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Sammanfattning 
Förskolan ses som en viktig integrationsarena för nyanlända familjer 
med små barn. Mottagandet av nyanlända familjer har under lång tid 
varit ojämnt fördelat i landet med en starkt koncentration till storstads-
områden och större städer. Följaktligen har tidigare forskning om integ-
ration av nyanlända familjer i den svenska förskolan genomförts i urbana 
områden som präglats av språklig och kulturell mångfald sedan länge. 
Sedan 2015 har dock antalet nyanlända barn i landsbygdskommuner 
ökat. Därför är det relevant att även uppmärksamma hur integration 
åstadkoms (eller utmanas) i en landsbygdskontext. Det gör jag i denna 
studie genom att undersöka hur pedagoger på tre landsbygdsförskolor 
har erfarit att ta emot nyanlända familjer under 2015/2016 och därefter. 
För många av pedagogerna var det en ny erfarenhet att under denna pe-
riod ta emot och arbeta med barn och föräldrar som migrerat till Sverige. 
Jag har därför kunnat studera pedagogernas berättelser över de första 
stegen mot integration och inkludering. Berättelserna samlades in ge-
nom fokusgruppsintervjuer. I studien kombineras olika teoretiska in-
gångar. Studien utgår från Penninx (2019) teori om integration men 
knyts även till teorier om inkludering i utbildningssammanhang 
(Petriwskyj 2014). Därutöver används Bakhtins (1981) dialogism-teori 
för att synliggöra integrations- och inkluderingsprocesser som kommer 
till uttryck i pedagogernas berättelser. Resultaten presenteras i två forsk-
ningsartiklar: en som utforskar integrationsprocesser i relation till de ny-
anlända föräldrarna och en som fokuserar på barnens inkludering i för-
skolan. Resultatet visar att pedagogerna beskriver en process som kan 
tolkas som en rörelse från ett monologiskt till ett dialogiskt förhållnings-
sätt i relation till föräldrarna och barnen. När det gäller föräldrarna, in-
nebar det dialogiska förhållningssättet att pedagogerna insåg vikten av 
att mötas och diskutera skillnader i erfarenheter och perspektiv med för-
äldrarna. De dialogiska möten som utvecklades ledde i sin tur till en ökad 
säkerhet hos pedagogerna att möta det ”okända” som föräldrarna repre-
senterade, samtidigt som det resulterade i ökad kulturell reflexivitet av-
seende pedagogernas egna praktiker och värderingar. När det gäller bar-
nen, resulterade det dialogiska förhållningssättet i att pedagogerna bör-
jade kritiskt granska befintliga praktiker och omformulera sin känsla för 
förskolans ”normalitet”, vilket i sin tur ökade deras flexibilitet att an-
passa förskolans rutiner och praktik i enlighet med barnens behov. Sam-
manfattningsvis visar resultatet att ett dialogiskt förhållningssätt är en 
förutsättning för integration. 

Nyckelord: Integration, inkludering, dialogism, nyanlända familjer, 
landsbygdsförskolor  
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Abstract 
Preschool is seen as an important integration arena for newly arrived 
families with young children. The reception of newly arrived families has 
for a long time been unevenly distributed in the country with a strong 
concentration on metropolitan areas and larger cities. Consequently, 
previous research on integration of newly arrived families in Swedish 
preschools has been conducted in multicultural urban areas. However, 
since 2015, the number of newly arrived children in rural municipalities 
has increased. For that reason, it is relevant to also pay attention to how 
integration is achieved (or challenged) in a rural context. In this study, I 
examine how preschool practitioners at three rural preschools experi-
enced receiving newly arrived families in 2015/2016. For many of these 
practitioners, working with linguistic and cultural diversity was at the 
time a new experience. Therefore, I have been able to study practitioners' 
narratives about the first steps towards integration and inclusion. Data 
was generated through focus-group interviews. With integration (Pen-
ninx 2019) and inclusion (Petriwskyj 2014) as theoretical starting points, 
the narratives were analyzed through Bakhtin’s theory of dialogism. The 
findings are presented in two research papers: one that explores integra-
tion processes in relation to the migrant parents, and one that focus on 
the children’s inclusion in preschool. The results show that the practi-
tioners describe a change in terms of moving from a monologic to a dia-
logic stance in relation to the parents and the children. As regards the 
parents, the dialogic stance meant that the practitioners acknowledged 
the importance of meeting and discussing differences in experiences and 
perspectives with the parents. The dialogic encounters, in turn, led to en-
hanced confidence among the practitioners in facing “otherness”, at the 
same time as they resulted in cultural reflexivity regarding the practi-
tioner’s own practices and values. As regards the children, the dialogic 
stance resulted in a critical examination of existing practices, and led the 
practitioners to reformulate their sense of preschool “normality”. This, 
in turn, enhanced their flexibility in adjusting preschool’s daily routines 
and practices in accordance with the needs of the children. In sum, the 
study demonstrates that a dialogical approach is a prerequisite for inte-
gration. 

Keywords: Integration, inclusion, dialogism, responsivity, rural pre-
schools, newly arrived families, double transition 
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Förord 
Licentiandutbildningen har inneburit en möjlighet för mig att komma 
vidare i ett engagemang och intresse som har följt med mig under lång 
tid. Kombinationen av juridik och beteendevetenskap, som utgör min 
akademiska bakgrund, väckte en drivkraft hos mig att förstå relationen 
mellan hur samhället är organiserat och individens förutsättningar. Av 
särskilt intresse har varit, och är, kopplingen mellan samhällets ordning 
och individers inkludering och delaktighet. Genom åren har jag ägnat 
mig åt dessa, och liknande, frågor på olika sätt, framför allt inom skol-
området på nationell nivå. Om jag till detta lägger att jag sedan en tid är 
bosatt i en landsbygdskommun där jag har arbetat med att stärka nyan-
ländas förutsättningar inom förskola och skola, får ni en god uppfattning 
av såväl mitt val av ämne som mina drivkrafter bakom studien. Att slipa 
om mina ”glasögon” så att jag fann min forskarblick var inte alldeles en-
kelt, och hade inte varit möjligt utan varm uppmuntran och stort enga-
gemang från min huvudhandledare Tünde Puskás. Ett stort tack till dig! 
Utan din analytiska skärpa skulle jag sannolikt fortfarande suttit där och 
inte sett skogen för alla träd. Det har varit ett stort nöje att arbeta med 
dig och jag hoppas vårt samarbete håller i sig! Ett stort tack även till min 
biträdande handledare Emma Sorbring för ditt stöd och kunskap, inte 
minst i landsbygdsfrågor! Det är också på sin plats att tacka projektet 
Campus i Småland 20301 som öppnade dörren till mina forskarstudier 
på LiU. Jag är också mycket tacksam för de förskolor och pedagoger som 
så generöst delat med sig av sina erfarenheter till mig. Jag vill även passa 
på att tacka mina doktorandkollegor och övriga deltagare i PAN:s semi-
narier på LiU samt mina licentiandkollegor på Campus Västervik. Ni har 
genom era professionella synpunkter och kritiska frågor bidragit med 
värdefull vägledning under projektets gång. God hjälp på vägen har även 
erbjudits av er som varit opponenter och som suttit i bedömningsgrup-
perna vid de olika graderingsseminarierna. Tack därför till Jakob Crom-
dal, Sabine Gruber, Anna Martín-Bylund, Sofia Littmarck och Sevtap 
Gurdal. Avslutningsvis vill jag tacka min familj: Tack Jakob för att du 
alltid ger mig frihet att följa mina drömmar! Tack Carl, Knut och Tora 
för att ni ser till att jag varje dag landar med fötterna på jorden! 

1 Projektet finansierades av: Västerviks kommun, Vimmerby kommun, Hults-
freds kommun, Tjustbygdens Sparbank, Sparbanksstiftelsen Vimmerby samt 
Region Kalmar län. 
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Inledning 

Kapitel 1. Inledning 
Att skapa ett inkluderande samhälle som präglas av ömsesidig förståelse 
och hänsynstagande mellan alla parter är en målsättning för såväl Sve-
rige som andra länder (Regeringen 2018; United Nations 2015). Givet att 
invandringen till Sverige och Europa har ökat de senaste decennierna 
(Statistiska centralbyrån [SCB] 2020a) kan en lyckosam integration an-
ses vara avgörande för att uppnå denna målsättning. Förskolan är ofta 
nyanlända familjers första möte med det nya samhället på daglig basis, 
och anses därför både i Sverige och internationellt fylla en viktig funktion 
i integrationsprocessen (Björk-Willén m. fl. 2013; Europeiska kommiss-
ionen 2011; Europeiska rådet 2019; Inrikesdepartementet 1997; Kuu-
sisto & Garvis 2020; Lunneblad 2017; Silva m. fl. 2020; Tobin 2020). 

Mottagandet av nyanlända familjer har under lång tid varit ojämnt 
fördelat i landet med en stark koncentration till storstadsområden och 
större städer (SCB 2020a). Sedan 2015 har det dock skett en förändring 
i denna trend då antalet nyanlända barn i landsbygdskommuner har ökat 
samtidigt som det har minskat i storstadsområden och större städer 
(SCB 2020a). Detta beror i sin tur på att landsbygdskommuner sedan 
2015 har tagit emot fler nyanlända jämfört med tidigare, vilket är en följd 
av ändrade mottagningsregler tillsammans med ökad invandring till 
Sverige (SCB 2020a, 2020b). 

Denna samhällsförändring har relevans för förskolans roll som integ-
rationsarena eftersom sammansättningen av barn och familjer på för-
skolan återspeglar lokalsamhället. Att landsbygdsförskolan nu är en 
plats för det första mötet mellan nyanlända familjer och majoritetssam-
hället (representerade av förskolans pedagoger) bekräftas av att antalet 
nyanlända barn på landsbygdens förskolor har ökat kraftigt under senare 
år (Skolverket 2017). Eftersom tidigare forskning om kulturell och språk-
lig mångfald på förskolan framför allt har genomförts i större städer 
(Ehn 1986; Lunneblad 2006, 2013, 2017; Ronström m. fl. 1995), är det 
relevant att nu även rikta uppmärksamhet mot hur integration åstad-
koms (eller utmanas) i en landsbygdskontext. 

I denna licentiatuppsats intresserar jag mig för hur tre landsbygdsför-
skolor har erfarit att ta emot nyanlända familjer under 2015 och framåt. 
Jag undersöker hur integration kan förstås utifrån pedagogers berättel-
ser om deras erfarenheter av att möta och arbeta med barnen och föräld-
rarna. De förskolor som ingår i studien hade före 2015 liten eller ingen 
tidigare erfarenhet av att ta emot nyanlända familjer. Jag har därför kun-
nat studera pedagogers berättelser om de första stegen mot integration 
och inkludering. Studien bidrar därför med ett nytt perspektiv, eftersom 
de förskolor som tidigare har beforskats har präglats av kulturell och 
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Inledning 

språklig mångfald sedan tidigare (Ehn 1986; Lunneblad 2006, 2013, 
2017; Ronström m. fl. 1995). 

På förskolan sker ett möte mellan de erfarenheter, synsätt och värden 
som familjerna bär med sig och de som råder i majoritetssamhället. Hur 
det mötet förlöper har konsekvenser för både familjernas framtid och 
samhällets utveckling (Europeiska rådet 2019; Tobin m. fl. 2013). Hur 
barnen blir bemötta, hur de stödjs i att komma till rätta i den nya miljön, 
samt vilken hänsyn som tas till deras språkliga och kulturella bakgrund 
speglar hur de kommer att utvecklas och se på sig själva på kort och på 
lång sikt (Dunlop & Fabian 2006; Lamb 2020; Petriwskyj 2014; Picchio 
& Mayer 2019; Vandenbroeck 2011; Vogler m. fl. 2008). För att stödja 
barnens utveckling i dessa avseenden, och skapa en brygga mellan de 
olika sociala och kulturella sfärer som förskolan och hemmet utgör, ses 
samarbetet mellan förskolans pedagoger och barnens föräldrar som 
mycket betydelsefullt (Nikoloudaki m. fl. 2018; Norheim & Moser 2020; 
Petriwskyj 2014). För föräldrarnas egen del innebär mötet med försko-
lans pedagoger ofta första steget i deras egen integrationsprocess (Van-
dekerckhove & Aarssen 2020; Tobin 2020). Huruvida deras röster blir 
hörda och respekterade på förskolan kan påverka deras känsla av tillhö-
righet till det nya samhället (De Gioia 2015; Lunneblad 2017; Van-
dekerckhove & Aarssen 2020; Sønsthagen 2020; Tobin m. fl. 2013; Van-
denbroeck m. fl. 2009). Samverkan mellan föräldrar och pedagoger kan 
dessutom bidra till ett utbyte av synsätt och perspektiv som kan öka för-
ståelsen mellan familjerna och majoritetssamhället, vilket förväntas 
gynna integration på ett samhälleligt plan (Baghdasaryan m. fl. 2021; 
Europeiska rådet 2019). 

Emellertid visar tidigare forskning, både i Sverige och internationellt, 
att det finns betydande utmaningar med att hitta gemensam grund mel-
lan nyanlända familjer och förskolans pedagoger (Baghdasaryan m. fl. 
2021; Bove & Sharmahd 2020; Lamb 2020; Lunneblad 2013, 2017; To-
bin 2020; Van Leare & Vandenbroeck 2017). Studier visar att det finns 
en tendens att pedagoger inte är tillräckligt uppmärksamma på nyan-
lända barns behov (Peleman m. fl. 2020; Picchio & Mayer 2019), att 
mångfalden osynliggörs på förskolan (Lunneblad 2006; Åkerblom & 
Harju 2019) och att tillräcklig hänsyn inte tas till föräldrarnas situation, 
erfarenheter och kulturella bakgrund (Lunneblad 2013, 2017; Tobin 
2020; Van Leare m. fl. 2018). 

Ur ett integrationsperspektiv (Penninx 2019) är dessa resultat proble-
matiska, eftersom det är majoritetssamhällets, och i synnerhet dess in-
stitutioners, förutsättningar att ta hänsyn till nyanlända familjers per-
spektiv som är avgörande för hur integrationsprocessen förlöper. Detta 
på grund av majoritetssamhällets maktövertag när det gäller kunskaper 
och resurser samt dess tolkningsföreträde avseende normer och värden. 
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 Inledning 

Av just denna anledning är det viktigt att, liksom i denna studie, rikta 
ljuset mot pedagogernas reaktioner på skillnad och mångfald (Penninx 
2019). Det gör jag genom att studera pedagogernas narrativ ur ett dialo-
giskt perspektiv (Bakhtin 1981). 

Det finns mycket få studier som undersöker förskolans arbete med 
nyanlända barn och föräldrar i Sverige (Lunneblad 2017; Zetterqvist & 
Hagström 2016). Även internationellt anses forskningen på detta om-
råde vara skral (Bove & Sharmahd 2020; Busch m. fl. 2018). Av den an-
ledningen, och med hänsyn till de utmaningar som beskrivits ovan, ef-
terfrågas ytterligare forskning som belyser hur man bäst stödjer nyan-
lända barn och deras familjer, och hur förståelsen mellan majoritetssam-
hället och migrerade familjer kan förbättras (Bove & Sharmahd 2020; 
Lazzari m. fl. 2020; Lunneblad 2017; Norheim & Moser 2020; Sønstha-
gen 2020). 

En ofta förekommande rekommendation i tidigare forskning är att 
pedagoger bör blir mer reflexiva och flexibla i sitt arbete med migrerade 
barn och föräldrar (Lamb 2020; Lazzari m. fl. 2020; Lunneblad 2006; 
Petriwskyj 2014; Silva m. fl. 2020; Stier m. fl. 2012; Sønsthagen 2020). 
Det är dock sällan som det synliggörs hur pedagoger erövrar reflexiva 
och flexibla förhållningssätt. Detta bidrar min studie till genom att den 
erbjuder insyn i processen från de första utmaningarna i mötet med fa-
miljerna till hur pedagogerna har förändrat sitt förhållningssätt och sina 
praktiker för att möta de behov som den ökade mångfalden har fört med 
sig. Den åskådliggör således de processer som ligger bakom att pedago-
ger utvecklar sin förståelse och praktik i riktning mot vad som efterfrågas 
i tidigare studier. Förhoppningen är att denna kunskap kan bidra till att 
identifiera framgångsfaktorer för utvecklandet av inkluderande prakti-
ker, som i förlängningen kan stärka förskolans roll som en av samhällets 
viktigaste integrationsarenor. 

Syfte och forskningsfrågor 
Det övergripande syftet med studien är att studera integrationsprocesser 
i landsbygdsförskolor genom pedagogers berättelser om möten med ny-
anlända familjer. De forskningsfrågor som vägleder denna undersökning 
är: 

1) Hur åstadkoms eller utmanas integration i samverkan mellan 
förskola och familjer i pedagogernas berättelser om möten med 
nyanlända föräldrar? 

2) Hur åstadkoms eller utmanas nyanlända barns dubbla övergång 
till och inkludering i förskolan utifrån pedagogernas berättelser? 
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Inledning 

Disposition 
I kapitel 2 görs en översiktlig beskrivning av landsbygden som plats och 
migration till landsbygden som en bakgrund till studien. Kapitlet inne-
fattar även en presentation av de deltagande förskolornas omgivande 
kontext. Därefter, i kapitel 3, följer en forskningsöversikt över svenska 
och internationella förskolestudier som behandlar arbetet med nyan-
lända familjer och hanteringen av kulturell mångfald på förskolan. Där-
utöver redovisas forskning om platsens betydelse för integration. I kapi-
tel 4 presenteras studiens teoretiska överväganden. Där redogörs för hur 
teorier om integration och inkludering kombineras med Bakhtins dia-
logism-teori i syfte att förstå pedagogernas berättelser som en fråga om 
integration och inkludering i den svenska förskolan. I kapitel 5 görs en 
beskrivning av studiens metodologiska utgångspunkter - narrativ-som-
praktiker och dialogism – som följs av en redogörelse av studiens genom-
förande och analys. I kapitel 6 sammanfattas studiens resultat och i ka-
pitel 7 förs en avslutande diskussion av resultaten. 
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 Bakgrund 

Kapitel 2. Bakgrund 

Landsbygd som plats 
Det saknas en vedertagen definition av landsbygd i Sverige och hur 
landsbygd definieras varierar mellan olika myndigheter och inom forsk-
ningen (Erlingsson m. fl. 2021). Jordbruksverket (2022) har en definit-
ion av landsbygd som bygger på en indelning av Sveriges kommuner i 
sex olika kategorier som bedöms utifrån befolkningstäthet och närhet till 
städer: mycket glesa landsbygdskommuner, glesa landsbygdskommu-
ner, tätortsnära landsbygdskommuner, glesa blandade kommuner, täta 
blandade kommuner och storstadskommuner. Beskrivningen av katego-
rin säger inte så mycket eftersom den görs i relation till övriga katego-
rier2. I stora drag handlar det om att en stor del av befolkningen bor i 
glest befolkade områden och har mer än 45 minuters resväg till en stad 
med 50 000 invånare. Liksom tidigare landsbygdsdefinitioner (Jord-
bruksverket 2013) innebär ifrågavarande definition att en kommun kan 
definieras som en landsbygdskommun trots att det finns områden som 
har tydlig stadskaraktär. Jordbruksverket (2013) konstaterar att i de 
flesta kommuner finns både områden som har karaktären av landsbygd 
och områden som har karaktären av stad. 

Det finns vissa gemensamma nämnare som stämmer in på många 
landsbygdssamhällen. De mest givna är att på landsbygden är struk-
turerna glesare och naturen mer närvarande än i staden (Jordbruksver-
ket 2013). Den glesa strukturen innefattar såväl befolkningen liksom till-
gången och närheten till arbeten, kultur och service. Naturens närvaro 
och betydelse på landsbygden visar sig bland annat genom att jordbruks-
och skogsnäring är viktig (Jordbruksverket 2013) men även genom att 
den ligger till grund för människors upplevelse av livskvalitet (Beach m. 
fl. 2019; Grip 2020; Stenbacka 2012; Svensson 2006). 

Andra generella mönster är att det på landsbygden ofta finns ett aktivt 
föreningsliv, både när det gäller idrotts- och intresseorganisationer, och 
ett starkt engagemang hos invånarna att utveckla landsbygdssamhället 
(Arora-Jonsson & Larsson 2021; Syssner 2018). Studier som undersöker 
hur invånare uppfattar att bo på landsbygden lyfter bland fördelarna 
fram lugnet, tryggheten och möjligheten till nära sociala relationer (Er-
lingsson m. fl. 2021; Stenbacka 2012; Svensson 2006) medan bland 

2 Glesa blandade kommuner är kommuner mindre än 50 procent av befolk-
ningen i glest befolkade områden samt mindre än 50 procent av befolk-
ningen har mindre än 45 minuters resväg till en ort med minst 50 000 invå-
nare (Jordbruksverket 2022). 
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nackdelarna nämns avsaknaden av aktiviteter och arbetstillfällen, samt 
känslan av social kontroll (ibid.). 

Ur ett historiskt perspektiv har landsbygden under de senaste hundra 
åren brottats med en kraftig urbanisering vilket har inneburit en stor ut-
flyttning till städer (Erlingsson m. fl. 2021; Jordbruksverket 2013). Det 
är framför allt yngre individer som flyttar ut vilket medför låga födelsetal 
och en högre andel äldre på landsbygden, vilket i sin tur betyder färre 
antal personer som hjälper till att finansiera välfärden (ibid.). En stor 
drivkraft för många landsbygdskommuner är därför att verka för att be-
fintlig service och välfärd ska bestå och hitta nya lösningar för att ut-
veckla lokalsamhället (Arora-Jonsson & Larsson 2021; Parlamentariska 
landsbygdskommittén 2017).  

Av betydelse för en diskussion om landsbygden är den urbana norm, 
eller metrocentriska hållning, som anses föreligga i samhället och som 
påverkar hur landsbygden erkänns och representeras (Beach m. fl. 2019; 
Farrugia 2014; Vallström & Svensson 2022). Den urbana normen inne-
bär bland annat att de förhållanden som präglar städer hamnar i cent-
rum och görs till det normala och önskvärda varvid landsbygden hamnar 
i periferin och görs till som något som avviker och felar. Till exempel är 
det vanligt att staden framhålls som dynamisk, rörlig och utvecklingsin-
riktad medan landsbygden påförs de urbana värdenas motsatser och 
görs till något oföränderligt, statiskt och traditionellt, där de tidsmässiga 
och geografiska nyanserna går förlorade (Hedberg & Haandrikman 
2014; Stenbacka 2018; Svensson 2006; Syssner 2018; Vallström & 
Svensson 2022). Just bilden av landsbygden som statisk och oföränder-
lig ifrågasätts alltmer inom forskningen varvid framhålls att globali-
sering, digitalisering och migration transformerar landsbygden till en 
rörlig och dynamisk plats (de Lima 2012; Erlingsson m. fl. 2021; Hed-
berg & Haandrikman 2014; Syssner 2018). 

Den urbana normen innebär även att de särskilda villkor som råder 
på landsbygden inte i tillräcklig utsträckning tas hänsyn till i beslut, dis-
kussioner och forskning. Forskare kritiserar att de erfarenheter, villkor 
och teorier som gäller för urbana kontexter ofta presenteras som univer-
sella och appliceras på platser som präglas av helt andra förhållanden (t. 
ex. Beach m. fl. 2019; Vallström & Svensson 2022). Exempelvis poäng-
teras inom migrations- och integrationsforskningen (Arora-Jonsson 
2017; de Lima 2012; Grip 2020) samt skolforskningen (Beach m. fl. 
2019) att det urbana perspektivet är allenarådande vilket får till konse-
kvens att förutsättningar för integration och utbildning i landsbygds-
samhällen osynliggörs eller missbedöms.  

När det gäller skolforskning i Sverige menar Beach m. fl. (2019) att de 
stadscentrerade perspektiv som dominerar föranleder att teorier och be-
grepp kring landsbygd och utbildning i landsbygd tenderar vara 

14 



 

 

 

 
 

  
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 Bakgrund 

enkelriktade, förenklade och abstrakta. De poängterar att landsbygden 
ofta framställs som passiv och marginaliserad i jämförelse med staden, 
medan deras studie tvärtom visar förekomsten av en aktiv lokalt förank-
rad utbildningspraktik och elever med agens som värdesätter lands-
bygdssamhället i sin egen rätt. 

När det gäller mångkulturalitet och integration påpekas att svensk 
forskning tenderar att ta urbana områden där de flesta migranter bor 
som sin utgångspunkt (Arora-Jonsson 2017; Hedberg & Haandrikman 
2014), vilket vi kan se stämmer när det gäller forskning om förskolans 
arbete med kulturell mångfald och nyanlända familjer (Lunneblad 2006; 
Runfors 2013). Att det urbana perspektivet dominerar menar man leder 
till att mångkultur och integration generellt tecknas som problematiskt 
eftersom det kopplas till förekomsten av etnisk segregation och social 
och ekonomisk utsatthet i storstäder (Lunneblad 2006), samtidigt som 
de fördelar som finns för integration på landsbygden inte uppmärksam-
mas (Syssner 2018). Till exempel visar studier (Lindroth 2017; Sten-
backa 2018; Woods 2018) att det på landsbygden finns en grogrund för 
interkulturella utbyten och kosmopolitism (se närmare om platsens be-
tydelse för integration i Forskningsöversikten, kapitel 3). 

Migration till landsbygden 
Under 2015 ökade antalet flyktingar som kom till Europa och Sverige 
kraftigt. Det föranledde att cirka 160 000 asylsökande togs emot i Sve-
rige samma år. Mottagandet blev ojämnt fördelat över landet, varvid 
landsbygdskommuner tog emot en stor andel asylsökande i jämförelse 
med andra kommuntyper (Mottagandeutredningen 2018). Denna ut-
veckling berodde i sin tur på att det på landsbygden fanns tomma loka-
ler som kom att användas som asylboenden tillsammans med en vilja 
att välkomna migranter eftersom de sågs som resurser för fortsatt väl-
färd i en alltmer avfolkad landsbygd (Arora-Jonsson & Larsson 2021; 
Mottagandeutredningen 2018; Parlamentariska landsbygdskommittén 
2017; Stiernström m. fl. 2019). 

Under 2016 började den nya bosättningslagen gälla genom vilken 
alla kommuner blev skyldiga att ta emot migranter för bosättning (SFS 
2016:38). Mellan 2016 – 2019 kommunplacerades3 cirka 200 000 ny-
anlända personer i Sverige som därmed kom att bosätta sig i samtliga 
delar av landet. Under 2016 och åren därefter var dock kommunmot-
tagna migranter fortsatt överrepresenterade i mindre städer och lands-
bygdskommuner (Mottagandeutredningen 2018; SCB 2020a), vilket 

3 En person blir kommunplacerad, eller kommunmottagen, efter att ha beviljats 
uppehållstillstånd som flykting eller annan skyddsbehövande (SCB 2020). 

15 



 

 

 
 

 

 

 
 

Bakgrund 

antas bero på att de valt att bo kvar i den kommun där deras asylbo-
ende var placerat som i många fall var på landsbygden (Mottagandeut-
redningen 2018). 

Dessa uppgifter förklarar varför landsbygdskommuner under 2016 
var den kommuntyp som (efter pendlingskommun till mindre tätort) 
tog emot högst andel nyanlända barn i sina förskolor (Skolverket 2017). 
Sedan 2019 har dock fördelningen jämnats ut på så sätt att kommun-
mottagna migranter fördelar sig efter typ av kommun ungefär som be-
folkningen i Sverige totalt sett. Uppgifter visar att cirka 70 procent av 
migranterna bor kvar i den kommun där de först togs emot under 2016 
(SCB 2020a).  

Migration till landsbygden är visserligen inte en helt ny företeelse 
(Hedberg & Haandrikman 2014; SCB 2020a). Exempelvis förekom mi-
gration till mindre städer och landsbygdskommuner som ett resultat av 
”Hela Sverige-strategin” under slutet av 1980-talet och början av 1990-
talet, där nyanlända anvisades till olika delar av landet för att minska 
koncentrationen av nyanlända till storstäderna. Detta ledde dock se-
nare till en omflyttning inom Sverige mot storstäder och större städer 
(SCB 2016, 2020a). Det har även förekommit arbetskraftsinvandring 
till landsbygden liksom invandring från Norden och andra länder inom 
EU (Hedberg & Haandrikman 2014).  

Emellertid anses de senaste årens migration till landsbygden utgöra 
ett trendbrott, som på ett generellt plan lett till betydande effekter för 
landsbygdskommuner, särskilt för små kommuner med en omfattande 
bosättning av nyanlända (Parlamentariska landsbygdskommittén 
2017). En lyckosam integration av nyanlända framhålls därför vara av 
stor betydelse för att åstadkomma en positiv utveckling i landsbygds-
kommuner (Parlamentariska landsbygdskommittén 2017; Syssner 
2018). 

Landsbygdsförskolor i snabb förändring 
Kommunen som deltar i studien definieras som en gles blandad lands-
bygdskommun (Jordbruksverket 2022). Den har en centralort med 
cirka 20 000 invånare och ett stort antal mindre samhällen utanför 
centralorten där det bor från några hundra till cirka 3000 invånare i 
vardera samhället (SCB 2021a). I tre av dessa samhällen ligger de för-
skolor som ingår i studien, vilka har mellan 1000 och 3000 invånare 
vardera. 

Flyktinginvandringen 2015 innebar en stor omställning för kommu-
nen. Kommunen har länge haft en negativ befolkningstrend och käm-
pat med utflyttning av invånare i arbetsför ålder och en alltjämt åld-
rande befolkning (SCB 2019). Därför sågs den ökade invandringen 
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2015/2016 som ett sätt att vända befolkningsminskningen. Lokalpres-
sen liksom informanterna har rapporterat om att det fanns ett stort åta-
gande från det civila samhället att välkomna familjerna, samtidigt som 
det periodvis förekom motstånd från vissa grupper. Dessa omständig-
heter är jämförliga med andra landsbygdssamhällen som erfarit migrat-
ion (jfr Arora-Jonsson & Larsson 2021; Stenbacka 2018). 

En stor del av de nyanlända familjerna kom att bosätta sig utanför 
centralorten, bland annat i de samhällen där de deltagande förskolorna 
ligger. Enligt informanterna och av uppgifter i lokalpressen framgår att 
anledningen till bosättningen i dessa samhällen var att det där fanns le-
diga privatbostäder och tomma lokaler som kunde nyttjas som asylbo-
ende. Dessutom byggdes ett nytt asylboende i samarbete mellan kom-
munen och Migrationsverket i det samhälle där en av förskolorna lig-
ger. Ifrågavarande utveckling föranledde en snabb tillströmning av ny-
anlända familjer till de deltagande förskolorna under 2015 och 2016. 
Mellan 2015 och 2019 ökade andelen barn med föräldrar födda utom-
lands på förskolorna från 5–14 procent, 5 till 45 procent respektive 14– 
27 procent (SCB 2015–2019).  

Under 2018 erbjöds kommunen att i samverkan med Skolverket ge-
nomföra insatser för att stärka utbildningen för nyanlända barn och 
elever. Initiativet har sitt ursprung i beslut från utbildningsdeparte-
mentet som sedan 2015 årligen gett i uppdrag till Skolverket att hjälpa 
skolhuvudmän att utveckla sitt arbete med anledning av det ökade an-
talet nyanlända barn och elever i landets kommuner (Skolverket 2020; 
Utbildningsdepartementet 2019). Sedan 2015 har över 100 skolhuvud-
män deltagit i insatserna (Skolverket 2020). För kommunen innebar 
samverkansprojektet bland annat att man genomförde fem dagars ut-
bildning i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, inklusive en dags 
fokus på interkulturalitet. Deltagare i utbildningen var utvalda pedago-
ger från samtliga förskolor och skolor i kommunen, varav flera är infor-
manter i den här studien. 

Begreppet ”nyanländ” som används i studien om barnen och deras 
föräldrar är inget juridiskt begrepp för barn i förskolan, men väl för ele-
ver i grundskolan (och gymnasieskolan). Som nyanländ definieras en 
elev som varit bosatt utomlands men numera är bosatt i Sverige, och 
har påbörjat sin skolgång under årkurs 1 eller senare. Efter fyra års 
skolgång anses eleven inte längre vara nyanländ (3 kap. 12 a § Skolla-
gen). Definitionen används för att bestämma vilka elever som har rätt 
till särskilda insatser som nyanlända i skolan (se bl. a. 3 kap. 12 b-1 §§ 
Skollagen). 

I denna studie används begreppet nyanländ för barn som varit bo-
satta utomlands men numera är bosatta i Sverige och har tagits emot i 
den svenska förskolan (jfr Skaremyr 2019). Dessutom används termen 
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”migrerad” omväxlande med nyanländ i licentiatuppsatsen. Anled-
ningen till det är att resonemang som rör migrerade familjer i allmän-
het, bland annat i tidigare forskning, ofta även har bäring på nyanlända 
familjer. Den gemensamma nämnaren för familjerna - och som är av 
relevans för denna studie - är att familjerna har ingen eller lite erfaren-
het av det svenska samhället och det svenska utbildningsystemet. 
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Kapitel 3. Forskningsöversikt 
Det finns få studier i Sverige som belyser förskolans arbete med att 
motta och introducera familjer som nyligen anlänt till Sverige (Lunne-
blad 2017; Zetterqvist & Hagström 2016), medan studier som undersö-
ker hur förskolan hanterar kulturell och språklig mångfald i allmänhet 
är något fler. Gemensamt för studierna är att de i de allra flesta fall har 
genomförts på förskolor där hälften eller en majoritet av barnen har 
haft utländsk bakgrund (t. ex. Anderstaf m. fl. 2021; Björk-Willén m. fl. 
2013; Ehn 1986; Lunneblad 2006, 2013, 2017; Puskás 2013; Ronström 
m. fl. 1995; Åkerblom & Harju 2019) varav flera i områden med en rela-
tivt hög koncentration av migrerade familjer och som präglas av segre-
gation och/eller av socio-ekonomiska utmaningar (Ehn 1986; Lunne-
blad 2006, 2013, 2017; Ronström m. fl. 1995; Stier & Sandström 2018). 
De studier som specifikt fokuserar på nyanlända familjer har dessutom 
utförts på förskolor eller avdelningar som är specialinriktade på att ta 
emot nyanlända familjer (Lunneblad 2013, 2017; Åkerblom & Harju 
2019). Undantag från detta finns när det gäller studier där informanter 
har valts ut från en variation kommuner/förskolor för enkätundersök-
ning eller intervju (Stier m. fl. 2012; Vourinen 2020). 

Den internationella forskningen kompletterar den svenska såtillvida 
att den belyser frågor som inte har utforskats i samma utsträckning i Sve-
rige. De internationella studier som ingår i översikten sorterar under be-
teckningen ”Early childhood education and care” (ECEC) vilken omfattar 
utbildning för yngre barn i såväl förskola som skola. Exempelvis inom 
inriktningen barns övergång från hem till förskola/skola (”transitions”) 
och samverkan mellan hem och förskola/skola är utgångspunkterna hu-
vudsakligen gemensamma (se t. ex. följande inkluderade studier: Dunlop 
& Fabian 2006; Lazzari m. fl. 2020; Nikoloudaki m. fl. 2018; Norheim & 
Moser 2020; Petriwskyj 2014; Vogler m. fl. 2008).  

När det gäller empiriska studier innefattas framför allt studier från 
Norden och övriga Europa (Amerijckx & Humblet 2015; Bergnbeak 
2021; Busch m. fl. 2018; Dunlop & Fabian 2006; Hurley m. fl. 2011; Kalk-
man & Clark 2017; Lazzari m. fl. 2020; Messetti & Dusi 2014; Norheim 
& Moser 2020; Peleman m. fl. 2020; Picchio & Mayer 2019; Silva m. fl. 
2020; Sønsthagen 2020; Tang & Adams 2010; Van Laere & Vanden-
broeck 2017; Van Laere m. fl. 2018). Därutöver förekommer ett fåtal stu-
dier från USA (Kim-Bossard m. fl. 2019; Tobin m. fl. 2013; Tobin 2020), 
Australien (De Gioia 2013, 2015; Dockett m. fl. 2006; Lamb 2020) och 
Canada (Kirova 2010). 

Tillgången till förskola för nyanlända barn varierar mellan olika län-
der, liksom organisationen och styrningen av förskolans praktik, där 
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Sverige och övriga länder i Norden i en internationell jämförelse anses 
vara framgångsrika i att uppnå jämlika möjligheter för barns utveckling 
och lärande (Kuusisto & Garvis 2020; Hellman & Lauritsen 2017). 
Trots detta har undersökningen av studier både i och utanför Norden 
gett mig uppfattningen att en stor del av de utmaningar som är förknip-
pade med förskolans hantering av migrerade familjer och mångkultura-
litet synes vara gemensamma i västvärlden (jfr Lazzari m. fl. 2020; To-
bin 2020). 

En anledning till att jämförelser låter sig göras kan vara att studierna 
ofta tar sin utgångspunkt i internationella institutioners progressiva 
ambitioner och mål för förskolan att åstadkomma integration och social 
inkludering som liknar de som gäller i Sverige och Norden (se t. ex. 
Europeiska kommissionen 2011, Europeiska rådet 2019; OECD 2017; 
UNESCO 2021, och följande studier Bove & Sharmahd 2020; Lazzari 
m. fl. 2020; Peleman m. fl. 2020; Picchio & Mayer 2019; Van Laere & 
Vandenbroeck 2017). 

En annan gemensam nämnare är att studierna, i likhet med de 
svenska, till stor del har genomförts på förskolor i större städer som har 
en relativt hög andel barn med utländsk bakgrund (t. ex. Amerijckx & 
Humblet 2015; De Goia 2013; Kim-Bossard m. fl. 2019; Picchio & 
Mayer 2019; Silva m. fl. 2020; Van Laere & Vandenbroeck 2017). Det 
finns dock undantag där studier genomförts i mindre städer och/eller 
med mindre andel barn med utländsk bakgrund (t. ex. Bernbeak 2021; 
Sønsthagen 2020) eller i varierande kontexter (Busch m. fl. 2018; To-
bin m. fl. 2013). Flera av studierna saknar dock information om den 
kontext där den genomförts och innefattar sällan en analys av den lo-
kala platsens betydelse. 

I forskningsöversikten presenteras en samlad bild av ovanstående 
studier. En avgränsning har gjorts mot svenska studier som behandlar 
andra skolformer än förskola, och mot förskolestudier med huvudsak-
ligt fokus på språkanvändning/språkutveckling. Avgränsningen har 
gjorts med hänsyn till att barns tidiga skolår inkluderas inom den inter-
nationella forskningen samt att forskningsöversikten i övrigt har bred-
dats med forskning om integration och landsbygd. När det gäller stu-
dier om flerspråkighet, innefattas dessa i den mån det är relevant för 
barns övergång till, och inkludering i, förskolan utifrån studiens teore-
tiska utgångspunkter. 

Gemenskap och kulturell mångfald i förskolan 
Ett övergripande mönster i Sverige tycks vara att förskolans pedagoger 
tonar ned olikheter mellan barnen samtidigt som de framhäver ”det ge-
mensamma” på förskolan (Ehn 1986; Lunneblad 2006; Markström 
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2005; Ronström m. fl. 1995). Detta synes hänga samman med pedago-
gers strävan efter jämlikhet som (miss)bedöms innebära att alla barn 
måste behandlas på ett liknande sätt (ibid.). Likhetsnormen gör sig gäl-
lande för alla barn (Markström 2005) men konstateras missgynna barn 
vars erfarenheter och bakgrund ligger längre ifrån den ”gemensamma” 
förskolekulturen, som ofta är fallet för migrerade barn (Lunneblad 
2006; Ronström m. fl. 1995). Ronström m. fl. för i sin etnologiska stu-
die (1995) en diskussion om att pedagogernas strävan efter likhet skulle 
kunna tolkas som ett utslag av ett grundläggande drag i den svenska 
politiken och kulturen. De konstaterar att liksom inom den politiska 
och offentliga debatten blandade pedagogerna ihop likhet med jämlik-
het, där det sistnämnda innebär att ge alla lika förutsättningar vilket de 
facto hämmas av en strävan efter enhetlighet (se även Markström 
2005). Likhetsnormen och sammanblandningen av likhet och jämlikhet 
framhålls även inom integrationsforskningen som en paradox i det 
svenska samhället som hämmar integration (Eastmond 2011; Johans-
son Heinö 2012). 

Den svenska förskolan anses även ha en normaliserande funktion 
som skapar en ”institutionellt situerad normalitet” med oskrivna regler 
för hur förskolebarn och förskoleföräldrar förväntas agera (Markström 
2005, s. 216). Studier som undersöker hur kulturell mångfald hanteras 
på förskolan visar att barns och föräldrars kulturella olikheter kontrast-
eras just mot vad pedagogerna uppfattar som det ”normala” eller ”na-
turliga” (Ehn 1986; Lunneblad 2006, 2013; Ronström m. fl. 1995;). 
Normaliteten och ”det gemensamma” anses ligga inbäddat i den starkt 
rutiniserade praktiken som består av dagligt återkommande aktiviteter 
och rutiner som pedagogerna ogärna ändrar (Ehn 1986; Lunneblad 
2006; Markström 2005; Ronström m. fl. 1995).  

Ett annat övergripande drag i den svenska förskolan är att pedago-
ger tenderar att ha en konfliktundvikande hållning gentemot migrerade 
föräldrar, vilket har med att göra att de vill upprätthålla ett fridfullt kli-
mat på förskolan (Anderstaf m. fl. 2021; Ehn 1986; Ronström m. fl. 
1995; Stier & Sandström 2018). Denna hållning anses både av etnolo-
giska forskare och förskolans pedagoger vara ett utslag av en generell 
norm i det svenska samhället att undvika konflikter och söka konsensus 
(Anderstaf m. fl. 2021; Ehn 1986; Ronström m. fl. 1995). 

I äldre studier var det vanligt att pedagoger tenderade uppfatta barn 
och föräldrar med annan språklig och kulturell bakgrund som en be-
lastning som förskolan hade i uppgift att kompensera för (Ehn 1986; 
Ronström m. fl. 1995). Vidare var det sällan som pedagogerna inklude-
rade andra erfarenheter, perspektiv och kulturella uttryck i förskolans 
praktik än de som representerar majoritetssamhället (Ehn 1986; Lun-
neblad 2006; Ronström m. fl. 1995).  
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Under senare år (från 2010 och framåt) kan skönjas en viss förskjut-
ning avseende dessa perspektiv. Dels synes ambitionen att synliggöra 
barnens kulturella och språkliga mångfald ha ökat på förskolan (Run-
fors 2013), dels förekommer exempel på mer reflexiva och flexibla för-
hållningssätt hos pedagogerna (Lunneblad 2017; Stier m. fl. 2012). Det 
sistnämnda gör sig gällande genom att pedagoger reflekterar över vilka 
antaganden och attityder som ligger till grund för deras förhållningssätt 
och är medvetna om att de är en del av en kulturell repertoar (An-
derstaf m. fl. 2021; Lunneblad 2017; Stier m. fl. 2012) och i vissa fall an-
passar praktiken efter barns och föräldrars faktiska levnadsförhållan-
den och behov (Lunneblad 2017). Emellertid visar studier att även de 
”äldre” förhållningssätten lever kvar, inte minst i bemötandet av nyan-
lända familjer, där pedagoger i vissa fall uppfattar olikheter som brister 
och en ”fostring” sker i enlighet med svenska ideal (Garvis & Lunneblad
2019; Lunneblad 2013, 2017; Åkerblom & Harju 2019). 

En internationell utblick ger vid handen att liknande utmaningar 
som de som tecknats ovan gäller även där. Till exempel visar studier att 
pedagoger kan döma migrerade barn som avvikande eller bristfälliga då 
de utgår från kulturella normer och diskurser som förekommer i majo-
ritetssamhället, samtidigt som de misslyckas med att ta hänsyn till fa-
miljernas erfarenheter och bakgrund (Bregnbæk 2021; Von Leare and 
Vandenbroeck 2017). Pedagoger tenderar vidare missa att identifiera 
kulturella skillnader som kan förekomma i föräldrarnas behov och pre-
ferenser jämfört med föräldrar med bakgrund i majoritetssamhället 
(Sønsthagen 2020; Tobin m. fl. 2013; Tobin 2020; Van Laere m. fl. 
2018). Sammantaget bedöms pedagoger enligt internationella studier 
vara oförberedda på att hantera de utmaningar som det innebär att ar-
beta med migrerade barn och föräldrar (Bush m. fl. 2018; Silva m. fl. 
2020; Tobin 2020) samtidigt som det förekommer kritik mot att den 
förståelse som vägleder förskolans praktik saknar tillräcklig uppmärk-
samhet på kulturella skillnader (Kalkman & Clark 2017; Tobin 2020; 
Van Laere m. fl. 2018). Någon historisk jämförelse av internationella 
studier har av tidsskäl inte låtit sig göras. Frågan om huruvida en lik-
nande utveckling som förekommer inom svensk förskola mot reflexiva 
och flexibla praktiker kan skönjas även internationellt kan jag därför 
inte uttala mig om. 

Nyanlända familjer 
Trots att mycket som ovan sagts kan anses ha bäring på förskolans ar-
bete med nyanlända familjer, finns det anledning att lyfta fram studier 
som särskilt belyser mötet mellan nyss anlända familjer och förskolans 
pedagoger. De första mötena mellan nyanlända familjer och 
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representanter för majoritetssamhället på lokal nivå kan förväntas vara 
särskilt kritiska eftersom de drar upp riktningen hur integrationspro-
cesser utvecklas (Stenbacka 2018; Radford 2016; Vandenbroeck m. fl. 
2009). Eftersom det finns mycket få studier om förskolans arbete med 
nyanlända familjer i Sverige (Lunneblad 2017; Zetterqvist & Hagström 
2016) breddas och fördjupas bilden med hjälp av internationella stu-
dier. 

Nyanlända barns introduktion till förskolan 
De svenska studier som finns (Lunneblad 2017; Åkerblom & Harju 
2019) visar att pedagogers förhållningssätt gentemot nyanlända barn 
anses vara influerade av en trauma-diskurs: utifrån barnens upplevel-
ser av krig och flykt betonas barnens sårbarhet och förskolans roll som 
en trygg och säker plats (Lunneblad 2017; Åkerblom & Harju 2019). 
Detta kommer bland annat till uttryck genom att de betonar vikten av 
att barnen etablerar en nära och trygg anknytning till pedagoger (Lun-
neblad 2017) samt att förskolan upprätthåller fasta och tydliga rutiner 
för att skapa kontinuitet i barnens vardag (Åkerlund & Harju 2019). 
Detta förhållningssätt anses visserligen syfta till att stödja barnen så 
långt som möjligt (Lunneblad 2013), men framhålls även riskera att 
flyktingbarn homogeniseras som svaga och sårbara (Lunneblad 2013; 
Åkerblom & Harju 2019). 

Internationellt finns det en inriktning som särskilt fokuserar på ny-
anlända barns övergång (”transition”) från hemmet till förskolan re-
spektive skolan (se t. ex. Dunlop & Fabian 2006; Petriwskyj 2014; Vog-
ler m. fl. 2008). Studier med denna inriktning visar att övergången 
mellan hem och förskola kan vara en utmaning för nyanlända barn. 
Som för alla barn konstateras övergången innebära ett nytt samman-
hang med nya människor, rutiner, roller, förväntningar med mera 
(Amerijckx & Humblet 2015; Dunlop & Fabian 2006; Simonsson 2015). 
Utöver detta kan det för migrerade barn också innebära ett möte med 
en obekant kultur och ett språk barnet inte behärskar. De värden, mål 
och förväntningar som styr förskolepraktiken, samt de vanor, beteen-
den och praktiker som förekommer där kan skilja sig mer markant mot 
hemmets, jämfört med situationen för barn uppväxta i majoritetssam-
hället - samtidigt som det ofta är första gången som barnet befinner sig 
i ett sammanhang där kommunikationen sker på ett annat språk (Dock-
ett m. fl. 2006; Dunlop & Fabian 2006; Lazzari m. fl. 2020; Picchio & 
Mayer 2019; Tang & Adams 2010). Därför talar man om att nyanlända 
barn erfar en ”dubbel övergång” (double transition) när de går över från 
att tagits omhand i hemmet till att tas emot i förskolan (Picchio & 
Mayer 2019). 
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De internationella studierna visar att migrerade barns dubbla över-
gång kan orsaka känslomässig stress eftersom barnen saknar möjlighet 
att kommunicera med lärare och kamrater på sitt modersmål (Hurley 
m. fl. 2011; Picchio & Mayer 2019). Dessutom upplever barnen ofta att 
förskolepraktiken, och de sociala och kulturella koder som är inbäd-
dade i denna, är förvirrande och stressande eftersom de avviker från 
deras tidigare erfarenheter och hemkultur (Busch m. fl. 2018; Kalkman 
& Clark 2017; Picchio & Mayer 2019). Studier visar att barnens stress 
ofta uttrycks genom skrik och gråt (Hurley m. fl. 2011; Picchio & Mayer 
2019) men att det även förekommer att barn i tystnad observerar det 
som sker i samspelet mellan andra barn och vuxna, eller deltar i andra 
barns lek som åskådare (Lizzari m. fl. 2020; Picchio & Mayer 2019). 
Forskare konstaterar att pedagoger inte alltid uppmärksammar eller 
förstår barnens svårigheter att avkoda förskolans regler och vanor samt 
greppa vilka beteenden som förväntas i varje situation (Kalkman & 
Clark 2017; Picchio & Mayer 2019; Tang & Adams 2010). Inte heller an-
ses pedagogerna uppmärksamma barnens svårigheter att navigera mel-
lan de olika sociala och kulturella sfärer som förskolan och hemmet er-
bjuder (Kalkman & Clark 2017; Kirova 2010). 

Samverkan med nyanlända föräldrar 
Svenska studier visar att pedagoger tenderar att anlägga ett bristper-
spektiv på nyanlända föräldrar (Lunneblad 2013, 2017). I jämförelse 
med föräldrar med svensk bakgrund, anses de ha svårt att anpassa sig 
till förskolans rutiner, och i vissa övriga avseenden sakna de erfaren-
heter och förmågor som svenska föräldrar har (ibid.). Det finns emeller-
tid exempel på att pedagoger visar förståelse för föräldrarnas svårig-
heter att förstå vad förskolan förväntar sig av dem och ser som sitt an-
svar att bättre kommunicera de regler som gäller. Det finns också ex-
empel på att pedagoger har attityden att föräldrarna bör fostras till att 
bli ”typiska” svenska förskoleföräldrar (Lunneblad 2017). Ett undantag 
från dessa förhållningssätt har dock identifierats. På en förskola antog 
pedagogerna en kulturell reflexiv och flexibel hållning och tog hänsyn, 
och anpassade sina rutiner, till nyanlända familjers reella livsomstän-
digheter och behov så att föräldrarna fick erfara att de lyckades i mötet 
med det nya samhället (Lunneblad 2017). 

Internationella studier visar att pedagoger tenderar att ha samma 
förväntningar på nyanlända föräldrar som på föräldrar med majoritets-
bakgrund, vilket antas bero på att de missar att identifiera skillnader i 
erfarenheter, kunskaper och kultur mellan migrerade föräldrar och öv-
riga föräldrar (De Gioia 2013; Sønsthagen 2020; Tobin 2020; Van 
Laere & Vandenbroeck 2017; Van Laere m. fl. 2018). Det föranleder att 
föräldrar som inte lever upp till förväntningarna kan betraktas som 
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avvikande (Lamb 2020; Sønsthagen 2020; Tobin 2020; Van Laere & 
Vandenbroeck 2017). 

Internationella studier uppmärksammar även den maktobalans som 
föreligger mellan nyanlända föräldrar och förskolans pedagoger (Nor-
heim & Moser 2020; Sønsthagen 2020; Tobin 2020; Van Laere m. fl. 
2018). På grund av att föräldrarna inte behärskar språket, saknar kun-
skaper om hur utbildningssystemet fungerar, samt tenderar uppvisa en 
vördnad inför pedagoger och värdlandet, är de ofta osäkra när det gäller 
att ställa frågor och uttrycka sina åsikter på förskolan (ibid.). Föräld-
rarna uttrycker även en rädsla för att eventuella konflikter med pedago-
ger negativt skulle kunna påverka barnens start i det nya landet (Tobin 
2020; Van Laere m. fl. 2018). Även i en svensk studie från 2020 (Vou-
rinen) konstateras att migrerade föräldrar har svårare att lägga fram 
sina perspektiv för förskolans pedagoger och argumentera för sina rät-
tigheter jämfört med övriga föräldrar då de ännu inte behärskar det 
svenska språket och inte fått en förståelse för utbildningssystemet. 

På grund av de utmaningar som beskrivits ovan betonas vikten av att 
pedagoger bekräftar nyanlända föräldrar som viktiga samarbetspart-
ners på förskolan (Nikoloudaki m. fl. 2018; Norheim & Moser 2020; 
Petriwskyj 2014; Sønsthagen 2020; Vourinen 2020). Vidare lyfts i in-
ternationella studier betydelsen av dialog mellan förskolans pedagoger 
och nyanlända föräldrar, samtidigt som det konstateras finnas små 
möjligheter till ömsesidig kommunikation mellan parterna på förskolan 
(De Goia 2013, 2015; Sønsthagen 2020; Tobin m. fl. 2013, Tobin 2020; 
Van Laere m. fl. 2018; Van Laere and Vandenbroeck 2017). 

Problematiken med förekomsten av kulturella skillnader och avsak-
nad av dialog belyses även i en svensk studie från 2021 som avser nyan-
lända föräldrars uppfattningar om mötet med det svenska samhället 
(Baghdasaryan m. fl. 2021). Studien visar att föräldrarna ser utma-
ningar med den kulturella dissonans de anser föreligga mellan deras 
hemländer och det svenska samhället när det gäller frågor rörande 
barnomsorg, skola och föräldraskap. De framhåller betydelsen av ökad 
kommunikation, både i syfte att de själva bättre ska förstå vad som för-
väntas av dem, och i syfte att öka förståelsen för kulturella skillnader 
mellan dem och representanter för förskolan och skolan. Dessa resultat 
kan ställas i relation till en förskolestudie från samma år (Anderstaf m. 
fl. 2021). Under intervjuerna uppgav pedagogerna att de hade en kon-
fliktundvikande hållning gentemot migrerade föräldrar, men började 
samtidigt ifrågasätta huruvida denna hållning verkligen var överens-
stämmande med deras strävan efter jämlikhet mellan alla föräldrar och 
barn. 
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Platsens betydelse för integration 
Förskolan är en del av lokalsamhället och därmed får platsen betydelse 
för hur integration utvecklas på förskolan (Penninx m. fl. 2004; Rönn-
lund & Tollefsen 2016). När det gäller platsens betydelse för integration 
visar studier att lokalsamhällets historiska erfarenheter av tidigare mi-
gration, dess sociala och ekonomiska förhållanden samt lokalinvånar-
nas reaktioner på mångfald med mera påverkar inkluderings- och ex-
kluderingsprocesser (de Lima 2012; Garland & Chakraborti 2006; Leit-
ner 2012; Penninx m. fl. 2004; Stenbacka 2018; Radford 2016; Woods 
2018). 

Forskning om landsbygd och integration visar att det finns faktorer i 
landsbygdssamhället som gynnar integration: närheten till människor 
och platser, avsaknad av segregerade bostadsområden, förekomsten av 
gemensamma arbetsplatser och offentliga arenor samt ett kollektivt en-
gagemang i vardagen mellan människor och hos lokala institutioner 
(Aurora-Jonsson & Larsson 2021; Grip 2020; Radford 2016; Stenbacka 
2018; Woods 2018). 

Att som nyanländ i ett mindre samhälle bli sedd som en individ jäm-
fört med ”en migrant” i anonyma termer i en storstad, lyfts av nyan-
lända som betydelsefullt, liksom möjlighet att skapa personliga relat-
ioner till lokalsamhällets invånare (Stenbacka 2012; Woods 2018). Det 
mindre samhället anses även erbjuda nyanlända ett sammanhang att 
ingå i och en plats att tillhöra, vilket kan vara svårare i större städer 
(Grip 2020; Woods 2018).  

Studier uppmärksammar att det i landsbygdssamhällen och i mindre 
städer ofta finns ett starkt socialt engagemang som kan kopplas till vil-
jan att värna lokalsamhället och dess invånare (Arora-Jonsson & Lars-
son 2021; Lindroth 2017; Stiernström m. fl. 2019; Syssner 2018). Enga-
gemanget kan exempelvis uttryckas genom en mobilisering för solidari-
tet och gemenskap i samband med mottagande av nyanlända familjer 
(ibid.). När det gäller mottagande av nyanlända på landsbygden är det 
inte ovanligt med arrangemang som språkcaféer, fadderskap, studie-
cirklar och läxhjälp, genom vilket starka kontakter knyts mellan den 
nya och den gamla lokalbefolkningen (Lindroth 2017; Stiernström m. fl. 
2019). Att sociala relationer och lokala sammanhang i många fall kan 
vara viktigare för integration än strukturella åtgärder (ersättning, bo-
stad, arbete) framhålls av vissa integrationsforskare, eftersom det på-
verkar människors känsla av att tillhöra ett sammanhang och vara in-
kluderade i en gemenskap (Ager & Strang 2008; Grip 2020). 

Intressant i en diskussion om landsbygd och integration är även 
Grips (2020) resonemang, där hon säger sig ha uppmärksammat att lo-
kalsamhället på mindre orter inte görs till samma plats som ”den 
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svenska platsen”. Hon menar att ”den svenska platsen” innefattar bil-
den av en nationell gemenskap med strikta gränser, medan lokalsam-
hället i stället produceras genom att det levs och upplevs, och beskrivs 
som öppet för mångfald. 

De förhållanden som ses som gynnsamma för integration i ett 
mindre samhälle kan på samma gång innebära utmaningar för det-
samma. Baksidan med landsbygdssamhällens småskalighet är till ex-
empel att det saknas större etniska/kulturella organisationer och stöd-
nätverk som ofta finns i större städer. Det kan göra att nyanlända inte 
får den hjälp de behöver (språkligt och kulturellt) att orientera sig och 
komma till rätta i samhället (Arora-Jonsson & Larsson 2021; Woods 
2018). Småskaligheten och den relativa homogena sammansättningen 
invånare kan också bidra till upplevelsen att man som nyanländ 
”sticker ut”, bland annat utseendemässigt (Garland & Chakraborti 
2006; Leitner 2012; Woods 2018). Studier visar även att det i vissa fall 
förekommer fördomar och exkludering i landsbygdssamhällen, eller 
krav på assimilation, just på grund av att de utgör en språkligt och kul-
turellt homogen miljö med förgivettagna normer för hur man ska agera 
(Aurora-Jonsson 2017; de Lima 2012; Garland & Chakraborti 2006; 
Leitner 2012). 

Det är viktigt att framhålla att det är många förhållanden som sam-
verkar för huruvida integration möjliggörs eller utmanas på en plats 
och att det också kan förändras över tid (Woods 2018). Vilka möjlig-
heter och utmaningar som finns för integration på en viss plats fram-
hålls bäst studeras utifrån levd praktik på lokal nivå (Grip 2020; Moore 
2019; Radford 2016; Stenbacka 2018).  

När det gäller integration inom ramen för svensk förskolepraktik på 
lokal nivå, har denna som tidigare nämnts oftast studerats i områden i 
utkanten av större städer med en relativt hög andel invånare med ut-
ländsk bakgrund. Det förekommer argument för att fokuset på utma-
ningar som förekommer i dessa områden – socialt utsatthet och segre-
gation - har föranlett att mångkulturalitet har hanterats eller represen-
terats som något problematiskt i den svenska förskolan (och skolan) 
(Björk-Willén m. fl. 2013; Lunneblad 2006; Ronström m. fl. 1995). I 
vissa av de studier som refererats till tidigare i forskningsöversikten 
(Lunneblad 2006, 2013; Ronström m. fl. 1995) förekommer en diskuss-
ion om platsens betydelse för pedagogernas förhållningssätt till migre-
rade familjer och kulturell mångfald, varav följande resonemang är re-
levanta. 

I en äldre studie från norra Botkyrka (Ronström m. fl. 1995) ansågs 
den stora blandningen språk och kulturer på förskolan skapa en med-
veten betoning av ”det svenska”. I området hade cirka 75 procent av 
barnen under sju år utländsk bakgrund och på många förskolor var 
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barn med svensk bakgrund följaktligen i minoritet. Förskolorna i områ-
det tolkades därför utgöra ”svenska utposter i en annars icke-svensk 
omgivning” (s. 167), vilket föranledde att det svenska lyftes fram för att 
överhuvudtaget vara synligt. En annan förklaring som pedagogerna 
lade fram för betoningen av det svenska var att barnens språkliga och 
kulturella olikheter sinsemellan var så stora så att ”det svenska” var den 
enda möjliga gemensamma nämnaren på förskolan. Ytterligare en för-
klaring var att pedagogerna såg som sin uppgift att undvika att barnen 
kvarblev i segregation genom att lära dem att tänka och tala svenska så 
att de kunde integreras i samhället. Sammantaget tolkades målen med 
förhållningssättet variera men konsekvenserna bli desamma; assimilat-
ion. 

Ett liknande förhållningssätt hos pedagoger framkommer i en studie 
som avser relationen till nyanlända föräldrar (Lunneblad 2013). För-
skolorna låg här i ett förortsområde i en mellanstor stad som präglades 
av hög arbetslöshet och låga inkomster, där majoriteten av befolk-
ningen hade en historia av migration. På förskolorna hade barnens för-
äldrar låg utbildningsnivå. Pedagogerna anlade ett kompenserande för-
hållningsätt gentemot föräldrarna som de ansåg behövde rustas för att 
ha möjligheter att få ett arbete och anpassa sig till livet i Sverige. Detta 
med hänsyn till områdets status i kombination med samhälleliga dis-
kurser om krav på nyanländas egenförsörjning. 

Ett annat perspektiv på platsens betydelse erbjuds i en studie (Lun-
neblad 2006) där förskolan var belägen i ett område som represente-
rade ett segregerat ”invandrarområde” trots att området i realiteten 
inte hade högre andel invånare med utländsk bakgrund än övriga delar 
av kommunen (20 %). På förskolan utgjorde dock barn med utländsk 
bakgrund runt hälften. I denna studie konstaterades pedagogerna ha 
svårt att inkludera barnens identiteter och erfarenheter då de kunde 
förknippas med områdets negativa status och således representera nå-
got problematiskt. 

I relation till dessa studier, och till frågan om platsens betydelse för 
integration, är det relevant att i min studie reflektera över hur lands-
bygdskontexten kan ha påverkat pedagogernas förhållningssätt till bar-
nen och föräldrarna. I forskningsöversikten har presenterats många 
olika infallsvinklar på integration: Integration i relation till övergri-
pande mönster i den svenska förskolans praktik, tidsmässiga förflytt-
ningar i perspektiv på mångfald i svensk förskola, specifika praktiker i 
relation till nyanlända barn och föräldrar och slutligen integration i re-
lation till plats. Aktuell studie har beröringspunkter med samtliga dessa 
aspekter, vilket synliggörs i studiens artiklar samt i diskussionen (kapi-
tel 7). 
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Kapitel 4. Teoretiska överväganden 
I denna studie kombineras olika teoretiska ingångar som hämtas från 
flera fält. Som ett övergripande teoretiskt ramverk används Penninx 
(2019) teori om integration som springer ur migrations- och integrat-
ionsforskningen. Begreppet inkludering ses som en del av integrations-
processen men syftar särskilt på barnens inkludering i förskolepraktiken 
och knyts därför också till forskning inom utbildningsområdet (Liu m. fl. 
2020; Petriwskyj 2014). Som verktyg i analysen används Bakhtins dia-
logism-teori i syfte att synliggöra integrations- och inkluderingsproces-
ser i pedagogernas berättelser (1981, 1984, 1986, 1990). 

I fokus för integration och inkludering i den här studien är förskolan 
som institution och pedagogernas uppfattningar och erfarenheter i sin 
roll som representanter för förskolan. Nyckelfrågan för integration och 
inkludering är pedagogernas uppfattningar och reaktioner på eventuella 
upplevda skillnader mellan det som uppfattas utgöra den svenska för-
skolan (invanda praktiker och förhållningssätt), och de behov, erfaren-
heter och synsätt som de nyanlända familjerna bär med sig (jfr Penninx 
2019). Här är Bakhtins idéer om vad som kännetecknar olika förhåll-
ningssätt till skillnad och mångfald relevanta, liksom hans teorier om tal-
genrer och auktoritära diskurser (1981, 1986, 1984, 1990). 

Valet att använda integration och inkludering som utgångspunkter är 
att förskolorna är arenor där pedagogerna, i sin roll som representanter 
för majoritetssamhället, och de nyanlända familjerna möts för första 
gången och interagerar på daglig basis. Det finns därför ett intresse av 
att synliggöra hur pedagogerna reflekterar över vad som sätts på spel un-
der de första stegen mot integration och inkludering. I det följande ut-
vecklas resonemangen om integration och inkludering, och den svenska 
förskolans roll som integrationsarena. 

Integration och inkludering 
Inom migrations- och integrationsforskningen utgör integration en pro-
cess som refererar till nyanländas bosättning i ett samhälle, interakt-
ionen mellan nyanlända och samhället, samt den sociala förändring som 
följer av migration (Penninx 2019). Integrationsprocessen anses inklu-
dera en rad olika dimensioner på olika nivåer, så som den socio-ekono-
miska-, legala- och kulturella dimensionen, på individuell, grupp- och 
institutionell nivå. Utgångspunkten är att alla dessa dimensioner och ni-
våer ska fungera som en tvåvägs process, där både migranterna och sam-
hället anpassar sig och förändras. Det anses vara interaktionen mellan 
migranterna och det mottagande samhället som bestämmer riktningen 
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för denna process (Penninx 2019). Enligt Penninx (2019) är dessa parter 
emellertid inte jämlika, utan majoritetssamhället har ett övertag när det 
gäller makt och resurser. Därför anses samhällets reaktioner på migran-
terna, och speciellt dess institutioners, vara mycket mer avgörande för 
integrationsprocessen än vad migranterna själva är. 

Till den analytiska dimension som är aktuell för studien hänförs upp-
fattningar och praktiker hos nyanlända och majoritetssamhället liksom 
deras ömsesidiga reaktion på skillnad och mångfald. För att åskådliggöra 
vad som menas härmed ger Penninx (2019) exempel på två extremlägen: 
I det ena avvisas skillnader i synsätt, värderingar och beteenden och krav 
ställas på ovillkorlig anpassning till ett samhälles monokulturella nor-
mer (assimilation), och i ett annat accepteras samtliga perspektiv och ut-
tryck i ett pluralistiskt system. Penninx (2019) menar dock att det är 
mest sannolikt att finna olika former av mellanlägen mellan dessa två 
extremer. 

Penninx (2019) poängterar att denna dimension är svårare att mäta 
än den legala eller socio-ekonomiska, eftersom det handlar om uppfatt-
ningar och normativa bedömningar av vad som uppfattas som olikt och 
konsekvenserna av sådana kategoriseringar. På individuell nivå menar 
han att dessa aspekter kan studeras genom att undersöka individers upp-
fattningar, attityder och beteende gentemot nyanlända och konsekven-
serna av dessa. På institutionell nivå handlar det bland annat om att un-
dersöka hur väl institutioner lyckas att ta hänsyn till de nyanländas histo-
ria och deras kulturella och språkliga bakgrund. Det sistnämnda kan ut-
manas, menar Penninx (2019), genom att institutioner har ett historiskt 
och kulturellt bestämt sätt att fungera som inbegriper oskrivna regler och 
praktiker. Huruvida institutioner lyckas anpassa sig till samhällets ökade 
mångfald menar han därför har kritisk betydelse för integrationsproces-
sen. 

Penninx (2019) beskriver att de olika dimensionerna och nivåerna i 
integrationsramverket hänger samman och interagerar på olika sätt men 
också att samma fenomen kan ge olika konsekvenser beroende på di-
mension och/eller nivå. Till exempel kan fördomar mellan individer vara 
ovälkomna i allmänhet men ha begränsad samhällelig effekt (om de inte 
till exempel producerar en generell rasistisk ideologi). Däremot kan ste-
reotypa föreställningar om nyanlända på institutionell nivå ha långtgå-
ende, samhälleliga effekter. Penninx exemplifierar detta med om arbets-
givare baserar sin rekrytering på fördomar kan det rendera i stora utma-
ningar ur integrationshänseende för både nyanlända och samhället. 
Samma resonemang ser jag är tillämpligt på konsekvensen av stereotypa 
föreställningar inom förskola och skola, vilket kan ge negativa konse-
kvenser för barns möjligheter till lärande och utveckling vilket i förläng-
ningen även får negativa konsekvenser på samhällelig nivå. 
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Det sistnämnda har samband med begreppet inkludering i utbild-
ningssammanhang, som siktar på pedagogers ansvar att skapa en utbild-
ningspraktik där alla barn ges samma förutsättningar till utveckling och 
lärande (Lazzari m. fl. 2020; Liu m. fl. 2020; Petriwskyj 2014). Inklude-
ring har således ett fokus på ansvaret att anpassa praktiken efter barns 
behov medan integration förutsätter en tvåvägs process av förändring 
och anpassning från både nyanlända och majoritetssamhället. Inklude-
ring av nyanlända barn i en utbildningspraktik ses i studien som en del i 
barnens och familjens integration i samhället. 

När det gäller inkludering lutar jag mig mot Petriwskys kritiska per-
spektiv (2014) som fokuserar på inkluderande praktiker för barns över-
gång till förskolan/skolan (inclusive transitions). Inkludering ur detta 
perspektiv betonar barns rätt att delta i utbildning, deras känsla av till-
hörighet och att bli värdesatta samt deras varaktiga framsteg i lärande. 
För att skapa en inkluderande praktik bör pedagoger enligt detta per-
spektiv kritiskt reflektera över de normativa antaganden om barns ut-
veckling som förekommer inom västeuropeisk utbildning, ojämlika 
maktrelationer med familjer och de kulturellt förankrade riktlinjer som 
styr utbildningspraktiken. Detta i syfte att kunna omformulera praktiken 
för att sörja för mångfalden behov hos alla barn, undvika stigmatise-
rande normativa jämförelser, visa respekt för föräldrar och dela makten 
när det gäller de beslut som tas. 

Av särskild vikt för barns övergång till förskolan anses vara att hänsyn 
tas till barnens faktiska livsförhållanden, deras erfarenheter och för-
mågor, och att barnets perspektiv och styrkor inkorporeras i praktiken. 
Av stor betydelse anses samverkan med barnets föräldrar vara. Genom 
att skapa en kontinuitet i barnets erfarenheter mellan hemmet och för-
skolan anses barnets självförtroende och utveckling stärkas. Både bar-
nens och föräldrarnas röster och perspektiv tillmäts stor betydelse och 
en lyckosam relation och kommunikation med föräldrarna anses kräva 
ömsesidig respekt, tillit och jämlikhet. 

Integration och inkludering i den svenska förskolan 
Den svenska förskolans roll som nationell utbildningsinstitution är av 
betydelse för både integration och inkludering av nyanlända barn och 
föräldrar. I denna roll är förskolan rotad i lagkrav, traditioner och kultu-
rella normer och värdering (Markström 2005; SFS 2010:800; Skolverket 
2018). I förskolan socialiseras barnen i enlighet med samhällets värde-
ringar och synsätt (Björk-Willén m. fl. 2013; Markström 2005) och prak-
tiken kan anses ge upphov till en ”institutionellt situerad normalitet” 
(Markström 2005, s. 216) med oskrivna regler för hur ett förskolebarn 
och förskoleförälder förväntas agera. Med anledning härav är det enligt 
studiens teoretiska utgångspunkter avgörande för integration och 
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inkludering att den svenska förskolan öppnar upp för, och tar hänsyn till, 
föräldrarnas och barnens erfarenheter, behov och deras kulturella och 
språkliga bakgrund. Vad som i sin tur avgör detta, om vi följer Penninx 
(2019), är hur pedagogerna, i sin roll som ”integratörer” (min beteckning 
på representanter för majoritetssamhällets institutioner) reagerar på 
skillnad och mångfald. 

I den här studien tolkas ”reaktioner på skillnad och mångfald” som 
relationen mellan pedagogernas uppfattningar av vad som utgör den 
svenska förskolans praktik (dvs. invanda praktiker och förhållningssätt), 
och vad som upplevs som nytt och olikt i mötet med de nyanlända barnen 
och föräldrarna, samt hur pedagogerna reagerar/svarar på detta. Som 
samlingsbegrepp för pedagogernas uppfattningar och reaktioner an-
vänds fortsättningsvis ”förhållningssätt”, som för omväxlings skull 
ibland även benämns ”hållning”. 

I studien riktas således ljuset mot pedagogernas förhållningssätt till 
det som upplevs som nytt och olikt i mötet med familjerna, och hur de 
navigerar mellan kontinuitet i invanda praktiker och förhållningssätt å 
ena sidan, och förändring och anpassning till det ”nya” i termer av bar-
nens och föräldrarnas behov, erfarenheter och språkliga- och kulturella 
bakgrund, å andra sidan. För att få syn på hur berättelserna speglar pe-
dagogernas förhållningssätt i ovan nämnda hänseende anlägger jag ett 
dialogiskt perspektiv.  Det är dels fråga om en undersökning av integrat-
ionsprocesser på individuell nivå avseende pedagogernas personliga er-
farenheter och uppfattningar, dels på institutionell nivå då pedagogernas 
berättelser ses som ett uttryck för förskolans praktik (De Fina 2020, se 
metod i kapitel 5). 

Dialogism 
Bakhtins dialogism-teori har sitt ursprung inom litteraturvetenskapen 
men anses ha bäring inom många andra fält (Holquist 1990), däribland 
utbildningsvetenskap (Matusov m. fl. 2019) och kulturpsykologi 
(Cresswell 2012). I analysen av pedagogernas berättelser tar jag hjälp av 
Bakhtins teorier om: 

1) Dialogiskt respektive monologiskt förhållningssätt för att förstå 
hur berättelserna speglar pedagogernas förhållningssätt till skill-
nad och mångfald i mötet med familjerna, och vilken hänsyn som 
tas till barnens och föräldrarnas perspektiv (artikel 1 och 2), 

2) Responsivitet för att förstå i vilken utsträckning berättelserna ut-
trycker att pedagogerna har svarat på barnens och föräldrarnas 
behov (framförallt artikel 2), och 
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3) Talgenrer och auktoritära diskurser för att förstå på vilket sätt 
pedagogernas invanda rutiner, praktiker och tankesätt spelar för 
roll för punkt 1 och 2 (artikel 2). 

En utgångspunkt för dialogism är att allt som människan gör, tänker och 
yttrar står i relation till, och ”svarar” på, vad hon erfarit innan, vad andra 
människor gör och uttrycker samt till kontextuella förhållanden 
(Bakhtin 1981, 1986). En annan central idé enligt dialogism är att vi alla 
erfar tillvaron från olika perspektiv eller “horisonter” beroende på fak-
torer så som tidigare erfarenheter, värderingar och socio-kulturella bak-
grunder (Bakhtin 1981). Det är samspelet mellan olika perspektiv som är 
kärnan inom dialogism, och som ett dialogiskt förhållningssätt öppnar 
upp för. Här avses inte endast samspelet mellan individer utan även 
samspelet mellan olika idéer, perspektiv, erfarenheter med mera 
(Bakhtin 1981, 1986). 

Eftersom ett dialogiskt förhållningssätt synliggör olikheter i perspek-
tiv mellan, och inom, individer, kan den resultera i spänningar mellan 
olika synsätt, värderingar och behov (Hong m. fl. 2017). I spänningen 
mellan olika perspektiv bor emellertid en kreativ kraft, menar Bakhtin, 
som möjliggör uppkomst av ny mening och förståelse. Ett dialogiskt för-
hållningssätt kan därför resultera i ny förståelse för individen så att hen 
vidgar sin ”horisont” (Bakhtin 1981). 

Det sagda ger för handen att relationen mellan ett jag (I) och andra 
(Other) är betydelsefull (Bakthin 1990). ”Otherness”, eller olikhet, ses 
som ett faktum mellan alla människor och ett dialogiskt förhållningssätt 
som en möjlighet att möta den andres perspektiv vilket kan skapa nya 
meningar till det man redan trodde sig veta (Bakhtin 1981). Av den an-
ledningen är enhetlighet eller konsensus varken medel eller mål inom 
dialogism. 

I kontrast till ett dialogiskt förhållningssätt står ett monologiskt för-
hållningssätt som karaktäriseras av att individen inte erkänner, efterfrå-
gar eller tar till sig andras synsätt eller perspektiv (Bakhtin 1984). Indi-
videns ”sanning” korsar eller kolliderar således inte dialogiskt med and-
ras perspektiv, och är därför inte öppen för ny förståelse. Utifrån ett mo-
nologiskt förhållningssätt talar personen till, snarare än med andra. 
Konsekvensen av ett monologiskt förhållningssätt blir att de uppfatt-
ningar och attityder som en individ har gentemot andra, och som inte 
konfronteras i ett dialogiskt utbyte, kvarstår i form av objektifierade bil-
der och stereotyper. I motsats mot det dialogiska förhållningssättet strä-
var det monologiska förhållningssättet efter enhet. 

Mot bakgrund av det ovan beskrivna kan ett dialogiskt förhållnings-
sätt hos förskolans pedagoger förväntas öppna upp för och möjliggöra 
att hänsyn tas till föräldrarnas och barnens perspektiv, medan ett 
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monologiskt förhållningssätt riskerar att pedagogerna utgår endast från 
sina invanda praktiker, det vill säga den svenska förskolans kulturellt och 
normativt bestämda sätt att fungera (se även nedan om talgenrer och 
auktoritära diskurser). 

Responsivitet förutsätter ett dialogiskt förhållningssätt. Att vara re-
sponsiv innebär att aktivt involvera sig i vad andra personer säger och 
gör genom att svara och reagera. Bakhtin menar att i avsaknad av re-
sponsivitet tar individen inte hänsyn till vad en händelse verkligen inne-
bär för den andre, vilket lämnar denne kvar i sitt eget personliga sam-
manhang, ”inom sina egna gränser” (Bakhtin 1981 s. 281, min översätt-
ning). Genom att undersöka hur pedagogernas berättelser speglar re-
sponsivitet kan jag undersöka i vilken mån pedagogerna anger att de tar 
hänsyn till barnens upplevelser och huruvida de svarar och reagerar på 
barnens behov. På så sätt belyses förutsättningarna för barnens inklude-
ring i förskolans praktik. 

Det dialogiska förhållningssättet öppnar upp för olika perspektiv, vil-
ket kan förväntas föranleda spänningar mellan pedagogernas responsivi-
tet å ena sidan, och de vanor, rutiner och förhållningssätt som ligger till 
grund för förskolans praktik, å andra sidan (Hong m. fl. 2017). De sist-
nämnda aspekterna av förskolans praktik kan, utifrån ett Bakhtianskt 
perspektiv, förstås som förskolans talgenrer och de auktoritära diskurser 
som råder där. 

En auktoritär diskurs förstås som en diskurs som påtvingar individer 
ett bestämt sätt att tänka, tala och agera baserat på en auktoritet som en 
tradition, ”en faders ord”, allmänt accepterade sanningar, den ”officiella 
linjen” med mera (Bakhtin 1981, s. 344–345). Den auktoritära diskursen 
är en monologisk diskurs som anser sig ha högre status än andra diskur-
ser och som inte tillåter att det skapas några flexibla eller kreativa vari-
anter av den (1981, s. 343). Den auktoritära diskursens motpart är den 
inre övertygande diskursen (Bakhtin 1981). När en individ utsätts för 
olika åsikter, värderingar eller perspektiv som kolliderar (dialogiskt) 
med varandra, och som ifrågasätter och utvärderar varandra, kan en inre 
övertygelse skapas som står i kontrast till den auktoritativa diskursen. 
Den övertygelsen kan i sin tur ligga till grund för en intern övertygande 
diskurs som befriar personen från de yttre ”sanningar” som den auktori-
tära diskursen påtvingar. 

För förskolans del kan auktoritära diskurser förstås som de tämligen 
fasta, uttalade och allmänt accepterade regler och rutiner som gäller för 
verksamheten. De motsvarar i sin tur det som Penninx (2019) beskriver 
som institutioners historiska och kulturellt bestämda sätt att fungera till-
lika Petriwskys (2014) hänvisning till de kulturellt förankrade riktlinjer 
som styr förskolans praktik. Dessa förväntas påverka pedagogernas re-
sponsivitet på olika sätt. Till exempel kan responsiviteten utmanas 
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genom att regler och rutiner inte är anpassade för de behov som nyan-
lända barn kan ha. Genom att använda konceptet inre övertygande dis-
kurser kan jag begripliggöra eventuella förändringar i pedagogernas följ-
samhet till de auktoritära diskurser som råder på förskolan, och som kan 
relateras till deras förmåga att svara på barnens behov. 

En talgenre (speech-genre) kan förstås som det särskilda sätt att tala, 
tänka och agera som gäller inom en gemenskap (Bakhtin 1986), eller som 
”det förkroppsligade uttrycket för en gemenskap” (Cresswell & Baerveldt 
2011, s. 267). I detta sammanhang överskrider begreppet ”tal” (i 
”tal”genre) ordets vanliga betydelse och används på ett bredare, mer ge-
nomgripande sätt, som innebär ett ”sätt att vara” (Cresswell och Baer-
veldt 2011, s 267, min översättning, kursiv stil i original). Cresswell & 
Baerveldt (2011) menar att talgenrer ska förstås som en gemenskaps so-
ciala ordning, som kommer till uttryck genom dess ”levda praktik” 
(Cresswell & Teucher 2011, s. 109). Denna lär sig individen förkroppsliga 
på ett tyst sätt så att den oreflekterat levs i enlighet med en upplevd nor-
mativitet om hur man ska tänka och agera (Cresswell och Baerveldt 
2011). Den sociala ordningen och dess praktik ifrågasätts sällan utan tas 
ofta förgivet av medlemmar inom gemenskapen (Bakhtin 1981, 1986; 
Cresswell & Baerveldt 2011). 

För att få syn på sitt deltagande denna ordning behöver man, enligt 
Bakhtin (1986, 1990) erhålla ett ”utifrån-perspektiv” (outsideness) på sig 
själv (jfr Cresswell och Baerveldt 2011). Ett sätt att uppnå ett sådant per-
spektiv är att uppleva ett brott, ”breech”, mot den ordning som råder, 
vilket sker när någon agerar på ett annat sätt än förväntat utifrån denna 
ordning (Cresswell 2012). Det gör det möjligt för individen att se tillbaka 
på sina egna handlingar och övertygelser som en ”outsider”, vilket avslö-
jar vad hen tidigare har tagit för givet. 

I relation till förskolan, kan pedagogernas uppfattningar och förvänt-
ningar på barn, föräldrar och vardagspraktiken förstås som ett uttryck 
för en upplevd normativitet som springer ur förskolans gemensamma 
ordning (jfr förskolans ”institutionellt situerad normalitet”, Markström 
2005). Den sociala ordningen kan anses motsvara de oskrivna regler och 
normer som enligt Penninx (2017) förekommer hos institutioner, liksom 
de normativa och kulturellt färgade antaganden som styr praktiken en-
ligt Petriwskyj (2014). Enligt Penninx (2019) och Petriwskyj (2014) kan 
normativa antaganden utmana integration och inkludering om inte pe-
dagogerna kritiskt reflekterar över sin bundenhet till dessa och tar hän-
syn till barnens faktiska erfarenheter, bakgrund och behov. En sådan re-
flexivitet hos pedagogerna kan begripliggöras genom att laborera med 
Bakhtins idéer om ”utifrån-perspektiv”. 
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Kapitel 5. Metod 
Forskningsprocessen har tagit form efter hand, och har bedrivits med ett 
deltagar-orienterat, narrativt fokus där engagemanget har bestått i att 
förstå vad pedagogerna berättar om, snarare än hur (De Fina 2020; 
Squire 2008). 

Praktikers narrativ utifrån ett dialogiskt perspektiv 
En övergripande metodologisk utgångspunkt är att berättelser, eller nar-
rativ, är meningsfulla och den narrativa formen är en naturlig del av hur 
vi människor skapar mening och förstår tillvaron (Andrews 2021; Bruner 
1990; Holquist 1990; Squire 2008). I den här studien är narrativen emel-
lertid inte vilka berättelser som helst, utan de anses uppstå ur, och for-
mas av, förskolans praktik enligt förhållningssättet narrativ-som-prakti-
ker (De Fina 2020). Det innebär att en praktik ger upphov till olika sätt 
att tänka och agera hos de som verkar inom den, vilket kommer till ut-
tryck i deras narrativ. 

Enligt förhållningssättet narrativ-som-praktiker inkluderar en prak-
tik två till synes motsatta krafter: En stabil kraft som innebär att indivi-
ders sätt att tänka och agera formas av de rutiner, regler, antaganden och 
synsätt som ligger till grund för praktiken å ena sidan, och individers 
agentskap och kreativitet som skapar nya strukturer och tankesätt, å 
andra sidan. När man studerar narrativ-som-praktik bör man enligt De 
Fina (2020) ägna kritisk uppmärksamhet åt dessa två krafter och hur de 
interagerar i de narrativ som utvecklas. 

En annan princip som gäller enligt ifrågavarande förhållningssätt, 
och som har väglett materialinsamlingen, är principen ”från botten upp” 
(from bottom up, De Fina 2020). Det betyder att forskaren tar utgångs-
punkt i en omsorgsfull observation av vad deltagarna säger och gör, i 
stället för att utgå från teoretiska/metodologiska modeller och under-
söka narrativen ”uppifrån”. Detta kräver, enligt De Fina, ett etnografiskt 
engagemang, där forskaren sätter sig in i informanternas situation för att 
erhålla en deltagar-orienterad förståelse av hur berättandet är organise-
rat och hur informanterna hanterar relationer och sociala kategorier. 
Särskilt betydelsefullt är att forskaren är uppmärksam på uppkomsten 
av narrativa mönster av förändring och utveckling i berättandet och intar 
en reflexiv hållning. Vidare bör uppmärksamhet fästas på anknytningen 
(connectivity) mellan olika narrativ, och narrativens anknytning till 
rums- och tidsdimensioner. 

För att undersöka hur narrativen knyter an till varandra och till tid 
och rum tar studien även i metodologiskt avseende hjälp av Bakhtins 
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dialogism-teori (1981). Dialogism begränsar sig enligt Bakhtin inte end-
ast till turtagning i konversationer utan anses genomsyra hela det 
mänskliga livet; alla relationer och alla mänskliga uttryck (Bakhtin 1984, 
s. 40; Cresswell & Baerveldt 2011). Som tidigare nämnts (se Teoretiska 
utgångspunkter, kapitel 4) innebär dialogism att allt som människan gör, 
tänker och yttrar står i relation till, och ”svarar” på, vad hon erfarit innan, 
vad andra människor gör och uttrycker samt till omgivande förhållan-
den, diskurser med mera (Bakhtin 1981, 1986).  

I den här studien gör sig dialogism gällande både i relation till vad 
pedagogerna upplevde då, och vad de berättar om det upplevda nu (un-
der intervjun). Det då upplevda förstås som ett svar på vad pedagogerna 
dessförinnan erfarit, de synsätt och värderingar de tillägnat sig och den 
lokala kontexten. Det nu berättade är i sin tur ett svar på deras upplevelse 
då i ljuset av vad de vet nu, och på vad andra yttrar under intervjun och 
omgivande förhållanden (Marková m. fl. 2007). Dessutom möjliggör den 
dialogiska relationen mellan Jag och Andra att pedagogernas upplevel-
ser av mötet med familjerna synliggör barnens och föräldrarnas röster. 

Urval 
Idén till forskningsprojektet föddes när jag uppmärksammade att lands-
bygdskommuner var de kommuner (förutom pendlingskommuner nära 
mindre tätort) som hade tagit emot högst andel nyanlända barn i sina 
förskolor under 2016 (Skolverket 2017). Därför tog jag kontakt med 
barn- och utbildningsförvaltningen i en landsbygdskommun som i sin 
tur förmedlade kontakten med kommunens förskolor. Jag informerade 
om att jag sökte intresserade förskolor som hade tagit emot ett ökat antal 
nyanlända familjer under senare år, och gärna förskolor som hade liten 
erfarenhet av att arbeta med migrerade familjer sedan tidigare men att 
det inte var något krav (strategiskt urval, Wibeck 2010). Fem förskolor 
anmälde intresse varav tre valdes ut för att de låg utanför centralorten 
och därför förväntades ha mindre erfarenhet av språklig och kulturell 
mångfald. 

Förskolorna är belägna i tre olika samhällen utanför kommunens cen-
tralort, av vilka två har cirka 1000 invånare och en cirka 3000 invånare 
(mer uppgifter om kommunen finns i Bakgrund, kapitel 2). Befolk-
ningstätheten är i stort sett densamma för respektive samhälle, runt 
700/km2 (SCB 2021b). Avståndet till centralorten varierar mellan cirka 
10 km till 20 km från respektive samhälle och det finns allmänna kom-
munikationer till centralorten från alla platser. 

I de två minsta samhällena finns en kärna med bebyggelse där det 
finns bostadshus, några få offentliga inrättningar och mycket begränsad 
service. Dessa samhällen har en förskola och en grundskola vardera. 
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Därutöver finns ett folkets-hus, en idrottsplats, en mack och en butik 
(även hälsocentral i ett av samhällena). Båda samhällena är bruksorter 
och har industrier som erbjuder arbetstillfällen. 

I det största samhället finns en större kärna av bebyggelse och ett 
större utbud av service, butiker och aktiviteter jämfört med övriga. Här 
finns bland annat en kommunal förskola, nattomsorg och två kommu-
nala grundskolor (Fkl-6 respektive 7–9), men även privata försko-
lor/skolor. 

Alla tre samhällen präglas av att naturen är närvarande i miljön. För-
skolorna i de två minsta samhällena har skogen inpå knuten. Upptag-
ningsområdena för förskolorna är mycket vidsträckt varvid ingår famil-
jer bosatta i mycket gles befolkade områden. Uppskattade aktiviteter är 
jakt, fiske, vandring, klättring och övriga friluftsaktiviteter. Det finns id-
rottsföreningar och samhällsföreningar som är aktiva i att utveckla byg-
den och skapa trivsel. Föreningarna initierar till exempel barn- och ung-
domsaktiviteter, sköter om fotbollsplaner och badstränder, och är aktiva 
parter i kommunens landsbygdsutvecklingsarbete. Landsbygdsutveckl-
ing är en fråga som kommunen arbetar aktivt med. Det finns en lands-
bygdsutvecklare som i samverkan med föreningar och boende i ifrågava-
rande samhällen genomför utvecklingsdialoger och förbättringsprome-
nader för att identifiera orternas behov av utveckling. 

I studien deltog totalt 13 pedagoger, med viss variation avseende hur 
många och vilka som deltog vid respektive intervjutillfälle (se bilaga 1). 
Fokusgrupperna bestod av 3 – 5 deltagare (förutom vid ett tillfälle då 
endast två deltog) som arbetade på olika avdelningar på respektive för-
skola. Av deltagarna var 11 förskollärare, en var barnskötare och en var 
socialpedagog. Samtliga deltagare var kvinnor, hade svensk bakgrund 
och relativt lång erfarenhet av att arbeta i förskolan; nio mellan 20–30 
år; tre mellan 10–20 år och en mellan 1–5 år. Flertalet pedagoger var 
bosatta i det samhälle där förskolan var belägen, men hade under sitt 
arbetsliv arbetat på olika förskolor i kommunen. Ett fåtal pedagoger hade 
arbetat i andra kommuner och/eller i andra sammanhang så som skola 
eller behandlingshem. 

Under första intervjuomgången framkom att de flesta informanter (9 
av 13) hade valts ut av rektor utifrån att de nyligen deltagit i den kompe-
tensutvecklingsinsats som kommunen hade genomfört inom ramen för 
Skolverkets samverkansprojekt (se Bakgrund, kapitel 2). Den avsåg fem 
dagars utbildning i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, inklusive 
en dag i interkulturalitet. Deltagarna hade i uppgift att efter utbildningen 
handleda sina kollegor i arbetssättet. 

På förskola A deltog tre informanter under intervjuomgång 1 och 2, 
och två under intervjuomgång 3. Förskola A hyser ca 70 barn, fördelade 
på fem avdelningar. Förskolan hade ingen eller mycket liten erfarenhet 
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av att ta emot migrerade barn och föräldrar innan 2015. Mellan 2015 och 
2018 ökade andelen barn som var födda utomlands från 3,5 till 12 pro-
cent (SCB 2015–2017). Ser man även till barn födda i Sverige med för-
äldrar födda utomlands ökade den andelen från 3,5 till 14 procent mellan 
2015 och 2019 (SCB 2019). 

På förskola B deltog tre informanter under intervjuomgång 1, och fyra 
under de följande intervjuomgångarna. Förskola B hyser ca 70 barn, för-
delade på fem avdelningar. Förskolan hade ingen eller mycket liten erfa-
renhet av att ta emot migrerade barn och föräldrar innan 2015. Mellan 
2015 och 2018 ökade andelen barn som var födda utomlands från 4 till 
21 procent (SCB 2015–2017). Lägger man till barn födda i Sverige med 
båda föräldrarna födda utomlands ökade andelen från 4 till 45 procent 
mellan 2015 och 2019 (SCB 2019). 

Den övervägande delen nyanlända familjer som mottogs på förskola 
A och B under 2015/2016 hade arabiska som modersmål men det före-
kom även familjer som talade somaliska och tigrinja. 

På förskola C deltog fem informanter under intervjuomgång 1 och fyra 
under de följande intervjuomgångarna. Förskolan hyser cirka 150 barn, 
fördelade på 10 avdelningar. Förskolan hade erfarenhet sedan tidigare 
av att ta emot nyanlända familjer samtidigt som den endast tog emot ett 
fåtal barn under 2015/2016. Detta föranledde att andelen barn födda ut-
omlands minskade på förskolan mellan 2015 och 2018, från 10,5 till 7,5 
procent (SCB 2015–2018). Räknar man dock med barn födda i Sverige 
med föräldrar födda utomlands ökade andelen mellan 2015 och 2019 
från 14 till 27 procent under 2019 (SCB 2019). 

Fokusgruppsintervjuer med tre landsbygdsförskolor 
Fokusgruppsintervjuer valdes som insamlingsmetod då de förväntades 
ge en djup och mångfacetterad bild av de utmaningar och möjligheter 
som mottagandet av nyanlända familjer har medfört för pedagogerna. 
Fokusgruppsintervjuer möjliggör nämligen att informanter kan dela och 
diskutera sina erfarenheter med varandra, och därigenom stimuleras till 
fördjupade reflektioner och tolkningar av händelser och processer (Par-
ker & Tritter 2006; Wibeck 2010). Ur ett dialogiskt perspektiv innebär 
fokusgruppsintervjun ett forum där informanterna svarar på varandras 
upplevelser och uppfattningar på ett sätt som synliggör de olika ”röster” 
som finns, vilket ofta resulterar i ett rikt material (Marková m. fl. 2007). 

En utmaning när det gäller fokusgruppsintervjuer är svårigheten att 
veta i vilken grad informanternas uppfattningar är influerade av övriga 
deltagares, eller av vad som är socialt accepterat att säga. Det finns också 
utmaningar med att vissa deltagare kan dominera samtalet medan andra 
sitter tysta (Kidd & Parshall 2000; Parker & Tritter 2006). 
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Säkerheten i resultatet från fokusgrupper ökar genom att genomföra 
intervjuer med flera grupper och med samma grupp mer än vid ett till-
fälle, gärna i en serie (Kidd & Parshall 2000; Parker & Tritter 2006). 
Därför bestämdes att varje fokusgrupp skulle intervjuas vid tre tillfällen 
vardera. Upplägget möjliggör iakttagelser av huruvida resonemang och 
uppfattningar återkommer mellan olika grupper och mellan olika inter-
vjutillfällen. Det ger också förutsättningar att följa upp resonemang och 
fördjupa diskussioner liksom att erhålla en god kännedom om interakt-
ionen i grupperna (Kidd & Parshall 2000; Parker & Tritter 2006). 

Under 2020 och 2021 genomfördes tre intervjuomgångar på vardera 
förskolan. Den första genomfördes på respektive förskola medan de två 
följande genomfördes digitalt (se nedan). Alla intervjuer spelades in på 
video. Anledningen till valet av video-inspelning var att fånga upp även 
icke-verbal kommunikation samt att förenkla en identifiering av vem 
som talade (Wibeck 2010). Under den första intervjuomgången gjordes 
även ljudupptagning via mobiltelefon för att säkerställa ljudkvaliteten. 

Intervjuomgång 1 
Intervjuomgång 1 inleddes med en presentation av syftet med studien. 
Några ord nämndes också om att en fokusgruppsintervju var tänkt som 
ett öppet och flexibelt samtal där deltagarna gärna fick respondera på 
varandras uttalanden och diskutera frågorna tillsammans (Wibeck 
2010). En intervjuguide hade utformats som användes som inspiration 
under intervjusituationen (bilaga 2). Under intervjuerna i förskola A och 
B uppmärksammades att pedagogerna uttryckte sig på ett sätt som indi-
kerade att en stor förändring hade skett i deras upplevelse att ta emot 
och arbeta med nyanlända barn och föräldrar. För att förstå varför en 
förändring skett och på vilket sätt den gjorde sig gällande i praktiken 
ställdes komparativa följdfrågor till pedagogernas redogörelser, i stil 
med: ”är det en skillnad mot hur ni gjorde/tänkte från början” och ”var-
för tror ni att ni gör annorlunda idag”?  Dessa frågor ställdes även på 
förskola C. 

Intervjuomgång 2 
Inför intervjuomgång 2 transkriberades de första intervjuerna. Efter en 
genomläsning av transkriptionerna beslutades att narrativen om föränd-
ring skulle ligga till grund för fördjupade frågor under kommande inter-
vju, men nu med fokus på barngruppens förändring. Under den första 
intervjuomgången var det nämligen förändringen i relation till föräld-
rarna som framför allt kom i fokus. 

Därutöver översändes ett stimulimaterial till pedagogerna för genom-
läsning inför intervjutillfället (Wibeck 2010). Materialet var Kamoufle-
rad försvenskning av Ehn (1993). Texten speglar hur pedagogerna 
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oreflekterat fostrade till ”svenskhet” på förskolor i Botkyrka på 80-talet 
– förskolor där majoriteten av familjerna hade migrationsbakgrund. Det 
valdes ut med tanke på att den speglar ett ”gammalt” sätt att förhålla sig 
till kulturell mångfald på en plats som karaktäriseras av mångfald. Tan-
ken var att pedagogerna skulle kunna relatera till detta och stimuleras 
till reflektion avseende hur deras förhållningssätt liknar eller avviker 
från detta. Stimulimaterialet förväntades således att hjälpa pedagogerna 
rikta uppmärksamheten mot ämnet för intervjun, samt att skapa en ge-
mensam kommunikativ grund (Hydén & Bülow 2003; Törrönen 2002; 
Wibeck 2010). En ny intervjuguide utformades som vävde ihop aspekter 
som hade diskuterats under tidigare intervjuomgång med frågor kopp-
lade till texten (bilaga 3). 

Under denna och nästkommande intervjuomgång genomfördes inter-
vjuerna digitalt via Starleaf. Anledningen till detta var situationen avse-
ende Covid -19 som gjorde att förskolorna var stängda för utomstående 
besökare under senare delen av hösten 2020 och våren 2021. Ingen 
större skillnad noterades gällande hur intervjun förflöt digitalt jämfört 
med på plats (jfr Thunberg & Arnell 2021). Den upplevelsen beror san-
nolikt på att intervjuomgång 1, som genomförts på plats, hade etablerat 
grunden för gruppernas samtalskultur (Parker & Tritter 2006).  

Intervjuomgång 3 
Inför intervjuomgång 3 transkriberades intervjuerna från intervjuom-
gång 2. Vid en genomgång av de hittills genomförda intervjuerna gjordes 
bedömningen att studien skulle tjäna på att samla in konkreta exempel 
från pedagogernas vardag om hur de hanterade frågor om inkludering i 
barngruppen. Med detta som syfte, gjordes ett mail-utskick till pedago-
gerna där de ombads reflektera över ”hur integrationen mellan de fler-
språkiga barnen och de svenskspråkiga barnen fungerar”. Pedagogerna 
gavs i uppdrag att utifrån denna frågeställning ”identifiera situationer 
när ni intervenerar (och hur), och när ni inte gör det.” Under intervju-
erna diskuterades dessa situationer. 

Den narrativa produktionen i fokusgrupperna 
Fokusgruppsintervjuerna hade olika karaktär på de olika förskolorna. På 
förskola A och B var pedagogernas upplevelse av förändring ett framträ-
dande tema. Pedagogerna hade ofta gemensamma referenser till kon-
kreta händelser och erfarenheter vilka utgjorde grund för diskussion-
erna. De jämförande frågorna från min sida (”är det skillnad från…”) re-
sulterade i en utforskande och reflexiv process där pedagogerna försökte 
sätta ord på skillnaden mellan då och nu, på ett för dem nytt sätt. Peda-
gogerna bekräftade och svarade på varandras upplevelser, och 
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utvecklade sina utsagor till största delen gemensamt. I vissa fall fick pe-
dagogerna under sitt berättande gemensam syn på aspekter som hade 
förändrats i deras uppfattningar och upplevelser, som de inte hade varit 
medvetna om innan intervjun, och som gav dem nya insikter. Man kan 
därför säga att intervjuerna hade en transformerande dimension – ”a 
story not yet told” (Squire 2008, som hänvisar till Ricouer 1991:30). Det 
vill säga, intervjuerna föranledde (också) en förändringsprocess hos pe-
dagogerna.  

När nya berättelser under en intervju utvecklas på så sätt som skedde 
kan man tala om intervjun som en ”narrative production site” (Czar-
niawska 2004, s. 53). Motsatsen är en intervju där intervjuaren delges 
narrativ som informanterna redan tidigare har format (ibid.).  

Iögonfallande var den höga grad av överensstämmelse när det gäller 
den beskrivna gruppdynamiken mellan förskola A och B liksom den sam-
stämmighet som rådde i pedagogernas uppfattningar både inom och 
mellan fokusgrupperna. 

Fokusgruppsintervjuerna på förskola C präglades av en annan typ av 
kommunikativ aktivitet än förskola A och B (Marková m. fl. 2007). För-
ändring var inte här något framträdande tema, varken sett till narrati-
vens innehåll eller intervjuprocessen i sig. Diskussionerna rörde sig i 
högre utsträckning än i övriga förskolor på en allmän, retorisk nivå, med 
färre referenser till konkreta situationer och gemensamma erfarenheter. 
Dessutom var interaktionens dialogiska karaktär mer ”multivoiced” 
(Marková m. fl. 2007) eller ett uttryck för ”polyphony” enligt Bakhtins 
vokabulär (1984). Det betyder att pedagogernas oftare än i förskola A och 
B uttryckte skilda uppfattningar. 

En anledning till skillnaden i dynamik mellan förskolorna kan vara att 
pedagogerna i förskola C, som är dubbelt så stor som A och B, inte har 
arbetat lika nära varandra och saknar gemensamma erfarenheter på det 
sätt som var fallet för övriga grupper. Deltagarna var också något fler än 
övriga grupper, vilket kan påverka känslan av samhörighet hos delta-
garna (Wibeck 2010). En annan anledning har att göra med att upplevel-
sen i sig att arbeta med nyanlända familjer skilde sig åt mellan försko-
lorna (se artikel 2 och Diskussion, kapitel 7). 

Det finns både för- och nackdelar med båda typer av gruppkonstellat-
ioner. En mindre, redan existerande grupp där samhörigheten är hög 
kan göra att deltagarna vågar dela med sig av även känsliga uppgifter. 
Samma omständigheter riskerar leda till att deltagarna inte vågar ut-
trycka motsatta uppfattningar. En större grupp, som präglas av högre 
grad av anonymitet, möjliggör att deltagarna kan kliva ur sina vardagliga 
roller, vilket kan göra att det är lättare att framföra skilda åsikter. Sam-
tidigt kan avsaknaden av den tillit som präglar en mindre grupp med 
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nära kollegor riskera att deltagarna inte vågar vara ärliga i känsliga frå-
gor (Wibeck 2010). 

Forskarens roll 
Även min roll under intervjuprocessen var av stor betydelse för hur och 
vilka narrativ som utvecklades (Andrews 2021). Eftersom jag drevs av en 
deltagarorienterad förståelse (jfr De Fina 2020), stimulerade jag aktivt 
pedagogernas reflektioner, bland annat genom mina frågor om skillna-
den mellan nu och då. Jag bad även pedagogerna utveckla sina berättel-
ser för att jag skulle förstå innebörden i deras upplevelser. Mitt delta-
gande kan därför liknas vid ”active narrative interviewing” (Squire 2008, 
s. 49). Det innebär att intervjuaren engagerar sig aktivt i interaktionen 
med informanterna på ett sätt som sträcker sig mot vad som kan liknas 
vid en konversation eller samforskning. Snarare än att mitt engagemang 
resulterade i givna svar på mina frågor, bidrog det till en reflexivitet hos 
pedagogerna som i förlängningen öppnade upp för de narrativ som tog 
form. 

Trots att det öppna och reflexiva klimatet i grupperna gjorde pedago-
gerna trygga att avslöja utmaningar i termer av osäkerhet och brister i 
deras förhållningssätt, kan det inte uteslutas att det kvarstår problem 
som de inte var bekväma att adressera i relation till mig i min roll som 
forskare, eller i relation till varandra i egenskap av nära kollegor (Kvale 
1997; Wibeck 2010). 

Designens betydelse för datainsamlingen 
Det faktum att jag fick möjlighet att träffa grupperna flera gånger har 
gynnat både materialinsamling och analys. Eftersom pedagogerna i för-
skola A och B refererade till gemensamma upplevelser och erfarenheter 
var det inte alltid enkelt att förstå betydelsen av deras berättelser (jfr Wi-
beck 2010 om existerande grupper). Exempelvis förstod jag inte förrän 
under intervjuomgång 3 innebörden i en konkret händelse som kom att 
utgöra ett centralt narrativ i resultatet i artikel 2. Händelsen hade 
nämnts i båda de två tidigare intervjuomgångarna men hade inte förrän 
under den sista intervjun satts i ett sammanhang som gjorde att jag för-
stod dess innebörd. Även i övrigt fyllde serien intervjuer en viktig funkt-
ion när det gäller att bekräfta och fördjupa resonemang från tidigare till-
fällen (Kidd & Parshall 2000; Parker & Tritter 2006). 

Något som jag fann hjälpsamt, och som höjer trovärdigheten i resul-
tatet (Kidd & Parshall 2000) var att det tillkom två informanter under 
intervjuomgång 2 (en i förskola A och en i B). Utan att ha blivit introdu-
cerade till vad som diskuterats vid föregående intervjutillfälle, bekräf-
tade dessa informanter de mest centrala aspekterna i övriga 
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informanters tidigare förändringsnarrativ. Dessa aspekter var kopplade 
till personliga och emotionellt laddade upplevelser vilka inte bedömdes 
utgöra en del av ett gemensamt redan format narrativ. 

Analys 
Inom narrativ forskning är det inte alltid helt klart vad som utgör ”datan” 
(Andrews 2021). I min studie utgör berättelser som samlats in datan, 
medan narrativen är berättelser som identifierades i datan under kod-
ningen, som i sin tur låg till grund för analysen. Dessutom kan min tolk-
ning av narrativen och hur jag skrivit fram den i resultatet anses skapa 
ett nytt narrativ (Czarniawska 2004). 

När intervjuerna från intervjuomgång 1 och 2 hade genomförts, tran-
skriberades intervjuerna ordagrant. Av transkriptionerna framgick att 
materialet i sin helhet var rikt. Det framgick vidare att det fanns mycket 
att beakta gällande föräldrarna medan berättelserna om barnen inte var 
lika tydligt framträdande. Jag valde därför att tredje intervjuomgången 
skulle fokusera på barnen och beslutade samtidigt att påbörja analysen 
redan efter intervjuomgång 2. 

Först kodades datan i mindre enheter där enheterna skildrade olika 
typer av narrativ (Leech och Onwuegbuzie 2008). Detta gjordes med 
hjälp av ett datorstött kvalitativt dataanalysprogram, MAXQDA. Koder 
som förekom var bland annat barngruppen, samverkan med föräldrarna, 
språkstöd, utmaningar och strategier för att hantera dessa, upplevelser 
vid familjernas ankomst, och förändring av förhållningssätt och prakti-
ker. Kodningen bekräftade den preliminära bilden av att berättelserna 
om föräldrarna var mer framträdande i materialet än de om barnen. 

I nästa steg organiserades de kodade narrativen i olika kategorier i 
sökandet efter teman. Tematiska kartor användes för att undersöka hur 
de olika narrativen hängde ihop; fanns det gemensamma mönster, vad 
återkom och vad skiljde sig åt mellan grupperna och mellan olika narra-
tiv (De Fina 2020; Kid & Parshall 2000). 

Det mest framträdande temat som identifierades var den förändring 
som pedagogerna upplevde hade skett i deras uppfattningar, förhåll-
ningssätt och praktiker. Denna förändring såg jag som en fråga om in-
tegrationsprocesser. Det övergripande temat benämndes därför integ-
ration av nyanlända familjer. Detta tema hade i sin tur två underteman; 
1) integration av föräldrarna, och 2) inkludering av barnen. Efter inter-
vjuomgång 3, som fokuserade på inkludering av barnen, sammanfördes 
de narrativ som identifierats från denna intervjuomgång med övriga nar-
rativ under tema 2. 

Analysarbetet bestod inledningsvis av en induktiv analys av hur olika 
narrativ var relaterade till varandra och till tid. Syftet med analysen var 
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att utröna hur pedagogerna hade ”svarat” på olika händelser och på sina 
egna reaktioner och erfarenheter över tid, vilket ligger i linje med såväl 
dialogism (Bakthin 1981, 1986) som förhållningssättet narrativ-som-
praktiker (De Fina 2020). En drivkraft i analysen var att förstå och 
åskådliggöra olika narrativa förlopp i termer av sekvensering, progress-
ion, transformering och upplösning (Squire 2008). Till detta lades en 
analys av vad narrativen uttryckte i form av kontinuitet, det vill säga vad 
pedagogerna beskrev inte hade förändrats. Således innefattades en ana-
lys av både praktikens föränderliga och stabiliserande krafter (De Fina 
2020). Under analysprocessen identifieras också dialogiska spänningar 
i narrativen i det att pedagogerna balanserade mellan olika uppfatt-
ningar, värden, behov och praktiker (Hong m. fl. 2017). Analysen inklu-
derade en undersökning av hur pedagogerna hanterade dessa spän-
ningar, vilket kan jämföras med en analys av hur praktikens stabilise-
rande respektive föränderliga krafter interagerar i narrativen (De Fina 
2020).  

Tanken att använda Bakhtins dialogism-teori för att analysera berät-
telsernas innehåll växte fram under analysens gång. Den ursprungliga 
anledningen till att jag började orientera mig i Bakhtins teori var för att 
jag sökte efter metodologiska utgångspunkter för att förstå hur pedago-
gernas narrativ var relaterade till varandra och till deras tidigare erfaren-
heter. Under läsningen slogs jag emellertid av hur väl hans resonemang 
om monolog och dialog stämde in på vissa centrala narrativ avseende 
beskrivning av pedagogernas förändringsprocess. Därmed föddes tan-
ken på att använda Bakhtins idéer och begrepp i en deduktiv analys av 
berättelsernas innehåll. 

Den deduktiva analysen påbörjades efter det att grunddragen i de 
olika narrativa förloppen hade skrivits fram och intensifierades i slutfa-
sen av färdigställandet av artiklarnas resultatdel. Den bestod i att analy-
sera vad narrativen uttryckte i termer av monologiskt respektive dialo-
giskt förhållningssätt, responsivitet och relationen till förskolans sociala 
ordning och auktoritära diskurser (se Teoretiska överväganden, kapitel 
4). 

Etiska överväganden 
Den deltagar-orienterade förståelse som jag har försökt eftersträva vär-
nar också den etiska känslighet som en forskare ska visa (Andrews 2021). 
Vidare har jag i artiklarnas resultatdel använt citat som jag anser levan-
degör pedagogernas uppfattningar, och ligger så nära pedagogernas egna 
uttryckssätt som möjligt. 

Den deduktiva tolkning som gjordes i analysens slutskede föregicks 
av noga överväganden av pedagogernas egna upplevelser. En deduktiv 
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analys innebär emellertid alltid att ta ett steg ifrån pedagogernas egen 
tolkning (Fay 1996). Det som då blir viktigt är att grunda tolkningarna i 
de distinktioner och uttryck som informanterna själva använder, något 
som jag har strävat efter i analysen (ibid.). 

I övrigt har jag följt Vetenskapsrådet rekommendationer när det gäl-
ler forskningsetik (2017). I samråd med förskolornas rektorer beslutades 
att samtliga pedagoger på förskolorna skulle få ett informationsbrev om 
forskningsprojektet (bilaga 4) och att de därefter skulle anmäla intresse 
att delta i studien till rektor. I breven lämnades information om hur pe-
dagogernas berättelser skulle komma att hanteras, bland annat att 
materialet skulle avidentifieras och att obehöriga inte skulle ha möjlighet 
att ta del av det. Informationsbrevet lämnades även ut under intervju-
erna till de informanter som deltog i dessa. Inför intervjuerna inhämta-
des också informanternas skriftliga samtycke att delta i forskningspro-
jektet samtidigt som de informerades om möjligheten att när som helst 
avbryta sitt deltagande.  

En särskild fråga som uppstår i mitt forskningsprojekt är frågan om 
informanternas anonymitet i geografiskt mindre eller avgränsade sam-
hällen. Trots att informanterna ges fingerade namn, kan det vara möjligt 
att i mindre samhällen länka samman till synes ofarliga delar av inform-
ation och fastställa en deltagares identitet (Sim & Waterfield 2019). Av 
den anledningen ändrade jag informanternas fingerade namn mellan ar-
tikel 1 och 2, och har varit noga med att inte uppge kommunens namn. 
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Kapitel 6. Resultat 
I studien ingår två artiklar. Den första artikeln undersöker integrations-
processer som kommer till uttryck i pedagogernas berättelser om deras 
samverkan med föräldrarna. Den grundas på data från de två första in-
tervjuomgångarna. Den andra artikeln belyser barnens inkludering uti-
från pedagogernas berättelser om hur de tog emot och introducerade 
barnen i förskolans verksamhet. Artikel 2 grundas på data från samtliga 
tre intervjuomgångar. I det följande sammanfattas artiklarna var för sig, 
varefter de diskuteras gemensamt i kapitel 7. 

Artikel 1: On the way towards integration? From 
monologic to dialogic encounters in Swedish rural 
preschools. 
Syftet med artikeln är att belysa integration utifrån pedagogers berättel-
ser om sina erfarenheter av samarbete med nyanlända familjer, där både 
familjerna och pedagogerna kan anses vara ”noviser” på integration: fa-
miljerna utifrån att de är nya i samhället, och pedagogerna utifrån att de 
är nya i sin roll som ”integratörer”. 

Pedagogernas berättelser samlades in vid sex fokusgruppsintervjuer 
på tre förskolor under 2020. Den teoretiska utgångspunkten utgjordes 
av Penninx (2019) teori om integration, och fokuserar på pedagogernas 
reflektioner över deras reaktioner på skillnad och mångfald. För att läsa 
ut dessa aspekter ur pedagogernas narrativ användes Bakhtins dia-
logism-teori, med fokus på hans idéer om monologiskt versus dialogiskt 
förhållningssätt (1981, 1984). 

I analysen identifierades integration som ett övergripande tema (se 
metod, kapitel 5), varav integration i mötet med föräldrarna var ett un-
dertema. Analysprocessen bestod i att induktivt undersöka narrativens 
anknytning till förändring respektive kontinuitet när det gällde pedago-
gernas samverkan med föräldrarna (De Fina 2020; Bakhtin 1986). Där-
efter analyserades narrativen deduktivt med hjälp av Bakhtins diago-
lism-teori (1981, 1984). 

Resultatet visar att pedagogerna beskriver en förändring i termer av 
en rörelse från ett monologiskt till ett dialogiskt förhållningssätt i relat-
ion till föräldrarna. Pedagogerna beskriver att de initialt upplevde rädsla 
inför det okända som föräldrarna representerade, och hyste en uppfatt-
ning av ”vi och dom”. Det förekom även stereotypa föreställningar om 
föräldrarna. När pedagogerna väl kom nära föräldrarna förändrades de-
ras uppfattningar såtillvida att föräldrarna upplevdes ”precis som oss” 
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och inkluderades så småningom i den breda kategorin förskoleföräldrar, 
och således i förskolans ”vi”. De monologiska bilderna av ”de Andra” ut-
manades således av den dialogiska relation som sedermera utvecklades 
till föräldrarna. 

Pedagogerna beskriver vidare att det var en stor utmaning att samar-
beta med föräldrarna utan att kunna kommunicera medelst ett gemen-
samt språk. Situationen förändrades i och med att förskolan anlitade 
språkpraktikanter (som hade samma modersmål som föräldrarna). 
Emellertid utmanades pedagogernas förväntan om att språkpraktikan-
terna kunde reda ut missförstånd och förmedla information till föräld-
rarna då de missade att identifiera de sociala och kulturella meningar 
som ligger inbäddat i språket. Genom att pedagogerna så småningom tog 
hänsyn till att språkpraktikanterna saknade erfarenhet av svensk försko-
lan, och således inte på egen hand kunde förmedla den svenska försko-
lans normer och värden till föräldrarna, förändrade de språkpraktikan-
ternas roll. I stället för att språkpraktikanterna själva ansvarade för kom-
munikationen med föräldrarna, återupptog pedagogerna sin profession-
ella roll i dialogen med föräldrarna, varvid språkpraktikanterna agerade 
tolk. Förståelsen som pedagogerna utvecklade för språkets sociala inne-
börd och språkpraktikanternas situation tolkas som en rörelse från ett 
monologiskt till ett dialogiskt förhållningssätt. 

Vidare visar pedagogernas narrativ att det skett en förändring av de-
ras förväntningar på föräldrarna. Initialt var deras inställningen att ”så 
här fungerar det och nu behöver ni anpassa er”. Efter hand insåg de 
emellertid att föräldrarna inte förstod vad som förväntades av dem, vil-
ket resulterade i en ökad betoning på att mötas, tala med, och förstå 
varandra. Berättelserna redogör således för en förändring från ett mono-
logiskt till ett dialogiskt förhållningssätt som innebar att pedagogerna 
gjorde rum för de nyanlända föräldrarnas perspektiv. 

Genom dialogen med föräldrarna kom pedagogerna till insikt om att 
föräldrarna saknade erfarenhet av, och kunskap om, de sociala och kul-
turella koder som ligger inbäddade i den svenska förskolepraktiken. 
Denna dialog stöddes genom en föräldra-aktiv introduktion som en av 
förskolorna hade initierat, under vilken pedagogerna fick möjlighet att 
informera sig om familjernas bakgrund och barnens livsvillkor. Dialogen 
resulterade inte bara i att pedagogerna fick större förståelse för familjer-
nas situation utan också i att de fick syn på sig själva och insåg att deras 
förväntningar på förskoleföräldrar inte var kulturellt neutrala. 

När det gäller frågan om att möta upp och anpassa praktiken efter 
föräldrarnas önskemål och behov, skedde det bland annat gällande mat 
och religiösa preferenser men inte gällande dagliga rutiner eller de de-
mokratiska värden som läroplanen grundar sig på. 
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De dialogiska möten som växte fram mellan pedagoger och föräldrar 
bidrog till att pedagogernas säkerhet ökade i att möta föräldrarna och 
initiera diskussioner med dem. En tolkning som görs är att pedagogerna 
hade kommit att inse att de var lika mycket ”de Andra” som de hade an-
sett föräldrarna vara ”de Andra”. Det resulterade i att pedagogerna vå-
gade stanna kvar i ”olikheten” och ärligt och öppet diskutera sina stånd-
punkter med föräldrarna. Konsekvensen av denna förändring blev inte 
endast ökad förståelse för föräldrarnas perspektiv, utan även ökad själv-
medvetenhet hos pedagogerna över vilka värden de kunde, respektive 
inte kunde, kompromissa med. Detta ledde i sin tur till att pedagogerna 
fann en säkerhet i att stå upp för de värden de höll högt i diskussioner 
med föräldrarna, till exempel avseende jämlikhet. Sammanfattningsvis 
visar dessa resultat att dialogiska möten möjliggör en förhandling när 
det gäller kulturella skillnader, vilket skapar tillit mellan nyanlända för-
äldrar och pedagoger, samtidigt som de kan skapa dilemman eftersom 
de synliggör skillnader i synsätt som kan resultera i att pedagoger behö-
ver hantera värdekonflikter i sin vardagspraktik. 

Slutsatserna av resultatet är att pedagogernas förändring från ett mo-
nologiskt till ett dialogiskt förhållningssätt innebar en integrationspro-
cess för dem själva genom att de tog till sig av föräldrarnas perspektiv. 
Visserligen innebar inte det dialogiska förhållningssättet att pedago-
gerna ändrade sin uppfattning om nödvändigheten av vissa grundläg-
gande rutiner och inte heller av de värden som är fast förankrade i för-
skolans läroplan. Likväl bidrog det dialogiska förhållningssättet till att 
de utvecklade ett kulturellt reflexivt förhållningssätt i relation till deras 
egen praktik. Dessutom ökade deras professionella säkerhet, vilken är 
nödvändig för att möta och diskutera kulturella skillnader som är asso-
cierade med upplevelsen av ”otherness”. 

Avslutningsvis argumenteras för att en av de viktigaste insikterna för 
pedagoger är medvetenheten om att deras förväntningar är styrda av för-
givettagna antaganden bundna till den kontext där förskolan verkar. Om 
pedagoger lyckas identifiera och erkänna att de är lika mycket ”de Andra” 
som de uppfattar nyanlända familjer vara ” de Andra”, ökar betoningen 
på tvåvägs kommunikation, som i sin tur har potentialen att leda till ut-
vecklandet av en gemensam grund mellan parterna (Tobin 2020; Van-
denbroeck 2009). 
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Artikel 2: Managing newly arrived children’s double 
transition. Towards inclusionary practices in rural 
Swedish preschools 
Artikeln tar avstamp i tidigare forskning som visar att nyanlända barn 
genomgår en ”dubbel övergång” när de går över från att tas om hand i 
hemmet till att börja förskolan i det nya samhället (se forskningsöversikt 
kapitel 3). Syftet med artikeln är att illustrera hur pedagoger med liten 
eller ingen tidigare erfarenhet av att arbeta med nyanlända barn reflek-
terar över hur de hanterar barnens dubbla övergång till förskolan och 
inkluderar dem i förskolans vardagspraktik. 

Datan består av pedagogers berättelser som samlades in under nio fo-
kusgruppsintervjuer på tre landsbygdsförskolor under 2020 och 2021. 
Den teoretiska utgångspunkten utgjordes av inkludering (Petriwskyj 
2014) vilket ses som en del i barnens och familjens integration i sam-
hället (Penninx 2019). För att analysera hur pedagogernas narrativ speg-
lar inkludering användes även Bakhtins dialogism-teori, och hans idéer 
om responsivitet, auktoritära diskurser och förskolans sociala ordning 
(1981, 1986, Cresswell 2012; Cresswell & Baerveldt 2011). 

I analysen identifierades inkludering av barnen som ett undertema till 
integration (se metod, kapitel 5). I inkluderingstemat fanns flera poten-
tiella underteman. Det mest framträdande var narrativen om hur peda-
gogerna kämpade med att hantera barnens övergång till förskolan och 
deras egen process att finna vägar för att stödja barnens behov och in-
kludera dem i förskolans vardag, vilket valdes att illustreras i artikeln. 
Analysprocessen bestod i att induktivt undersöka hur pedagogerna hade 
svarat på barnens behov, och hur de hanterade spänningar mellan beho-
ven och förskolans praktik (De Fina 2020; Bakhtin 1986; Hong m. fl. 
2017). Därefter analyserades narrativen deduktivt med hjälp av Bakhtins 
diagolism-teori (1981, 1984, 1986). 

Resultatet visar att pedagogerna i förskola A och B initialt upplevde 
sig stå handfallna inför de utmaningar som var relaterade till barnens 
dubbla övergång till förskolan. Pedagogerna beskriver att många barn 
var känslomässigt stressade och mådde mycket dåligt vid mottagandet. 
Att inte kunna trösta barnen på barnens modersmål och förklara vad 
som hände runt dem, ansågs vara speciellt svårt. Mot bakgrund av att 
omsorg är framträdande drag i den svenska förskolan tolkas erfarenhet-
erna som ett brott mot pedagogernas professionella säkerhet. 

Narrativen visar också att pedagogerna i början balanserade mellan 
en stark empati för barnen å ena sidan, och deras egen känsla för vad 
som utgjorde förskolans ”normalitet”, å andra sidan. När det gäller det 
sistnämnda upplevde pedagogerna frustration över att barnen inte alltid 
agerade som de vara vana vid att förskolebarn gjorde – att de inte ”föll in 
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i den normala mallen”. Pedagogernas erfarenheter tolkas här reflektera 
deras bundenhet till förskolans sociala ordning, som oreflekterat levs i 
enlighet med vad som uppfattas som det normala sättet att agera och 
praktisera förskola på (Cresswell & Baerveldts tolkning av Bakhtins tal-
genrer 2011). När barnen bröt mot denna ordning, blottades konstrukt-
ionen av förskolans normalitet för pedagogerna (Cresswell 2012). Peda-
gogernas initiala frustration speglar en monologisk förståelse eftersom 
de inte fullt ut tog hänsyn till att barnen saknade erfarenhet av svensk 
förskola. Reaktionen är i sig inte förvånande eftersom en gemenskaps 
sociala ordning oftast tas för given. 

När det gällde förskola C, identifierade visserligen pedagogerna att 
det förelåg skillnader mellan barnens tidigare erfarenheter och försko-
lans praktik, men diskrepansen upplevdes inte skapa motsvarande ut-
maningar som i förskola A och B, varken för barnen eller pedagogerna. 

Resultatet inkluderar även berättelser om olika förändringar som 
skett på förskola A och B som innebar att pedagogerna hittade fram till 
olika sätt att göra barnen trygga och inkludera dem i förskolans aktivite-
ter. Gemensamt för berättelserna är att pedagogerna kom att anta ett di-
alogiskt förhållningssätt gentemot barnen som gav förutsättningar för 
dem att förstå och respondera på barnens behov. Motsvarande föränd-
ringar återfinns inte i narrativen från förskola C.  

En betydelsefull förändring var när förskola A och B anställde språk-
praktikanter (som pratade barnens modersmål). Språkpraktikanterna 
gjorde det möjligt för pedagogerna att förstå vad som besvärade barnen 
samtidigt som barnen fick upplevelsen att de blev lyssnade på. Det möj-
liggjorde även att förskolans omsorgsuppdrag kunde utvidgas till att in-
kludera lärande, eftersom pedagogerna kunde ta del av barnens erfaren-
heter och åsikter, och bygga lärandet utifrån det. 

En annan avgörande förändring som ökade pedagogernas responsivi-
tet var att de började omformulera vad de upplevde som förskolans ”nor-
malitet”. Dels handlade det om att de justerade sina förväntningar på 
barnen, dels om att de justerade sin bild av vad som utgjorde normal för-
skolepraktik. Till exempel förändrades pedagogernas uppfattning av att 
barnen tedde sig ouppfostrade när de inte följde pedagogernas instrukt-
ioner, till att de insåg att praktiken behövde justeras för att barnen skulle 
förstå vad som förväntades av dem. Denna och liknande berättelser visar 
att barnens agentskap exponerade pedagogerna för ett ”utifrån-perspek-
tiv” på rutiner och praktiker som de tidigare taget för givet, men som de 
insåg hindrade barnens inkludering. 

En annan bidragande orsak till omformuleringen av förskolans nor-
malitet var att barnens svårigheter att hitta trygghet drev pedagogerna 
till att våga ifrågasätta existerande rutiner och praktiker och hitta nya 
lösningar ”utanför boxen”. 
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Enligt pedagogernas narrativ föranledde ovanstående förändring att 
pedagogerna utvecklade en generell flexibilitet när det gäller att avvika 
från i förväg fastställa planer eller rutiner, för att göra anpassningar uti-
från barns behov. Utifrån Bakhtins teori kan detta tolkas som att peda-
gogerna utvecklade en inre övertygande diskurs om nödvändigheten av 
att agera mer fritt i relation till förskolans auktoritära diskurser och den 
sociala ordning som råder, i syfte att göra rum för att kunna respondera 
på den ökade mångfalden behov hos barnen. 

Avslutningsvis konstateras att pedagogerna idag uttrycker sig på ett 
sätt som indikerar att de har ökat responsiviteten gentemot barnen och 
följaktligen sin egen professionella säkerhet, samtidigt som de har kon-
struerat en ny förskolenormalitet. Detta ska emellertid inte uppfattas 
som slutstationen för inkludering utan som att pedagogerna skapat ett 
fundament utifrån vilket inkluderande praktiker kan utvecklas. 

Det sammantagna resultatet visar att för att möta upp de nyanlända 
barnens dubbla övergång och inkludera dem i förskolans praktik, be-
hövde pedagogerna göra en ”dubbel justering” i termer av 1) en föränd-
ring av tankesätt, och 2) en förändring av praktiken. 

Resultatet demonstrerar att genom att ta hänsyn till barnens (uti-
från)perspektiv, får pedagoger hjälp att kritiskt reflektera över deras kul-
turellt präglade tankesätt och praktiker, samtidigt som de blir informe-
rade om hur anpassningar ska göras för att bättre möta barnens behov.  

En potentiell förklaring till diskrepansen mellan förskolornas resultat 
är att förskola C, som inte tagit emot så många barn på samma gång, inte 
har uppmärksammat utmaningarna relaterade till barnens dubbla över-
gång i samma utsträckning som övriga förskolor, eftersom barnens ”rös-
ter” inte har varit tillräckligt höga för att kräva pedagogerna att gå in i en 
dialogisk relation till dem. 

Trots att resultatet visar att det är en utmaning att stödja en mångfald 
av behov på förskolan, framförs argumentet att mångfalden synes stimu-
lera till mental flexibilitet hos pedagogerna, vilket kan förväntas gynna 
alla barn, och särskilt barn som på ett eller annat sätt avviker från peda-
gogers upplevelse av förskolans normalitet. 

52 



  
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 Diskussion 

Kapitel 7. Diskussion 
Resultatet visar att landsbygdsförskolornas mottagandet av nyanlända 
familjer både utmanade och utvecklade pedagogernas förhållningssätt 
och praktiker. I slutändan ledde det till att pedagogerna tog till sig av de 
nyanlända familjernas perspektiv på vad svensk förskola är och kan vara, 
vilket kan förstås som att de själva genomgick en integrationsprocess. 
För att besvara studiens frågeställningar kan följande sammanfattning 
göras: 

1) Integration utmanades genom pedagogernas monologiska för-
hållningssätt som bland annat resulterade i fördomar, osäkerhet 
och oreflekterade förväntningar gentemot föräldrarna, medan in-
tegration möjliggjordes genom att pedagogerna utvecklade ett di-
alogiskt förhållningssätt. Det dialogiska förhållningssättet resul-
terade i att pedagogerna vågade möta föräldrarna och utbyta 
skillnader i erfarenheter, värderingar och synsätt. Därigenom 
skapades förutsättningar för pedagogerna att ta hänsyn till för-
äldrarnas perspektiv samtidigt som de kunde tydliggöra de vär-
den som förskolan vilar på. 

2) Inkludering utmanades bland annat av att pedagogernas re-
sponsivitet begränsades av att de utgick från en gemensam ord-
ning som (tyst) föreskriver vad som är ”normalt” i förskolan. Bar-
nens inkludering möjliggjordes genom att pedagogerna utveck-
lade ett dialogiskt förhållningssätt till barnen, vilket i sin tur re-
sulterade i en flexibilitet i relation till förskolans ”normala” prak-
tiker så att de kunde anpassas i enlighet med barnens behov. På 
så sätt skapades förutsättningar för barnen att delta i förskole-
verksamheten på liknande villkor som övriga barn. 

Utvecklingen av det dialogiska förhållningssättet hos pedagogerna gav 
således olika konsekvenser i relation till barnen respektive föräldrarna. 
Till exempel var flexibiliteten i relation till förskolans rutiner inte lika 
framträdande gentemot föräldrarna som den var i relation till barnen. 
En förklaring till skillnaden kan vara den närhet som uppstår till barnen 
i vardagen där pedagogerna direkt erfar barnens utmaningar att hitta 
tryggheten och komma till rätta på förskolan, och där pedagogernas em-
pati för barnen driver dem att hitta lösningar ”utanför boxen”. Samma 
närhet och kunskap om föräldrarnas vardag finns inte, vilket kan för-
klara att pedagogerna inte lika lätt kan identifiera eventuella behov av 
flexibla rutiner (jfr Lunneblad 2017). En annan förklaring kan vara att i 
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jämförelse med föräldrarna är barnens välmående och utveckling peda-
gogernas kärnuppdrag där deras pedagogiska professionalitet ger dem 
redskap för att skapa inkluderande praktiker. 

Den flexibilitet som växte fram hos pedagogerna gentemot barnen är 
värd att stanna kvar vid. Som framgår av resultatet identifierade peda-
gogerna efter hand att de nyanlända barnen hade andra förutsättningar 
att delta i förskolans praktik än övriga barn på förskolan, och lyckades 
frigöra sig från vad de ansåg utgjorde förskolans ”normalitet” och an-
passa praktiken efter barnens behov. Här tar pedagogerna alltså steget 
bort från den likhetsnorm som anses utmana mångfald i den svenska 
förskolan (Ehn 1986; Lunneblad 2006; Markström 2005; Ronström m. 
fl. 1995), mot att skapa jämlika förutsättningar för barnen genom att va-
riera och anpassa praktiken utifrån barnens behov, vilket framhålls som 
avgörande för nyanlända barns inkludering (Lazzari m. fl. 2020; 
Petriwskyj 2014). Resultatet bekräftar med tydlighet betydelsen av att 
göra skillnad på likhet och jämlikhet när det gäller barns inkludering i 
förskolan (Hammerén & Lunneblad 2017; Markström 2005; Ronström 
m. fl. 1995), vilket motsvarar vad integrationsforskare lyfter som avgö-
rande för att få till stånd integration i det svenska samhället (Eastmond 
2011; Johansson Heinö 2012). 

När det gäller föräldrarna är det värt att stanna vid resultatet att det 
dialogiska förhållningssättet ledde till minskad osäkerhet att möta för-
äldrar med annan språklig och kulturell bakgrund. Det gjorde att peda-
gogerna vågade diskutera olikheter i uppfattningar och synsätt mellan 
dem själva och föräldrarna. Följden blev inte bara ökad förståelse för för-
äldrarnas situation, utan även ökad självförståelse för vad pedagogerna 
stod i olika frågor, något de då kunde kommunicera till föräldrarna. Här 
tar pedagogerna således steget från en konfliktundvikande hållning och 
en fostrande attityd (Anderstaf m. fl. 2021; Lunneblad 2017; Ronström 
m. fl. 1995) mot en mer öppen, ärlig och tillitsbaserad kommunikation 
som framhålls som eftersträvansvärd (Anderstaf m. fl. 2021; Tobin 
2020; Van Laere m. fl. 2018). 

Studiens resultat åskådliggör således processen mellan vad som i ti-
digare forskning framhålls som utmaningar å ena sidan, och vad som 
lyfts fram som eftersträvansvärt, å andra sidan, när det gäller relationen 
mellan pedagoger och nyanlända familjer. Därmed kan studiens resultat 
underlätta för pedagoger att identifiera framgångsfaktorer för, och på-
skynda processen mot, integration och inkluderande praktiker. 

En anledning som bedöms ha medverkat till att förändringsproces-
serna har kunnat åskådliggöras är tidpunkten för intervjuerna. De ge-
nomfördes nära nog i tid för att pedagogerna skulle kunna stå i dialog 
med erfarenheterna av de första mötena med familjerna, samtidigt till-
räckligt långt ifrån för att en förändring skulle kunna ha skett. Det senare 
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kan också ha bidragit till pedagogernas förståelse av förändringen och 
deras förmåga att sätta ord upplevelserna. Därtill har intervjusituationen 
och den reflexivitet som där uppstod inverkat på att förändringsproces-
serna har kunnat fångas upp. 

Viktigt att poängtera är att resultatet inte ska förstås som en uttöm-
mande redovisning av de utmaningar som förelegat och den utveckling 
som skett på förskolorna. Urvalet av berättelser om utmaningar och för-
ändring som pedagogerna erfarit har styrts av vad som i ljuset av tidigare 
forskning och eget kunskapsintresse har bedömts som relevant att lyfta 
fram. Valet att synliggöra förändringen genom att ställa monologiskt och 
dialogiskt förhållningssätt mot varandra har resulterat i en nödvändig 
förenkling. Rörelsen från monolog till dialog var synnerligen framträ-
dande i pedagogernas berättelser och ska förstås som ett övergripande 
tema för förändringen än som något fast och fixerat tillstånd som peda-
gogerna erövrade från en dag till en annan och som de därefter åstad-
kommer i varje situation i relation till varje barn och förälder. 

Att pedagogerna rört sig från ett monologiskt mot ett dialogiskt för-
hållningssätt ska heller inte förstås som att de övervunnit alla utma-
ningar som kan förekomma i arbete med nyanlända barn och föräldrar, 
eller att de nått ”slutdestinationen” för integration och inkludering. Sna-
rare ska resultatet ses som att pedagogerna undanröjt de första hindren 
för detsamma och skapat en gemensam grund som möjliggör utvecklan-
det av gynnsamma praktiker.   

Dialogisk förhållningssätt - en förutsättning för 
integration 
Studiens resultat visar att blotta närvaron av nyanlända barn och föräld-
rar inte leder till integration per automatik, eftersom majoritetssam-
hällets oreflekterade och normativa sätt att tänka och agera riskerar 
överskugga, eller missbedöma, barnens behov och föräldrarnas perspek-
tiv (jfr Bregnbæk 2021; Peleman m. fl. 2020; Picchio & Mayer 2019; To-
bin 2020; Van Laere m. fl. 2018). Denna kunskap bedöms som relevant 
för alla förskolor mot bakgrund av de monologiska tendenser som tidi-
gare forskning visar råder hos pedagoger både i Sverige och internation-
ellt (till exempel Lunneblad 2013, 2017; Tobin 2020). Att i avsaknad av 
ett dialogiskt förhållningssätt utgå från sina egna tolkningsramar är en 
universell företeelse (Bakhtin 1981, 1984). Hur reflexiv individen är i för-
hållande till den egna tolkningsramen kan emellertid variera, vilket i sin 
tur kan bero på hur mycket den tidigare har kommit att utmanas. 

Den normativa och outtalade ordning som förskolans pedagoger en-
ligt min studie och tidigare forskning (Markström 2005) ofta utgår från, 
kan förväntas skapa utmaningar för alla barn och föräldrar, oavsett 
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bakgrund. Förskolan är emellertid ett kulturellt system som skapar och 
återskapar grundläggande tanke- och värdemönster med en mer allmän 
giltighet (Ehn 1983). Den ordning som råder på förskolan är således på 
många sätt en spegling av de värden, normer och sätt att agera och kom-
municera som förekommer i det omgivande samhället. Ju större erfaren-
het barn och föräldrar har av det samhället, desto lättare kan de förvän-
tas ha att förstå hur förskolan fungerar och hur de ska agera som försko-
lebarn och förskoleföräldrar, och vice versa (jfr Lazzari m. fl. 2020; Vou-
rinen 2020). Av den anledningen riskerar outtalade krav och förvänt-
ningar från pedagogernas sida generellt sätt missgynna familjer som är 
nya i samhället. 

För att  kunna möta nyanlända barns behov och ta hänsyn till föräld-
rars perspektiv är det därför av vikt att pedagoger lyckas identifiera och 
ta hänsyn till skillnader mellan deras levda praktik respektive familjer-
nas levda erfarenheter (Cresswell & Tautcher 2011, jfr Lunneblad 2006). 
Det kan låta enkelt, men som resultatet demonstrerar är det tvärtom en 
stor utmaning. Detta bedöms bero på att den ordning som styr praktiken 
(och individers erfarenheter) ofta införlivas utan närmare reflektion så 
att den levs som den vore given (Cresswell & Baerveldt 2011). Med hän-
syn till den asymmetri som råder i storlek och resurser mellan gruppen 
barn, föräldrar och pedagoger med bakgrund i majoritetssamhället och 
nyanlända familjer (Nekby 2012; Penninx 2019) riskerar detta att ge den 
oavsiktliga konsekvensen att nyanlända barns och föräldrars röster inte 
hörs, eller missbedöms, på förskolan (jfr Bregnbæk 2021; Peleman m. fl. 
2020; Picchio & Mayer 2019; Laere & Vandenbroeck 2017). Resultatets 
viktigaste poäng är därför att en förutsättning för integration och inklu-
dering är att pedagogers levda praktik behöver korsas dialogiskt med 
barnens och föräldrarnas levda erfarenheter. 

En fråga som gör sig gällande i samband med dessa resonemang är 
skillnaden i resultat mellan de olika förskolorna, där två av förskolorna 
identifierade diskrepansen mellan förskolans praktik och barnens tidi-
gare erfarenheter i högre utsträckning än den tredje. En förklaring kan 
vara att barnens utmaningar att komma underfund med den nya miljön 
kan ha gått ”under radarn” på den tredje förskolan eftersom den är dub-
belt så stor som övriga samtidigt som den har tagit emot nyanlända barn 
kontinuerligt över längre tid, och då relativt få på samma gång. Att ny-
anlända barns ansträngningar kan pågå i det tysta bekräftas av tidigare 
forskning (Kalkman & Clark 2017; Picchio & Mayer 2019). I jämförelse 
härmed ska betänkas att övriga förskolor, som är hälften så stora, gick 
från att inte ha någon erfarenhet av att arbeta med nyanlända familjer 
till att, från mer eller mindre en dag till en annan, ta emot många nyan-
lända barn på samma gång.  Att barnens (och pedagogernas) utmaningar 
identifierades kan därför bero på att barnens ”röster” var så höga så att 
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pedagogerna inte hade något annat val än att utveckla ett dialogiskt för-
hållningssätt till dem. Värt att nämnas är att detta resonemang har med 
utmaningarnas kvantitet och inte kvalitét att göra: svårigheterna som 
drabbade barnen och pedagogerna bedöms vara allmängiltiga och mots-
varar resultat i tidigare studier (bl.a. Hurley m. fl. 2011; Kalkman & Clark 
2017; Picchio & Mayer 2019), medan det faktum att svårigheterna upp-
märksammades berodde på att många barn togs emot på samma gång. 

Dessa resultat bekräftar att förhållanden varierar mellan olika lands-
bygdsområden (Erlingsson m. fl. 2021) och visar att alla förskolor på 
landsbygden inte kan dras över en kam (jfr avseende landsbygdsskolor, 
Beach m. fl. 2019). Resultaten uppmärksammar oss också på att plats 
inte bara har med det omgivande samhället att göra utan även är relate-
rat till situationella aspekter och lokaliteter (Rönnlund & Tollefsen 
2016). Det kan dock inte uteslutas att diskrepansen mellan förskolorna 
beror på att utmaningar inte rapporterades under intervjun, till exempel 
för att det uppfattades som känsligt (se Metod, kapitel 5) eller att peda-
gogernas erfarenheter av nyanlända barns behov på den tredje förskolan 
har blivit en så självklar del av förskolans vardag att de inte längre iden-
tifieras som utmaningar. 

Utmaningar och möjligheter med ett dialogiskt 
förhållningssätt 
Ett dialogiskt förhållningssätt synliggör skillnader i synsätt, vilket kan 
leda till situationer som inte alltid går att lösa i konsensus. Resultatet 
visar att pedagoger kan hamna i diskussioner med föräldrar där det finns 
olika åsikter i värdefrågor. Ett dialogiska förhållningssätt i sig tillhanda-
håller inte svar på frågan om hur förskolan ska hantera de konkurre-
rande perspektiv som synliggörs i sådana situationer, vilket kan ställa 
pedagoger inför dilemman.  Därtill visar tidigare forskning att det finns 
utmaningar med att upprätthålla ömsesidighet i en dialog mellan peda-
goger och nyanlända föräldrar på grund av de skillnader i språk, makt 
och kultur som föreligger mellan parterna (Lunneblad & Johansson 
2012; Tobin m. fl. 2013, Tobin 2020; Van Leare m. fl. 2018).  

Å andra sidan visar studiens resultat att risken med utebliven dialog 
kan ge allvarliga konsekvenser i form av fördomar och skillnadsskap-
ande. Detta kan i sin tur leda till att pedagoger utgår från konflikter där 
sådana de facto inte finns. Tystnaden som blir resultatet av utebliven di-
alog gör vidare att föräldrarna svävar i ovisshet gällande de värden som 
förskolan och det svenska samhället vilar på, och som deras barn kom-
mer att orientera sig mot (Baghdasaryan m. fl. 2021). Konsekvenserna 
av en sådan hållning riskerar inte bara bli misslyckad integration gäl-
lande föräldrarna, utan även att pedagogerna saknar information om hur 
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barnen bäst stöds i sin utveckling och lärande på förskolan, liksom risken 
för att en klyfta skapas mellan barnens och föräldrarnas livsvärldar 
(Baghdasaryan m. fl. 2021; Petriwskyj 2014). 

Det som kan argumenteras för är att ett dialogiskt förhållningssätt 
ger den kunskap om vardera parts förutsättningar och behov (majori-
tetssamhället - nyanlända familjer) som är nödvändig för att ta ställning 
till om, vad, vem och på vilket sätt anpassningar bör göras. Dessutom 
visar resultatet att kunskap om den andras perspektiv kan resultera i för-
ändringar i ens eget synsätt vilket kan leda till ömsesidig förståelse och 
kompromisser på sikt (jfr Tobin 2020; Vandenbroeck 2009). Här är värt 
att poängtera är att det inte är konsensus som enligt resultatet leder till 
ny förståelse, utan speglingen i det som är ”olikt” (jfr Bakhtin 1984). En 
sådan spegling kan anses avgörande för att respekt för mångfald ska bli 
något annat än ”tolerans” för det som är olikt utifrån egna förgivettagna 
normer (Vandenbroeck 2009). Så som resultatet visar kan nämligen 
speglingen resultera i ett ifrågasättande av själva normerna, vilket i sin 
tur gynnar integration och inkludering av människor, idéer och perspek-
tiv. 

När det gäller den dialogiska hållningen gentemot barnen visar studi-
ens resultat att den kräver att pedagoger går mycket nära barnen för att 
uppmärksamma deras behov och vägleda dem. Därtill spelar språkstöd 
en betydelsefull roll när det gäller att läsa av barnens behov och stimu-
lera dem till lärande. Med hänsyn härtill kan ett dialogiskt förhållnings-
sätt gentemot barnen utmanas genom brist på tid och resurser på försko-
lan (Karlsudd 2021; Lunneblad 2006; Vourinen 2020). 

Risken med en monologisk hållning är att pedagogerna inte ”ser” bar-
nens ansträngningar att försöka orientera sig och hitta trygghet i den nya 
miljön, vilket lämnar dem utan stöd (Picchio & Mayer 2019). Det kan 
skapa känslor av utsatthet och utanförskap för barnen, vilket kan förvän-
tas påverka deras självförtroende och utveckling negativt på kort och på 
lång sikt (Lamb 2020). Dessutom indikerar resultatet att det dialogiska 
förhållningssättet skapar en mental flexibilitet som gynnar alla barn, 
speciellt de barn som av en eller annan anledning riskerar bedömas som 
avvikande gentemot vad som uppfattas som förskolans ”normalitet” (jfr 
Messetti & Dusi 2014). 

Med hänsyn till att förskolans pedagoger enligt läroplanen (Skolver-
ket 2018) har i uppdrag att nära samverka med hemmen och ge alla barn 
lika förutsättningar för att utvecklas och lära, synes ett dialogiskt förhåll-
ningssätt inte vara något som kan prioriteras ned. Genom en dialogisk 
hållning lyckas pedagoger med sitt kärnuppdrag vilket sammanfaller 
med att de lyckas med sitt uppdrag som ”integratörer”. Detta epitet kan 
tillskrivas pedagoger utifrån det särskilda ansvar som enligt Penninx 
(2019) åvilar dem för hur integrationsprocessen utvecklas, i egenskap av 
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representanter för majoritetssamhällets nationella institutioner. Utifrån 
det övertag som förskolans pedagoger kan anses ha när det gäller språk, 
kunskaper och erfarenheter, blir integration till stor del en fråga om de-
ras villighet och förmåga att öppna upp för skillnad och mångfald i relat-
ionen till nyanlända familjer. Detta resonemang föranleder frågan 
huruvida ”ömsesidighet” i integrationsprocessen är en rimlig utgångs-
punkt, så som vissa policydokument föreskriver (t. ex. Inrikesdeparte-
mentet 1997; jfr Nekby 2012). Rimligare torde vara att sträva efter till-
fällen av ömsesidighet inom ojämlika relationer (Van Laere m. fl. 2018). 

Frågor om makt i termer av kunskapsövertag och tolkningsföreträde 
är sannolikt frågor som pedagoger är vana vid att förhålla sig till i relat-
ion till barnen. Därför finns det anledning att särskilt uppmärksamma 
dessa frågor i relation till föräldrarna. Såväl tidigare forskning (t. ex. An-
derstaf m. fl. 2021) som resultaten från aktuell studie visar att pedagoger 
tenderar vara osäkra och undvikande i kontakten med nyanlända föräld-
rar. Samtidigt visar tidigare studier (t. ex. Tobin 2020; Vourinen 2020) 
att nyanlända föräldrar, å sin sida, inte alltid har kunskaper (språkliga- 
och om utbildningssystemet), eller mod nog, att bevaka sina rättigheter 
som föräldrar på förskolan. Sammantaget leder dessa förhållanden till 
en risk för att läroplanens krav om en nära samverkan mellan förskolan 
och barnens föräldrar inte uppnås. Det är därför angeläget att pedagoger 
adressera frågan om sin egen roll i relation till nyanlända föräldrar och 
hur de kan verka för att nyanlända familjer ges samma förutsättningar 
för en nära samverkan med förskolan som övriga familjer. 

En ytterligare aspekt som förtjänar lyftas är att det dialogiska förhåll-
ningssättet erbjuder en väg runt de intellektuella manövrar som ligger i 
att ”fastställa” vad ”kultur” och ”mångfald” innebär, och reducerar risken 
att förneka respektive överbetona skillnad mellan individer (Szelei m. fl. 
2020; Vandenbroek 2011). Genom att gå i dialog med nyanlända barn 
och föräldrar så säkerställs nämligen att deras faktiska – och inte an-
tagna – behov och perspektiv läggs till grund för förskolans ageranden, 
vilket skapar reella möjligheter att ge barnen och föräldrarna möjligheter 
att lyckas i förskolan och samhället (Szelei m. fl. 2020; Petriwskyj 2014). 

Pedagoger uppmanas dessutom ofta att medelst utbildning eller kri-
tisk reflektion försöka ”se bortom” de kulturellt präglade antaganden 
som de lägger till grund för sin praktik (t. ex. Stier m. fl. 2012; Silva m. 
fl. 2020). Att göra så är enligt studiens resultat mycket värdefullt. Emel-
lertid kan det förväntas vara omöjligt att i längden med endast viljekraft 
åsidosätta den egna tolkningsramen, eller ens ”etnocentrism” (jfr Bran-
tefors 2011). Som studiens resultat demonstrerar, kommer den perspek-
tivförändring som eftersträvas som en naturlig konsekvens av att spegla 
sig i konkreta ”Andra”. Den dialogiska hållningen är därför en realistisk 
väg att vidga vår horisont inom räckhåll för varje mänskligt möte. 

59 



 

 

 

 

 
 

  

 

 
  

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Diskussion 

Landsbygdsförskolans tillblivelse som integrationsarena 
Förskolor kan representera majoritetssamhället på olika sätt beroende 
på vilken omgivning de verkar inom. I vissa områden är lokalsamhället 
mångkulturellt och i andra områden är det mer kulturellt och språkligt 
homogent. Resultatet ska därmed betraktas i ljuset av att majoritetssam-
hället i studien representeras av landsbygdsförskolor som sedan tidigare 
saknade, eller hade knapp, erfarenhet av att arbeta med nyanlända barn 
och föräldrar och att familjerna integrerades in i en språkligt och kultu-
rellt (relativt sett) homogen kontext. Det ska jämföras med integration 
av nyanlända familjer i större städers språkligt och kulturellt diversifie-
rade förskolor i enlighet med vad som utforskats i tidigare studier (jfr till 
exempel Lunneblad 2006; Ronström m. fl. 1995).  

När landsbygdsförskolorna i aktuell studie tog emot sina första nyan-
lända familjer utgjorde den svenska kulturen och det svenska språket en 
självklarhet på förskolan. De nyanlända familjerna utgjorde dessutom en 
relativt homogen grupp i avseende på kultur och språk. Integration uti-
från en sådan kontext kan förväntas bli en relativt urskiljbar tvåvägs pro-
cess mellan ”det gamla” som representerades i huvudsak av den svenska 
kulturen och språket, och ”det nya” som representerades av nyanlända 
familjernas relativt homogena kultur och språk (i vart fall i jämförelse 
med den stora blandning språk och kulturer som kan förekomma i stor-
städer, jfr Ronström m. fl. 1995). 

Det som kan utläsas av pedagogernas berättelser är en rörelse från ett 
monologiskt till ett dialogiskt förhållningssätt i relation till de nyanlända 
familjerna. Här representerar det monologiska förhållningssättet bland 
annat den homogena kontext som landsbygdsförskolan inledningsvis ut-
gjorde, förankrad i den svenska kulturen och språket samt i förskolans 
sociala ordning, vilket ger upphov till specifika tanke- och handlings-
mönster. I landsbygdsförskolans möte med de nyanlända familjerna var 
det första gången som det förhållningssättet utmanades på allvar. Peda-
gogernas berättelser vittnar om att mötena gav upphov till en relativt lin-
jär integrationsprocess där stereotypa föreställningar om ”de Andra”, 
osäkerhet samt oreflekterade förväntningar och krav utgjorde startposit-
ion, vilken över tid förändrades mot ökad reflexivitet, säkerhet och flex-
ibilitet genom de dialogiska möten som utvecklades. Denna utveckling 
ger en trovärdig bild av integrationsprocesser där majoritetssamhället 
representeras av landsbygdsförskolor utan tidigare erfarenheter av mi-
gration. 

Som vi ser i tidigare forskning är det monologiska förhållningssättet 
inte reserverat för pedagoger på landsbygden utan förekommer i olika 
skepnader även i stadens mångkulturella förskolor. Av tidigare studier 
framgår att det monologiska förhållningssättet kan bli till en uttalad 
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ambition i områden där pedagogerna vill rusta barn och föräldrar i seg-
regerade och socio-ekonomiskt utsatta miljöer med ”svenskhet” för att 
underlätta deras integration (Lunneblad 2013; Ronström m. fl. 1995). 
Den monologiska hållningen motiveras också av att pedagoger vill fram-
hålla svenskhet som en motpol till en stigmatiserande bild av invandra-
rområden och utanförskap (Lunneblad 2006). 

Dessa resonemang ger upphov till reflektioner kring vilket roll som 
förhållandena i ifrågavarande landsbygdssamhällen spelar för resultatet. 
Liksom för andra landsbygdssamhällen, saknas segregerade områden 
med negativ status och pedagogernas berättelser innehåller inga referen-
ser till oro för att barnen eller föräldrarna ska riskera socialt eller ekono-
miskt utanförskap. På landsbygden finns större förutsättningar för män-
niskor att mötas i vardagen och skapa personliga relationer till varandra 
över skiftande socio-kulturella bakgrunder, vilket kan resultera i att stig-
matiserande bilder byts ut mot faktiska relationer. I de landsbygdssam-
hällen som studerats finns inget annat val än att dela de gemensamma 
utrymmen som finns i form av en förskola, en skola samt ett mycket be-
gränsat utbud av butiker, idrottsföreningar och annan service. På så sätt 
uppstår vardagliga möten och relationer naturligt mellan nyanlända fa-
miljer och de invånare som bott i samhället sedan tidigare (jfr Woods 
2018). Av intervjuerna i aktuell studie framgår till exempel att pedago-
gerna ofta mötte förskolebarnens föräldrar på orten, och att dessa möten 
tenderade att bli personliga (på gott och på ont enligt informanterna). 
Sammantaget kan de dialogiska relationer som krävs för att utveckla för-
ståelse och respekt för varandras perspektiv vara lättare att åstadkomma 
på landsbygden jämfört med en större stad där anonymitet och polarise-
ring är mer påtagligt (Woods 2018). 

En annan tänkbar faktor som kan ha främjat integrationsprocesserna 
är den homogenitet som utgjorde förskolornas ursprungsläge och som 
fortfarande utgör det kitt som håller ihop förskolans gemenskap. Med 
hänsyn till sammansättningen av barn på förskolorna i termer av språk-
lig och kulturell bakgrund har majoritetens språk, normer och värden 
fortsatt att vara det fundament mot vilka olikheter kan speglas och 
komma till uttryck. Det kan jämföras med att mångfalden i vissa andra 
fall har ansetts vara så stor att den har ”raderat ut sig själv” (Ronström 
m. fl. 1995) och som lett till en ensidig, medveten, betoning på det 
svenska språket, normerna och värdena i ett led att bibehålla något som 
kan utgöra ”det gemensamma” på förskolan. I aktuell studie beskrivs 
mångfalden i stället som något som utvecklar den gemenskap som redan 
föreligger. 

Tidigare landsbygds- och integrationsstudier visar att det mindre 
samhället erbjuder invånarna en känsla av gemenskap som är kopplad 
till att tillhöra en och samma plats och sammanhang och att det kan vara 

61 



 
 

 
  

 
 
  

 
 

 

 
 
 

 

  
 
 

 
 

 
 
 

 

Diskussion 

gynnsamt för nyanlända att ingå i (jfr Grip 2020; Stenbacka 2012; 
Woods 2018). Platsens identitet och den gemenskap den erbjuder kan 
därför förväntas ha påverkat både pedagogernas attityder och möjlig-
heten att behålla det gemensamma och samtidigt bjuda in- och låta sig 
påverkas av det nya. Att det är sociala relationer och lokala sammanhang, 
snarare än samhällets strukturella åtgärder (bostad, arbete etc.), som på-
verkar människors känsla av att tillhöra ett sammanhang och vara inklu-
derade i en gemenskap är argument som framförs inom integrations-
forskningen (Ager & Strang 2008; Grip 2020). 

Tidigare forskning visar emellertid att förhållanden som präglar 
landsbygdskontexten även kan hämma integration (t. ex. Garland & 
Chakraborti 2006; Woods 2018). Till exempel kan samhällenas småska-
lighet innebära att det saknas andra migrerade familjer som delar nyan-
ländas språk och kultur och som kan erbjuda dem stöd att komma till 
rätta i samhället (Arora-Jonsson & Larsson 2021; Woods 2018). Denna 
uppfattning bekräftades av pedagogerna i aktuell studie, då de hänvisade 
till att familjerna syntes ha kommit snabbare till rätta med förskolans 
praktik varefter fler nyanlända familjer bosatt sig i områdena. De hänvi-
sade bland annat till att barnen upplevdes tryggare när det fanns andra 
barn på förskolan som talade samma språk samt att föräldrarna tycktes 
vara bättre förberedda inför barnens förskolestart än tidigare, vilket 
kopplades samman med att de hade blivit informerade om hur förskolan 
fungerar av andra migranter bosatta i området. 

Tidigare forskning visar också att det finns risk för fördomar och ex-
kludering av migranter utifrån att landsbygden utgör en homogen miljö 
med förgivettagna tankesätt och handlingsmönster (t. ex. Leitner 2012; 
Garland & Chakraborti 2006). Det är möjligt att pedagogernas inledande 
uppfattningar och upplevelser kan ses som en konsekvens av detta sam-
tidigt som landsbygdskontextens integrationspotential utgjorde god 
jordmån för ett dialogiskt förhållningssätt att bryta fram och få fäste hos 
pedagogerna.  

Oavsett vilka orsaker som ligger bakom pedagogernas förhållnings-
sätt visar resultatet att migration till landsbygden gör landsbygdsförsko-
lan liksom landsbygden till en ny plats, samtidigt som integration ges nya 
betydelser på denna plats. Studiens resultat ger således ett kunskapstill-
skott till såväl förskoleforskningen som till integrations- och landsbygds-
forskningen. Eftersom migration till Sverige och andra europeiska län-
der fortsätter att vara hög (Migrationsverket 2022), är detta tillskott 
högst aktuellt, eftersom välkomnandet av nyanlända familjer sannolikt 
kommer att bli en angelägenhet för många förskolor även framöver. 
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Studiens begränsningar 
En begräsning av resultatets generaliserbarhet är urvalet av informanter. 
Trots att innehållet i den utbildning flera av dem gått (språk- och kun-
skapsutvecklande arbetssätt) sannolikt inte direkt påverkat resultatet, 
har den bidragit till att pedagogerna fått en ökad helhetsförståelse för 
familjernas situation. Dessutom har informanterna ett särskilt intresse 
för frågor som rör mångkulturalitet, vilket kan vara förknippat med ett 
öppet sinne när det gäller att införliva nya perspektiv i förskolans praktik 
(jfr Anderstaf m. fl. 2021). Dessa omständigheten pekar på att förutsätt-
ningarna att utveckla ett dialogiskt förhållningssätt inte behöver vara 
lika stora för alla förskolans pedagoger. 

Grundläggande för såväl studiens utgångspunkter som resultat är vik-
ten att uppmärksamma barnens och föräldrarnas ”röster”. Resultatet er-
bjuder visserligen en dialogisk spegling av barnens och föräldrarnas be-
hov och perspektiv, men den är inte tillräcklig för att göra dem hörda. 
Dessutom finns alltid risken att det finns en diskrepans mellan pedago-
gernas upplevelser och barnens och föräldrarnas egna erfarenheter 
(Halldén 2003; James 2007). Häri ligger en begränsning gällande vad 
resultatet säger om barnens och föräldrarnas upplevelser. 

En mindre lyckosam konsekvens av att studier liksom denna riktar 
ljuset mot hur individer förhåller sig till skillnad och mångfald är att de 
likheter som föreligger mellan individer hamnar i skuggan. Det är därför 
värt att poängtera att resultatet är en kvalitativ analys av berättelser som 
är kritiska utifrån studiens frågeställningar. Resultatet motsäger därför 
inte att det finns situationer och relationer som är oproblematiska och 
att mycket är likt och gemensamt mellan individer. 

Implikationer och fortsatt forskning 

Studiens resultat implicerar att förskolans pedagoger bör anta ett dialo-
giskt förhållningssätt till nyanlända barn och föräldrar. Eftersom resul-
tatet demonstrerar att detta inte kommer med automatik behöver för-
skolan skapa strukturer som understödjer utvecklandet av ett dialogiskt 
förhållningssätt hos pedagogerna. Resultatet indikerar att det är angelä-
get att organisera för detta i ett inledande skede, genom att till exempel 
tillhandahålla flerspråkig personal som möjliggör en förståelse för bar-
nens behov samt att utforma föräldraaktiva introduktioner för att kunna 
ta del av familjernas erfarenheter och synsätt. Att organisera för att möj-
liggöra ett dialogiskt förhållningssätt på förskolan, som också utgör sam-
hällets första integrationsarena, torde lägga grunden för en gynnsam ut-
veckling på sikt. 
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Resultatet implicerar vidare att pedagoger kan behöva stöd inför mot-
tagandet av nyanlända familjer och under de första stegen mot att ut-
veckla inkluderande praktiker. Detta då resultatet indikerar att pedago-
gers professionella självsäkerhet kan komma i gungning då deras dittills 
erövrade praktiker inte alltid förslår. Dessutom visar resultatet att ge-
nom en dialogisk hållning får man syn inte bara på ”den Andre” utan 
även på en själv, vilket kan leda till ett ifrågasättande av tidigare uppfatt-
ningar och praktiker. Gemensam reflektionstid och stöttning kan vara 
gynnsamt under denna process för att säkerställa den förändring av 
praktiken som resultatet visar krävs.  

När det gäller fortsatt forskning är studier som lyssnar in och ger röst 
åt barnens och föräldrarnas upplevelser av och perspektiv på integration 
och inkludering av största vikt. Vidare är det betydelsefullt med studier 
som observerar hur integration och inkludering görs i förskolans var-
dagspraktik, eftersom denna studie begränsar sig till berättelser om 
dessa fenomen. Därutöver bör forskningsfältet fortsätta breddas med 
studier som belyser förskolans arbete med nyanlända familjer över vari-
erande kontexter i syfte att få bättre kunskap om platsens betydelse för 
hur integrationsprocesser utvecklas. 
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Bilaga 1 

Bilaga 1. Deltagande informanter 

Intervjutillfälle 1 Intervjutillfälle 2 Intervjutillfälle 3 
Förskola A Anna Linda 

Katarina Katarina Katarina 
Bodil Bodil Bodil 

Förskola B Annica Annica Annica 
Susanne Susanne Susanne 
Julia Julia Julia 

Rakel Rakel 

Förskola C Barbro Barbro 
Malin Malin Malin 
Titti Titti Titti 
Lisa Lisa 
Karin Karin Karin 
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 Bilaga 2 

Bilaga 2. Intervjuguide 1 

Tema: från då till nu 
Jag har uppgifter om att förskolorna i kommunen nyligen deltagit i ett 
projekt med syfte att utveckla utbildningen för nyanlända barn och ele-
ver. I den nulägesrapport som togs fram inför uppstarten av projektet 
framkom uppgifter om att andelen nyanlända barn ökade relativt snabbt 
på er förskola efter 2015 och några år därefter. Idag tänkte jag höra er 
beskriva och resonera lite om skillnaden mellan då och nu med beak-
tande av detta. 

Hur har ni hanterat den nya situationen? 

Har det blivit någon skillnad i inskolningen och samverkan med föräld-
rar jämfört med tidigare?  

Har ni förändrat era rutiner eller arbetssätt i något avseende? 

Hur har andra föräldrar reagerat på förändringen? 

Har ni någon uppfattning om hur de nyanlända familjerna har uppfattat 
det att vara bosatta här i området? 

Har ni reflekterat över skillnaden mot andra förskolor i kommunen eller 
utanför kommunen? 

Hur har barnen kommit in i barngruppen? 

Läroplanen säger ju att förskolan ska främja barnens förståelse för kul-
turell mångfald – vad betyder det för er? Hur har ni arbetat med det ti-
digare och hur arbetar ni med det nu? 

Har ni något exempel på hur det märks i förskolans vardag att ni är en 
mångkulturell förskola? 

Kan ni erinra er någon situation där någon aspekt av den kulturella 
mångfalden har uppmärksammats i barngruppen? 

Finns det situationer där ni själva tar initiativ till att uppmärksamma och 
arbeta med sådana frågor i barngruppen? 
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Bilaga 2 

Läroplanen säger ju att förskolan ska samarbeta på ett nära och förtro-
endefullt sätt med hemmen. Hur har ni arbetat med det tidigare och hur 
arbetar ni med det nu? 

Ge exempel på en situation eller ett fenomen som inneburit en utmaning, 
ett dilemma för er. Det kan vara i samspelet med föräldrar eller i barn-
gruppens verksamhet eller något helt annat. 

Ge exempel på en situation som fungerat bra. 

Ge exempel på något nytt ni lärt er, eller att verksamheten utvecklats på 
något sätt. 
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 Bilaga 3 

Bilaga 3. Intervjuguide 2 

Nu har ni ju läst Ehns text ”Kamouflerad försvenskning”. Den har jag valt 
för att ni ska kunna reflektera över skillnader och likheter med er verk-
samhet. Syftet med den här intervjun är inte att diskutera Ehns text i sig, 
utan att diskutera er praktik utifrån reflektioner som ni fått när ni läst 
texten. 

1. Vad reagerade ni på när ni läste den? Vad slogs ni av? 

2. Känner ni igen er i något eller tänker ni att det skiljer sig åt hos er? 

3. Känner ni igen er i att barnen blir ”försvenskade”? 
a) Om ja: på vilket sätt? Och vad innebär det?  
b) Om nej: varför inte? Och vad innebär det? 

4. Hur länge har ni barnen här och vad händer med barnen under tiden? 

5. Vad händer med barngruppen som helhet?  
ev. Följdfråga: När slutar de nyanlända barnen vara nyanlända och bli en 
del av förskolegruppen?  

6. Hur ser ni till att barns olikheter och likheter synliggörs och att ni får 
ihop det till en förskolegrupp? 

Vid behov: Ni har ju berättat att det är viktigt att se varje individ, att alla 
är olika oavsett var man kommer från. Jag tänkte på det när jag läste 
Ehns text att pedagogerna uttryckte på ett liknande sätt; att de var starkt 
emot ideologier som gör skillnad på människor på grund av börd och 
samhällsställning. På dom förskolorna blev resultatet av den här inställ-
ningen att olikheter försvann. Hur tänker ni kring det hos er - Blir det så 
här också? 

Vid behov: Kommer ni ihåg i texten så skriver författaren att förskolan 
framstår som en närmast ”neutral” arena, en kulturell frizon, där barnen 
får lära sig nyttiga sker, medan hemmet däremot är det ställe där de fos-
tras på allvar. Vad är er uppfattning om den här frågan? 

7. Ni pratade en hel del om kontakten med föräldrarna vid förra träffen. 
Ser ni någon skillnad på kontakten med föräldrarna efter några år? 
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Bilaga 3 

9. I förra intervjun pratades det en del om att föräldrarna var så nöjda. 
Varför och vad är de nöjda med tror ni? Och hur uttrycks denna nöjdhet, 
eller tacksamhet? 

10. Ni pratade också lite om samverkan med föräldrar i förra intervjun. 
Skiljer sig er samverkan med nyinvandrade föräldrar från samverkan 
med andra föräldrar, och i sådana fall på vilket sätt? Uppfattar ni famil-
jerna som nyanlända idag eller har de blivit ”X-bor”? 

Vid behov: Ehn skriver också att de invandrade föräldrarna ”lägger band 
på sig när det gäller sina annorlunda erfarenheter och värderingar” och 
”Att protestera mot förskolepedagogiken…vore detsamma som att ifrå-
gasätta det samhälle där man tror sig kunna leva bättre än i det tidigare 
hemlandet” Vad slår det an för strängar hos er?  

11. Ni har också pratat om att språkpraktikanterna är guld värda. Men 
hur förändras deras roll i och med att barnen och föräldrarna blir allt 
mer hemma här? 
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 Bilaga 4 

Bilaga 4. Informationsbrev 

Det här brevet vänder sig till dig som är pedagog vid en av de förskolor 
som visat intresse för att delta i forskningsprojekt Interkulturell praktik 
på landsbygdsförskola. 

Vem är jag och vad är det för studie? 

Jag heter Charlotte Löthman och arbetar inom licentiandmiljön Välfärd, 
social innovation och hållbarhet på landsbygden. Studien är kopplad till 
pedagogiskt arbete på Linköpings universitet där jag läser forskarutbild-
ningen. Syftet med undersökningen är att studera hur förskolepedagoger 
reflekterar över förhållningssätt och strategier i en mångkulturell var-
dagspraktik. Syftet är att undersöka vilka utmaningar och möjligheter 
som förändringen från ett mer monokulturellt till ett mer mångkulturellt 
sammanhang i och med flyktingvågen 2015 och framåt fört med sig. 

Varför görs studien? 

Tidigare studier om mångkulturella frågor inom förskola har bedrivits 
på förskolor som sedan länge präglats av en stor kulturell mångfald, till 
exempel i förorter till större städer. Den här undersökningen kommer 
istället att belysa situationen för landsbygdsförskolor och dessa försko-
lors relativt snabba omställning från en mer monokulturell till en mer 
mångkulturell kontext. Förhoppningen är att studien kan bidra med 
kunskaper vilka strategier och förhållningssätt som förskolepedagoger 
använder sig av för att hantera en mångkulturell vardag. 

Hur kommer det att gå till? 

Jag kommer att träffa förskolepedagoger vid tre olika tillfällen under 
hösten 2020. Datumen för dessa tillfällen hittar ni på sista sidan i detta 
brev. Under det första och det tredje tillfällena kommer fokusgruppsin-
tervjuer genomföras, dvs. jag intervjuar ett antal pedagoger i grupp. In-
tervjuerna kommer att ha formen av ett samtal med diskussioner mellan 
de pedagoger som deltar i gruppen, där jag kommer att ställa komplette-
rande frågor under samtalets gång. Vid det första intervjutillfället är tan-
ken att samtalen ska röra förändringen från en mer monokulturell till en 
mer mångkulturell förskola. Det kan också vara så att förskolan kan ha 
varit mer mångkulturell tidigare men är numera ”tillbaka” i en mer mo-
nokulturell kontext. Den övergripande frågeställningen är vad dessa 
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Bilaga 4 

förändringar inneburit för verksamheten och vardagspraktiken. Det är 
inte nödvändigt att man som pedagog har varit med om den förändring 
som här beskrivs utan det ”räcker” med att ha erfarenhet av arbete i en 
mångkulturell kontext. Det andra tillfället är ett utbildningstillfälle. Ni 
kommer att få en text att läsa inför träffen och få möjlighet att diskutera 
innehållet i denna under träffen. Tanken är att ni ska få möjlighet att re-
flektera över er praktik och utveckla tankar och idéer med koppling till 
interkulturella frågor. Under denna träff kommer jag att inta rollen som 
moderator i diskussionerna men inte ställa intervjufrågor som vid de 
andra tillfällena. Inför det sista intervjutillfället fångar jag upp de frågor 
som framträder som mest intressanta att fördjupa sig i. Troligtvis kom-
mer frågeställningar kring konkreta strategier och förhållningssätt i en 
interkulturell praktik stå i centrum. 

Hur hanteras pedagogernas berättelser? 

Intervjuerna med pedagogerna kommer att sammanställas och hanteras 
så att obehöriga inte kan ta del av det. Det publicerade materialet kom-
mer inte innehålla namn på personer eller platser. Resultatet kommer 
att publiceras som en licentiatavhandling, artiklar, populärvetenskapliga 
texter samt presenteras vid seminarier och konferenser.  
Information om personuppgiftshantering, se bilaga. 

Frivillighet 

Du väljer själv om du som pedagog vill delta i studien eller inte. Det är 
möjligt att påbörja deltagandet, men bryta deltagandet om du inte längre 
vill vara med, utan att detta medför några negativa konsekvenser för dig. 
Deltagandet i studien är med andra ord helt frivilligt och deltagande pe-
dagoger kommer att få ge sitt skriftliga samtycke till att delta. Samtyck-
esblanketter kommer att skickas ut inför intervjuerna och samlas in i 
samband med intervjuerna. 

Kontaktuppgifter 

Om ni har några frågor eller funderingar kring studien är ni varmt väl-
komna att höra av er till mig! 
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