta 
(Skolverket, 2013). Även i förskolorna har antalet nyanlända familjer, barn med 
vårdnadshavare som själva är födda utomlands men har flyttat till Sverige, ökat (Skolverket, 
2013).  
 
Integrationspolitiken inom förskola och skola är en komplex fråga trots att detta har 
debatterats i flera decennier. I början av 1970-talet hade Sverige en stor arbetskraftinvandring 
och idag sker den största invandringen i form av asylsökande (Lunneblad, 2013a, 2013b). 
Förskolans verksamhet med personal kan bli ett av de första mötena med den svenska 
kulturen som de nyanlända barnen med familjer möter och därför är detta möte väldigt viktigt 
(Lunneblad, 2009, 2013b; Bozarslan, 2010). Erfarenheterna kring mottagande av nyanlända 
varierar mycket runt om i kommunerna i landet (Skolverket, 2013). Enligt Skolverket 
(Skolverket, 2016a) finns det inte heller några tydliga riktlinjer som förskolorna ska följa i 
mottagandet av nyanlända familjer.  
 
I Läroplanenen för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 2016a) finns två uppdrag som är av 
intresse vid arbete av med mottagande av nyanlända familjer. Det ena uppdraget förklarar 
Björk-Willén, Gruber och Puskás (2013) går ut på att förskolan ska överföra gemensamma 
värden och kulturarv. Det andra uppdraget går ut på att stödja de olika värden som finns i en 
kulturell mångfald. Dessa uppdrag talar delvis emot varandra och kan skapa skilda tolkningar 
bland förskollärare. Var för sig är dessa uppdrag inte uppseendeväckande menar Björk-
Willén, et al. men om man lägger dem bredvid varandra kan det uppstå tolkningssvårigheter. 
Dessa uppdrag är inte nya i läroplanen utan de har följt med förskolans policydokument sedan 
1970-talet (Björk-Willén, et al., 2013). De är arv från två olika samhällsperspektiv, ett 
nationellt perspektiv och ett mångkulturellt perspektiv (Björk-Willén, et al., 2013). Bozarslan 
(2010) menar att pedagoger oavsett utbildning bör diskutera hur mötet med dessa nyanlända 
familjer med en annan kulturell bakgrund skall ske. Detta för att pedagogerna ska kunna veta 
vilken grund deras arbete vilar på (Bozarslan, 2010). Det är upp till förskolecheferna att se till 
att förskollärarna får den utbildning som de behöver för de ska veta hur de ska förhålla sig till 
familjer som eventuellt har olika värderingar (Skolverket, 2016a).  
 
I skollagen (SFS 2010:800) finns denna paragraf 8§ under kap. 1 som påverkar förskolans 
arbete med mottagande av nyanlända familjer. ”Alla ska oberoende av geografisk hemvist och 
sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte 
annat följer av särskilda bestämmelser i denna lag” (SFS 2010:800, kap. 1, 8§). Förskolan ska 
kunna anpassa sin verksamhet efter alla barn som går där och de barn som är tillfälligt i behov 
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av extra stöd ska få det (Skolverket, 2016a, 2017). Förskolechefen har huvudansvaret över att 
fördela resurserna i förskolan efter barnens olika förutsättningar och behov enligt 10 §, kap. 2 
(SFS 2010:800). Förskolechefen har även ansvaret över att förskolan har en hög kvalitet och 
ska se till att personalen får den kompetensutveckling som krävs för att hålla denna kvalitet 
(Skolverket, 2016a). 
 
Denna studie fokuserar på konstruktioner utav förskolechefers beskrivningar av erfarenheter 
och strategier kring mottagandet av nyanlända familjer, vad de upplever att de har för 
möjligheter att kunna stödja verksamheterna och personalen för att de ska kunna sköta sitt 
arbete på ett professionellt sätt. 
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2 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att undersöka konstruktioner utav förskolechefers beskrivningar av 
erfarenheter och strategier i mottagandet av nyanlända familjer.  
 
För att uppfylla syftet kommer följande frågeställningar att besvaras; 

• Vad för konstruktioner framträder i förskolechefernas beskrivningar kring 
mottagandet av nyanlända familjer? Vilka möjligheter och/eller svårigheter visar sig i 
dessa konstruktioner? 

• Vilka förutsättningar ger förskolecheferna förskollärarna i arbetet med mottagandet av 
nyanlända familjer?  

• Hur garanterar förskolecheferna att förskollärarna har den kompetens som behövs för 
att kunna genomföra mottagandet på ett professionellt sätt? 

 
Med begreppet konstruktioner avses de beskrivningar av upplevelser som förskolecheferna 
delger i studien. Dessa beskrivningar anses ha blivit påverkade av förskolechefernas 
perspektiv baserade på exempelvis utbildningar, livserfarenheter och tolkningar av deras 
yrkesuppdrag. Dessa ses därför som konstruktioner (Se vidare förklaring kap. 4 Teoretiska 
utgångspunkter).  
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3 Bakgrund 
I följande avsnitt beskrivs studiens tolkning på begreppet nyanländ samt begreppet 
interkulturalitet då dessa begrepp har en central roll i studien. Därefter ges en historisk 
tillbakablick på hur politikens utveckling påverkat förskolans läroplan och pedagogiska 
arbete, för att få en bredare förståelse för komplexiteten kring mottagandet av nyanlända 
familjer. Till sist beskrivs kort hur staten styr och leder förskolan och dess inriktning samt hur 
staten påverkar förskolechefens uppdrag, arbete och personal som jobbar i verksamheten.  
Därefter ges en historisk tillbakablick på hur politikens utveckling påverkat förskolans 
läroplan och pedagogiska arbete 

3.1 Begreppet nyanländ 
Enligt skollagen (SFS 2010:800) kap. 3 12a§ avses nyanlända elever vara de som tidigare har 
varit bosatt utomlands men som nu är bosatt i landet och har påbörjat en utbildning i Sverige 
senare än höstterminens start det kalenderår då han eller hon fyller sju år. Efter fyra års 
skolgång i Sverige ska eleven inte längre anses vara nyanländ. Skollagen anger inte om ett 
barn i förskolan ska betraktas som nyanländ elev. Den nuvarande läroplanen för förskolan 
(Skolverket, 2016a) innehåller färre kategoriseringar än tidigare styrdokument, och barn 
oavsett bakgrund beskrivs just som barn (Lunneblad, 2013a). Vid två tillfällen benämns barn 
med utländsk bakgrund i Lpfö 98 (Skolverket, 2016a). I förslaget för den nya reviderade 
läroplanen Lpfö 98 (Skolverket, 2018) som ligger ute på Skolverkets hemsida är 
benämningen barn med utländsk bakgrund bortplockad. Vad som däremot framträder 
tydligare är de nationella minoriteterna. Exakt vad som kommer stå i den nya reviderade 
läroplanen återstår att se. Enligt Skolverkets hemsida kan regeringen eventuellt ta ett beslut 
hösten 2018.  
 
Följer man Migrationsverkets (2016) direktiv är en nyanländ person någon som har blivit 
mottagen till en kommun och blivit beviljad uppehållstillstånd för bosättning på grund av 
flyktingskäl eller andra skyddsskäl. Som nyanländ person räknas även barn under sju år in. En 
person räknas som nyanländ under två till tre år i Sverige. I studien kommer begreppet 
nyanlända familjer att användas fortlöpande och syfta till familjer som har flyttat från ett 
annat land till Sverige.  

3.2 Begreppet interkulturalitet 
Begreppet interkulturalitet har utvecklats i Sverige efter 1980-talet och till en början 
betraktades interkulturalitet enligt Lahdenperä (2004) som ”… interkulturell kommunikation 
och undervisning” (s. 11). Tanken var att behandla problem som uppstod mellan 
kulturgränserna inom Sverige. Den interkulturella undervisningen infördes i skolan för att 
förhindra och förbygga fördomar och negativa attityder som kan leda till diskriminering och 
mobbing. Dock var det först när Språk- och kulturarvsutredningen lanserade begreppet 
interkulturell i Olika ursprung – gemenskap i Sverige som termen blev officiell (SOU 
1983:57).  
 
År 1985 togs ett riksdagsbeslut angående interkulturalitet Lahdenperä (2004). Det blev 
berättigat att all undervisning i Sverige ska präglas av ett interkulturellt synsätt istället för att 
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ses som ett enskilt ämne i skolan. Lahdenperä (2004) förtydligar att interkulturalitet inte är ett 
ämne i sig utan ett förhållningssätt som ska tillämpas i hela skolutbildningen. Med ett 
interkulturellt förhållningssätt ses olika kulturer, religioner, språk, tankesätt och livsstilar 
samspela och berika varandra (Lahdenperä, 2003). Arbetet i förskolan ska ske menar 
Lahdenperä genom ”Ömsesidig respekt, tolerans, jämlikhet och social rättvisa …” (s. 30). 
Interkulturalitet är en process som ständigt är i förändring i och med att kulturer, religioner, 
språk, tankesätt och livsstilar förändras. I och med att Sverige har blivit ett mångkulturellt 
samhälle så speglas detta i skolan och förskolan (Lahdenperä, 2004). 

3.3 Från invandringspolitik till integrationspolitik 
I decennier har integrationspolitiken inom förskolan varit en komplex fråga (Lunneblad, 
2013a, 2013b). Sedan 1970-talet har förskolan i Sverige varit en del av integrationspolitiken 
för att skapa en gemensam grund för människor med olika bakgrund och erfarenheter 
(Lunneblad, 2009). Dock är det först på 1990-talet som invandringspolitiken ersattes och kom 
att kallas integrationspolitik (Gruber & Puskás, 2013; Lunneblad, 2009, 2013a). Enligt 
regeringens proposition (Prop. 1997/98:16) anses invandrarbegreppet vara grovt 
generaliserande och underförstått, och syftar till en grupp människor som har vissa 
gemensamma kännetecken samt samhörighet som skiljer sig ifrån vad som anses vara typiskt 
svenskt.  
 
Från början av 1970-talet utgick politiken från att försöka få den invandrade befolkningen att 
bevara sin egna kultur (Gruber & Puskás, 2013; Lunneblad, 2013b). Invandrarna, som de 
människor som nyligt hade invandrat till Sverige kallades, fick möjlighet till att bibehålla och 
utveckla sitt egna språk samt sin ursprungliga identitet (Gruber & Puskás, 2013). Lunneblad 
(2013b) förklarar att i förskolan syntes detta genom att betydelsen lades på att barngruppen 
bestod utav tvåspråkiga barn. Idag läggs inte vikten vid att barnen är tvåspråkig utan fokus 
läggs i stället på att förskolläraren ska jobba utifrån ett interkulturellt förhållningssätt 
(Skolverket, 2010).  
 
Gruber och Puskás (2013) förklarar att det som låg bakom ändringen från invandrarpolitik till 
integrationspolitik var en strävan att försöka ändra fokus från en specifik grupp av människor, 
till att i stället rikta uppmärksamheten mot alla människor i ett och samma samhälle. Gruber 
och Puskás menar att alla människor i ett samhälle är ansvariga för samhällets integration och 
en samhällsgemenskap grundad på samhällets mångfald.  
 
I och med utredningen som skedde när invandrarpolitiken övergick till integrationspolitik 
kom begreppet mångfald att bli en central term då den politiska målsättningen formulerades 
(Lunneblad, 2013a). Lunneblad skriver att samhället ska bygga på samhällsgemenskap med 
alla dess människor. Lunneblad förklarar vidare att begreppet mångfald, utryckt i 
integrationspolitiken, är ett viktigt begrepp i förståelsen för vad som menas med ett 
mångkulturellt samhälle. Gruber & Puskás (2013) lyfter de argument som legat till grund för 
termen mångfald. Dels att det är bredare än begreppet mångkultur som tidigare har använts 
flitigt. Begreppet mångkultur anses vara mer begränsat och syftar ”… till etnisk mångfald 
eller till något som är förvärvat utanför Sveriges gränser” (Gruber & Puskás, 2013, s. 33). 
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3.3.1 Hur politiken kan påverka förskolans arbete med mottagande av nyanlända 
familjer 
I och med utvecklingen i politiken har förskollärare fått brottas med att tolka och genomföra 
politiska målsättningar och förskolan kan på så sätt betraktas som en frontlinjebyråkrati menar 
Lunneblad (2013a). Med frontlinjebyråkrati menas att förskolan, som myndighet, kan ha varit 
en av de första riktiga kontakterna med de nyanlända familjer. 
	
Med invandrarpolitiken som kom på 1970-talet, där syftet var att stödja de nyanlända i 
Sverige, sattes även barnstugeutredningen igång för att bygga upp en inkluderande förskola 
(Gruber & Puskás, 2013). Barnstugeutredningen kom att bli den tidens riktlinjer för vad man 
in dag kallar förskola. I barnstugeutredningen fanns rubriken Invandrarbarn i förskolan där 
det diskuterades hur invandrarbarnen skulle få den hjälp och det stöd som de kunde tänkas 
behöva (SOU 1972:26; SOU 1972:27). Enligt Gruber och Puskás (2013) kan detta ha varit 
första gången barn till nyanlända familjer kom att uppmärksammas i relation till förskolan.  
 
Lunneblad (2009) förklarar att en decentralisering av läroplanens innehåll och omfattning har 
skett sedan 1970-talet, detta för att öppna upp möjligheten att anpassa verksamheterna efter de 
lokala förutsättningarna. I tidigare styrdokument fanns särskilda textavsnitt med innehåll och 
arbetssätt som beskrev praktiska exempel på hur det pedagogiska arbetet bör genomföras 
(Lunneblad, 2009). Lunneblad lyfter att det finns en viss problematik med att förskolans 
uppdrag går att tolka på flera sätt i läroplanen. Detta kan medföra bland annat att det kan vara 
svårt att tolka vad läroplanen avser med att förskolan är en social och kulturell plats och vad 
som definierar relationer mellan människor i ett och samma samhälle med bakgrund av en 
kulturell mångfald (Utbildningsdepartementet, 1998). Målet menar Lunneblad (2009) är att 
öppna upp för ett samhälle där mångfald utgör en grund, där alla olika etniciteter och kulturer 
tillhör normen i stället för att läggas utanför.  Mångfaldsbegreppet i läroplanen har fått ”… en 
liknande betydelse i förskolans värdegrund, där kulturell mångfald och ett mångkulturellt 
arbetssätt ges en vidare betydelse än olikheter relaterade till etniska grupper” (Lunneblad, 
2009, s. 116).  

3.3.2 Integration i förskolan 
Bozarslan (2010) tydliggör att förskolan har ett stort ansvar i att spegla samhällets syn på 
bemötande och arbete med barn. Hon förklarar vidare att förskollärare ska förmedla det 
svenska samhällets mål och värderingar och ska bjuda på svensk kultur samtidigt som de ska 
ta del av och bjuda in det barn och vårdnadshavare har med sig i sitt bagage. Den första tiden 
kan vara avgörande för hur pass väl de nyanlända barnen integreras i det svenska samhället 
(Lunneblad, 2013a). Lunneblad lyfter att nyanlända barn lättare lär sig att kommunicera på 
det svenska språket om de får leka med andra svensktalande barn.  
 
Runfors (2003) studie visar på att lärarna i förskolor och skolor har sökt det som kan förena 
och bli gemensamt för barnen vilket har resulterat i att det svenska språket och 
verksamheternas traditioner och rutiner har fått stå centralt. Till följd utav detta så har barnens 
erfarenheter och kulturella skillnader tonats ned (Runfors, 2003). De gånger då barnens 
kulturella skillnader lyfts fram är oftast i relation till högtider (Lunneblad, 2013a, 2013b). 
Studier har även visat på att kultur och etnicitet har använts som förklaringar vid elevers 
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svårigheter i skolan eller vid avvikande beteenden (Gruber, 2007).  
 
Arbetet som sker i förskolan med mottagandet av nyanlända barn är som nämndes ovan en 
komplex fråga och hur arbetet ska utföras är inte entydigt hos pedagogerna (Lunneblad, 
2013a, 2013b). Lunneblads (2013b) egna studie visar på hur arbetet med mottagandet av 
nyanlända barn skiljer sig mellan olika pedagoger och deras perspektiv. I förskolans historia 
har olika teorier varit dominerande vilket även gör att förskollärarna är bärare av olika teorier 
kring barns lärande och utveckling. Lunneblads studie visar på några exempel där 
pedagogerna försöker anordna verksamheter så att de passar barnens och familjernas behov. 
Andra exempel visar på att pedagogerna lägger fokus på att få vårdnadshavarna att anpassa 
sig efter förskolan och det svenska samhället (Lunneblad, 2013b). Lunneblad menar på att det 
har skett en förändring i Sveriges politik med tydligare krav på att nyanlända ska snabbt 
kunna anpassa sig till samhället för att kunna få jobb och i och med det bli självförsörjande. 
Denna strävan att få nyanlända familjer att snabbt anpassa sig efter det svenska samhället 
kallas för den kompensatoriska pedagogiken i förskolan och har skapat en utmaning i det 
pedagogiska arbetet (Lunneblad, 2013b). Utmaningen ligger i att kunna ta emot nyanlända 
familjer och stödja familjerna i det nya samhället utan att anta ett bristperspektiv. Lunneblad 
menar att det finns en risk med att inta en kompensatorisk pedagogik genom att överföra 
normer och värderingar från den större svenska medelklassen till minoritetsgrupper som 
nyanlända. Det vill säga att den kompensatoriska pedagogiken då antyder på att det redan 
finns något som är komplett, fullständigt och normalt som pedagogerna vill föra över på 
övriga deltagare i verksamheten. Vilket då delvis talar emot förskolans värdegrund där det 
står att ”Förskolan är en social och kulturell mötespals som kan stärka denna förmåga och 
förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle” (Skolverket, 2016a, s. 6).  
 
Idag är det viktigt att förskollärarna har kunskaper om villkoren i vår mångkulturella förskola. 
Det innebär bland annat att införskaffa sig kunskap om interkulturalitetens villkor och vad 
detta innebär för att kunna genomföra professionella mottaganden av nyanlända familjer 
(Lorentz, 2013). Förskolan ska anpassa sig efter de barn som vistats på förskolan (Skolverket, 
2016a). För att kunna möjliggöra detta behöver förskollärarna och pedagogerna kunna göra 
sig förstådda i kommunikation samt även skapa förståelse kring de nyanlända familjernas 
perspektiv. Däremot för att kunna förstå hela dess innebörd menar Lorentz (2013) att 
förskollärarna behöver en utbildning som innehåller vetenskapliga tillvägagångssätt. 
Borgström (2004) tydliggör att en interkulturell kompetens förutsätter att förskollärarna har 
ett förhållningssätt som baseras på öppenhet och förståelse. Detta för att underlätta 
tvåvägskommunikation i mottagandet av nyanlända med olika etniska eller kulturella 
bakgrunder. Denna kompetens är viktig för att nyanlända familjer ska kunna få en så god 
introduktion i förskolan som möjligt (Skolverket, 2016a).  

3.4 Kompetens baserad på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 
I skollagen (SFS 2010:800) kap. 1 5 § står det att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet. Detta avser även arbete med mottagandet av nyanlända familjer 
(SFS 2010:800). Anledningen till denna lag är att skärpa samtliga pedagogers uppdrag inom 
förskolans verksamhet och på så sätt säkra kvaliteten i förskolan (Eidevald, 2017). Skolverket 
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(2012) redogör att vid planering av olika utvecklingsinsatser är det viktigt att förskolans 
personal tar hänsyn till aktuell forskning inom de olika ämnena. För att uppnå denna punkt 
bär förskolechefen ansvaret att se till att personalen får den kompentens och förutsättningar 
som krävs (Skolverket, 2016a). För att erfarenhet ska få räknas som beprövad krävs det enligt 
Skolverket (2012) att erfarenheten är dokumenterad eller på annat sätt kommunicerad och 
delad med andra samt vara prövad mot relevanta kriterier och etiska principer. Det är först 
med vetenskaplig grund som erfarenheten kan bli beprövad. Vetenskaplig grund är kunskap 
som baseras på vetenskaplig metod (Skolverket, 2012). För att något ska få vila på 
vetenskaplig grund bör det ha blivit kritiskt granskat och prövat såväl arbetssätt och metoder 
som innehåll. Vetenskaplig grund vilar även på vetenskapliga rön och utvecklar metoder 
utifrån dessa (Skolverket, 2012). 

3.5 Styrning och ledning 
Skolverket (2016a) redogör att det är förskolechefen som pedagogisk ledare och chef som har 
det övergripande ansvaret att förskolorna arbetar i enligt målen i läroplanen. Däremot är det 
staten och kommunerna som styr förskolechefens uppdrag och arbete vilket bland annat 
påverkar vilka förutsättningar som förskolecheferna kan ge sina anställda. Här nedan kommer 
en sammanfattning av hur staten i sin tur påverkar och styr förskolan i önskad riktning för 
önskad utveckling. 
	
Förskolan styrs av fyra olika komponenter. En juridisk, en ideologisk, en ekonomisk samt en 
som avser uppföljning och utvärdering (Jarl, Kjellgren & Quennerstedt, 2012; Nihlfors, 
2003). Dessa komponenter påverkar i sin tur varandra. Styrning bygger på lagar och 
förordningar som staten använder medvetet för att sträva efter att påverka kommuner i deras 
ansvarstagande av utbildningsväsende (Nihlfors, 2003). Det är riksdagen och regeringen som 
beslutar om de nationella styrdokumenten som ligger som bas för förskolans verksamhet. 
Tillsammans skapar de en helhet där ansvaret delas mellan olika nivåer och yrken inom 
systemet (Nihlfors, 2003). Detta utgör det statliga styrsystemet för bland annat förskolan. 
Inom detta styrsystem förklarar Nihlfors, tillämpas olika verktyg eller instrument som 
påverkar olika styrprocesser. Mottagare för styrsystemet menar Nilhfors kan vara både 
professionella inom förskolan men även politiker som ska genomföra olika beslut. Detta kan 
man tolka som att politiken är invävd i förskolan. 
 
Den juridiska styrningen stiftar lagar och utarbetar förordningar och anvisningar och kan på 
så sätt bygga ett styrsystem (Nihlfors, 2003). Dessa lagar vilar på ideologiska 
ställningstaganden. Till exempel är läroplanen en del av den juridiska styrningen. Däremot 
vilar de övergripande målen och riktlinjerna som finns med i läroplanen på en, vad Nihlfors 
menar, värdebas, då de anses vara viktig kunskap att förmedla viket gör läroplanen även till 
en ideologisk styrning. Ett annat verktyg för ideologisk styrning är förskollärarens och 
förskolechefens utbildning för att stödja de övergripande målen i verksamheten (Jarl et al., 
2012).  
 
Förskolans ekonomi kommer i huvudsak från statliga och kommunala skattemedel vilket gör 
att både staten och kommunen har rätt till att besluta hur pengarna ska användas och fördelas. 
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Statens ekonomiska styrning av förskolan styrs i sin tur genom riksdagsbeslut och då i 
samband med budgetpropositionen (Nihlfors, 2003). I alla de tre delarna som tidigare har 
förklarats återfinns uppföljning och utvärdering för att ge staten ett underlag för kommande 
beslut. En direkt mottagare för dessa styrsystem är förskolecheferna, som ansvarar för 
exempelvis både ekonomi och uppföljning samt utvärdering i sina verksamheter (Nihlfors, 
2003). 
 
Utbildning inom förskolan anordnas av staten och kommuner (Jarl et al., 2012). Kommunerna 
agerar huvudman åt förskolorna och bär då ansvaret att anordna utbildningen. De kommunala 
politikerna har till uppgift i sina överväganden och beslut att främja hela kommunens 
skolverksamhet (Jarl et al., 2012). Samtidigt styrs förskolans yrkesverksamma av nationella 
mål för verksamheten. Detta kan skapa vissa dilemman för dessa yrkesmän. Förskolechefen är 
skyldig att följa politiska beslut som fattas i kommunen samtidigt som denne är ansvarig över 
att förskolan följer de mål som staten fastställt. Det är en del av vardagen för förskolans 
anställda att tolka och navigera mellan olika politiska beslut, och inom dessa ramar finns 
möjlighet att påverka verksamheten utefter personalens egna mål. 
 
För att staten ska kunna undersöka hur väl förskolan uppfyller de nationella kraven gör staten 
regelbundna inspektioner av förskolans kvalitet (Öqvist & Cervantes, 2018). Håkansson 
(2016) förklarar att det systematiska kvalitetsarbetet som pedagogerna gör kontinuerligt i 
förskolorna utgör underlag för dessa inspektioner. Det systematiska kvalitetsarbetet kan ses 
som en ideologisk styrning från staten i att försöka styra förskollärarnas pedagogiska arbete 
ute i verksamheterna och ser till att förskollärarnas arbete sker i enlighet med de mål som 
finns i läroplanen (Håkansson, 2016). Det systematiska arbetet som sker inom förskolan sker 
regelbundet och ska dokumenteras för att sedan kunna följas upp, utvärderas och utvecklas 
(Eidevald, 2017). Denna uppgift gäller alla som jobbar i förskolans verksamhet. Utifrån dessa 
underlag kan staten både följa och styra förskolans verksamheter (Öqvist & Cervantes, 2018). 
Enligt Lpfö 98 (Skolverket, 2016a) har förskolechefen det övergripande ansvaret över att 
verksamheten håller en viss kvalitet och följer läroplanen. Syftet med systematiskt 
kvalitetsarbete är att skapa underlag till planering för att se vilka områden som behöver 
bearbetas och utvecklas. Målet är att möjliggöra en likvärdig förskola för alla barn som vistas 
där (Eidevald, 2017). Förskolan ska anpassa sig efter barn till nyanlända familjer genom att 
”utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling 
lärande bildar en helhet” (Skolverket, 2016a, s. 5). Skolverkets (2017) forskning visar på att 
en av de viktigaste förutsättningar säkra en god kvalitet i förskolan är att ha utbildad och 
kompetent personal. Det är upp till förskolechefen att se till att personalen i verksamheterna 
får den kompetens de behöver för att professionellt kunna utföra professionellt mottagande av 
nyanlända familjer (Skolverket, 2016a, 2017).  
 
Utöver de ansvarsområden som tidigare nämnts har förskolechefen ett övergripande ansvar 
för förskoleverksamheten (Skolverket, 2016a). Enligt Eriksson, Beach och Svensson (2015) 
innefattar ansvaret även ekonomi, administration, personalfrågor och utveckling av 
utbildningen. ”I relation till förskolechefen kan ansvar då både beskrivas som personligt och 
befattnings relaterat samt som formellt beslutat och pålagt då det är uttryckt i skollags- och 
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läroplanstext” (Eriksson et al., 2015, s. 2). Förskolechefens roll är ännu relativt ny. I och med 
revideringen av skollagen och förskolans läroplan 2010, formaliserades och skapades 
förskolechefens ansvar i dessa nationella dokument. Tidigare låg den nuvarande 
förskolechefens ansvar hos en rektor och innan dess för innan låg ansvaret hos dåvarande 
föreståndare/föreståndarinna (Eriksson et al., 2015). Genom att skiva in förskolechefens 
ansvar i skollagen 2010 gjordes förskolechefen till en länk mellan den kommunala 
förvaltningens tjänstemän och personalen i förskolan (Eriksson et al., 2015; Prop. 
2009/10:165). Från och med att förskolechefens ansvar skrevs in i förskolans läroplan har 
förskolechefens ansvar kommit till att ändras och utökats (Styf, 2012). 
 
I och med att läroplanen för förskolan är öppen för ett en del tolkningsmöjligheter har 
förskollärarna möjlighet att bestämma hur arbetet i förskolan ska genomföras (Lunneblad, 
2009). Dock påverkas förskollärarens ansvar och arbete till viss del av hur förskolechefer 
agerar. Förskolläraren ansvarar över att varje barn ska få möjlighet till en god introduktion i 
förskolan och att alla vårdnadshavarna ska mötas med respekt och få chans att utveckla en 
trygg relation med förskolans personal (Skolverket, 2017). En trygg och förtroendefull 
relation är inget som sker direkt, men med de rätta förutsättningarna så växer den med tiden 
(Bozarslan, 2010). 
 
Förskolan har i uppdrag att skapa ett nära samarbete med vårdnadshavarna till de barn som 
vistas i verksamheten, detta för att kunna stödja barnens utveckling efter deras egna 
förutsättningar (Skolverket, 2016a, 2017). Förskolan ska anpassas till alla barn i 
verksamheten. De barn som är i behov av extra stöd och stimulans ska få det så länge barnet 
är behov av detta. Hänsyn ska tas till att barn lever i olika livsmiljöer. Barnen ska få utveckla 
förmågor kring sin egna kultur samt andras kulturer för att bidra till att utveckla förmåga att 
förstå och leva sig in i andras livsvärldar (Skolverket, 2016a). Bozarslan (2010) förtydligar att 
barn har rätt att delta i förskolans verksamhet på sina egna villkor och utvecklas i sin egen 
takt. 
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4 Teoretiska utgångspunkter  
I detta avsnitt kommer studiens teori, det socialkonstruktionistiska perspektivet att beskrivas. 
Det socialkonstruktionistiska perspektivet är relevant i relation till studiens syfte då syftet är 
att utifrån förskolechefernas perspektiv, undersöka hur arbetet med nyanlända familjer i 
förskolan fungerar. Genom ett socialkonstruktionistiskt perspektiv ses förskolechefernas 
beskrivningar som socialt konstruerade då de har blivit påverkade av förskolechefernas egna 
livserfarenheter och tolkningar av deras yrkesuppdrag, tidigare utbildningar, erfarenheter och 
möten med förskollärare, pedagoger och nyanlända familjer.  

4.1 Socialkonstruktionistisk teori  
Genom att se världen och dess kunskap som socialt konstruerat, ses alla människors görande 
och vetande som en del av en ständig process av kunskap (Berger & Luckmann, 1966). 
Dahlberg, Moss och Pence (2014) lyfter att alla människor är med för att skapa mening till 
den värld de lever i, dock behöver det inte betyda att det är alltid sanningen vi söker efter. 
Sociala konstruktioner hjälper oss att skapa bilder av vad som till exempel anses vara normalt 
eller inte normalt (Allwood & Erikson, 2017). De fenomen som vi tar som självklara i vår 
värld är skapande i sociala interaktioner tillsammans med andra (Allwood & Erikson, 2017). 
Vår bild av världen, påverkas av vår egen inblandning i den sociala konstruktionen 
tillsammans med andra människor (Dahlberg et al., 2004). På så sätt är kunskapen 
kontextbunden till tid, rum och situation och nya interaktioner utmanar ständiga gamla 
kunskaper (Dahlberg et al., 2004).  
 
Berger och Luckmann (1966) förklarar hur verkligheten av världen konstrueras i interaktion 
med andra. Den viktigaste bilden av andra människor menar Berger och Luckmann skapas i 
ansikte mot ansikte-situationer där den andre träder fram i en bild som båda är med och 
påverkar. Denna bild påverkas bland annat av ansiktsuttryck, kroppshållning samt situationen 
de båda befinner sig i. Bilden påverkas även så länge människorna är i interaktion med 
varandra. Vad som kan påverka bilden av den andre är ens tidigare erfarenheter som följt med 
från tidigare interaktioner. Om man har erfarenheter eller förutfattade meningar om 
exempelvis olika nationaliteter tar man med sig dessa in till interaktioner med personer med 
annan nationalitet. Det är först när man lär känna individerna själva som dessa tidigare 
erfarenheter eller förutfattade meningar kan suddas ut och personerna utvecklas till mer unika 
individer. I denna interaktion är språket ett av de viktigaste verktygen i skapandet av 
förklaringar för olika fenomen (Berger & Luckmann, 1966). I interaktioner utbytes kunskaper 
med hjälp av språket vilket gör att språket och hur man använder sig ut av det anpassas från 
dag till dag. Språket kan även förmedla kunskaper över tid, från en generation till en annan. 
Språket har fasta ramar som inte går att bortse ifrån; hur språket är uppbyggt, beroende på 
vilket språk man talar samt till vem man talar till. Beroende på vilket språk man talar så är 
språket även knutet till olika kulturella kontexter (Berger & Luckmann, 1966). I samhället 
använder vi oss dagligen av språket för att kunna göra oss förstådda med varandra beroende 
på olika situationer, tid och rum. Med tiden hjälper språket oss att bygga upp olika 
kunskapskällor som bygger upp kunskapsfält som är avgränsade beroende på vilken 
kunskapskälla vi är i behov av (Berger & Luckmann, 1966). Olika yrkesgrupper är till 
exempel begränsade beroende på vilka kunskaper som behöver fyllas inom grupperna. Dessa 
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grupper har olika regler och arbetsuppgifter som de ska tolka och förhålla sig till. Berger och 
Luckmann kallar erfarenheter för social stock of knowledge, vilket är kunskaper som 
människor får genom den sociala vardagen. Erfarenheter uppkommer både i den egna 
vardagen och i det egna yrket (Berger & Luckmann, 1966).  
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5 Metod 
I kommande avsnitt redovisas val av metod samt genomförandeprocess. För att få studien 
transparent presenteras även vilka etiska överväganden som gjorts, hur det insamlade 
materialet har bearbetats, tolkats samt analyserats.  
 
Den metod som funnits lämpligast för insamling utav data till denna studie är av kvalitativ art, 
då syftet med studien har varit att utifrån ett fåtal förskolechefers perspektiv, undersöka hur 
arbetet med nyanlända familjer i förskolan fungerar.  Med hjälp utav kvalitativ studie kan 
man ta vara på verkligheten via ”orddata” som består utav språkliga utsagor (Fejes & 
Thornberg, 2009) och riktar sig till vilka egenskaper ett fenomen har (Backman et al., 2012). 
Denna typ av insamling syftar på att förklara någonting (Fejes & Thornberg, 2009). 
Kvalitativa undersökningar ger förutsättningar för förståelse av personers livsomständigheter, 
perspektiv och miljöer (Ahrne & Svensson, 2015) samt utgår ifrån färre källor samtidigt som 
undersökningen går ner i djupet av fenomenet och även innehåller en större mängd data 
(Backman, Gardelli, Gardelli, & Persson, 2012). 
 
Teori är nödvändigt för att det överhuvudtaget ska vara möjligt att se det insamlade materialet 
som någonting. För att kunna begripliggöra materialet i analysen behövs en teori som 
fungerar som ett par glasögon för att vissa aspekter ska bli mer tydliga (Svensson, 2015). Som 
teori har det socialkonstruktionistiska perspektivet valts för denna studie för att hålla fokus på 
förskolechefernas konstruktioner av sina egna erfarenheter i arbetet av mottagandet av 
nyanlända familjer. Den sociala konstruktionen är en process som påverkar vår bild på 
världen genom vår egen inblandning samt i interaktion med andra människor (Dahlberg et al., 
2014). Genom att se världen och dess kunskap som socialt konstruerad, ses alla människors 
görande och vetande som en del av denna ständiga process av kunskap (Berger & Luckmann, 
1966). 

5.1 Intervjuer 
För att kunna ta del utav förskolechefernas egna erfarenheter har intervjuer valts som 
insamlingsmetod utav data. Intervjuer är en av de vanligaste forskningsmetoderna inom 
kvalitativa arbeten och är en central del för samhällsvetenskaplig forskning (Eriksson-
Zetterqusit & Ahrne, 2015). Berger och Luckmann (1966) menar att verkligheten av världen 
skapas i interaktion med andra där språket är ett viktigt verktyg till ny kunskap. Med hjälp av 
intervjuer kan man få reda på hur andra människor upplever ett fenomen, vilket kan ge 
studien nödvändiga kreativa uppslag (Eriksson-Zetterqusit & Ahrne, 2015). Intervjuer kan ge 
kunskaper om sociala förhållanden i en viss miljö så som känslor och upplevelser.  
 
Intervjufrågorna som valdes för undersökningen var en blandning utav semistrukturerade och 
ostrukturerade frågor. Med semistrukturerade menas att en del av frågorna är förutbestämda 
men följden för hur de har ställts har anpassats efter samtalet i den enskilda 
intervjusituationen (Backman et al., 2012). Svaren menar Backman et al., brukar tillåtas vara 
längre och friare. Med ostrukturerade frågor menas att det under intervjun kan uppkomma 
frågor som inte finns med från början men följer intervjuns tema och bjuder då respondenten 
att utveckla sina egna svar för att ge intervjun mer material (Backman et al., 2012). 
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Standardiserande frågor är gör att intervjuaren blir mer bunden till frågorna och dess 
följdordning (Eriksson-Zetterqusit & Ahrne, 2015).  
 
Det är viktigt att ta i beaktning, från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, att en intervju är 
konstruerad av den sociala och språkliga kontexten som skapas just under själva 
intervjutillfället (Eriksson-Zetterqusit & Ahrne, 2015). Eriksson-Zetterqust förklarar att 
intervjun påverkas av det som händer just i stunden till exempel av intervjuns stämning eller 
hur en person just då uppfattar en fråga. Intervjuns svagheter är att den ger en begränsad bild 
av fenomen och såldes måste behandlas därefter (Eriksson-Zetterqusit & Ahrne).  
 
Som stöd för transkriberingen av intervjuerna, det empiriska materialet, spelades intervjuerna 
in med hjälp utav en ”smart” mobiltelefon; inspelningarna fungerade sedan som stöd i 
transkriberingen av intervjuerna. En inspelning repeterar bara dialogen och utelämnar mimik 
och kroppsspråk, vilket göra att inspelningen endast reflekterar en begränsad bild av 
fenomenet (Eriksson-Zetterqusit & Ahrne, 2015). Fördelar med att transkribera inspelningar 
till text är möjlighet att gå fram och tillbaka i de transkriberade inspelningarna och analysen 
(Eriksson-Zetterqusit & Ahrne, 2015).  

5.2 Urval 
I denna studie har förskolechefer som har erfarenheter i mottagande av nyanlända familjer 
utvalts som respondenter till intervjuer. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar att 
respondenternas tidigare erfarenhet är en viktig grund att tänka på vid urvalet. 
Förskolecheferna har valts utifrån personlig kännedom utav deras erfarenhet inom berört 
område.  
 
Tre stycken förskolechefer blev tillfrågade att delta i studien varav samtliga svarade ja och 
fullföljde studien. Antalet deltagare valdes för att öka chansen till ett säkrare resultat. Färre än 
tre deltagare ansågs öka risken för att resultatet endast skulle spegla en ensam förskolechefs 
erfarenheter (Svensson & Ahrne, 2015). Kvale och Brinkmann (2014) förklarar att antalet 
respondenter bör baseras på underökningens syfte. Antalet ska räcka till ett tillförlitligt 
resultat men inte vara så stort att det tar för lång tid att bearbeta analysen (Backman et al., 
2012; Kvale och Brinkmann, 2014). Färre intervjuer ger mer tid åt att förbereda intervjuerna, 
analysera dem samt öka noggrannheten med hänsyn till studiens omfattning har fler än tre 
förskollärare ansetts utgöra ett för stort antal (Kvale och Brinkmann, 2014). 

5.3 Etiska överväganden 
De deltagare som valde att delta i studien fick förhandsinformation om studiens syfte, hur 
undersökningen skulle gå till samt deras rättigheter kring deltagandet (Vetenskapsrådet, 
2002). Deltagarna fick även information angående vinsterna med studien. I 
förhandsinformationen fanns en beskrivning om deltagarnas uppgift, vilka villkor som gäller i 
studien, samt vart studiens resultat kommer att offentliggöras (Löfdahl, 2014; 
Vetenskapsrådet, 2002). Ingen obehörig kommer heller få ta del utav intervjumaterialet som 
deltagarna lämnat. Nyttjandekravet gäller och allt material går enbart till studiens ändamål. 
All data som har samlats in under studiens gång ska förstöras när examensarbetet väl är 
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godkänt (Löfdahl, 2014; Vetenskapsrådet, 2002). Undersökningspersonernas deltagande var 
frivilligt och de fick själva bestämma över sin medverkan samt rätt till att närsomhelst 
avbryta. Alla detaljer kring personliga uppgifter avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda 
människor ej kan identifieras av utomstående.  

5.4 Genomförande 
Den första kontakten med respondenterna togs via personlig kontakt där dels studiens syfte 
presenterades kort och de dels tillfrågades om de kunde tänka sig att delta i studien. Den 
andra kontakten skedde via mail där samtliga respondenter fick ta del av information- och 
samtyckeskravet där de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002) förklarades. 
Frågan om när det passade för respondenterna att genomföra intervjuerna beslutades vid 
antingen första eller andra kontakten. Däremot fick en av respondenterna boka om sin tid på 
grund av oförutsett hinder. Tillsammans med tidsbokningen fick även samtliga respondenter 
välja plats för intervjun för att de skulle få genomföra intervjun på den plast de själva tyckte 
var bäst. Alla respondenter valde att genomföra intervjun på deras arbetsplatser, vilket föll 
logiskt då intervjun skulle gälla deras erfarenheter i deras yrkesutövning (Eriksson-Zetterquist 
& Ahrne, 2015). Innan intervjuerna skulle ske formulerades de intervjufrågor som syftade till 
att svara på studiens syfte och frågeställningar (Se bilaga 2). 
 
Intervjuerna skedde vid olika platser då förskolecheferna ansvarar för olika förskolområden. 
Innan varje enskild intervju inleddes fick respektive respondent åter information om studiens 
syfte och förfrågan om det gick bra att samtalet spelades in. Därefter fick de skriva på 
informations och samtyckeskravet som tagits med till intervjun (Se bilaga 1). Därefter kunde 
intervjun påbörjas. Efter att intervjuerna var färdiga tackades respektive respondent för sitt 
deltagande och de fick information om var de kommer att kunna ta del av det färdiga 
materialet när väl studien är färdig och godkänd (Se bilaga 1). 

5.5 Bearbetning, tolkning och analys 
Direkt efter intervjutillfällena transkriberades det inspelade datamaterialet för att inte riskera 
att tappa värdefulla intryck. Själva transkriberingen skedde på avskild plats i hemmet för att 
undvika att obehöriga avlyssnade materialet. Transkriberingen gjordes med hjälp av en dator 
och transkriberingen av intervjuerna sparades i olika dokument som intervju 1, 2 och 3. 
Eftersom intervjutillfällena skedde vid olika dagar transkriberades materialet efter varje 
enskilt tillfälle. Intervjuerna tog allt ifrån ca 10-30 minuter, beroende på hur mycket 
respondenterna hade att dela med sig. Själva transkriberingen tog längre tid, ca 40-180 
minuter, på grund av att transkriberaren var tvungen att lyssna på materialet flera gånger. 
Intervjun är som tidigare nämnts, ett samtal som utvecklas mellan två människor (Kvale & 
Brinkmann, 2014). När intervjuerna skrivs ner i dokumentform sker översättningen från 
intervjun i muntlig form till skriftspråk där det som väljs att skivas ner påverkar av en rad 
bedömningar och beslut. Utskriften blir som Kvale och Brinkmann förklarar, en översättning 
från en berättarform till en annan där tidsförlopp, tonfall, kroppsuttryck och gester försvinner.  
 
När transkriberingarna var klara lyssnades de inspelade intervjuerna igenom för att 
kontrollera att transkriberingen gjorde intervjuerna rättvisa. Enligt Kvale och Brinkmann är 
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transkriberingen det första steget i analysen då studenten lär sig mycket om sin egen 
intervjustil. Det andra steget i själva analysprocessen var att läsa igenom de transkriberade 
intervjuerna flera gånger. Den analysmetod som används för denna studie är Rennestam och 
Wästerfors (2015) tre handlingar; först en sortering, därefter en reducering och sist 
argumentationer. Den första handlingen, sortering, gick till genom att först bekanta sig med 
det materialet. För att kunna bli förtrogen med materialet måste man, menar Rennestam och 
Wästerfors, läsa materialet om och om igen för att bekanta sig med datan. Därefter kan 
råmaterialet sorteras upp och eventuellt kategoriseras in i relevanta kategorier. Det som 
framstod som relevant, i det transkriberade materialet, markerades efter olika kategorier med 
hjälp av olika färgkodningar med färgmarkeringsfunktionen i datorprogrammet, där 
dokumenten var sparade. De kategorier som framkom var förskolechefers konstruktioner av 
mottagandet, strategier vid organisation av mottagandet av nyanlända familjer, 
förskolechefers konstruktioner av förskollärarnas kompetens och förutsättningar 
förskolecheferna ger pedagogerna. Dessa kodningar och kategoriseringar hjälper att få en 
överblick över textmaterialet (Kvale & Brinkmann, 2014). Kvale och Brinkmann menar att 
kategorisering innebär att man knyter ihop nyckelord, ”… medan kategorisering är en mer 
systematisk begreppsbildning kring ett uttalande som skapar förutsättningar för kvantifiering” 
(s. 241). Datamaterialet som har samlats in i denna studie har analyseras genom det 
socialkonstruktivistiska perspektivet, för att få reda på förskolechefernas egna erfarenheter i 
arbetet av mottagandet av nyanlända familjer. När väl kodningarna och kategoriseringarna var 
klara gick bearbetningen över till steg två, reducering, där vissa delar ur det insamlade 
materialet klipptes bort. Det som klipptes bort var sådant som bedömdes icke betydelsefull för 
studiens resultat och som ej heller gav något relevant svar för studiens frågeställningar. 
Rennestam och Wästerfors (2015) skriver att om man ska kunna få en tydlig överblick och 
kunna presentera materialet så är det omöjligt att visa all insamlad data. Den kvarvarande 
texten klipptes sedan ihop för att skapa ett tydligare sammanhang. Sist återstod den tredje och 
sista bearbetningen, argumentation. Här analyserades resultatet av det framtagna materialet 
och ställdes i relation emot andra forskares studier. Rennestam och Wästerfors lyfter att 
analytikern gör klokt i att argumentera om sin egen empiri i relation med andra forskare och 
teoretiker för att kunna göra den egna empirin trovärdig. 
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6 Resultat 
Studiens syfte är att undersöka konstruktioner utav förskolechefers beskrivningar av 
erfarenheter och strategier i mottagandet av nyanlända familjer. De forskningsfrågor som 
ställts i anslutning till studiens syfte är: Vad för konstruktioner framträder i förskolechefernas 
beskrivningar kring mottagandet av nyanlända familjer? Vad för möjligheter/svårigheter 
visar sig i dessa konstruktioner? Vilka förutsättningar ger förskolecheferna förskollärarna i 
arbetet med mottagandet av nyanlända familjer? Samt hur garanterar förskolecheferna att 
förskollärarna har den kompetens som behövs för att kunna genomföra mottagandet på ett 
professionellt sätt? 
 
Utav förskolechefernas erfarenheter har fyra kategorier gått att urskilja. De fyra kategorierna 
benämns förskolechefers konstruktioner av mottagandet, strategier vid organisation av 
mottagandet av nyanlända familjer, förskolechefers konstruktioner av förskollärarnas 
kompetens och förutsättningar förskolecheferna ger pedagogerna. Nedan redogörs dessa 
kategorier närmare. 

6.1 Förskolechefers konstruktioner av mottagandet 

6.1.1 Möjligheter 
Förskolechefernas beskrivningar visar på att de upplever möjligheter i att ta emot nyanlända 
familjer på så vis att det bjuder in till en större mångfald i förskolan. De nyanlända familjerna 
som kommer till förskolorna kan komma från andra kulturer och erfarenheter än vad den 
svenska förskolan är van vid. Detta menar förskolecheferna berikar miljön i förskolan 
ytterligare. 
 

…. Det blir ju som en mångfald och det blir ju mycket större på något vis. Man får ju 
en medvetenhet som pedagog och du får också, alltså barnen får en medvetenhet. …. 
Sen så tycker jag att möjligheterna är att dels så skapar det mångfald för pedagogerna 
att det blir någonting mycket större för du måste många gånger gå in i dig själv. ”Vad 
har jag för förhållningssätt?” och ”Hur tänker jag, hur är jag uppvuxen för det 
första?”, ”Vad har jag med mig i mitt bagage?” och klura. Vi har ju tragglat och vänt 
och vridit på alla delar för att gå tillbaka till sig själv egentligen.  

 
Förskolechefen menar på att mångfald öppnar upp möjligheter i förskolorna. Både för 
förskollärarna och barnen som vistas i förskolorna. Förskolechefen menar att mångfald 
öppnar upp den egna medvetenheten. Gamla tankar och värderingar utmanas när olika 
personer upptäcker att det går att tycka, tänka och se världen på olika vis. För att kunna jobba 
med en mångfald i förskolan, som förskollärare, behöver en person göra sig medveten om vad 
hen har för förhållningssätt och vad för erfarenheter som påverkar dennes sätt att tänka. Detta 
menar förskolechefen att förskollärarna har fått öva mycket på genom att vända och vrida sina 
egna perspektiv. 

6.1.2 Svårigheter 
Förskolechefernas beskrivningar visar att förskolecheferna upplever att det finns en del 
svårigheter med att ta emot nyanlända familjer.  
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Svårigheter är den här kulturkrocken som personalen blir som irriterad över att dom 
inte.. ja om dom ska komma halv nio så kanske de kommer åtta eller så kommer de 
halv tio eller… alltså de har inte den här tidsuppfattningen. Tid som vi svenskar är så 
noga med. 

 
Detta visar på att förskolecheferna konstruerar mottagandet av nyanlända familjer som en 
svårighet genom att använda sig av begrepp som kulturkrockar. Dessa kulturkrockar kan till 
exempel handla om att förskollärarna tillsammans med vårdnadshavarna planerar att mötas 
vid en utsatt tid. En förskolechef förklarade att i Sverige har tiden och klockan en stor 
betydelse. Detta kan i vissa situationer skapa en viss irritation bland personalen när 
vårdnadshavare inte kommer på utsatt tid då förskollärarna redan känner att de har en rätt tajt 
tidsplanering att hålla sig till. 
 
Även språket konstrueras som en svaghet av förskolecheferna när det gäller att få fram rätt 
information till vårdnadshavarna gällande olika aktiviteter som sker under den verksamma 
dagen. 
 

… sen är det språkligt som stöter till det mesta problemen så klart. Kommunikationen 
är ju jätteviktig när det gäller förskolan.  

 
Förskolecheferna menar att det kan vara svårt att få fram detaljerad information till 
vårdnadshavarna om de varken kan svenska eller engelska. Det som kan upplevas svårt för 
personalen menar förskolecheferna är att få fram detaljerad information till vårdnadshavarna 
angående till exempel en specifik tid då något speciellt kommer att inträffa på förskolan eller 
att barnen behöver extra kläder för morgondagen då det planeras en utflykt. Förskolecheferna 
menar att barnen sällan har problem att leka med sina jämngamla kamrater då de använder sig 
utav andra kommunikationsmöjligheter än verbalt språk för att göra sig förstådda i olika 
situationer, exempelvis via kroppsspråket.  
 
En annan problematik som kommer fram bland förskolechefernas beskrivningar är 
vidareutbildning för förskollärarna. En förskolechef nämner att hens personal har efterfrågat 
viss utbildning i att ta emot familjer som har blivit traumatiserade efter att få uppleva krig.  
 

Ja det kan ju vara hur man tar emot traumatiserade familjer är väl en del. 
 
Dock tycks problemet vara för förskolechefen att veta hur hen ska gå till väga för att kunna ge 
sina anställda den efterfrågade utbildningen. Det problem som uppstår är en kostnadsfråga då 
förskolechefen har en budget att hålla sig till.  
 

Och sen är det då om man ska tänka på utbildning. Hur ska man tänka? Ska man 
skicka ett fåtal ner till Stockholm där alla utbildningarna går, eller ska man få upp 
någon hit och ha hel föreläsning vilket ofta inte ger så där jättemycket för alla är inte 
mottagliga. Så att det är lite klurigt och knixigt. Jag tror ju jättemycket på det 
kollegiala lärandet.  
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Att skicka anställda på utbildning långt bort kostar mycket pengar, vilket resulterar i att några 
få förskollärare får åka. Alternativet skulle vara att hyra in en föreläsare, till den kommun där 
studien genomfördes, för att kunna möjliggöra att fler förskollärare får ta del av 
föreläsningen. Dock kan då problemet med att hyra in en föreläsare vara att alla anställda 
kanske inte just då är mottagliga för denna föreläsning, eller är i behov av den just den 
föreläsningen, vilket kan resultera i att utbildningen till viss del blir bortkastad. 
Förskolechefen lyfter då det kollegiala lärande som är ett billigare alternativ för att ta reda på 
de kunskaper som redan finns inom kommunen och sprida den vidare till fler anställda.  

6.2 Strategier vid organisation av mottagandet av nyanlända familjer 

6.2.1 Brist på nedskrivna strategier 
Förskolechefens beskrivningar visar på att det inte finns några fasta nedskrivna strategier vid 
mottagandet av nyanlända familjer.  
 

Inte några utskrivna som så.  
 
En av förskolecheferna förklarar att hen är relativt ny i rollen som just förskolechef och har 
ännu inte hunnit skaffa sig några strategier men att det är nu efter några år som hen upplever 
att hen behöver strategier för att kunna underlätta arbetet i att ta emot nyanlända familjer.  
 

Mmm… nä, jag har inte haft det. Det är väl nu jag börjar, ja två år har jag jobbat nu, 
och det är nu jag börjar inse att jag måste ha det … faktiskt.. jag måste finna strategier 
för att ta emot dom här nyanlända. 

 
Förskolechefernas beskrivningar visade på att organiseringen av mottagandet baserades 
främst på förskolechefernas egna tidigare erfarenheter. Bar förskolecheferna inte på några 
egna erfarenheter skickades frågan vidare till förskollärare och i de få fall där det inte fanns 
några förskollärare att tillfråga sickades frågan till barnskötare med tidigare erfarenheter.  
 

Det har faktiskt varit så att jag har tagit hand om det allt eftersom frågorna har dykt 
upp. För vi har ju personal som har många års i erfarenhet av mottagandet. 

 
Förskolecheferna menar på att det finns personal på en del verksamheter som har många års 
erfarenhet av mottagande av nyanlända familjer. Har det uppstått svårigheter vid mottagandet 
försöker förskollärarna, menar förskolecheferna, lösa dessa allt eftersom de uppstår genom att 
förskollärarna rådfrågar förskolecheferna eller någon annan kollega. 
 

….Så strategin har väl varit att om man inte vet så frågar man kanske mig, frågar sina 
kollegor, frågar någon annan kollega på någon annan förskola ”hur har ni gjort?”. 

 
Genom att rådfråga andra kollegor kan förskollärarna, menar förskolecheferna, få reda på hur 
de har gått till väga i liknade situationer och om de har några tips och idéer de kan få. Andra 
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kolleger kanske har funnit andra vägar eller lösningar på olika situationer som kan underlätta 
arbetet för övriga avdelningar och/eller förskolor. 
 
En förskolechefs beskrivning visade att de förskolor hen ansvarar över organiserar 
inskolningarna olika, men på enskilda förskolor kan inskolningen se lika ut oberoende av om 
familjen som ska skolas in är nyanländ eller inte. Förskolechefen menar att förskolorna inte 
gör skillnad på familjerna oavsett om de är nyanlända eller inte. Inskolningen för alla familjer 
sker på likande sätt. 
 

Alla förskolor har ju olika sorters inskolningar till exempel. Det rör de inte oavsett 
vilka familjer och barn som kommer. 

 
Däremot förklarar förskolechefen att vid behov sätts det in extra resurser om det är så att 
barnet som ska inskolas är i behov av extra stöd och detta gäller oavsett om det är ett barn till 
en nyanländ familj eller ej. 
 
En annan förskolechefs beskrivning visade på att hens förskollärare fick tillkalla 
specialpedagogen inte enbart för att barn var i behov av extra stöd utan även för att 
pedagogerna själva behöver stöd i hur de skulle gå tillväga vid inskolningar. 
 

Att de får bolla med specialpedagogen kring inskolningar och nyanlända familjer har 
de gjort. 

 
Med hjälp av specialpedagogen har förskollärarna fått hjälp i hur de ska gå tillväga i 
kommunikation i fall de inte kan vårdnadshavarnas och deras barns språk för att underlätta 
situationen för alla parter. 

6.2.2 Strategi tolk 
De viktigaste erfarenheterna i mottagandet med nyanlända familjer är att vara förberedd med 
tolk som går att få via telefon i fall den nyanlända familjen varken kan kommunicera på 
svenska och/eller engelska, så att de kan få information angående förskolan som verksamhet. 
 

Mina erfarenheter är ju att det är viktigt att man har den här tolken, 
telefontolksamtalet, när de kommer. Kanske att de kommer andra eller tredje dagen, 
när de liksom har landat och så där… och att man går igenom alla .. allting som är 
viktigt. 

 
En förskolechefs beskrivning av mottagande visade på att hen tycker att den nyanlända 
familjen gärna kan komma och besöka förskolan redan efter andra eller tredje dagen efter att 
de har kommit till den nya orten som de ska bo i. Detta för att de ska få möjlighet till att tidigt 
få viktigt information kring den svenska förskolan och vilket stöd förskolan kan erbjuda 
familjerna. 
 
Förskolechefernas beskrivning uppvisar att de tycker att även om en av vårdnadshavarna kan 
antingen svenska eller engelska tycker förskolecheferna att det är viktigt att tillkalla tolk för 
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att göra det möjligt för båda vårdnadshavarna att få samma information direkt ifrån 
förskollärarna. Är det så att familjen själv indikerar på att de inte behöver ha tolk har detta 
självklart respekterats och då har informationssamtalen tagits på svenska. 

6.2.3 Strategi kollegialt lärande 
Gällande vidareutbildning utav personal så anser förskolecheferna att kollegialt lärande visat 
sig som en givande och billig metod jämfört med andra alternativ. Förskolecheferna har låtit 
deras anställda i de olika verksamheterna få träffas och utbyta kunskaper genom att bland 
annat att hålla i workshops. I dessa workshops är det förskollärarna i de olika verksamheterna 
som själva håller i föreläsningar för varandra, där de delar med sig av sina kunskaper och 
erfarenheter till övriga kollegor. 
 
En workshop som nyligen hölls var en föreläsning av förskollärare som har jobbat på en 
asylförskola. 
 

Och sen var det när vi hade asylförskolan de pedagogerna finns ju kvar i förskolans 
verksamhet så vi har haft … här i … förra hösten måste det vara … då hade vi 
förskole områdena här på … workshops och då hade vi faktiskt de här tjejerna från 
asylförskolan som höll i en workshops som var JÄTTE bra var den. Ja för de kom ju 
med så otroligt mycket, mycket som alltså… ja det var jätte bra och de som gick var 
jätte nöjda. 

 
Denna asylförskola stängdes bara några månader innan denna undersökning genomfördes på 
grund av att kommunen hade tagit beslut om att asylsökande familjer ska få komma direkt till 
de ordinarie förskolorna i stället. För att inte riskera att tappa de kunskaper som förskollärarna 
från denna förskola har höll då förskollärarna föreläsningar om vad de har lärt sig och hur det 
har gått tillväga i arbetet med mottagande av nyanlända familjer. 
 
Utöver workshops har en förskolechef även anordnat att förskollärarna har kunnat ringa till 
andra verksamheter inom samma område för att kunna få svar på frågor gällande mottagande 
av nyanlända familjer från andra förskollärare med annan erfarenhet. 
 

Vi gjorde faktiskt så, nu har det varit så de gånger som har varit med nu de senaste 
åren kanske har det varit att man har kunnat ringa till varandra … 

 
Mellan de olika verksamheterna kan erfarenheterna kring mottagandet av nyanlända familjer 
skiljas åt beroende på hur länge olika förskollärare har jobbat med mottagandet av nyanlända 
familjer.  

6.3 Förskolechefers konstruktioner av förskollärarnas kompetens 
Förskolechefernas beskrivningar av förskollärarnas kompetens inom mottagandet av 
nyanlända familjer visar på att förskollärarnas kompetens är bristfällig. 
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Egentligen tycker jag att, deras kompetens, det finns som igen information, alltså 
kunskap kring det här med nyanlända mer än de erfarenheter man har. De som har 
tagit emot nyanlända har ju erfarenheter så de gör ungefär på likande sätt. 

 
En förskolechef menar på att det inte finns någon information om vad för kompetens 
förskollärarna bör ha inom mottagandet av nyanlända familjer och den kunskap som 
förskollärarna har kommer från tidigare erfarenheter.  
 

Det är som jag säger, jag tycker att de har en gedigen kompetens eller kompetens 
kanske som egentligen inte har men en gedigen erfarenhet har de. Och det är ju en 
slags kompetens tänker jag, för det för den kan de ju aldrig få genom att läsa böcker. 

 
De kunskaper som förskollärarna, enligt förskolechefernas uppfattning besitter är egna 
erfarenheter som de fått från tidigare mottagande av nyanlända familjer. Dessa erfarenheter 
varierar stort mellan olika förskollärare beroende på hur många mottaganden de har tagit del 
av. Några förskollärare har ännu inte varit med om något mottagande av nyanlända familjer 
då förskolan ännu inte har tagit emot några nyanlända familjer, vilket betyder att de ännu inte 
har några kunskaper i ämnet. Det går att tolka förskolechefen som att de värdesätter 
erfarenhet högre än teoretisk kunskap, i och med att de lyfter lärarnas erfarenhet och menar på 
att den inte går att läsa sig till. 
 
En förskolechef lyfter att hen även upplever att mottagandet av nyanlända familjer är 
problematiskt. En stor bidragande faktor menar hen beror på är att det är brist på personal 
med kompetens. Förskolechefen förklara att hen varken har tillräckligt med förskollärare eller 
barnskötare. 
 

Och min erfarenhet av det är att … det jag upplever är att … hur ska jag förklara… att 
det kan vara problematiskt för personalen. Faktiskt… vart jag har många nyanlända, 
där har jag personal med väldigt få förskollärare om man säger så. Och jag har inte 
ens barnskötare på alla, alltså det är många som varken har barnskötarutbildningen 
eller förskollärarutbildningen i personalen. …. Så man har inte det här pedagogiska 
heller med sig. Och jag tror att det gör att det kanske blir lite svårare att ta emot men 
de gör ju det, de gör ju så gått det går. 

 
Varför just dessa förskolor har brist på både utbildad förskollärare och barnskötare tror 
förskolechefen kan ha att göra med att dessa förskolor är lokaliserade på mindre orter. Brist 
på utbildning gör att personalen, menar förskolechefen, har svårt med det pedagogiska arbetet 
i verksamheten, oavsett om det gäller daglig verksamhet eller mottagande utav nyanlända.  
 
De kompetenser som förskolecheferna själva anser att pedagogerna bör ha för att kunna 
genomföra ett professionellt mottagande av nyanlända familjer är bland annat konkreta och 
praktiska kompetenser. 
 

Men kompetenser att man är konkret, att man är tydlig, att man använder tecken som 
stöd. 
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Förskolechefen menar med konkreta kompetenser att det är viktig att vara tydlig i 
kommunikationen tillsammans med de nyanlända familjerna i de fall då förskollärarna och 
vårdnadshavarna inte talar samma språk. De kan då ta hjälp till exempel utav tecken som stöd 
är det lättare att göra sig förstådd. 
 

Alltså jag tänker de kompetenser de behöver ha det är ju att de vet vad de måste 
fokusera på. … Det språkliga mottagandet i sig tänker jag det är ju ingen skillnad de 
ska ju känna sig lika väl mottagna som vilken familj som helst. Och även känna sig 
trygga med att vi kan inte prata med varandra, men vi känner oss ändå välkomna. ..  
Och som kan känna sig trygga att lämna barnen 

 
Förskolechefernas beskrivningar visar på att förskolecheferna tycker det är viktigt att 
förskollärarna vet hur de ska gå till väga i själva mottagandet och att de får de nyanlända 
familjerna att känna sig välkomna och trygga med att lämna deras barn oavsett om de kan 
svenska eller engelska.  
 
En förskolechef menar på att förskollärarna bör ha strategier färdiga för sig i hur de ska ta 
emot nyanlända familjer. 
 

Jag anser dels att dom behöver ha kompetensen kring att … dom behöver ha praktisk 
kompetens. Just det där att ”Vad gör vi?”, ”Hur bemöter vi ett barn när de kommer 
med nyanlända familjer?”. Att dom behöver ha strategierna klara för sig att ”Ja så här 
går det till” och det börjar dom väl få lite grann men dom behöver den här 
kompetensen om att vi är lite grann värdegrunden tänker jag. 

 
Förskollärarna ska vara medvetna om vad de har för strategier kring bemötandet för att kunna 
vara beredda på att hantera olika situationer som kan uppstå i den dagliga verksamheten vid 
mottagande av nyanlända familjer. Förskollärarna bör vara medvetna om sitt egna 
förhållningssätt gentemot nyanlända familjer samt veta förskolans värdegrund och vad denna 
innebär för förskolans verksamhet.  
 
Förskolechefernas syn på förskollärarnas kompetens visar sig baseras på muntlig 
kommunikation med förskollärarna.  
 

Jag brukar alltid fråga hur det har gått när det har skolat in … 
 
Denna kontakt sker antingen via att förskolechefen kommer och hälsar på i verksamheterna 
eller via telefon om tiden är knapp. Förskolecheferna försöker närvara i situationer där 
specialpedagogerna tillkallas för att få en extra inblick i förskollärarnas dagliga arbete med 
barn som är i behov av extra stöd för att även få en bild av vad för hjälp förskollärarna själva 
behöver. 
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6.4 Förutsättningar förskolecheferna ger pedagogerna 

6.4.1 Möjlighet till att dela erfarenheter 
De förutsättningar som förskolecheferna ger förskollärarna, som kom fram ur 
förskolechefernas beskrivningar, är stöd som hämtas från egna erfarenheter. Om 
förskolecheferna själva inte besitter de kunskaper som efterfrågas, skickar de vidare frågan till 
någon anställd som kan ha de erfarenheterna, alternativt tillkallar specialpedagogen.  
 

Det är egentligen det jag har sagt tidigare det är bara de erfarenheter jag har och sen 
också att man kan faktiskt ta hjälp av varandra, vi har förskolor som har många år av 
bakom sig som har tagit emot barn och familjer så att dom har ju en gedigen kunskap. 

 
Förskolecheferna lyfter att flera av deras förskolor har flera års erfarenhet inom mottagandet 
av nyanlända familjer och förskolecheferna menar då på att deras anställda har hunnit bygga 
upp en kunskapsbank inom ämnet.  

6.4.2 Extra tid för planering 
En förskolechef nämnde att hen bland annat har sett till att personalen har fått extra tid under 
en längre period för att planera själva mottagandet. 
 

Här, var det förra terminen så frigjorde jag, på vårterminen, frigjorde jag bland annat 
en, jag tog in lite extrapersonal så att en dag i veckan kunde en läsa på sig, hon fick 
planeringstid en hel dag, i några veckor eller i några månader till och med. 

 
Förskolechefen frigjorde tid för en förskollärare genom att ta in extrapersonal en dag i veckan 
under några månaders tid, detta för att ge förskolläraren möjlighet att sätta sig ner och planera 
kring mottagandet av nyanlända familjer.  

6.4.3 Stödmaterial och strategier 
Efter en tids efterfrågan har extra resurser beviljats för att strukturera upp mottagandet av 
nyanlända familjer. Detta på grund utav att kommunen, där studien genomfördes, har stängt 
ner asylförskolan vill förskolecheferna kunna erbjuda sina anställda extra stöd i mottagandet 
av nyanlända familjer.  
 

… men vi tänker till framtiden …. Vi har gjort en plan där vi har dels det här 
språkliga. Det finns en kartläggning på det språkliga och lite tips och trix och idéer på 
hur man kan göra för att mottagandet ska bli så bra som möjligt. Å ja men det finns 
lite litteraturtips och de. 

 
Förskolecheferna berättar att det håller på att utvecklas material och strategier som ska 
fungera som stöd i mottagandet utav nyanlända familjer. En kartläggning har gjorts utav bland 
annat språkliga problem. Möjligheter att undvika eller lösa sådana ska presenteras 
tillsammans med andra tips och idéer. Detta material ligger under tiden denna text skrivs 
under remiss och är ännu inte öppen för allmänheten. Utöver detta ska det tillkomma två 
tjänster som under ett års tid får ansvar över att implementera detta arbete in i verksamheterna 
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och fungera som extra stöd både för personal ute i verksamheterna men även för de nyanlända 
familjerna, vid behov. 
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7. Diskussion 
I diskussionsdelen kommer metodvalet att diskuteras, vad som har fungerat bra och vad som 
fungerat mindre bra.  
 
Under resultatdiskussionen kommer resultatet att diskuteras utifrån den 
socialkonstruktionistiskta teorin mot förskolechefens erfarenheter kring mottagandet av 
nyanlända familjer i relation till ansvar, ekonomi samt personalens behov. Sist lyfter jag 
vilken innebörd denna studie kan få för förskolans verksamhet och förskollärarens profession 
samt presenterar förslag till fortsatt forskning. 

7.1 Metoddiskussion 
Syftet med denna studie var att synliggöra några förskolechefers konstruktioner av 
erfarenheter och strategier i mottagandet av nyanlända familjer. För att kunna besvara syftet 
har studien baserats på en kvalitativ utgångpunkt och intervjuer utav tre förskolechefer. 
Kvalitativa undersökningar ger förutsättningar för förståelse av personers livsomständigheter, 
perspektiv och miljöer (Arne & Svensson, 2015). En kvalitativ underökning baseras på 
information som inte är räknebar utan syftar på att förklara något (Backman et al., 2012). 
Tack vare att studien lades på kvalitativa undersökningar har förskolechefernas beskrivningar 
kunna bli mer berikande vilket har gett ordentligt med material för studien att utgå ifrån. 
Teorin som har legat till grund för studien är den socialkonstruktionistiska teorin. Den 
socialkonstruerade teorin ser förskolechefernas beskrivningar av mottagandet av nyanlända 
familjer som socialt konstruerat då de har påverkats av deras egna tolkningar av det deras 
yrkesuppdrag, tidigare utbildningar, erfarenheter, ekonomi och möten med förskollärare, 
pedagoger och nyanlända familjer.  
 
Den kvalitativa intervjusamlingen bestod av en blandning utav semistrukturerade och 
ostrukturerade frågor för att kunna anpassa frågorna efter de enskilda intervjutillfällena 
(Backman et al., 2012), vilket möjliggjorde att samtalen blev både bredare och djupare. 
Intervjutillfällena föll över olika dagar vilket upplevdes som en fördel för egna reflektioner 
kring att hålla i intervjuer. Första intervjun blev relativt kort till skillnad från de andra två 
vilket har tolkats som att undertecknad var en aning osäker på att hålla intervjuer. Intervjuerna 
spelades in med hjälp av ett inspelningsprogram på en medtagen telefon. Detta upplevdes som 
ett bra stöd för att få tillgång till intervjun för senare transkribering. Kommunikationen under 
intervjutillfällena kunde även hållas igång och blev öppet för följdfrågor i de fall som 
förtydliganden krävdes. Studien har utförts enligt Vetenskapsrådets (2002) etiska principer. 
Exempelvis har personliga uppgifter, och namn på platser som kunnat kopplas till studiens 
undersökningsområde tagits bort.  
 
Hade tiden för denna studie varit längre hade fler deltagare blivit tillfrågade att delta för att få 
säkrare och mer nyanserade svar. Risken med bara tre respondenter är att resultaten är mer 
unika än allmänna. I och med det tidsspann som fanns valdes dock tre deltagare, då fler än så 
inte hade garanterat ett säkrare resultat i och med risken att då inte hinna bearbeta allt 
insamlat material ordentligt (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). 
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När ett samtal som sker öga mot öga ska omvandlas till ett skriftligt dokument sker en 
översättning (Kvale & Brinkmann, 2014). Kvale och Brinkmann förklarar att transkriberaren 
gör en rad bedömningar där exempelvis kroppsspråk, tonfall, gester och andra tids och rums-
aspekter kan försvinna. Detta var första gången som transkriberaren genomförde en 
transkribering utav en muntlig intervju, vilket medförde att arbetet kring beslut angående 
annan än talad kommunikation tog lång tid.  Transkriberaren bör även vara medveten om att 
hens kunskaper och beslut är socialt påverkade, och det är möjligt att det resultat som denna 
studie visar på inte är fullkomligt objektivt, utan är ett resultat utav de beslut som togs i 
studien kring vad som har valts att lyftas fram. Hade studien gjorts tillsammans med någon 
annan hade resultatet kunna skilja sig i och med att fler har varit med och reflekterat, vilket 
kan ge ett bredare perspektiv på resultatet (Kvale & Brinkmann, 2014). 
 
När väl transkriptionerna var klara gav de ett fint underlag för vidare analyser då 
transkriptioner öppnar möjligheten att gå fram och tillbaka i materialet för att försöka urskilja 
fler kodningar (Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2015). Dessa tog längre tid än beräknat då det 
fanns en viss osäkerhet i tillvägagångssättet i besluten kring vad som var som skulle lyftas 
fram och vad som ej var relevant för studien.  
 

7.2 Resultatdiskussion 

7.2.1 Förskolechefers konstruktioner  
Studiens resultat visar att förskolechefernas beskrivningar visar på att arbetet med att ta emot 
nyanlända familjer bjuder in till en större mångfald i förskolan. Förskolecheferna tycker att en 
fri rörlighet över nationsgränserna öppnar upp för en bredare syn på respekt och aktning för 
människor oavsett bakgrund. Arbetet med att ta emot nyanlända familjer bidar till att det 
skapas en mångfald i förskolan där både pedagoger och barn utmanas i deras egna tankar och 
värderingar. Detta resultat kan ses genom den socialkonstruktionistiska teorin som lyfter 
betydelsen av vars en människa föds i världen. Enligt Allwood och Erikson (2017) föds 
människor in i olika kulturella sammanhang beroende på vars denna människa är född vilket 
formar dennes sätt att tänka och se på tillvaron. Dahlberg et al., (2004) lyfter att det är genom 
möten i sociala konstruktioner tillsammans med andra som vår vana världsbild utmanas. Är 
en person född till exempel i Sverige har denna person formats efter den kultur och de 
värderingar som råder i just detta land. Förskolecheferna som deltog i denna studie är själva 
uppväxta med den svenska kulturen och bär med sig svenska normer och värderingar. 
Majoriteten av de förskollärare som framträder i förskolechefernas beskrivningar är också 
från Sverige. Förskolechefernas beskrivningar visade på att de upplevde att när deras egen 
personal kom i kontakt med nyanlända familjer som kommer från andra delar av värden så 
utmanades deras personal i sina tankar och värden i relation till andra sätt att tänka. Detta 
resultat går att kopplas till Borgström (2004) och hon förklarar på vilket sätt den egna 
mentaliteten utmanas. Borgström (2004) lyfter att med reflektion kan en person komma fram 
till skillnader och likheter i olika synssätt med hjälp av olika vetenskapliga perspektiv. 
Borgström tar även upp att reflektioner kring det egna tänkandet bjuder in till djupare insikt 
kring sig själv och varför en har de uppfattningar som en har och kan även vidga sitt tänkande 
gentemot andra människor (Borgström, 2004). Borgström förklarar att om en person själv vet 
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vart hen står samt vad hen har för värderingar är det lättare veta vart hen står i mötet med 
andra människor. Detta resultat går även att lägga i relation till det Lunneblad (2009) lyfter. 
Lunneblad påstår att ett samhälle som får en större mångfald och utmanar normer har lättare 
att inkludera en större mängd människor med större variation av etiska grupper.  
	
De svårigheter som förskolechefernas beskrivningar konstruerar är kulturkrockar som kan 
uppstå i det dagliga arbetet. Genom socialkonstruktionistiska teorin ses dessa kulturkrockar 
främst ha med språket och dess relation till omvärlden att göra. Lahdenperä (2004) förklarar 
att språket är socialt konstruerat och på så vis speglar de kulturella uppfattningarna och 
kunskaperna som speglar den kultur där det specifika språket talas. Borgström (2004) menar 
att även uttryck med gester och kroppsspråk är knutna till olika språk och kulturer, och olika 
kulturer har olika sätt att ge ut information. För att kunna uppnå en bra kommunikation med 
vårdnadshavarna och barnen behöver förskollärarna vara öppna för ett nytt sätt att 
kommunicera.  
 
En svårighet som förskolecheferna även upplevde med kommunikationen är att komma 
överens om bestämda tider med vårdnadshavarna. Borgström (2004) förtydligar att hela det 
svenska samhället är uppbyggt efter rutiner baserade på olika klockslag, till skillnad mot 
exempelvis andra länder och kulturer som kan ha andra fenomen än tiden som styrning i 
dagliga åtaganden. Detta syftar Borgström (2004) kan skapa en del irritation och problem för 
förskollärarna kan ha en tajt tidsplanering med olika aktiviteter. Därför är det viktigt att hitta 
en väg att synkronisera sina uppfattningar. 

7.2.2 Bristande organisation 
Resultatet visar på brister i organisationen med mottagande av nyanlända familjer. Detta 
stämmer i enighet med det som tidigare nämnts. Lunneblad (2013a, 2013b) har lyft att det 
finns en komplexitet i att ta emot nyanlända familjer, samtidigt som det är en viktig fråga i 
och med att första tiden kan vara avgörande för hur de nyanlända familjerna kommer 
integreras i det nya samhället. Skolverkets (2013) observationer visar även på att mottagandet 
runt om i landet skiljer sig åt. Förskolans läroplan Lpfö 98 har sedan 1970-talet öppnat upp 
för en bredare tolkning för att kunna anpassa verksamheterna efter rådande omständigheter 
(Lunneblad, 2009). Detta kan leda till, menar Lunneblad, att läroplanen kan bli svår att tolka 
angående vad som menas med de olika målsättningarna. Vad som också spelar in i hur 
läroplanen tolkas, menar Eidevald (2017), är förskollärarnas kompetens och erfarenheter 
beroende på när de gick sin utbildning. 

7.2.3 Brister i kompetens 
Förskolechefernas beskrivningar visar att förskolecheferna använder sig av muntlig 
kommunikation för att skaffa sig en uppfattning angående förskollärarnas kompetens kring 
mottagandet. Detta visar på hur förskolecheferna konstruerar förskollärarnas kompetens. Det 
går att ifrågasatta huruvida detta är en säker strategi att använda sig av för att ta reda på 
förskollärarnas kompetens inom ämnet. Studien visade att den kompetens som förskollärarna 
besitter är bristfällig. Det kan medföra att de svårigheter som påträffats i förskolechefernas 
konstruktioner kan uppstå på grund av att personalen har en bristande, vad Lorentz (2013) 
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kallar, pedagogisk interkulturalitet. Även Borgström (2004) förespråkar den interkulturella 
pedagogiken för att öppna upp för kommunikation samt förståelse mellan de olika kulturerna. 
Som nämndes tidigare är de svårigheter som förskolecheferna konstruerar, kulturkrockar som 
skapar en del frustation hos personal, till exempel när vårdnadshavarna inte dyker upp på 
utsatt tid eller inte får med sig rätt utekläder till barnen. Det är bland annat språket som gör 
det svårare i kommunikationen med de nyanlända familjerna. Förskolecheferna menar att 
barnen sällan har problem med språket då de löser kommunikationen på annat sätt, genom till 
exempel kroppsspråk. Det som är det svåra är att få fram detaljerad information till barnens 
vårdnadshavare. I den dagliga verksamheten är det viktigt att få fram viss information. Utan 
en pedagogiskt interkulturalitet finns risken att förskollärarna i mötet med andra nationaliteter 
stöter på kommunikationssvårigheter då två olika kulturer krockar med varandra vilket kan 
leda till viss irritation (Lorentz, 2013). Är förskollärarna bärare av en pedagogisk 
interkulturalitet kan förskollärarna ha en större förståelse till de kommunikationssvårigheter 
som kan uppstå samt en vilja till att försöka bygga broar mellan dessa komplikationer 
(Lorentz, 2013). 

7.2.4 Erfarenhet eller utbildad kompetens? 
Förskolechefernas beskrivningar visar att många av deras förskollärare har gedigen erfarenhet 
i mottagandet av nyanlända däremot nämner ingen av förskolecheferna att deras anställda har 
fått utbildning inom mottagandet av nyanlända familjer. Förskolechefernas beskrivningar 
konstruerar att det finns en bristande kompetens bland förskolans personal avseende 
mottagande av nyanlända familjer.	Dock är frågan vad som är bäst, den egna erfarenheten 
eller den kunskap en person får via studier? En vidare fråga blir på vilken grund 
förskollärarna ställer sina egna erfarenheter på? Genom socialkonstruktionistiska teorin ses 
varje enskild människas erfarenhet som unik och kommer från den egna, vad Berger och 
Luckmann (1966) kallar, social stock of knowledge. Det finns inga garantier att förskollärarna 
innehar den kunskap som behövs för att kunna genomföra ett professionellt mottagande. 
Enligt Lpfö 98 (Skolverket, 2016a) har förskolechefen ansvaret över att förskollärarna får den 
utbildning kom krävs för att kunna genomföra ett professionellt mottagande. Det som bör tas i 
beaktning är att förskolechefens uppdrag även styrs av rådande ekonomi som kommunerna 
tilldelar förskolecheferna att förhålla sig till. Detta kan påverka vilka förutsättningar 
förskolecheferna har möjlighet att ge förskollärarna (Jarl et al., 2012; Nihlfors, 2003). I 
studiens resultat lyftes att en förskolechef uttryckt hen hade brist på både barnskötare och 
förskollärare i någon verksamhet. På vilken grund bygger då dessa anställda som varken har 
förskollärarutbildning eller barnskötare utbildning sin pedagogik på då? Har förskolechefen 
verkligen möjlighet att med resurser kunna utbilda dessa anställda för att kunna höja 
kvaliteten på mottagandet av nyanlända familjer? 
 
Förskolecheferna lyfter workshops för kollegialt lärande som en av förutsättningarna. 
Broström (2004) menar att workshops är ett sätt att öka medvetenhet om den kulturella 
mångfalden och olika skillnader att se på världen. Genom ömsesidig kunskapsöverföring kan 
den interkulturella kompetensen nås (Broström, 2004). Dock är det osäkert om detta räcker 
för alla förskollärare som har en gammal utbildning eller ingen utbildning.  
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7.2.5 Utbildning på vetenskaplig grund 
Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska förskolans utbildning ligga på vetenskaplig grund samt 
beprövad erfarenhet. Detta för att få förskollärarna att lägga planering av verksamheten på 
aktuell forskning. En av frågorna i denna studie är hur förskolecheferna kan garantera att 
deras förskollärare har den kompetens som behövs för att genomföra ett professionellt 
mottagande? Som tidigare nämnts har denna lag kommit till för att skärpa samtliga 
pedagogernas arbete i den dagliga verksamheten (Eidevald, 2017). Detta för att höja 
kvaliteten i förskolans uppdrag. För att förskollärarna i förskolan ska kunna lägga 
utbildningen på vetenskaplig grund samt beprövad erfarenhet behöver förskollärarna ha 
kompetens om vad detta innebär. Kan då förskollärarnas, barnskötarnas och övriga anställdas 
egna erfarenheter verkligen räknas till beprövad erfarenhet? En av förskolechefernas 
konstruktioner visade på att några av hens förskolor varken hade tillräckligt med förskollärare 
eller barnskötare. För att en erfarenhet ska få räknas som beprövad måste den ha kopplingar 
till vetenskaplig grund samt finnas dokumenterad (Skolverket, 2012).  
 
Det har även betydelse när i tiden en utbildad förskollärare gick sin utbildning. Eidevald 
(2017) förtydligar att beroende på när förskolläraren gick ut sin utbildning påverkar detta 
förskollärarens perspektiv på förhållningssätt till det pedagogiska arbetet. Förskolans läroplan 
kommer att tolkas olika, vilket kan bidra till att både arbetet och den slutgiltiga kvalitén i 
förskolorna kommer att skilja sig åt. Vilken teori förskolläraren är bärare av avgör hur 
förskollärarna producerar teorier om hur barn inhämtar kunskap (Borgström, 2004). 
Borgström förklarar att innehållet i pedagogik som akademiskt ämne varierar dagligen efter 
rådande kunskaper, politiskt besluttagande samt ekonomiska och kulturella förhållanden. 
Pedagogik som akademiskt ämne anpassar sig efter samhällets rådande omständigheter. Det 
är i den praktiska erfarenhet som förskollärarna sedan får prövas, olika teorier, som i sin tur 
leder fram till ny kunskap. Pedagogiska tankar om vad kunskap är, vilken kunskap som är 
värdefull och hur man uppnår denna kunskap är viktiga tankar och inte allra minst när det 
gäller interkulturalitet (Lahdenperä, 2004). Borgström (2004) tar upp att i den nya 
mångkulturella läromiljön behövs förskollärare som kan förhålla sig till denna vilket då 
innebär att kompetenser kan behöva utvidgas. Förskollärarna bör ha kunskaper inom 
interkulturalitetens villkor samt ha förståelse för barnens kulturella identitetsformering 
(Lorentz, 2013). Enligt Lorentz krävs det utbildning som innehåller vetenskapliga 
tillvägagångssätt för att kunna förstå innebörden utav dessa kunskaper. Utgår vi ifrån vad 
Eidevald (2017), Borgström (2004), Lahdenperä (2004) och Lorentz (2013) belyser går det att 
tolka att detta är några av de förutsättningar som förskollärarna behöver för att kunna 
genomföra ett professionell mottagande. 

7.2.6 Slutsatser – sammanfattningsvis.  
Sammanfattningsvis visar denna studie på att förskolechefernas erfarenheter av mottagandet 
av nyanlända familjer upplevs som något positivt genom att det skapas en större mångfald i 
förskolorna. Genom att ta emot familjer med en annan kulturell bakgrund än den traditionellt 
svenska utmanas tankar och värderingar samt det egna sätt att se på världen. Den bild vi 
själva är bärare av påverkas av vår egen inblandning i sociala konstruktioner med människor 
(Dahlberg et al., 2004). Förskolechefernas konstruktioner antyder att förskollärarnas 
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kompetens anses bristfällig. Konstruktionerna svarar däremot inte på vilken 
kompetensutveckling som förskollärarna är i störst behov utav, för att kunna arbeta med 
beprövad erfarenhet på vetenskaplig grund. I resultaten visade det sig att förskolechefernas 
strategi var att ta fram stöd för arbetet kring att ta emot nyanlända familjer. Frågan är om ett 
stöd räcker, gentemot verklig kompetensutveckling som utbildning. Samtidigt verkar 
förskolecheferna värdesätta praktisk erfarenhet högre än teoretisk kunskap. 

7.3 Implikationer för yrkesuppdraget 
Resultatet i denna studie visare på att förskolecheferna inte har det lätt när de dels har det 
yttersta ansvaret att följa statens lagar och styrdokument och samtidigt ska följa strama budget 
som kommunerna tilldelar. Förskolechefernas ansvar underlättas inte heller av att bristen på 
utbildade förskollärare är stor runt om i landet. Skolverket (2016a) lyfter bland annat att 
förskolechefer har i ansvar att se till att personalen får den kompetensutveckling som krävs 
för att hålla en god kvalitet på förskolans verksamhet. Frågan blir hur förskolecheferna ska 
hantera denna bristande kompetensutveckling? Lorentz (2013) framhåller att interkulturell 
kompetens inte längre är valbart att inneha utan det är en nödvändighet. I och med att landets 
befolkning utvecklas till en allt större mångfald så kommer även förskollärarnas kompetens 
att behöva utvecklas för att klara av att möta de olika situationer som kan uppstå i det dagliga 
arbetet i förskolan. Framtida förskollärare har till uppgift dela med sig av de kunskaper de 
skaffat i utbildningar till andra kollegor. De har även i uppgift att ta tillvara på andra 
förskollärares erfarenheter av att tolka och hantera olika situationer samtidigt som de kritiskt 
granskar dessa utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. För att kunna möta 
kommande familjer och deras barn samt vart de står i sin utveckling har både 
förskolecheferna och förskollärarna mycket kvar att lära. Genom att jobba utifrån ett 
interkulturellt förhållningsätt är chansen större att skapa en större öppenhet för andras olikhet 
och för andras människors tolkningar av världen.  

7.4 Förslag till fortsatt forskning 
I följande avsitt kommer två förlag till fortsatt forskning att beskrivas. Ett förlag till fortsatt 
forskning vore att göra en studie som jämför kvalitén på olika mottagande av nyanlända 
familjer mellan en förskola som baserar sina mottagande på enbart egna erfarenheter och en 
förskola som baserar sitt mottagande på utbildning inom ämnet. Finns det några skillnader 
och vad kan det vara för skillnader i så fall? Ett annat förslag skulle vara att få återkomma till 
de förskolechefer som deltagit i denna studie med uppföljning kring hur det har gått att 
verkställa de strategier som förskolecheferna nämnde och som framkom i denna studies 
resultat (Se kap. 6.4.3 Stödmaterial och strategier). Som nämnts tidigare i studiens resultat, 
håller några förskolechefer i den kommun där studien genomfördes på att ta fram stödmaterial 
och strategier som ska underlätta kommande mottagande av nyanlända familjer. 
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Bilaga 1 
Hej, 
 
Jag är en blivande förskollärare som studerar på distans vid Luleå Tekniska Universitet och 
skriver nu mitt examenarbete som handlar om att synliggöra förskolechefers erfarenheter av 
mottagandet av nyanlända familjer ute i verksamheterna. 
 
Jag vill gärna att du delger dina erfarenheter kring arbetet med av mottagandet av nyanlända 
familjer. Intervjufrågorna kommer du att få ta del av vid intervjutillfället.  
 
Deltagandet i denna studie är frivilligt och du som deltagare kan när som helst välja att 
avbryta din medverkan. Jag har tagit del utav Vetenskapsrådet forskningsetiska principer 
inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning och ämnar följa dessa (Vetenskapsrådet, 
2002). Detta betyder att du som deltagare har samtliga rättigheter som beskrivs enligt dessa. 
Alla personuppgifter som samlas in under intervjutillfället kommer att hanteras konfidentiellt. 
Alla uppgifter kommer att avrapporteras på ett sådant sätt att så att enskilda människor ej kan 
identifieras av utomstående. 
 
Jag önskar att få spela in själva samtalet för att underlätta mitt senare analysarbetet. Det är 
bara jag som kommer att ta del av det inspelade materialet, vilket kommer att raderas efter att 
examenarbetet blivit godkänt. Fram till dess förvaras allt inspelat material oåtkomligt för 
obehöriga. Ingen obehörig ska få ta del av den information som du lämnar. 
 
Examensarbetet kommer efter godkännande publiceras och vara sökbart via Luleå Tekniska 
Universitets databas, Diva. 
 
Detta informationsbrev skickas ut via mail för att du ska kunna ta del av det innan intervjun 
sker. Det kommer även tas med en utskrift av detta brev för påskrift av samtycke vid 
intervjuernas genomförande.  
 
 
Med vänliga hälsningar  
Natalie Jonsson 
 
 
 
 
 
Ort och datum  Signatur 
 
 
Vid frågor vänligen kontakta 
Natalie Jonsson: 073-xxx xx xx eller xxx@student.ltu.se  



	

Bilaga 2 
Intervjufrågor: 
 
Intervju frågorna består utav fyra huvudfrågor, var av tre av dessa huvudfrågor har en till två 
följdfrågor.  
 

1. Beskriv dina erfarenheter kring arbetet med mottagandet av nyanlända familjer? 
 

- Vad finns för möjligheter/svårigheter? 
 
 

2. Har du någon/några strategier som förskolechef i mottagandet av nyanlända familjer? 
 
- Hur är mottagandet av nyanlända familjer organiserat? 

 
- Vad för förutsättningar upplever du att du har kunnat ge förskollärarna i 

mottagandet av nyanlända familjer? 
 
 

3. Vad för kompetens uppfattar du att förskollärarna har angående mottagande av 
nyanlända? 
 
- Vad för kompetens anser du att förskollärarna bör ha för att kunna genomföra ett 

professionellt mottagande av nyanlända familjer? 
 

- Hur försäkrar du dig att pedagogerna besitter dessa kompetenser? 
 
 

4. Har du något mer du känner att du vill tillägga som du tycker är viktigt att tänka på 
angående mottagandet av nyanlända familjer? 


