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Via språket kommer makten  

En intervjustudie om introduktionsförskolans betydelse för nyanlända 
utifrån en sociokulturell analys 

Mikaela Jigvall och Annie Widenberg 

Sammanfattning 
Enligt FN:s flyktingorgan (UNHCR 2016) var 65, 6 miljoner människor på flykt runt om i världen under 
slutet av 2016, mer än hälften av dessa var under 18 år. Förskolan som institution kan vara den första 
kontakten nyanlända har med svenska samhället. I socioekonomiskt svaga områden är antalet barn som 
går i förskolan lägre än i andra områden. Denna studie belyser olika aktörers erfarenheter av en 
introduktionsförskola som är belägen i en förort till Stockholm. Introduktionsförskolan ses att kunna 
minska klyftorna och gynna integreringen för nyanlända i samhället.  

Syftet med denna studie är att ta del av olika aktörers erfarenheter kring introduktionsförskolans 
betydelse för nyanländas integrering i samhället. Det är en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie 
med pedagoger, föräldrar och enhetschef som alla har en relation till introduktionsförskolan.  

Studiens resultatet och slutsats visar att introduktionsförskolan har en betydande roll för nyanlända och 
kan ses bryta isolering och gynna integrering, där språket ses vara en nyckel. 
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Abstract 
According to United Nations Refugee Agency (UNHCR 2016) was 65,6 million people fleeing around 
the world due to various conflicts and wars during 2016, in which more than half was below 18 years 
old. The pre-school as an institution could be the first contact newly arrived immigrants have with the 
Swedish society. Areas that are under socioeconomic pressure and vulnerability tend to lead to fewer 
children attending pre-school compared to stronger socioeconomic areas. This study has involved people 
and their experience of an introductory pre-school from diffrent perspectives that is located in a 
socioeconomic pressured suburb of Stockholm. The intention with introductory pre-schools is to 
decrease the gap in the society by supporting the integration of newly arrived immigrants. 

The purpose of this study is to examine different experiences about the impact introductory pre-schools 
have for integrating newly arrived immigrants to society. This is a qualitative semi-structured interview 
study in which pedagogues, parents and the head of the introductory pre-school have been interviewed. 
The result of the study indicates the importance of the role introductory pre-schools hold for newly 
arrived immigrants by breaking isolation and ease integration, where learning the Swedish language is 
identified as an important stepping stone.  
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till pedagoger, föräldrar och enhetschef som delat med sig av sin dyrbara tid 

när de uttryckte sina tankar kring introduktionsförskolan. Ett extra tack till de två pedagogerna som varit 

otroligt hjälpsamma med att organisera intervjuer och få till tider som passar oss alla. Ni har varit guld 

värda! 

Stort tack till våran otroligt kompetenta handledare Arniika Kuusisto för all vägledning och tid du gett 

oss under uppsatsskrivningen. 

Sist men inte minst, tack till våra fina partners för att ni står ut med oss. Förhoppningsvis blir vi snart 

enklare att leva med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm  

Mikaela Jigvall och Annie Widenberg 
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Inledning 

Tänkt dig när man kommer till ett nytt land, du vet inget om landet, du märker att du inte samma kläder 

som andra, du äter inte samma mat, ingenting fungerar som du känner att det gör i ditt land…(Mia) 

Detta citat kommer från en pedagog på introduktionsförskolan som i en intervju förklarar utmaningen 

som familjer kan mötas av i ett nytt land. Studien genomsyras av barnrättighetsperspektivet, eftersom 

studien fokuserar på de barn som tillsammans med sina familjer kommer till Sverige som nyanlända. 

Barn och familjer som kommer till Sverige blir i de flesta fall placerade i ett socioekonomiskt-och 

resurssvagt område. Vidare vad gäller barnrättighetsperspektivet ses denna studies ämne som betydande 

för de barn som har störst behov av förskola och komma in i samhället, eftersom de i flesta fall har sämre 

förutsättningar för detta (Andersson & Sandberg 2017, s. 70). Andersson och Sandberg (2017, s. 70) 

menar att ”särskilda åtgärder kan behövas för att jämna ut faktiska olikheter och behov, på kort och lång 

sikt, och för att skydda barn i sårbara situationer”. Här kan således studien belysa 

introduktionsförskolans betydande roll som en sådan åtgärd för de barn och familjer som kommit som 

nyanlända. 

Studien tar sin utgångspunkt i FN:s barnkonvention där barns rättigheter fastställs. Sverige är ett av 

många världens länder som skrivit under konventionen, och därmed ålägger sig att följa konventionen 

och tillgodose dessa rättigheter för alla barn i Sverige. Enligt artikel 2 i barnkonventionen (UNICEF 

2009) är alla barn lika mycket värda och ska på så vis ha samma rättigheter, inget barn ska diskrimineras. 

Barnombudsmannen (2018, s. 5) menar att dessa rättigheter handlar om utbildning, hälsa, skäliga 

levnadsvillkor, delaktighet och skydd mot våld, alla barn har rätt till goda uppväxtvillkor. Dock visar 

studier på en ojämlikhet bland barn i Sverige. Det varierar beroende på vart du bor, vilken möjlighet du 

som barn har att få dina rättigheter tillgodosedda enligt barnkonventionen menar Barnombudsmannen 

(2018, s. 5) i deras sammanfattning av årsrapporten 2018. 

Bakgrund 

I slutet av 2016 var 65,6 miljoner människor på flykt runt om i världen. Detta till följd av konflikter, 

våld eller andra kränkningar av mänskliga rättigheter. Mer än hälften av dessa var personer under 18 år, 

detta enligt FN:s flyktingorgan UNHCR (2016). I Sverige finns det människor från nästan alla världens 

länder enligt Delbetänkande av Utredningen om samhällsorientering för nyanlända invandrare (2010, s. 

27). Enligt OECD (2007 i Delbetänkande av Utredningen om samhällsorientering för nyanlända 

invandrare 2010, ss. 27-28) har en stor del av invandringen till landet varit av skyddsbehov, vilket i sig 

kan innebära en mindre chans att etablera sig på arbetsmarknad och på så vis även integrera i det nya 
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samhället. År 2015 kom det under hösten ett stort antal asylsökande människor till Sverige. Som 

konsekvens av en stramare invandringspolitik har antalet asylsökande sedan dess minskat. Trots detta 

och i en värld som fortsätter vara i obalans finns det lite som tyder på att migrationen kommer att minska 

(Ibrahim & Hagman 2017, s. 8). Därför är det viktigt att lyfta uppsatsens ämne, genom att synliggöra 

introduktionsförskolans roll för barns rätt till lika uppväxtvillkor och visa att introduktionsförskolan kan 

fungera som en viktig länk till förskolan (Andersson & Sandberg 2017, s. 67). Förskolan kan i sin tur 

vara av stor betydelse för nyanlända, särskilt eftersom förskolan kan skapa utjämnande socioekonomiska 

effekter till resurssvaga familjer, detta visar både rapporter från Stockholm och Malmö (Andersson & 

Sandberg 2017, s. 67; Persson 2012, s. 83). Lunneblad (2013, s. 1) beskriver hur förskolan som 

institution många gånger är en av de första kontakterna familjer som sökt skydd i Sverige har med det 

svenska samhället. Hindeberg (2004, 29) menar att förskolan har en viktig uppgift vad gäller samhällets 

ansvar för den psykiska folkhälsan. Det har visat sig att för barn som lever i socioekonomiskt svaga 

områden är förskolan extra betydelsefull. Förskolan kan ses som en trygg punkt som erbjuder trygga 

relationer med andra vuxna utanför hemmet. Trygga relationer ses vara en betydande anledning till att 

barn från svåra förhållanden ska klara sig bättre senare i livet. En annan anledning är att de får möjlighet 

att tala om och bearbeta sina upplevelser samt finna ett sammanhang och en kontinuitet vilket ses som 

”A och O i alla mänskliga relationer” (ibid. s. 28), både när det handlar om barn och vuxna (ibid. s. 28). 

Förskolan ska enligt dess läroplan Lpfö 98/16 (Skolverket 2016, s. 5) anpassa sin verksamhet så den 

passar alla barn. Lipsky (2010) beskriver pedagoger och lärare som ”street-level bureaucrats”, vilket 

kan översättas till ”frontlinjebyråkrater”. Eftersom pedagoger och lärare måste se till varje individ men 

samtidigt utifrån sitt uppdrag se till gruppen enligt de politiska beslut som är tagna. De ses alltså som 

”frontlinjebyråkrater” när de utför uppdrag som är beslutade av, samt ses vara helt avgörande för 

politiken (Lipsky 2010 s. xiv). 

I delrapporten från kommissionen för socialt hållbart Stockholm konstaterar Andersson och Sandberg 

(2017, s. 4) att deltagandet i förskolan ses till störst del gynna barn från socioekonomiskt svaga 

förhållanden. Det kan alltså vara betydelsefullt för barns utveckling och lärande långt senare i livet. En 

förskola som skapar goda lär- och utvecklingsmiljöer kan bidra till att förbättra barnens hälsa och främja 

skolprestationer. Rapporten visar på ett generellt högt deltagande i förskolans verksamhet i Stockholms 

stad, dock är det stora variationer inom staden. I socioekonomiskt svaga områden i Sverige ses det vara 

en lägre inskrivningsgrad i förskolans verksamhet. Socioekonomiskt svaga områden ses beskrivas av en 

hög andel befolkning med lägre inkomst och utbildningsnivå̊ tillsammans med en ofta hög andel 

befolkning med utländsk bakgrund (ibid. ss. 4-9). ”Det vill säga, där förskolan skulle kunna ha som 

störst betydelse är deltagandet som lägst” (ibid. s. 4). 
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Att vara nyanländ, asylsökande och integrerad i samhället 

Axelssons och Juvonens (2016, s. 6) artikel handlar om nyanlända elever. De skriver att i de flesta fall 

preciserar benämningen nyanländ till en person som varit i Sverige under fyra år. Under de fyra åren 

förutsätts att den nyanlända lär sig tillräckligt och kan medverka i samhället och kunna följa svensk 

undervisning. 

Enligt Migrationsverket syftar begreppet nyanländ till en person som är född i ett annat land och beviljats 

uppehållstillstånd i Sverige av flyktingskäl men också av andra skyddsskäl. Personer som är anhöriga 

ses också som nyanlända. Perioden som personen i fråga ses som nyanländ är två till tre år, den tiden 

personen i fråga ”omfattas av lagen om etableringsinsatser” (Migrationsverket 2016). Nyanlända barn i 

förskolan och elever i grundskolan utgör alltså ”en heterogen grupp avseende kön, ålder, etnicitet, 

juridisk status, utbildningsbakgrund och socio-ekonomisk bakgrund” (Svensson 2017, s. 15). 

Begreppet asylsökande kan enligt migrationsverket innebära begreppet asylsökande, en person som är 

född i ett annat land men befinner sig i Sverige för att söka skydd men som inte har fått svar på sin 

asylansökan. Personen i fråga finns i migrationsverkets mottagningssystem och får därmed ett s.k LMA-

kort, ett bevis på att personen får vistas i landet under handläggningsperioden (Migrationsverket 2016). 

Det finns olika sätt att definiera och förstå begreppet nyanlända. Människor kan ha invandrat till ett land 

av flera olika skäl. Bunar (2010, s. 8) menar att begreppen nyanländ och asylsökande ibland används 

synonymt. I denna studie kommer definitionen nyanländ att användas för att beteckna målgruppen som 

är i fokus, alltså de vårdnadshavare och barn som besöker introduktionsförskolan. Gemensamt för de 

alla är att de är nya i Sverige, på väg in i det svenska samhället och förskolebarn in i skolans värld (ibid. 

s. 9). Definitionen av nyanlända kan här ses som någon som brutit upp från ett tidigare liv i ett annat 

land och har oftast inte har svenska som modersmål Skolverket (2016, s. 11). I denna studie anses 

nyanländ som en person som vistas i Sverige och har behövt ta sig till landet eftersom man inte kunnat 

leva kvar i sitt hemland samt inte har tillräckliga svenska språkkunskaper för att vara fullt delaktig i det 

svenska samhället. Med fullt delaktighet menar studien att arbeta eller studera och betala skatt. 

Skolverket skriver i Föreskrift om kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare hur 

du som ny i Sverige har rätt till att delta utbildningen SFI, svenska för invandrare. Där lär man sig läsa, 

skriva och tala svenska, man får även träna på hur man kan använda svenskan i arbetet men även till 

vardags. Undervisningen är gratis. I Sverige begränsas dock detta till att endast personer som är över 

16år och folkbokförda samt har ett personnummer får delta. Vilket gör att inte alla har tillgång till 

undervisningen (SKOLFS 2017:91). 

Introduktionsförskola 

Citatet i inledningen av denna studie:  
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Tänkt dig när man kommer till ett nytt land, du vet inget om landet, du märker att du inte samma kläder 

som andra, du äter inte samma mat, ingenting fungerar som du känner att det gör i ditt land…(Mia)  

Pedagogen Mia uttrycker den stora utmaning som nyanlända kan stå inför. Introduktionsförskolan är en 

verksamhet som kan fungera som en viktig länk till förskolan, skolväsendet och det svenska samhället 

för familjer som kommit till Sverige och är födda i ett annat land (Andersson & Sandberg 2017, s. 67).  
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Tidigare forskning 

Här presenteras tidigare forskning inom ramen för nyanlända familjer. En redogörelse kommer att göras 

utifrån både nationell och internationell forskning som anses adekvat för studiens syfte och 

frågeställningar. Ordet introduktionsförskola ger 23 träffar på Google Scholar, ett flertal av träffarna har 

en innebörd av introduktion i förskolan. Detta är således inte studiens definition av 

introduktionsförskolan som verksamhet. För att kontextualisera studien presenteras en översikt av de 

studier som berör; preschool, newly arrived, immigrant children, refugee family, refugee children, 

nyanlända och  flerspråkighet i förskolan. Dock anses sökresultat baserat till tidigare forskning att 

området nyanlända och förskola (nyanlända i förskolan) vara eftersatt i den svenska kontexten. 

De vetenskapliga publikationerna som presenteras fokuserar på förskolan men också till viss del 

grundskolan. I 1 kap. 1 § av Skollagen (SFS 2010:800) står skrivet hur både förskolan och grundskolan 

är en del av det svenska skolväsendet. Därav anses det vara adekvat att även lyfta in tidigare forskning 

som berör skolan. Tidigare forskning kommer att visa hur viktig och betydelsefull skolan och utbildning 

är för nyanlända barn men också för hela familjer för deras integrering i samhället (Hek 2005; Kirova 

2010; Lunneblad 2017). 

Mottagande av nyanlända och pedagogers 
förhållningssätt 
I en studie som gjorts i England där man intervjuat skolungdomar som kommit som nyanlända uttrycker 

ungdomarna hur viktig och betydande skolan har varit för dem och deras familjer i deras integrering av 

det nya samhället. Specifika framgångsfaktorer enligt ungdomarna själva anses vara; språkstöd för att 

förstå och komma in i gemenskapen fortare, att generellt få översköljas med ”det nya språket” av lärare 

och kamrater, få chans att interagera och skaffa sig vänner, pedagoger som ser till varje individ och en 

generell positiv attityd till att ha nyanlända barn/studenter i skolan (Hek 2005, ss. 167-168). Vad gäller 

mottagandet av nyanlända barn, visar en annan studie lekens stora betydelse (Kirova 2010). Studien 

visar hur viktig leken är som en kulturell aktivitet, en aktivitet för att underlätta övergången från hem 

till förskola. Kirova (2010, s. 79) menar att det är ytterst viktigt att se till varje barns första språk och 

deras hemkultur men också integrera mångfalden och dess kultur i verksamheten. Detta menar Kirova 

(2010, s. 87) att barnen kan få hjälp med att uppnå genom användandet och tillgängligheten av kulturella 

artefakter. 

Svensson (2017) lyfter det komplexa uppdraget som det innebär att arbeta med nyanlända barn och i det 

här fallet asylsökande barn. I avhandlingen framkommer det från lärarnas berättelser i intervjuer hur de 

upplever att deras läraruppdrag utmanas av asylprocessen, när elevernas tid i skolan är oviss men också 
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känslor av otillräcklig kunskap kring asylprocessen. Det har även framkommit hur lärarnas 

förhållningssätt har setts som ett moraliskt ställningstagande när de aktivt valt att behandla de 

asylsökande barnen som ”de andra eleverna som är folkbokförda” (ibid. ss. 82-83). Svensson (2017, s. 

84) sammanfattar en av studierna som finns med i hennes avhandling med en helhetsbild ur lärarnas 

synvinkel som ”en vilja att förmedla hopp om ett rättvist och tillförlitligt mottagande i skolan” (ibid. s. 

84). Detta synliggör dock det komplexa uppdrag som lärare genomför när det innebär ett arbete som går 

utanför förskolans läroplan. Det kan liknas vid det Lipsky (2010 s. xiv) kallar för street-level 

bureaucrats, lärare som går utanför förskolans läroplan och på så vis ses helt avgörande för politiken.  

Svensson (2017, ss. 84-94) menar att det saknas kunskap inom utbildningssystemet om elevers särskilda 

villkor som asylprocessen kan innebära. Lärare i sin professionella roll blir därmed en förutsättning för 

den hoppfullhet som barn får uppleva ”här-och-nu” tillsammans med en strävan om en framtidstro. Detta 

speglar hur skolan ses som en förutsättning för socialt hopp i samhället. Svensson (2017) talar även om 

hur skolan besitter ett handlingsutrymme av ett ”normalt liv” för de barn som fortfarande är i en 

asylprocess (ibid. ss. 79-100). 

Relation hem-förskola/skola 
I en studie av Lunneblad (2017, s. 264) uttrycker pedagoger hur relationen mellan förskolan som 

institution och nyanlända familjer ses som komplex. Det beskrivs upprepade gånger hur det upplevs att 

nyanlända vårdnadshavare har svårt att anpassa sig till verksamheten. I studien framkom det hur 

pedagoger i vissa situationer uttryckte att de försökte ”fostra” vårdnadshavarna till att bli ”svenska 

förskoleföräldrar” (ibid. s. 365). Lunneblad uttrycker att det aldrig lyfts fram hur svårt det kan vara för 

vårdnadshavarna i deras försök att förstå andra människors kulturkod. Lunneblad menar att 

pedagogernas fokus ligger hela tiden på dem själva och ses således misslyckas med att kommunicera 

vilka kulturella koder som gäller (ibid. s. 365). Lunneblad (2013, s. 5) lyfter i sin studie vårdnadshavares 

svårigheter att anpassa sig till verksamheten, att det ses som ett återkommande tema där tid utgör en 

kulturell markör. Det är således inte bara en introduktion för barnet i fråga utan för hela familjen, vilket 

beskrevs i Lunneblads (2017, s. 365) studie ovan. Här blir på så vis svenska normer och förväntningar 

tydliggjorda. I likhet med Lunneblad (2017, s. 365) problematiserar Lappalainen (2006, s. 99) just detta 

i sin artikel där fokus hamnar på ”inclusion or nation-making” i en finsk förskolekontext. Artikeln visar 

på hur nationalitet och etnicitet ses vara aktualiserade i den vardagliga förskolekontexten, hur den 

officiella finska förskolan har en tendens att lyfta ”finskheten” och betona kulturella skillnader (ibid. s. 

101). Ses detta som ”inclusion” eller ”nation-making”? En liberal version av mångkulturalitet som 

antagits i Finland menar Lappalainen (2006, s. 101) stärker landets nationsgränser eftersom finskheten 

blir kontextualiserad i förskolans vardag. 

Vidare visar Heks (2005) studie gjord i England, hur ungdomar som deltagit i studien beskriver hur 

föräldrasamverkan såsom föräldramöte ansågs extra viktigt eftersom det brukar finnas speciallärare på 
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plats. Dessa speciallärare som talade det specifika språket ansågs värdefulla när de kunde förklara och 

berätta hur det gick för deras barn i skolan. De flesta ungdomar beskriver hur hjälpsamma lärare och 

tolkar är, detta är en anledningen till att deras vårdnadshavare känner sig välkomna till skolans värld 

(ibid. s. 167). 

Övergången mellan hem och förskola visar Kirovas (2010) studie på hur lek kan ses som en kulturell 

aktivitet som gör inskolningen och övergången mellan hem och förskola lättare. Här ses verksamheten 

både erbjuda en struktur i vardagen med en verksamhet och plats dit hela familjen kan vända sig och få 

en vuxens stöttande hand. Detta ses som extra betydelsefullt för människor som lämnat sina gamla 

sociala nätverk och ännu inte hunnit skapa nya och kräver ett professionellt förhållningssätt från 

pedagogernas sida (Lunneblad 2017, s. 360). Lunneblads (2017) studie har haft som syfte att utforska 

de normer och mål som styr pedagogernas strategier vid mottagandet av flyktingbarn och deras familjer 

i förskolan (ibid. s. 359). Studien har visat att målet ses vara att stödja de nyanlända familjerna så gott 

det bara går. Resultatet från studien pekar samtidigt på hur pedagoger berättar om barnen som utsatta 

och traumatiserade, som kan kopplas till det stora inflytandet som anknytningsteorin har vad gäller 

diskursen kring nyanlända barn i Sverige. Inskolning av ett nytt barn i förskolan bygger på idén kring 

hur pedagogen ska skapa en nära relation med barnet i fråga (ibid. s. 363). I en av studierna som ligger 

till grund för Svenssons (2017, s. 80) avhandling framkommer det inte bara för barnen utan också för 

föräldrarna hur betydelsefull skolans lärmiljö är som inger hopp om en möjlig framtid. I Nilsson och 

Axelssons (2013, s. 38) studie uttrycker nyanlända elever i grundskolan sina tankar och åsikter kring de 

utmaningar och möjligheter de upplever kring pedagogiska och sociala resurser i en introduktionsklass 

samt i en ”vanlig klass”. I studien tar de även upp hur de upplever övergången mellan de två olika 

kontexterna (ibid. s. 38). Där framkommer det hur introduktionsklassen ses vara både socialt och 

pedagogiskt gynnsam för nyanlända, dock måste verksamheten ses i dess uppdrag av att vara tillfällig. 

Meningen är att de nyanlända sedan ska övergå till det allmänna systemet av både sociala och 

pedagogiska skäl (ibid. s. 160). 

Flerspråkighet 
Redan i början när invandringen ökade i Sverige talade man om hur man på bästa sätt skulle hjälpa 

barnen i deras språkutveckling i skolan. Före år 1975 fokuserade man på att lära barnen främst svenska 

språket och ge stöd i det (Håkansson 2003, s. 78). På senare år har detta ändrats och barnens modersmål 

ses som en betydande roll i hela barnens språkinlärning (Hyltenstam 2007, s. 54). Barn som växer upp 

lär sig i de flesta fall först det språk som talas hemma, det kallar man för modersmål eller förstaspråk. 

Ett barn kan ha flera modersmål om det är fler än ett språk som talas. Barnet lär sig sedan sitt andraspråk 

utifrån miljön de socialiserar sig i kulturella kontexter (Håkansson 2003, s. 15). 
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Förskolans roll i barns språkutveckling är viktig, den ger barnen en språklig stimulans i verksamhetens 

lärandemiljöer. I skollagen står det att man ska medverka till att både modersmålet och svenskan ska 

utvecklas och stimuleras i förskolan, detta är en roll som pedagogerna får ta. Svensson (2012) skriver 

om fördelarna man ser med att vara flerspråkig som exempelvis att de barnen har större fonologisk 

medvetenhet. Men det kan även ses problematiskt att vara flerspråkig eftersom det tar längre tid för ett 

barn att bygga upp ett ordförråd på två språk parallellt med varandra (Svensson 2012, ss. 29-30). 

Det är till sin fördel att ha pedagoger som har olika etniska bakgrunder och är flerspråkiga, detta gör att 

flerspråkiga barn får tillgång till fler språk i förskolan och språkutvecklingen utvecklas (Vetenskapsrådet 

2015, s. 27). För att ett barn så tidigt som möjligt ska få chansen att utveckla sig flerspråkigt behövs en 

daglig rutin där man utsätts för språkliga miljöer (Vetenskapsrådet 2015, s. 38). Det kan således 

diskuteras kring hur barns språkutveckling stöttas i det förskolor som helt saknar svensktalande 

pedagoger. 

Ännu ett sätt att stimulera barnen i dess språkinlärning i förskolan är genom böcker. Svensson (2012, s. 

34) menar i sin artikel att pedagogerna blir en viktig roll i språkutvecklingen och ses som stöttepelare 

vid inlärningen. Böcker som barnen eller pedagogerna läser ses som en viktig och positiv artefakt för 

stimulans och uppmuntran till språkinlärning oberoende av vilket språk boken är skriven på. 

I Popov och Sturessons (2015, s. 67) studie skriver de att ensamkommande flyktingbarn måste komma 

in i det svenska samhället så fort som möjligt, därför blir det svenska språket ett väldigt viktigt redskap 

när man ser till den sociala delen. När barn utsätts för språkliga miljöer skapar det bättre förutsättningar 

för språkutvecklingen. Man ser svårigheter när familjer främst migranter, inte tar sig till förskolan eller 

inte har en plats i någon verksamhet. Detta kan vara att kommunen brustit med information eller att det 

finns bristande förståelse för både språket och Sveriges skolsystem (Popov & Sturesson 2015, s. 67). 
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Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är att ta del av olika aktörers erfarenheter av introduktionsförskolans betydelse för 

nyanländas integrering i samhället. I studien innebär benämningen aktörer pedagoger, föräldrar och 

styrning. Utifrån syftet har följande frågeställningar preciserats. 

- Hur uttrycker olika aktörer introduktionsförskolans betydelse? 

- Hur uttrycker olika aktörer betydande faktorer för integrering? 
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Teoretiskt perspektiv 

Sociokulturellt perspektiv 

För att besvara frågeställningar och syfte utgår studien från ett sociokulturellt perspektiv och dess syn 

på människans utveckling och lärande. Först kommer perspektivets huvuddrag att presenteras, därefter 

kommer de centrala begreppen att presenteras, dessa kommer sedan att användas i studiens kommande 

resultat och analysdel. Denna teori har valts för att synliggöra den sociokulturella kontext som förskolan 

besitter, detta innebär således att andra teorier valts bort för att kunna ha ett fokus och kunna besvara 

studiens frågeställningar och uppfylla studiens syfte. Eftersom det rådande forskningsområdet ses som 

oerhört komplext, ses detta perspektiv ge vissa särskilda teoretiska glasögon. De teoretiska glasögonen 

kan hjälpa till att synliggöra de komplexa olika sociala förhållanden, erfarenheter och upplevelser som 

uppkommer i relation till introduktionsförskolans verksamhet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 

34). Teorin kan hjälpa oss att synliggöra och belysa tänkandet och språket, det hjälper oss att kunna se 

på människan som social och kulturell. Detta ses av stor vikt när denna studien vill undersöka hur de 

olika aktörerna ser på introduktionsförskolans betydande roll för nyanlända. Denna studie utgår ifrån att 

se sammanhang och individuella mänskliga handlingar som parallellt hjälper oss att synliggöra 

verksamhetens betydelse för de nyanlända familjer som besöker den. Intressant blir därför att se hur 

introduktionsförskolan ses skapa mening. Detta då Säljö (2014, s. 119) menar att vi människor är i 

konstant utveckling. 

Utifrån en sociokulturell teori kan en introduktionsförskola ses som en företeelse i ett av de system som 

vi människor har utvecklat för att samverka med varandra. Verksamheter som detta och liknande miljöer 

som förskolor finns till på eftersom att vi lärt oss att organisera mänskliga aktiviteter som dessa, alltså 

olika sociala system med inbyggda former av samverkan (Säljö 2014, s. 19). Med denna utgångspunkt 

blir det därför möjligt att belysa och synliggöra de interaktioner som uppstår mellan människor i en 

sådan sociokulturell kontext vilket introduktionsförskolan ses vara ett exempel på. 

Sociokulturellt perspektiv har sina rötter hos Lev Semjonovitj Vygotskijs1 (1896-1934) tankar om 

mänsklig utveckling (Vygotskij 2001, s. 7). Det finns en mängd tolkningar av Vygotskijs (2001, s. 18) 

teorier, med det sagt innebär det således även en tolkning i denna föreliggande studie. Denna 

sociokulturella utgångspunkt tar avstamp i Vygotskijs grundtankar utifrån hans syn på hur tänkande och 

språk ses som centralt samt hur vårt medvetande innefattas av våra ord, språk och tänkande (Vygotskij 

2001). Till stor del kommer fokus ligga på en senare tolkning av hans teori vilket lyfts av Säljö (2014) 

                                                        
1 Beroende på referens stavas Vygotskijs namn olika, anledningen till detta beror på översättning och 

vilket land böckerna är utgivna i. 
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i hans bok; Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. Tankarna syftar till att se människan som 

social och kulturell, alltså hur människor tillägnar sig erfarenheter och förmågor i sociokulturella 

kontexter (Kultti 2012, s. 21; Säljö 2014, s. 104).  Mänskliga handlingar och kunskaper måste relateras 

till ett sammanhang och verksamhet. Förståelsen av att sammanhang och individuella mänskliga 

handlingar hänger ihop, är en av kärnpunkterna inom ett sociokulturellt perspektiv (Säljö 2014, s. 130). 

Våra handlingar och förståelser är delar av en kontext ses vi inte bli påverkade av kontexten utan de 

snarare ingår i och skapar kontexten tillsammans. ”...there is no way not to be socioculturally situated 

when carrying out an action” (Cole & Wertsch 1996, s. 252). Det är just detta som gör oss till som Säljö 

(2014, s. 104) uttrycker det ”kulturvarelser och inte till förprogrammerade robotar”. 

Kommunikation ses som en länk mellan människors tänkande och kultur. Sociala relationer eller socialt 

samspel ligger genetiskt bakom alla högre funktioner och deras relationer (Vygotsky 1981, s. 163). 

Erfarenheter av olika interaktioner bildar en resurs som senare kan användas för att kunna förstå och 

kommunicera (Säljö 2014, s. 105). Vygotsky använder uttrycket internalisering vilket dess innebörd ses 

som problematisk (ibid. ss. 150-151). Säljö (2014) menar att begreppet appropriering kan ersätta 

internaliseringens innebörd som ”kunskapsinhämtande” och istället vidga synen för lärande. Att istället 

se det som en process vilket i sig kräver meningsskapande hos individen i fråga (ibid. s. 152). Människor 

har enligt Vygotsky och sociokulturell teori alltid en möjlighet i en samspelssituation att ta till oss och 

ta över kunskap, alltså appropriera kunskaper. Således ses människor vara i ständig utveckling (ibid. s. 

119). 

Utvecklingszonen och stöttning 

Enligt Vygotskij (1978, ss. 85-86) tar en människa till sig, med andra ord approprierar kunskap med 

hjälp av den närmaste utvecklingszonen (zone of proximal development, ZOPED eller ZPD). Den 

närmaste utvecklingzonen är ett begrepp som ger en mer dynamisk bild av att se på människans 

utveckling och lärande. En definition av detta enligt Vygotskij själv ses vara en zon där avståndet är 

betydande mellan vad en person kan prestera på egen hand utan stöd. Medans det på andra sidan ses vad 

man kan prestera med en vuxens ledning eller i samarbete med mer kapabla kamrater (Vygotskij 1978, 

ss. 85-86), således kan detta ses som en form av guidning in i en specifik kulturell företeelse (Säljö 2014, 

s. 122). Trots att utveckling på detta sätt ses som sociokulturellt producerad utifrån miljö är det ändå i 

slutändan individens egna aktörskap som möjliggör och begränsar sina handlingsutrymmen, utifrån de 

sociokulturella möjligheterna som erbjuds (Vygotskij 1978, s. 126). Detta kan förstås utifrån det som 

står i boken Mind in society (ibid. s. 126) ”...language, the very means by which reflection and 

elaboration of experience takes place, is a highly personal and at the same time a profoundly social 

human process”. Relationen mellan individ och samhälle ses alltså som en dialektisk process. ”...like a 

river and its tributaries, combines and separates the different elements of human life. They are never 

frozen polarities to him” (ibid. s. 126). I den närmaste utvecklingszonen, ses stöttning (engelskans: 
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scaffolds) vara bra för den lärande att gå från vad de kan göra med hjälp av någon annan till att klara 

något själv utan hjälp. Denna stöttning kan ses som vägräcken som håller individen i fråga inom rätt 

riktning för att nå sitt mål (Säljö 2014, s. 123). 

Medierande redskap 

Ordet medierar står enligt Vygoskij (2001, s. 7) för kunskapsinhämtande. Ordet kommer från tyska 

språket och betyder förmedla, termen ses vara helt central inom det sociokulturella perspektivet. 

Människors tänkande och föreställningsvärldar kommer från och speglas av kultur med dess 

intellektuella och fysiska redskap. Inom en sociokulturell teoribildning ses ordet redskap besitta en 

speciell betydelse (Wertsch & Tulviste 1992, ss. 554-555). Redskap innefattar här de resurser som ses 

vara ”språkliga (eller intellektuella) som fysiska, som vi har tillgång till och använder när vi förstår vår 

omvärld och agerar i den” (Säljö 2014, s. 20). Mediering kan ses som att redskap medierar verkligheten 

för oss människor (ibid. s. 81). Dock sker inte mediering endast genom redskap som artefakter (fysiska 

redskap) utan Säljö (2014, s. 82) menar att människans allra mest primära medierande redskap är språket 

med dess besittande resurser. Dessa två kommer nu nedan att presentera, språk som medierande redskap 

och artefakt som medierande redskap. 

Språk som medierande redskap 

Genom språk och ord medierar omvärlden för oss människor så vi upplever den som meningsfull (Säljö 

2014, s. 82). ”Språket är samtidigt ett kollektivt, interaktivt och individuellt sociokulturellt redskap” 

(ibid. s. 87). Att språk och ord har en utpekande funktion ses som uppenbart, Vygotsky (1986 i Säljö 

2014, s. 83) kallar detta för en indikativ funktion som hjälper oss att benämna saker i vår omgivning. 

Det kan ses som en ersättning för exempelvis en pekande gest när vi ska uppmärksamma något för en 

annan. Genom att endast peka eller benämna med ord finns en skillnad då gester kräver att den man 

kommunicerar med är ”här-och-nu”. Att benämna med ord gör inte bara att det kan vara skillnad i tid 

och rum utan det skapar också en bättre förutsättning att beskriva mer ingående vad vi vill förmedla 

(Säljö 2014, s. 83). Säljö (2014, s. 84) menar att språk som medierande redskap är kopplat till språkets 

semiotiska funktion. Det ger en djupare betydelse och innebörd än bara en benämning som tidigare 

beskrevs i en utpekande funktion. Språket skapar och signalerar alltså också mening och innebörd 

(Vygotskij 1978, s. 28). Vilket har setts vara centralt för Vygotskij som menar hur språkliga uttryck 

medierar världen för oss människor. Språket har även en tredje funktion, nämligen en kommunikativ 

och retorisk sådan. Vilket innebär att vi genom språket även gör något, vi formar inte endast oss själva 

utan också andra i en kommunikation som innefattar etik och moral (Säljö 2014, ss. 87-89). Detta visar 

på att människors verbala språk till skillnad från andra arter ger en unik förmåga att kunna delge 

erfarenheter med varandra (ibid. s. 34). 
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Artefakter som medierande redskap 

En av grunderna inom en sociokulturell teoribildning är att fokus riktas mot hur människor tillägnar sig 

och även utnyttjar fysiska och kognitiva resurser vad gäller mänskligt tänkande och handling (Säljö 

2014, s. 18). Språket kan ses som medierande redskap vilket beskrevs ovan men även fysiska redskap 

kan hjälpa till att mediera vår omvärld, här ses artefakter syfta till dessa fysiska redskap. Det måste 

förstås som att de är skapta och därför även besitter resultat av människans tänkande. Dock skall de inte 

endast ses som ”döda” objekt, utan beroende vad vi som människor använder, förändrar och påverkar 

det hur vi ser på vår omvärld (ibid. ss. 71-80). ”Mänskliga kunskaper, insikter, konventioner och begrepp 

har byggts in i apparater och blir på så sätt något vi samspelar med när vi agerar” (Leontiev, 1981 i Säljö 

2014, s. 80). Alltså medierar både artefakter och språkliga resurser verkligheten för oss människor i 

olika kontexter (Säljö 2014, s. 81). 

De analysbegrepp som senare kommer att användas är; utvecklingszonen och stöttning, språk som 

medierande redskap och artefakter som medierande redskap. 
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Metod 

Val av metod 

Här kommer nu studiens val av metod presenteras. Det kommer även resoneras kring hur studiens valda 

teoretiska perspektiv hör ihop med den valda metoden. Senare under rubriken ”diskussion” kommer en 

metoddiskussion att föras. 

Trost (2010, s. 31) menar att syftet är helt avgörande för val av metod, den växer fram utifrån syfte och 

frågeställningar. Därav blir semistrukturerade intervjuer väsentlig för denna studie, eftersom den utgår 

från det empiriska materialet som samlas in. En kvalitativ som denna kräver enligt Bryman (2011, s. 

372) att forskaren ska se och uppfatta världen som de personerna som studeras, därav krävs det en nära 

relation till forskningspersonerna.  

I studien fokuseras intervjupersonernas egna synsätt och uttryckta uppfattningar (Bryman 2011, s. 413). 

Vilket synliggörs när studien belyser olika aktörers erfarenheter av introduktionsförskolans betydelse 

för nyanländas integrering i samhället (Trost 2010, s. 32). Studien innehåller sex intervjuer med 

pedagoger, föräldrar och enhetschef på en introduktionsförskola i en förort i Stockholm. Eftersom 

studien undersöker hur de olika aktörerna uttrycker sig kring introduktionsförskolan har studien valt att 

lägga intervjuerna med de pedagoger, föräldrar och enhetschef som har olika koppling till verksamheten. 

Ett flertal intervjuer görs för att styrka studiens frågeställningar. 

En fördel med intervjuer är att man kan anpassa ordningen och frågorna beroende på situationen och få 

svar på andra frågor och få bredare bild (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 38). Semistrukturerade 

intervjuer innebär ett tillvägagångssätt där intervjun blir mer flexibel. Intervjuaren har i de flesta fall en 

följd den följer, men frågor som kommer upp längs intervjun kan ställas och de som blir intervjuade kan 

även här ta upp något de är intresserade av utöver frågan (Bryman 2011, s. 415). Bryman (2011, ss. 366-

367) menar att det kan ses som mer flexibelt eftersom intervjun kan ändra fokus och inriktning. Den 

som intervjuar vill ha detaljerade och fylliga svar, och detta menar Bryman (2011, s. 412) att man kan 

få genom att ha följsamma och flexibla intervjuer som följer intervjupersonen. 

Ett problem med intervjuer är att intervjuaren kan påverka det slutliga resultatet genom hur denna 

formulerar frågor, ger respons eller ställer följdfrågor (Svensson & Ahrne 2015, s. 19). Bryman (2011, 

s. 268) styrker detta och menar att resultaten har sin grund i forskarnas uppfattningar som ofta är 

osystematiska och resultaten blir således subjektiva. 
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Teori – metod 

För att svara upp mot studiens frågeställningar och för att kunna uppfylla syftet utgår studien ifrån en 

sociokulturell teoribildning och använder intervjuer som metod. Det handlar om att ta reda på hur olika 

aktörer hanterar ”situerade kommunikativa praktiker” vilket introduktionsförskolan kan ses som ett 

exempel på, samt hur de ser på nyttjandet av olika redskap när de argumenterar (Säljö 2014, s. 118). 

Utifrån en sociokulturell teoribildning kan vi i en intervjusituation endast studera vad personen säger. 

Inte att det personen berättar ska avslöja något om deras tänkande, eftersom det ses som ett 

kategorimisstag inom den filosofiska litteraturen (Ryle, 1949/1990, s. 17ff i Säljö 2014, s. 115). Trots 

att det inom denna teoribildning ses vara ett släktskap mellan tänkande och kommunikation ses det inte 

som en direkt spegling. Det vi säger går att följa samt vad vi gör men ofta skiljer det sig ifrån vad vi 

tänker. Därav blir det inom en sociokulturell ansats viktigt att poängtera den skillnaden och upprätthålla 

den (Säljö 2014, s. 115).  

Vad vi får reda på genom att ställa en fråga i en intervju är just vad individen – i den aktuella situationen 

och givet de villkor man uppfattar gälla – finner rimligt och önskvärt att säga och/eller vad man i 

hastigheten kommer på. (Säljö 2014, s. 115) 

Genom att intervjua personer som har koppling till introduktionsförskolan får man tag i det som finns i 

den specifika sociala miljön. På så vis ses det handla om insamlande av kunskap om olika sociala 

förhållanden, erfarenheter och upplevelser (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 34). 

Urval och avgränsningar 

Studiens urval kan ses som ett ”målstyrt urval”, vilket enligt Bryman (2011) innebär ett flertal 

tillvägagångssätt. Detta kan ses i föreliggande studie då urvalet görs på två nivåer. Först välja ut en 

enhet, alltså introduktionsförskolan, vilket är direkt relaterat till syfte och forskningsfrågor. Sedan görs 

urvalet på ytterligare en nivå, när det handlar om urvalet av intervjupersonerna vilket också ses vara 

direkt kopplat till syfte och forskningsfrågor (Bryman 2011, ss. 350-351). ”…urvalet görs utifrån 

forskningens mål, och därför väljs analysenheterna ut på grundval av kriterier som gör att 

forskningsfrågorna kan besvaras” (ibid. s. 351). Introduktionsförskolan som studien skriver om valdes 

för att kunna besvara studiens frågeställningar och uppfylla syftet. Förskolan är en av de mest etablerade 

som finns i Sverige och har haft en fungerande verksamhet under ett par år. Förskolan valdes även som 

ett ”bekvämlighetsurval” på grund av tid och geografi lämpade sig den aktuella skolan (ibid. ss. 350-

352). 

Undersökningspersoner 

I denna studie deltar sex stycken aktörer som alla har olika koppling till introduktionsförskolans 

verksamhet. Pedagoger, enhetschef och även föräldrar som besöker introduktionsförskolan med sina 
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barn intervjuas. Detta för att få fatt i flera olika perspektiv på verksamheten och dess betydelse. Studiens 

undersökningspersoner ses omfatta två pedagoger, tre föräldrar och en enhetschef. Åldersspannet på 

undersökningspersonerna är 25-60 år. 

De fiktiva namnen på pedagogerna är Karin och Mia. Föräldrarna benämns vid namnen Marin, Elena 

och Nadine, slutligen kommer enhetschefens fiktiva namn vara Anna. 

Pedagogen Mia uttryckte i intervjun:  

Jag säger mammor men det är felaktigt att säga mammor, mammor och pappor är lika välkomna men 

vi har inte haft sen jag började en pappa som kommer själv med sitt barn. Han kan vara i sällskap med 

sin fru men aldrig ensam som student. Så jag kommer säga mammor men det är felaktigt absolut. (Mia) 

Således kommer analys och diskussionsdelen benämna mammor när man talar om föräldrar. 

Genomförande 

Vid studiens start genomfördes en pilotintervju på en av studenterna i studiens VFU-förskolor 

(verksamhetsförlagda utbildningen). Detta ses som en generalrepetition för att prova sig själv som 

intervjuare, frågeställningarna och instrumenten man tänkt att använda (Löfgren 2014, s. 149-150). 

Analysen gjordes utifrån pilotintervjun som visade att det var svårt att besvara frågeställningarna i en 

förskola som låg i ett socioekonomiskt starkt område. Därför valdes det befintliga geografiska området 

vilket ses vara ett socioekonomiskt svagt område. Ett samtyckesbrev skrevs ihop på svenska som riktade 

sig till pedagoger och enhetschef (se bilaga 1) och även en intervjuguide (se bilaga 3). Intervjuguiden 

valdes att behållas efter pilotintervjun då den upplevdes relevant för frågeställningar och syfte i ett 

socioekonomiskt svagt område. 

Intervjuerna med pedagogerna och föräldrarna gjordes på förskolan och intervjun med Anna på 

huvudkontoret, detta för att underlätta för dem tidsmässigt eftersom tid är en bristvara i verksamheten. 

Även föräldrar som besöker verksamheten skulle intervjuas och därför skrevs även  samtyckesblanketten 

på engelska (se bilaga 2). Samtyckesblanketten skrevs på engelska eftersom de föräldrar som besöker 

verksamheten inte har svenska som förstaspråk. Information gavs även om den tilltänka intervjuns 

längd, ca 30 minuter med 15 minuters tillägg av marginal. Löfgren (2014, s. 148) menar att planerad 

plats och tid underlättar för hur intervjuernas utformning blir, gott om tid och en lugn miljö gör att 

intervjupersonen slappnar av och kan lyssna, ta emot och besvara frågeställningarna bra. Lugn miljö 

påverkar kvaliteten på inspelningen positivt när man sedan ska transkribera och undgår ljud som stör i 

bakgrunden. Frågorna utgick från frågekategorier med bland annat inledande frågor. Det fanns sedan 

också utrymme för uppföljningsfrågor och sonderingsfrågor, där man frågar efter ett fördjupande svar 

från intervjupersonen (Bryman 2011, ss. 422-423). Det bestämdes att transkribering av intervjuerna 

skulle ske samma dag som de gjordes. Tankeord och småord som exempelvis ”öh” valdes att plockas 



 
 

18 

bort då det inte ansågs vara relevant för studiens resultat. När det blev en längre paus i intervjun 

bestämdes att ”…” markerade en tystnad. Samtliga intervjuer har haft ett verktyg i form av en 

applikation vid namn ”röstmemon” och ”inspelare” använts på personliga telefoner. 

Databearbetning och analysmetod 

Fejes och Thornberg (2015, ss. 34-35) talar om kvalitativ analys och menar att det innebär en utmaning 

i att skapa mening ur en större mängd data. De hänvisar till en definition gjord av Bogdan och Biklen 

(2007 i Fejes & Thornberg 2015) där bearbetning av data och analys inom kvalitativ forskning 

systematiskt undersöker och sammanställer sitt material, vilket i denna studie syftar till 

intervjutranskriptioner. Det handlar om att i sin forskarroll arbeta aktivt med sin data, organisera den, 

bryta ner i mindre beståndsdelar, allt för att söka efter mönster. Detta görs för att komma fram till ett 

resultat (Fejes & Thornberg 2015, s. 35). 

Föreliggande studie utgår från en kvalitativ metod därmed kommer bearbetningen av data ske genom 

inspelning och transkriberingar av intervjuer, detta för att kvalitativa forskare intresserar sig för vad 

intervjupersonerna säger och på vilket sätt de gör det. Alla sex intervjuer som gjorts för studien har 

spelats in, detta var något som alla intervjupersoner blev tillfrågade om innan inspelningen började. 

Intervjuerna spelades in för att inte missa intressant och viktig information. Intervjuerna var ca. 30 

minuter långa, vilket har varit bra eftersom de varit informationsrika under hela intervjun och man inte 

missat något (Bryman 2011, ss. 428-429). Transkriberingarna av intervjuerna tog mellan 4-6 timmar, 

transkriberingen utfördes av den som gjorde intervjun. Detta eftersom Bryman (2011, s. 430) skriver att 

det är viktigt att använda sig av personer som är väl insatta i ämnet som diskuteras när inspelningen ska 

transkriberas. Beslutet att transkribera själva togs eftersom det fanns vissa språksvårigheter vid 

intervjuerna och man som intervjuare kunde enklare tyda det som spelats in. 

Denna studie använder en kvalitativ analys med inspiration av en fenomenografisk analysmetod. 

Dahlgren och Johansson (2015, s. 162) lyfter fram fenomenografisk analysmetod som de menar ses 

användbar vad gäller att samla in data från enskilda individer, överlag handlar det mest om 

semistrukturerade intervjuer. Dahlgren och Johansson (2015) menar vidare hur en sådan metodansats 

ses väl lämpad eftersom det liksom i denna föreliggande studie handlar om att beskriva och analysera 

människors uttryck kring fenomen i världen. Därför har en sådan analysmetod valts, för att kunna 

beskriva och analysera olika aktörers uttryck kring introduktionsförskolans verksamhet (ibid. s. 162). 

Det finns en mängd olika riktlinjer vad gäller kvalitativ analys inom litteraturen. Eftersom varje 

kvalitativ studie är unik ses även analysarbetet som unikt. Detta eftersom mänskliga faktorer som inom 

forskarrollen ses som centralt redskap, ses det som både styrkor och svagheter inom den kvalitativa 

forskningen (Fejes & Thornberg 2015, 36). 
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En fenomenografisk analysmetod kan ses på olika sätt och ha olika tillvägagångsätt. Denna studie utgår 

från en fenomenografisk analysmetod i sju olika steg, från första genomläsningen till hur man 

kategoriserar upp transkriberingen för att sedan få ner det i studiens analysdel (Dahlgren & Johansson 

2015, s. 167). Första steget (att bekanta sig med materialet) handlar om att läsa igenom materialet man 

fått fram från transkriberingarna därför har studie bearbetat genom att läsa igenom intervjuarens texter 

och strukit under det man ansågs vara relevant (ibid. s. 167). Andra steget (kondensation) handlar om 

att behandla texten och sedan ta ut viktiga uttalande genom att klippa ut eller markera dessa, eftersom 

intervjuaren markerat det som var relevant har man här valt att klippa ut olika stycken från intervjuerna 

fysiskt på papper. Exempelvis citatet från pedagogen Mia: ”…då kommer språket och med språket 

kommer makten” blev ett viktig uttalande eftersom studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv där 

språk ses som det främsta medierande redskapet. Detta menar Dahlgren och Johansson (2015, s. 168) 

ger en tydligare bild på olika grupperingar eftersom man kan enkelt flytta dem om det skulle behövas. 

Innan detta gjordes markerades de olika intervjuerna med färg så man senare i tredje steget (jämförelse) 

kunde jämföra lättare. Tredje steget handlar således om att jämföra de olika urklippen, som forskare 

försöker man här hitta skillnader och likheter mellan de olika. Här utgick man från intervjuguiden och 

jämförde vad de olika aktörerna har svarat på respektive fråga. I steg fyra (grupperingen) har man nu 

hittat skillnader och likheter i de olika intervjuerna och nu grupperar man dessa och relaterar de till 

varandra. Under denna process kunde författarna gruppera upp högar som ”verksamhet”, ”integrering”, 

”svårigheter” och ”språk”. I steg fem (artikulera kategorierna) står likheterna i fokus, meningen är här 

att man ska ta ut de väsentliga i kategorierna. Här drar forskaren gränsen mellan hur stor variationen blir 

inom de olika kategorierna,  vilket ses som en kritisk del i analysen (ibid. ss. 169-170). Här fokuserade 

man på att ta fram vad de olika aktörerna har sagt liknande till varandra i grupperna gjordes under steg 

fyra. Exempelvis säger pedagogen Karin: ”Det är frivilligt men det ända vi vill är att de ska vara här 

före kl. 10 på förmiddagen”, medan Mia säger: ”Hit kommer ju människor självmant, har kommit hit 

för att lära sig, vilket det inte är i skolans värld”. Här ser man att både Karin och Mia menar samma sak 

men använder sig av olika begrepp. Steg sex (namnge kategorierna) hade man redan avverkat i steg 

fyra, men här blev det ännu tydligare grupperingar här eftersom varje rubrik fick underrubrikerna 

”pedagoger”, ”föräldrar” och ”styrning”. Under arbetets gång lade man märket till att även att steg sju 

(kontrastiv fas) smälte in med förgående steg men här blev det ännu mer granskning av urklippen 

tidigare och man jämför dem för att se om de kan passa i inom någon annan kategori (ibid. s. 170). 

Vilket denna studie gör när kategorierna kategoriserades i de två slutgiltiga kategorierna ”verksamhet 

och ”samhälle och integrering”. Dahlgren och Johansson (2015, s. 171) skriver att det är betydande att 

se till teorins kopplat till empirin i slutfasen och se till att teorin och analysen samexisterar med varandra. 

Detta gör även denna studie när den i analysen kopplar intervjuerna till den tidigare forskningen samt 

de teoretiska begreppen. 
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Forskningsetiska överväganden  

Dessa forskningsetiska överväganden ses till stor del handla om att det ska finnas en balans mellan olika 

intressen, där alla ses som legitima (Vetenskapsrådet 2017, s. 10). 

Ett examensarbete ses ej som forskning, dock måste de principer och regelverk följas som högskolelagen 

(1 kap. 3a § se Löfdahl 2014, s. 34) syftar till, nämligen ”vetenskapens trovärdighet och forskningssed 

ska värnas i högskolornas verksamheter”. Utifrån vårt samhälles normer och värderingar finns det 

särskilda uppförandekrav som måste tas i beaktande, exempelvis att metod och resultat skall redovisas 

öppet och att det skall talas sanning om forskningen (Vetenskapsrådet 2017, s. 12). Etiska överväganden 

genomsyrar hela forskningsprocessen. Främst ses samtyckesblanketten som en viktig del där 

informanterna har informerats och fått delge sitt samtycke samt fått information om att deras identitet 

inte röjs. I samtyckesblanketten står det följande ”ett självständigt arbete är reglerat av regler om 

tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed” 

(ibid. s. 53). Ett exempel på detta är hur de som deltar i studien inte blir benämnda vid deras riktiga 

namn utan vi har valt att benämna dem med fiktiva namn. Samtyckesblanketten är skriven på svenska, 

men då intervjuer skulle göras med föräldrar på introduktionsförskolan som har bristande kunskaper i 

svenska, bestämdes att även göra en samtyckesblankett på engelska. Det ses vara av stor vikt att alla 

informanter förstår innebörden av sitt deltagande och sitt samtycke. 

Vad gäller maktfrågan har samtal förts angående intervjusituationen och antal intervjuare. Om det skulle 

vara en fördel/nackdel att vara två som intervjuar eftersom det är två personer som utför denna studie. 

Detta är något som Trost (2010) talar om, att det i vissa fall kan ses vara fördelaktigt att ha med sig sin 

kollega som stöd. Dock måste blicken även vändas mot den som blir intervjuad, hur upplever personen 

i fråga att bli intervjuad av en eller två personer. Inför en av intervjuerna med en mamma erbjöd en av 

pedagogerna att delta som ett språkligt stöd, intervjuaren avböjde eftersom det fanns chans att mamman 

skulle uppleva en ojämn maktbalans samt att svaren skulle bli styrda från pedagogens sida. Risken finns 

att den intervjuade kan känna sig i underläge och på så vis uppleva ett maktutövande. Vid intervjuer 

med exempelvis personer som representerar en organisation eller annan verksamhet menar dock Trost 

(2010) att det kan vara fördelaktigt att vara två som intervjuar. Att kunna komplettera varandra samt ur 

en ren artighetssynpunkt. Vad gäller intervjusituationen med enhetschefen som studien kallar Anna 

bestämdes att båda ska delta och intervjuerna med föräldrarna delades upp sinsemellan (ibid. s. 67). 

Studiens kvalitet 

Bryman (2011, s. 354) skriver om tillförlitligheten som består av fyra delkriterier; Trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Att skapa trovärdighet i resultatet 

inom studien behövs det säkerhetsställas att man har arbetat kring de regler som finns. Man låter de 
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aktörerna som varit med få tillgång till resultatet så dessa kan bekräfta att informationen stämmer. Denna 

studie utgår från riktlinjer och regler från Stockholms Universitet, vilket således gör att studien blir 

trovärdig inom ramen för universitetets regelverk. Att låta aktörerna som är med i studien ta del av 

arbetet har inte gått då tidsbristen satt stopp för det, efter arbetet lämnats in kommer det även att skickas 

ut till dessa och det är aktörerna informerade om. 

När Bryman (2011, s. 355) tar upp överförbarhet i kvalitativ forskning menar han att det ses viktigt att 

göra fylliga redogörelse av data för att bedöma hur resultaten ses vara överförbara från en miljö till en 

annan. Dock har kvalitativa resultat, liksom denna studie har fokus på den unika kontexten vilket 

Introduktionsförskolan ses vara. Vad gäller användbarhet kan studiens resultat exempelvis ge kunskap 

kring hur betydande språket är för nyanlända. 

Pålitligheten säkerställs genom att man har en tillgänglig och fullständig redogörelse av alla steg i 

forskningsprocessen, allt ifrån problemformuleringen till analysen av data och slutgiltiga diskussion 

(Bryman 2011, s. 355). Inom denna studie har det informerats i metodavsnittet om vilka steg som valts 

att göra i processen samt hur arbetet med intervjuerna som gjorts inom ramen för studien utifrån en 

fenomenografisk analysmetod. I resultatdelen har vi även tagit med citat från de olika aktörernas 

intervjuer för att öka pålitligheten. Dock anses det på grund av bristande tidigare forskning att det är 

svårt att veta hur trovärdig slutsatsen är. 

För att kunna ha möjligheten att styrka och konfirmera måste forskaren säkerhetsställa att man agerat i 

god tro, med detta menas att man inte låtit teoretisk inriktning eller personliga värderingar påverkat 

undersökningen (Bryman 2011, s. 355). Studien fortlöper således utan egna värderingar inom studiens 

ramar, exempelvis har studien gjorts sakligt och empirin har blivit kritisk granska för att uppfylla 

studiens syfte. 
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Resultat och analys 

Här kommer studiens resultat och analys presenteras. Genom en kvalitativ analys inspirerad av en 

fenomenografisk analysmetod har två övergripande kategorier vuxit fram, synen på verksamheten samt 

samhälle och integrering. De båda kan ses som två utfallsrum vilket Dahlgren och Johansson (2015, s. 

163) beskriver som uppsättningar av olika uppfattningar kring ett specifikt ämne. Då resultatet liksom i 

denna studie presenteras utifrån olika aktörers perspektiv blir de två utfallsrummen synliggjorda. De två 

utfallsrummen ses även svara upp på studiens båda frågeställningar. Tidigare forskning tillsammans 

med relevanta teoretiska analysbegrepp kommer synliggöra de olika aktörernas erfarenheter av 

introduktionsförskolans betydelse för nyanländas integrering i samhället. Men först en definition av 

analysbegreppen. 

Begreppsdefinition 

Utvecklingszonen och stöttning: Utvecklingszonen ses här liksom den definitionen som enligt Vygotskij 

själv anser vara en zon där avståndet är betydande mellan vad en person kan prestera på egen hand utan 

stöd vilket här benämns som stöttning. Medans det på andra sidan ses vad man kan prestera med en 

vuxens ledning eller i samarbete med mer kapabla kamrater (Vygotskij 1978, ss. 85-86). Därav kan detta 

ses som en form av guidning in i en specifik kulturell företeelse (Säljö 2014, s. 122). Studiens definition 

av stöttning som hjälpmedel ses genom utvecklingszonen med dess definition, det används för att nå 

integrering och på så vis finna meningsskapande. 

Språk som medierande redskap: Utifrån teoridelen som tidigare redogjordes ses språket utifrån 

sociokulturell teori vara det främsta medierande redskapet. Detta då människor genom språk och ord 

medierar omvärlden så att vi upplever den som meningsfull (Säljö 2014, s. 82). Språket skapar och 

signalerar på så vis mening och innebörd (Vygotskij 1978, s. 28). Detta genom kommunikativa och 

retoriska funktioner, språket gör något, vi formar inte endast oss själva utan också andra i en 

kommunikation som innefattar etik och moral (Säljö 2014, ss. 88-89). Ses här som icke fysiskt 

hjälpmedel för att finna meningsskapande. 

Artefakter som medierande redskap: Ses här som att de är skapta och besitter resultat av människors 

tänkande (Säljö 2014, s. 82). Dock ska det inte endast ses som ”döda” objekt, utan beroende på vad vi 

som människor använder, förändrar och påverkar det hur vi ser på vår omvärld (Säljö 2014, s. 80). 

”Mänskliga kunskaper, insikter, konventioner och begrepp har byggts in i apparater och blir på så sätt 

något vi samspelar med när vi agerar” (Leontiev, 1981 i Säljö 2014, s. 80). Ses här således som fysiska 

hjälpmedel för att finna meningsskapande. 
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Pedagoger 

Verksamheten 

Båda pedagogerna beskriver på liknande sätt hur verksamheten är till för alla, Mia uttrycker att 

besökarna självmant kommer dit och Karin uttrycker att det är frivilligt. Karin fortsätter resonemanget 

och menar trots det är frivilligt har föräldrarna som kommer till verksamheten svårt att anpassa sig till 

tidsbegreppet. Mia säger: ”Hit kommer ju människor självmant har kommit hit för att lära sig, vilket det 

inte är i skolans värld” medan Karin uttrycker:  

Det är frivilligt men det enda vi vill är att de ska vara här före klockan 10 på förmiddagen. Vid 10 

börjar vi språka och vi vill att de ska vara här en kvart innan. Det får vi tjata på dem om, mycket! 

(Karin)  

Karin menar vidare hur tid kan ses som ett svårt och komplext begrepp, att många har svårt att ”hålla 

tiden” när det är språktimme framförallt. Detta resultat ses överensstämmande med både Lunneblads 

(2017) och Lappalainens (2006) tidigare studier där nationella normer och förväntningar blir 

synliggjorda liksom även i denna studie. I Lunneblads (2017, s. 365) studie framkommer det hur 

pedagogerna beskriver hur de försöker ”fostra” vårdnadshavarna till att bli ”svenska förskoleföräldrar” 

och där tiden ses utgöra en kulturell markör. Detta blir således även tydligt i föreliggande studie vilket 

beskrivningen ovan visar på, där Karin uttrycker att de får ”tjata på dem, mycket!” och de som besöker 

verksamheten ses ha svårt att hålla tiden. 

När pedagogerna talar om verksamheten vittnar Karin om hur fort föräldrar,  i det här fallet mammor, 

lär sig svenska, men att det inte är på en fördjupad nivå. Dock så pass mycket kunskaper så att det hjälper 

dem att exempelvis kunna ringa vårdcentralen när deras barn är sjuka, gå till apoteket eller på ett annat 

sätt ta sig fram i samhället. Mia lyfter hur pedagogerna är tydliga med att verksamheten innebär att alla 

som är där måste kämpa för att bli delaktiga i språket, ”du måste gynna”. Här ses språkfokus lyftas fram 

som en framgångsfaktor i integreringsprocessen. Detta talar Håkansson (2003, s. 15) om, hur barn lär 

sig sitt andraspråk utifrån miljön de socialiserar sig i inom kulturella kontexter. Detta framkommer även 

i Heks (2005, ss. 167-168) studie där informanterna uttryckte hur viktigt det var att få översköljas med 

det nya språket för integreringen. 

Mia talar om verksamhetens dubbla syfte, hur det både ses vara fokus på barn och föräldrar. Karin 

uttrycker vidare i sin intervju ”om man ska utgå ifrån de vuxna, syftar då på mammor”. Detta synliggör 

hur verksamheten till störst del besöks av mammor, trots att båda pedagogerna uttrycker och använde 

orden “föräldrar” och ”vuxna” för att exemplifiera hur alla är välkomna till verksamheten. Här kan det 

urskiljas ett utfallsrum vilket Dahlgren och Johansson (2017, s. 163) talar om, detta då båda pedagogerna 

ses mena samma sak men uttrycka sig på olika sätt, men Mia fördjupar innebörden av vuxna till 

föräldrar. 
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De båda pedagogerna beskriver verksamhetens struktur dock på olika sätt. Mia uttrycker hur det på 

förmiddagen är fokus på de vuxna, att de då har barnen i ett separat rum sen har man ett eftermiddagspass 

med fokus barn, där inte vuxna får eller rättare sagt ska ta plats menar Mia. Språktimmen menar Karin 

kan genomföras genom att de använder sig av olika hjälpmedel, exempelvis pekskärmen och i-pads som 

Karin i citatet nedan förklarar: 

Pekskärmen som vi kan koppla upp mot internet exempelvis ifall jag vill visa dom något speciellt. Det 

är ett jättebra sätt att kunna kommunicera. Sen hjälper dom ju varandra hela tiden, med engelskan ifall 

svenskan inte finns. Alla kan ju inte engelska heller. Det är ju otroligt egentligen hur mycket vi kan 

kommunicera ändå trots vi talar olika språk. För att vi har tillgång till i-Pads, som används på dom där 

språkatimmarna och som barnen kan ha tillgång till för spel och lärande. Vi vill ju alltid att dom ska 

veta på sitt språk vad det heter och vad allting betyder, det är jätteviktigt. Ibland går de bara in ifall de 

är något de vill översätta men sen har ju nästan alla egna telefoner också. (Karin) 

Detta kan kopplas till den tidigare forskning och en studie som är gjord av Lunneblad (2017, s. 365), 

där introduktionen i förskolan ses vara för hela familjen vilket kan synliggöras i denna studiens exempel 

ovan. Hur introduktionsförskolans fokus både är på barnen och de vuxna. 

Samhälle och integrering  

Båda pedagogerna pratar om vikten att komma ut i arbetslivet, där man ser att det både är positivt för 

barnen som ser sina föräldrar arbeta eftersom de snabbare kommer in i samhället och samtidigt gynnar 

det Sverige. Mia uttrycker ”Om barnen kommer in i förskolan, kommer mammorna ut i arbetslivet, 

mammorna börjar betala skatt och det gynnar Sverige”. Introduktionsförskolan bryter på så vis isolering 

och fördomar menar Mia, man blir lätt isolerad och världen utanför hemmet blir läskig. Karin tar upp 

ett exempel med en mamma som skulle ner i tvättstugan och blev jättenervös, Karin sa att hon skulle ta 

foton och sedan kunde de ha en lektion i hur man går till-väga i en tvättstuga. Samtidigt sa en nyfunnen 

väninna att hon kunde komma och visa då de bor i närheten och de flesta tvättstugor är uppbyggda på 

samma sätt. 

Så det blev ju jättejättebra. Var några mammor som sa ”jag ju tvätta själv nu” efter en vecka. ”Så nu är 

det jag som kan tvätta, förut var det min man som fick gå eftersom jag kunde inte det där” mamman 

blev jättestolt! Sånt, det låter litet men jag tror det är jätteviktigt! Jätteupplyftande att se att man kan en 

sak när man kommer till ett nytt land. (Karin) 

Mia säger även att de har ett samarbete med förskolan som är granne med introduktionsförskolan, de 

kommer och informerar mammorna hur förskolan fungerar med exempelvis måltider, vila, kläder, 

utomhusvistelse mm. Detta kan göra att integreringen i samhället får en smidigare övergång. Mia säger 

även att flera av besökarna kommer hit utan några vänner men att de senare fått flera väninnor och även 

barnen kamrater att leka med. Mia säger: 
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Kvinnorna byter nummer och träffas på helger, de förstår inte varandra men kan skicka sms och ta 

Google translate för att översätta. Så det blir integrering. Man ser likheter med mat, kultur, seder, språk, 

vi försöker främja det som sagt och att de ska prata sitt språk också. Ett varmare klimat och man känner 

sig mer hemma i samhället, och då kommer språket och med språket kommer makten. (Mia) 

 Karin ger även ett liknande exempel: 

Ofta säger de ”jag har fått en syster här” och en berättade om hur de hade träffats förra sommaren och 

gick i parken och vi grillade på kvällen. Och det är flera som umgås nu som familjer också. 

Tillsammans. Två mammor började åka till Gröna lund och åkte berg o dalbana. (Karin) 

Svensson (2017) lyfter fram hur viktig och betydande skolans lärmiljö är för hela familjer som kommer 

som nyanlända. Hur lärmiljön inger ett hopp om en framtid. Vilket även kan ses i denna studie, då det i 

exempel ovan visar på hur pedagogerna beskriver hur kvinnorna och mammorna knyter band till 

varandra, hjälper varandra och ses umgås utanför verksamheten. 

I texten ovan blir det tydligt och kan utifrån pedagogernas berättelser synliggörs hur mammorna 

tillsammans med sina barn är mitt uppe i en utvecklingszon genom pedagogernas stöttning. Detta då det 

beskrivs hur mammorna tillsammans med sina barn kommer till verksamheten och först inte kan ett ord 

svenska men genom introduktionsförskolans verksamhet lär de sig svenska dock som pedagogerna 

uttrycker det inte på en fördjupad nivå men tillräckligt för att de ska kunna klara sig själva exempelvis 

gå till mataffären eller till apoteket. Vilket ses vara målet inom utvecklingszonen, att man ska gå från 

det man klarar tillsammans med stöd i detta fall stöttning till att klara av någonting på egen hand.  Om 

blicken flyttas till artefakter som medierande redskap ses det i exemplet ovan hur Karin exemplifierar 

pekskärm, i-pads som hjälpmedel i verksamheten. Detta tillsammans med språk som medierande 

redskap vilket också nämns i Karins beskrivning av språktimmen, hur mammorna hjälper varandra med 

språket hela tiden både på svenska och engelska, och att de hela tiden samtidigt vill att de ska förstå 

innebörden av orden på deras egna språk. 

Sammanfattningsvis kan det synliggöras genom pedagogernas berättelser hur deras verksamhet enligt 

studiens analys kan ses i en utvecklingszon. Detta från vad mammorna och barnen klarar av i början när 

de kommer dit med hjälp av stöd till när de lämnar verksamheten uppnått mer kunskaper. Exempelvis 

att de klarar av att göra saker på egen hand som exempelvis gå till apoteket eller vårdcentralen. Detta 

genom medierande redskap, såsom språket (engelska och svenska) tillsammans med artefakter. Det blir 

nämligen tydligt hur mammorna tillsammans med artefakterna och språket förändrar sitt sätt att förhålla 

sig till sin omvärld. Då de medierande redskapen blir någonting när vi samspelar med dem. 
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Föräldrar 

Verksamheten 

Utifrån intervjuerna med mammorna i verksamheten instämde alla om att introduktionsförskolan har 

hjälp dem mycket med deras svenska språkutveckling. Exempelvis när Marin beskriver en situation där 

en kvinna kom ny från Syrien och kunde inte läsa, skriva och prata svenska eller engelska, bara arabiska. 

Numera klarar kvinnan SFI (svenska för invandrare) och pratar väldigt bra svenska. 

Kvinnorna har fått information om introduktionsförskolan genom BVC (barnavårdscentralen), öppna 

förskolan i området och de äldre barnens förskolor. Marin säger: ”De hjälpte mig jätte jätte mycket, 

förut jag kunde inte tala ett ord. Ibland jag vet men ibland inte, men när jag kommer hit blir allt lättare”. 

Marin säger även att hon kom till introduktionsförskolan själv efter hennes barn har börjat förskolan och 

skolan för att träffa nya mammor och de mammor hon träffat förut. Verksamheten ses som en brygga 

mellan kvinnorna och samhället, Introduktionsförskolan har hjälpt flera att sätta sina barn i förskolan. 

Marin förklarar att pedagogerna har sagt: ”du kan gå i den skolan och den förskolan”, de hjälpte henne 

att få en förskoleplats till sitt barn då man i flera kommuner i Sverige har svårt att få en utan de fyra sista 

siffrorna i personnumret. 

Elena förtydligar verksamhetens syfte och säger: ”Man får språk, barnen får leka, läsa, mycket glad här. 

När de går förskola de missade (saknade) personalen här”. Det visar introduktionsförskolans syfte att ge 

alla familjer en trygg och roligt miljö att vistas i. Vidare menar Elena att introduktionsförskolan öppnat 

många fler dörrar för henne och säger:  

Många här förstå inte engelska också, du måste lära dig svenska. Folk fråga, bara två år Sverige och du 

kan så prata bra svenska. Allt är introduktionsförskola, de har hjälpt mig mycket. (Elena) 

Elena berättar även att hon nu arbetar med ett företag som gynnar kvinnor i integrering och trivs mycket 

bra. Hon säger att framtiden är ljus och antingen studerar hon vidare eller arbetar kvar på företaget. 

Liksom utifrån pedagogernas perspektiv och berättelser kan även intervjuerna med mammorna tyda på 

hur verksamheten inger ett framtidshopp. Detta vilket Svensson (2017) talar om i en artikel som ligger 

till grund för hennes avhandling. Hur mammorna beskriver hur de knyter band till varandra och på så 

vis genom lärmiljön får ett hopp om framtiden. 

Samhälle och integrering 

Mammorna menar att introduktionsförskolan har gett dem en bättre insyn i samhället, som pedagogerna 

tidigare förklarade hjälper och lär de kvinnorna vardagliga saker som att gå till affären, BVC och 

informerar om förskolan. Elena berättar: ”Innan start i introduktionsförskola hade jag inte mycket 

kontakt med någon innan, kände ingen, ensamt med att bara vara familj här. Att komma hit blev mycket 

bra”. Elena berättar att hon fått flera väninnor från olika kulturer och det har hjälpt henne att få en bättre 
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förståelse av samhället i stort. Kvinnorna kommer till verksamheten utan det svenska språket och finner 

varandra i den utmaningen trots att de har svårt att förstå varandra i början. Detta ses överensstämma 

med Hek (2005, ss. 167-168) studie som visar på framgångsfaktorer till integration, som att exempelvis 

att skaffa vänner samt att få översköljas med det nya språket tillsammans med pedagoger som ser till 

varje individ. 

Marin berättar att modersmålsinlärningen som barnen har tillgång till i skolan är uppskattad eftersom 

det är viktigt för henne att barnen kan kommunicera med släkten som är kvar i hemlandet. Marin säger: 

”Vi tycker det är viktigt att barnen lär sig modersmål. Då kan vi kontakta släkt igen med skype, facetime, 

jätteviktigt”. Marin berättar även att barnen snabbt kommit in i det svenska språket och det går bra för 

dem i skolan, nu har det till och med blivit så att barnen rättar mamman med grammatiken hon 

fortfarande tycker är en utmaning. Här ser man en koppling mellan det Håkansson (2003, s. 5) skriver, 

att barn lär sig sitt andra språk utifrån den miljö de socialiserar sig i. I citatet ovan beskrivs skolan som 

en bidragande faktor till att barnen lär sig svenska snabbt. 

I slutet av intervjuerna har frågor ställts till mammorna hur det ser på sin framtid. En av mammorna, 

Nadine har precis fått uppehållstillstånd och ser fram emot att kunna resa till sitt hemland i höst, något 

de inte kunnat göra innan. Elena säger: 

Framtiden, hmm… jag ska bli lärare kanske fortsätter jobba där jag är nu, personalen här har hjälpt 

mig, gick med mig dit och bokade tid för mig. När jag går dit jag också lära mig svenska, design och 

sy, kanske jag fortsätter. (Elena) 

Alla mammor förklarar att svenskan måste bli bättre innan de tar sig ut i arbetslivet, men de ser ljust på 

framtiden och alla förklarar att det är tack vare introduktionsförskolan. 

När Marin beskriver en situation där en kvinna kom ny från Syrien och inte kunde läsa, skriva och prata 

svenska eller engelska, bara arabiska och numera klarar kvinnan att läsa på SFI och pratar bra svenska. 

Det blir då utifrån utvecklingszonen och stöttning synliggjort hur mamman beskriver verksamhetens 

betydelse som en utvecklingszon från att mamman inte kunde någon svenska alls när hon kom till 

Sverige och hur hon genom verksamheten nu lyckas gå på SFI och pratar bra svenska. Ses verksamheten 

som i en utvecklingszon som erbjuder stöttning när de lämnar verksamheten ska de kunna mer själva än 

vad de klarade av när de började i verksamheten. Mammorna och barnen blir på så vis guidade och 

stöttade in i en specifik kulturell företeelse vilket Säljö (2014, s. 122) talar om och här ses 

introduktionsförskolan vara just denna specifika kulturella företeelse. Vidare kan det förstås hur språket 

signalerar mening och innebörd då alla mammor förklarar att svenskan måste bli bättre innan de tar sig 

ut i arbetslivet, men de ser ljust på framtiden. Vilket visar på hur språket gör något med mammorna och 

de gör något med språket. När en mamma uttrycker i en intervju hur hon och hennes barn i verksamheten 

får ”språka, barnen får leka, läsa bok, i-pads, mycket glad här”. Kan artefakter som medierande redskap 

synliggöras, när det syftar till fysiska hjälpmedel för att uppnå meningsskapande. 
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Styrning 

Verksamheten 

Enhetschefen Anna beskriver hur verksamhetens huvudsyfte ses vara att föräldrar tillsammans med sina 

barn ska komma till introduktionsförskolan och ha det bra. Barnen ska också tillsammans med sina 

föräldrar lära sig att känna igen förskolemiljön, eftersom barn med ett annat modersmål än svenska 

börjar på förskolan och kan bli tysta i en period när de inte är trygga i språket menar Anna. På 

introduktionsförskolan får de se att man kan prata annorlunda, att det är olika språk i olika miljöer. Anna 

förklarar: 

Introduktionsförskolans syfte är ju inte att… Alltså vårt uppdrag är ju förskolan. Föräldern kan ju inte 

förvänta sig av oss att de ska lära sig fullständig svenska under den tiden. Men sen har det varit det 

sättet som utvecklat den här språkatimmen, där hade man ju ingen färdig modell utan började man 

efterhand och se personalen eller förskollärarna har ju använt sina kunskaper som dom har i förskolan, 

det har ju varit väldigt bra sätt att lära sig. Man använder väldigt mycket bilder, barnböcker, tidningar, 

olika hjälpmedel, osv. digitala hjälpmedel, paddor och appar och allt möjligt. (Anna) 

Anna lyfter vikten av verksamheten, att det behövs en bro mellan hemmet och förskolan när man är 

nyanländ. Det framkommer hur Anna tror att det är viktigt att kombinera tiden man är hemma med sitt 

barn med en verksamhet som introduktionsförskolan, där en kan börja träna på sitt svenska språk. Alltså, 

upplevelsen av att verksamheten alltid kommer ha betydelse men att den måste vara i rörelse utifrån hur 

omvärlden ser ut. 

Det som framkommer ur intervjuerna med Anna kan kopplas till tidigare forskning om förskolan, där 

Svensson (2017, s. 94) talar om vikten av att nyanlända barn får uppleva en ”här-och-nu” känsla 

tillsammans med en strävan om en framtidstro. Att det på så vis kan ses skapa ett socialt hopp (Svensson 

(2017, s. 79). Detta kan även synliggöras utifrån Annas perspektiv på introduktionsförskolans 

verksamhet vilket beskrivs ovan ”... bara ska komma till introduktionsförskolan och ha det bra” (Anna). 

Men även i detta citat: ”Dels så tror jag att för de här personernas välmående har det varit bra och komma 

och finnas i ett sammanhang. Knyta nätverk, se att barnen har en verksamhet” (Anna). Detta kan även 

ses i Svenssons (2017) avhandling där ovissheten lyfts som en komplex dimension av att möta nyanlända 

i skolans värld. Men som Anna lyfter i denna studie, beskriver hur introduktionsförskolan ses jobba för 

att motverka just den ovissheten. 

Samhälle och integrering 

Anna berättar i intervjun hur flertalet mammor i området varit hemma under en längre period när de fått 

barn och hur de upplevt att de blivit isolerade. De behöver därför aldrig komma ut och lära sig det 

svenska språket. Anna säger: ”Utifrån min enhets uppdrag såg vi också att flera föräldrar behövde en 
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fördjupad insyn i inskolningen till förskolan, på olika sätt för att förstå vad förskola var. Även för barnen 

då”. 

Anna beskriver vidare hur positivt det varit för flera av de nyanlända som fått komma till verksamheten 

på en gång och fått lära sig språket. Anna menar vidare att de som kommer till introduktionsförskolan 

kan ha under levt under svåra förhållanden och behöver hjälp med integreringen, de kan komma till 

verksamheten istället för att sitta hemma och grubbla då det finns risk för att fastna i en vanmakt. Detta 

tillsammans med att barnen mår mycket bättre med att vara i en verksamhet. Anna förklarar: ”Dels så 

tror jag att för de här personernas välmående har det varit bra och komma och finnas i ett sammanhang. 

Knyta nätverk, se att barnen har en verksamhet”. 

Anna lyfter en mer strukturell nivå av verksamheten, detta då det beskrivs hur regeringen och SKL 

(Sveriges kommun och landsting) har gett i uppdrag att utreda att erbjuda SFI i kombination med öppen 

förskola. Detta då det idag beskrivs hur man behöver de fyra sista siffrorna för att läsa på SFI.  

Man diskuterar det här med förskola till papperslösa barn, det är lite gråzon för papperslösa barn har ju 

rätt till skola enligt barnkonventionen men ännu inte förskola. Så det är väl lite upp till var och ens 

goda vilja/…/De måste se över lagstiftningen helt enkelt då. Jag tror det gör väldigt mycket med 

människor som behöver gå och vänta, att man blir passiv då. Och språket är ju en, många gånger en 

nyckel till att komma in i samhället på olika sätt. (Anna) 

När Anna uttrycker i intervjun hur barnen ”med sina föräldrar ska kunna lära sig och att lära sig att 

känna igen förskolemiljön” blir analysen att verksamheten som i en utvecklingszon synliggjord. 

Nämligen hur barnen med sina föräldrar ses bli stöttade i sitt lärande samt att lära sig ”känna igen 

förskolemiljön”. Barnen ska sedan kunna känna igen sig i förskolemiljön och känna sig trygga. Vilket 

är innebörden av utvecklingszonen, att barnen ska kunna prestera med stöttning och sedan till slut utan 

stöttning. Här ses hela introduktionsförskolan som en form av guidning in i förskolans värld och i det 

svenska samhället, då förskolan kan ses som en specifik kulturell företeelse vilket Säljö (2014, s. 122) 

talar om. 

Vad gäller språket som medierande redskap talar Anna om hur föräldrar och barn som besöker 

introduktionsförskolan får se att man kan prata annorlunda, att det är olika språk i olika miljöer. På så 

vis synliggörs språket hur det signalerar mening och innebörd (Vygotskij 1978, s. 28). Här ses när Anna 

beskriver hur föräldrarna och barnen får se hur andra människor pratar annorlunda och att de möter olika 

språk i olika miljöer, visar på hur språket gör något med oss människor och hur det gör något med de vi 

möter. Det handlar om etik och moral i kommunikationen, språket ses som medierande redskap även 

här ses som ett fysiskt hjälpmedel och redskap för att nå meningsskapande. 

När Anna talar om verksamheten beskrivs hur de använder sig av väldigt mycket ”bilder, barnböcker, 

tidningar, olika hjälpmedel, osv. digitala hjälpmedel, paddor och appar och allt möjligt” (Anna). 

Artefakter som ses som medierande redskap för barnen och mammorna som kommer till 
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introduktionsförskolan. Beroende på vad de använder för fysiska artefakter ser de på sin omvärld på 

olika och nya sätt, som vid exemplet med bilder och barnböcker öppnas deras värld upp nya sätt. 

Sammanfattning av resultat och analys 
Utifrån frågeställningarna; Hur uttrycker olika aktörer introduktionsförskolans betydelse och hur 

uttrycker olika aktörer betydande faktorer för integrering? De olika aktörerna uttrycker att 

introduktionsförskolan hjälper dem med integrering i samhället, detta genom att få tillgång till det 

svenska språket som påskyndar integreringsprocessen. Detta har genom en kvalitativ analys med 

sociokulturella teoretiska analysbegreppen kunnat synliggöra de två kategorierna synen på 

verksamheten och samhälle och integrering som kan ses utifrån aktörerna pedagoger, föräldrar och 

styrning. Dessa kategorier kan enligt fenomenografin definieras som två utfallsrum där olika människor 

har olika uppfattningar om samma fenomen. Viktigt att nämna är således hur vi aldrig kan få fatt i alla 

tänkbara sätt att förstå ett fenomen (Dahlgren & Johansson 2015, s. 163). 

Utifrån detta har det framkommit hur hela introduktionsförskolans verksamhet utifrån samtliga aktörer 

kan ses som en stöttande verksamhet i en form av utvecklingszon. Detta med hjälp av främst språk men 

också till stor del andra fysiska redskap som här har benämnts som artefakter. Dessa ses som 

betydelsefulla för att föräldrar tillsammans med sina barn som besöker verksamheten ska uppnå 

meningsskapande utifrån det som de alla beskriver som verksamhetens syfte. Vilket är att föräldrar och 

barn ska integreras och komma ut i samhället, att de efter tiden på introduktionsförskolan ska placera 

sina barn på förskolan. Detta beskrivs utifrån samtliga aktörer, dock visar alla aktörsroller på olika 

synvinklar. Intervjuerna med pedagogerna tyder på ett direktfokus på verksamheten medans föräldrarna 

vittnar om ett framtidsfokus och styrningen beskriver ett mer strukturellt fokus, hur exempelvis 

verksamheten ska utvecklas och ses bli mer flexibel utifrån hur vår omvärld ser ut. 

Resultatet visar på vikten av introduktionsförskolans betydande roll utifrån samtliga aktörer och hur hela 

verksamheten med deras arbetssätt ses gynna integrering för nyanlända. Alltså hur verksamheten i sig 

ses bryta isolering och gynna integrering för de mammor som besöker verksamheten med sina barn. 

Citatet nedan ses förklara det komplexa som nyanlända går igenom i sin integreringsprocess samt 

sammanfattar vikten av introduktionsförskolans verksamhet. Mia berättar: 

Tänkt dig när man kommer till ett nytt land, du vet inget om landet, du märker att du inte samma kläder 

som andra, du äter inte samma mat, ingenting fungerar som du känner att det gör i ditt land och det 

som händer ofta då med de här kvinnorna är att de ofta blir isolerade, de tycker att det känns läskigt där 

ute. I min lägenhet kan jag inreda som jag vill, det är min mat, mina lukter och min tv kanal. Där ute 

är det läskigt och konstigt. En mamma igår sa att jag blev väldigt isolerad, min lilla bubbla var liten. 

Jag gick fram och tillbaka till mataffären och hämta och lämna barn, sen kanske man lärde känna en 

landsmaninna i trappuppgången så fick man en vän men som var i samma bubbla, kultur osv. Sen fick 

man nys om flera år efter flera år i landet att det här finns och plötsligt började en helt ny värld öppnas 
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och man haft väldigt liten livssituation och nu kan man känna wow. Jag kanske har en ny vän, men inte 

från samma land så nu måste jag träna min svenska. Jag vågar plötsligt ta för mig samhället, jag kan 

prata med busschauffören, matbutiken eller fråga om bodyn på lidl som kanske finns i rosa. (Mia)  

Alla tre aktörsgrupper beskriver hur betydande verksamheten är för de nyanlända familjer som besöker 

verksamheten. Något som också framkommit i resultatet genom studiens analysbegrepp är hur 

betydelsefullt språket är för meningsskapande och på så vis även integrering av samhället då det ses som 

den gemensamma nämnaren. Personers uppfattningar och tankar kring ett fenomen ses som kvalitativt 

skilda. I denna studie visar resultat och analys på att samtliga intervjupersoner beskriver 

introduktionsförskolan som ett fenomen, men på olika sätt. Detta kan ses som utfallsrum, studiens 

resultat och analys kan synliggöras i två utfallsrum vilket beskrevs tidigare. Två huvudkategorier där 

aktörsgrupperna beskriver samma fenomen som svarar upp på studiens två frågeställningar men på olika 

sätt (Dahlgren & Johansson 2015, s. 163). Detta har presenterats under varje aktörsrubrik. 

Sammanfattningsvis utifrån teoretiska glasögon kan studien belysa språkets betydelse för nyanlända. 

För de mammor som kommit hit och varit isolerade från samhället. Språket innebär då en sorts makt, en 

nyckel till samhället och en viss kontext. Detta styrks av Säljö (2014, s. 82) som menar att det är genom 

språk vi människor medierar vår omvärld och på så vis når ett meningsskapande. Via språket kommer 

makten. I de två citat nedan lyfts språkets betydelse men således på olika sätt. Enhetschefen Anna 

uttrycker exempelvis ”Och språket är ju en, många gånger en nyckel till att komma in i samhället på 

olika sätt”. Avslutningsvis uttrycker pedagogen Mia: 

Kvinnorna byter nummer och träffas på helger, de förstår inte varandra till en början men kan skicka 

sms och ta Google translate för att översätta. Så det blir integrering. Man ser likheter med mat, kultur, 

seder, språk, vi försöker främja det som sagt och att de ska prata sitt språk också. Ett varmare klimat 

och man känner sig mer hemma i samhället, och då kommer språket och med språket kommer makten. 

(Mia) 
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Diskussion 
Här nedan kommer det nu inledningsvis att diskuteras studiens tillvägagångssätt och val av metod. Detta 

följs sedan av en resultatdiskussion vilket avslutas med betydelse för praktik och professionen, slutsatser 

samt vidare forskning. 

Metoddiskussion 
En styrka med det valda forskningsområdet ses vara dess aktualitet med bakgrund av den omvärld vi 

lever i. Dock kan också detta ses som en svaghet då området inte är tillräckligt beforskat eftersom ämnet 

är så aktuellt och integration ses som en av de stora valfrågorna inför riksdagsvalet 2018. Därav 

synliggörs behovet av uppdaterad forskning och med det sagt vill denna studie bidra till att lyfta ett 

sådant viktigt ämne med barnen i fokus. 

Trost (2010, s. 31) menar att syfte och val av metod ses vara helt avgörande för varandra, eftersom 

studiens syfte är att ta del av olika aktörers erfarenheter av introduktionsförskolans betydelse för 

nyanländas integrering i samhället. Därav ses kvalitativa semistrukturerade intervjuer vara den mest 

lämpade metoden för att uppfylla syftet. Bryman (2015, s. 445) menar att denna metod kan bidra med 

att få fram en annan persons världsbild.  

Initialt var studiens ambition att intervjua pedagoger och enhetschef på den aktuella 

introduktionsförskolan. Efter samtal med handledare och utökad kunskap kring ämnet växte urvalet och 

det bestämdes att studien skulle även innefatta intervjuer med föräldrar som besöker 

introduktionsförskolan med sitt/sina barn. Detta för att få en utökad bild av verksamheten och då studien 

utgår från ett barnrättsperspektiv. Slutligen innefattas studiens urval av tre aktörsgrupper såsom 

pedagoger, enhetschef och mammor. Det anses svårt att bedöma hur resultatet skulle sett annorlunda ut 

ifall studiens urval var annorlunda (Dahlgren & Johansson 2015, s. 163). Dock ses urvalet som målstyrt 

på två nivåer för att kunna uppfylla studiens syfte (Bryman 2015, s. 434). Detta gjordes efter pilotstudien 

på VFU-förskolan, eftersom man ansåg att det inte kunna uppfylla studiens syfte med det urvalet. Alltså 

gjordes ett målstyrt urval, både vad gäller introduktionsförskolan som verksamhet och de 

intervjupersoner som ses svara upp mot studiens frågeställningar (ibid. s. 434). 

Fördelar med kvalitativa intervjuer enligt Bryman (2015, s. 445) är att de kan ses som flexibla och även 

att det kan synliggöra en annan persons världsbild. Vad gäller metodansatsernas svagheter uppkom 

problem med studiens tidsram, eftersom det skapar ramar för när intervjuer kan göras. Sjukdomar, 

utbildningar, diverse besök på förskolan har satt ramar och krävt stor flexibilitet vad gäller tidpunkter 

för intervjuer. Andra svagheter och svårigheter ses vara språkbarriären. Det framkommer i den 

komplexa kontext vilket introduktionsförskolan ses som och de pedagogiska utmaningar som 
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pedagogerna på introduktionsförskolan står inför i den dagliga verksamheten. Vid intervjuerna med 

mammorna upplevdes språkbarriären som stor. Bryman (2015, s. 445) menar att kvalitativa intervjuer 

bör transkriberas, vilket även gjordes i föreliggande studie. Det uppkom svårigheter med transkriptioner 

av vissa intervjuer, detta talar Bryman (2015, s. 429) om och menar att transkribering kan innebära 

mycket problem med exempelvis tiden som det kan ta att transkribera. Därav bestämdes det att den som 

utfört intervjun också skulle transkribera eftersom det upplevdes lättare att förstå sammanhanget i 

intervjun man varit med i. Trots detta blev språkbarriären tydlig i en intervjusituation så större delar av 

intervjun inte gick att transkribera. I studien gjordes ett aktivt val av att inte använda tolk eftersom 

introduktionsförskolan som verksamhet endast använder svenska språket och har det som gemensam 

nämnare. Dock som beskrivs under rubriken etiska överväganden gjordes en ytterligare 

samtyckesblankett på engelska för att försäkras om att intervjupersonerna har en samförståelse kring 

studiens syfte. Vidare ses det ändå viktigt att reflektera kring hur resultatet skulle blivit annorlunda ifall 

man använt sig av tolk. Framförallt i den intervjun där en viss del utgjordes av en större språkbarriär 

som inte möjliggjorde transkribering. Vidare bör det lyftas hur det förändrade urvalet också gjort att 

studiens syfte och frågeställningar har ändrats under studiens gång. 

Vad gäller analysen av materialet ses denna studie ha gett ökade färdigheter och kunskaper i att finna 

likheter och skillnader på ett strukturerat sätt. 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien har varit att ta del av vad olika aktörers erfarenheter kring introduktionsförskolans 

betydelse för nyanlända i deras integrationsprocess. Utifrån deras erfarenheter kunde studiens resultat 

och analys komma fram till två kategorier och utfallsrum. Synen på verksamheten och samhälle och 

integrering som ses svara upp på studiens frågeställningar; Hur uttrycker olika aktörer 

introduktionsförskolans betydelse? Samt hur de olika uttrycker betydande faktorer för integrering? 

Viktigt att nämna är att det aldrig får att fått fatt i alla tänkbara sätt att uppfatta ett fenomen. Om denna 

studie hade ökat antalet urvalspersoner eller valt en helt annan urvalsgrupp hade mycket troligt antalet 

upptäckta uppfattningar ökat (Dahlgren & Johansson 2015, s. 163). 

Det resultat som genererades ur frågeställningarna visar på hur betydande verksamheten ses för 

nyanlända familjer utifrån samtliga aktörsgrupper. Samtliga beskriver vidare hur hela verksamheten i 

sig ses gynna integrering, främst med deras språkfokus. Detta har möjliggjorts genom den 

sociokulturella analysen som resultatet har bearbetats utifrån. Hur betydelsefull introduktionsförskolans 

verksamhet ses för nyanlända familjer utifrån sociala förhållanden, erfarenheter och upplevelser. 

Tidigare forskning talar om introduktionsklasser, hur den verksamheten ses både socialt och pedagogiskt 

gynnsam (Nilsson och Axelsson 2013, s. 38). Detta kan liknas med hur samtliga aktörer i denna studie 

beskriver introduktionsförskolans syfte, dock här med ett barn och föräldrarfokus med både socialt och 
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pedagogiskt innehåll. Tidigare forskning vad gäller nyanlända barn och familjer har också visat ett fokus 

på de eventuella traumatiska upplevelser som familjer kan ha upplevt när de kommer till förskolans 

verksamhet. Detta visar Lunneblads (2017, s. 363) studie på, hur pedagoger berättar om ett tydligt fokus 

på barn som utsatta och traumatiserade. Jämfört med det och till skillnad från, visar denna studie på ett 

tydligt ”här-och-nu” fokus. Det är ett varmt klimat, man ser likheter och olikheter med mat, kultur, 

religioner vilket på så vis leder till att man känner sig mer integrerad i samhället, ifall isoleringen bryts 

kommer språket och med språket kommer makten. Intervjuerna med mammorna visar på hur de 

uttrycker en framtidstro. Detta kan ses visa på samma resultat som Svensson (2017, s. 94) presenterar i 

sin avhandling där det framkommer hur lärare i sin roll är en förutsättning för en här-och-nu känsla. 

Detta kan ses som en motsats till vad pedagogerna beskriver i Lunneblads (2017) studie. 

Introduktionsförskolans verksamhet ses överensstämma med hur Svensson (2017, s. 100) beskriver 

skolan som ett handlingsutrymme, ett handlingsutrymme som innebär ett ”normalt liv”. När mammorna 

i denna studie själva beskriver hur starka de blivit och tror på sig själva när de exempelvis lär sig hur 

man ska tvätta själva i en tvättstuga. Eller kunna lära sig några ord som hjälper dem att ta sina barn till 

vårdcentralen när de är sjuka. Sakta, sakta bryts isoleringen. Dock ses det relevant att ställa sig frågande 

till hur verksamheten endast ses som en anpassning till de svenska normer och värderingar som finns i 

vårt land eller ses det handla om integration? I likhet med både Lappalainen (2006) och Lunneblad 

(2017) visar vår studie på hur mammorna med sina barn blir stöttade in i det svenska samhället och lär 

sig om de kulturella markörer som finns. I denna studie benämns exempelvis tid som en sådan markör 

som Karin beskriver i exemplet nedan: 

Karin: ”Vi får tjata på dom, mycket!” 

Intervjuaren: ”Tänker på det du sa om tiden, är det…” 

Karin: ”Svårt?! Ja, det är det. Det är jättesvårt, det har vi haft med i vår språkatimme, att det är viktigt 

att hålla tiden.” 

Detta kan liknas med hur pedagoger i Lunneblads (2017, s. 364) studie beskriver hur de försöker fostra 

föräldrarna till att bli svenska förskoleföräldrar med allt vad det innebär. Detta synliggör på så vis normer 

och värderingar i den svenska förskolekontexten, vilket är något som Lappalainen (2006) lyfter och 

problematiserar i den finska förskolekontexten. I den studien lyfts ett exempel från förskolan där det i 

informella samtal uttrycks hur de ska lära sig att leva som vi gör här (ibid. s.108). Viktigt blir då utifrån 

detta att problematisera integration och/eller nationsbyggande. Här ses pedagogerna på 

introduktionsförskolan kunna liknas vid Lipsky (2010, s. xiv) beskrivningen av ”street-level-

bureaucrats”, detta då det ses utföra uppdrag vilket är beslutade av politiker. Således synliggör detta hur 

betydelsefulla pedagogerna är för politiken och integrationen. Lipsky (2010, s. xiv) uttyrcker att detta 

ses för helt avgörande för politiken, därav belyser detta betydelsen av introduktionsförskolans 

verksamhet för nyanländas familjer i en integrationsprocess. Språket skapar en vi-känsla bland de 
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mammor och barn som besöker introduktionsförskolans verksamhet. ”…då kommer språket och med 

språket kommer makten” (Mia). 

Betydelse för praktiken och professionen 
Genom denna studiens gång har kunskap kring ämnet växt och detta är något som vore intressant att 

följa upp utifrån introduktionsförskolans perspektiv. Vad är det för normer och värderingar som de 

nyanlända möter i förskolan? Bidrar det till en vi-och-dem-känsla eller endast en vi- känsla där olikheter 

främjas? Denna studiens resultat visar hur svenska språket ses som den gemensamma nämnaren och 

som också skapar en vi-känsla bland de mammor och barn som besöker introduktionsförskolans 

verksamhet. Studien belyser vikten av att fånga upp nyanlända familjer tidigt för att bryta isolering och 

hjälpa familjerna i integreringsprocessen. Studien genomsyras av ett barnrättighetsperspektiv därför blir 

denna kunskap av betydelse i förskollärarprofessionen när man möter familjer från hela världen. Enligt 

artikel 2 i barnkonventionen (UNICEF 2009) är alla barn lika mycket värda och ska ha samma rättigheter 

oberoende bakgrund, därmed anses professionens roll vara betydande för barns rätt till goda 

uppväxtvillkor.  

Ämnesområdet ses vara globalt, eftersom vi inte bara i Sverige står inför de utmaningar som det innebär 

att möta och integrera nyanlända i vårt samhälle. Detta eftersom vi lever i en värld som fortsätter vara 

orolig (Ibrahim & Hagman 2017, s. 8). Eftersom studien har utgått ifrån olika aktörers perspektiv belyser 

studien detta viktiga aktuella ämnet. Studiens resultat visar på introduktionsförskolans betydelse för 

nyanlända och hur den kan underlätta för familjer i deras integrationsprocess. Framförallt lyfter studiens 

resultat språket som medierande redskap för att nå meningsskapande och på så vis betonar språkets 

betydelse. 

Slutsatser 
Resultatet är en produkt av den sociokulturella kontext som introduktionsförskolan ses vara ett exempel 

på. Således hade resultatet sett annorlunda ut med en annan urvalsgrupp, hade den utökats eller ändrats 

hade andra tänkbara sätt att uppfatta ett fenomen förmodligen uppstått. Detta då det inte går att få fatt i 

alla tänkbara uppfattningar av ett fenomen (Dahlgren & Johansson 2015, s. 163). Dock kan resultatet 

generera kunskap som kan användas i andra kontexter. 

Denna studiens resultat visar hur svenska språket ses som den gemensamma nämnaren och som också 

skapar en vi-känsla bland de mammor och barn som besöker introduktionsförskolans verksamhet. Med 

en kvalitativ analys inspirerad av en fenomenografisk analysmetod synliggörs beskrivningar av hur 

interaktioner uppstår mellan människor i introduktionsförskolan som en sociokulturell kontext genom 

de sociokulturella centrala begrepp. Säljö (2014, s. 130) menar att en av grundprinciperna inom 

sociokulturellt perspektiv ses vara förståelse av hur sammanhang och individuella mänskliga handlingar 
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hör ihop. Att alla ingår och skapar en kontext tillsammans (Cole & Wertsch 1996, s. 252). 

Introduktionsförskolan kan i denna studie kan liknas i en utvecklingszon med stöttning. Stöttningen kan 

synliggöras genom medierande redskap, främst språk men också genom andra hjälpmedel såsom 

artefakter. Verksamheten beskrivs som betydelsefull utifrån de olika aktörerna för nyanländas 

integrering i samhället. Den kan ses som en sociokulturell mötesplats med en betydande faktor för 

integrering där främst språk och andra hjälpmedel ses vara de bakomliggande orsakerna. Genom språket 

kommer makten, med makten bryts isoleringen. 

Vidare forskning 
Ett förslag på vidare forskning ses vara att följa upp de familjer som besöker introduktionsförskolan i 

en longitudinell studie. När de vidare får sina fyra sista siffror, barnen får börja i förskola och föräldrarna 

på SFI. Att utifrån denna studie där syftet har varit att ta del av aktörers erfarenheter hade det varit 

intressant att följa upp de familjer som besökt introduktionsförskolan i deras integrering av samhället. 

Vad innebär det för utmaningar? Hur upplever de vuxna deras erfarenheter av introduktionsförskolans 

verksamhet när deras barn börjar i förskolan? Har verksamheten stöttat dem in i förskolans kontext? 

Ett annat förslag på vidare forskning hade varit att ha verksamhetsfokus över längre tid, att utföra vidare 

forskning där man kan gå in djupare med hjälp av kombinerade metoder såsom observationer och 

djupintervjuer. Med detta kanske också nå de människor som introduktionsförskolan inte når i dagsläget, 

de människor som trots verksamhetens existens fortfarande lever isolerade från samhället. 

Nya frågeställningar som skulle vara intressanta i en longitudinell studie: 

- Hur ser nyanländas vårdnadshavare på sin egen integrationsprocess? 

- Hur beskriver nyanländas vårdnadshavare introduktionsförskolans betydelse för deras 

integration om de fått upphållstånd och barnen börjar förskolan? 

- Hur beskrivs svårigheter i koppling till integration?  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Samtyckesblankett på svenska 
 
 

 
Stockholm 16/4-18 

  
Hej! 
Vi är studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för 
förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och 
avslutande kurs på förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie kommer 
handla om pedagogers erfarenheter på en introduktionsförskola samt deras sätt att arbeta och integrera 
barn och familjer. För att samla in material till arbetet skulle vi vilja närvara i verksamheten vid 
förskolan mellan vecka 16 och 17. Vid dessa tillfällen vill vi intervjua er pedagoger med hjälp av 
ljudupptagningar. 
  
Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 
Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att personalens och 
förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig konfidentialitet gäller. Allt insamlat material 
kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter kommer att upprättas. 
Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och analys samt 
sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen 
kommer att publiceras digitalt. 
  
Med detta brev vill vi be om ert medgivande för medverkande i studien. All medverkan är frivillig och 
kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett. Om ni 
accepterar ni också bli informerade om arbetet och får möjlighet att besluta om sitt eget deltagande. En 
förutsättning för er medverkan är att ni samtycker till studien. 
  
Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 
Stockholms universitet. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                            Vänliga hälsningar Mikaela & Annie 
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Studenter: Mikaela Jigvall och Annie Widenberg 
Mailadresser: Annie.Widenberg@gmail.com och mikaelajigvall@hotmail.com 
  
  
Handledare: Arniika Kuusisto 
Stockholms Universitet 
Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 
106 91 Stockholm 
Telefon:+46 (0)8 12XXXXX 
Mailadress: arniika.kuusisto@buv.su.se 
  
  
  
  
  

  
  
Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till Mikaela Jigvall eller Annie 
Widenberg innan avsatt intervju. Om ni inte samtycker till medverkan är det bara att bortse 
från detta brev. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  
  
Jag MEDGER att jag vill delta i studien. 
  
  
Namn 
  
………………………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 2 – Samtyckesblankett på engelska 
 
 
Stockholm 19/4-18 
  
Hi! 
 
We are two students that are on our last year on the programme in early childhood education at 
Stockholm University. Our last course will be a bachelor thesis that will be about educators and 
parents’ experience regarding an introduction pre-school in Sweden. To collect material to this thesis 
we need to complete a few interviews with both educators and parents during week 16 and 17. During 
the interviews we are going to record the conversation with our phones to ensure we capture the 
necessary details to the thesis.  
 
This thesis is regulated by rules of professional secrecy, data protection act (1998:204) and 
Vetenskapsrådet publication about suitable research practice (God Forskningssed). This will mean for 
example that educators, parents and the pre-school identity will not be disclosed and that full 
confidentiality applies. All gathered material will be anonymised and no lists / register over personal 
data will be established. The documented material will only be used for our own processing and 
analysis that will be summarised into a thesis. The gathered material will be destroyed after the thesis 
is approved. The thesis will be published in digital format.  
 
With this letter, we would like your permission for participation in the study. All participation is 
voluntary and you have the option to opt out from the study at any point in time. If you agree to 
participate, you will sign the attached form. 
 
Do you wish for more infromation are you welcome to contact us or our supervisor at Stockholm 
University.  
 
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                            Kindly regards, Mikaela & Annie 
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Students: Mikaela Jigvall and Annie Widenberg 
E-mail: Annie.Widenberg@gmail.com and mikaelajigvall@hotmail.com 
  
  
Supervisor: Arniika Kuusisto 
Stockholms Universitet 
Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 
106 91 Stockholm 
Phone:+46 (0)8 12XXXXXX 
E-mail: arniika.kuusisto@buv.su.se 
  
  
  
  
  
  
Request for consent to participation in study. Returned to Mikaela Jigvall or Annie Widenberg before 
the interview. If you do not agree to participation, just ignore this letter.  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
I want to participate in the study:  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Name: 
  
……………………………………………………………………………………………………………  
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Bilaga 3 – Intervjuguide 
 

Pedagoger/Enhetschef: 

- Kan du berätta om din bakgrund? 

o Hur hamnade du här? Utbildning? 

- Hur skulle du beskriva introduktionsförskolans verksamhet? 

o Vilka får komma hit? 

- Introduktionsförskolans betydande roll för nyanlända familj 

o Svårigheter? Något som ej fungerat? 

- Hur upplever du verksamhetens mottagande? 

o Allmänheten, andra förskolor, politiker osv.  

- Finns det något arbetssätt du tänker gynnar integrering? 

o Redskap som används? 

Avslutande fråga: Hur ser du på verksamhetens framtid? 

Föräldrar: 

- Kan du berätta om din bakgrund? 

o Hur hamnade du här? Hur fick ni kontakt med introduktionsförskolan? 

- Hur skulle du beskriva introduktionsförskolans verksamhet? 

- Introduktionsförskolans betydande roll för nyanlända familj 

o Har ni haft några svårigheter förskolan hjälpt er med? 

- Hur upplever du verksamhetens mottagande? 

- Finns det något arbetssätt du tänker gynnar er och era barn? 

o Redskap? Lärplattor/Ipad, böcker, pedagoger mm- 

 

Avslutande fråga: Hur ser du på er framtid, vad är ert nästa steg? 
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