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The purpose of this study was to interview seven preschool teachers' experiences of meeting 

refugee children in six Swedish preschools. We wanted to find out the conditions underlying 

the meeting between the preschool teachers' and the refugee children. From an intercultural 

perspective, we have investigated how preschool teachers', more or less, address the children 

in relation to their past experiences and cultural background. In this study, we have applied a 

hermeneutical approach as a method that has allowed us to interpret the preschool teachers' 

stories of this phenomenon; the meeting between preschool teachers' and refugee children. 

Based on these interpretations, we’ve acquired a result that shows that children with a refugee 

background are received in different ways in Swedish preschool. Secondly, our readings show 

that there is a variation in how the preschool teachers' choose to highlight the child's previous 

experiences or not. We can also see a difference in what is regarded as important in the 

reception of the children. There is a difference in how preschool teachers' meeting with 

refugee children is conditioned by how they relate to the child’s refugee status and cultural 

background. Our result shows that the conditions underlying the preschool teachers' meeting 

with the refugee children is either assimilation into existing preschool frameworks, or 

accommodation to the child’s present situation with regard to their cultural background.  
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1. Inledning 

I media har vi mötts av bilder på bland annat femårige Omran som sitter i en ambulans efter 

att ha varit med om en bombattack i Aleppo. Vi har också sett treårige Aylan som spolats upp 

på en strand efter att han drunknat då båten som skulle ta honom till Europa sjönk. Vi 

föreställer oss att Omran och Aylan kunde ha varit barn som var på väg till ett liv i Sverige. 

Ett liv utan krig och oroligheter, ett liv där det får möjlighet att växa upp, gå i förskola och 

skola. 

 

I slutet av 2015 fanns det 21,3 miljoner flyktingar i världen. Deras situation är farlig och de 

flyr krig och förföljelse. De söker skydd i andra länder och blir då erkända som flyktingar och 

varför de blir detta är för att det kan vara livshotande för dem att återvända hem. De söker en 

fristad i ett annat land och söker där asyl. Att bli nekad sin asyl och bli tvungen att återvända 

hem kan få dödliga konsekvenser (UNHCR, u.å.). Under 2015 flydde ca 163 000 människor 

till Sverige på grund av krig och förföljelse i hemlandet. Denna siffra har fördubblats sedan 

2014 då ca 81 000 människor sökte asyl i Sverige och det har aldrig tidigare varit så många 

asylsökande i landet som under 2015 (Migrationsverket, 2016c).  

 

Under termin sex på förskollärarprogrammet läste vi kursen ledarskap, kommunikation och 

konflikthantering. Inför ett seminarium fick vi i uppgift att fundera ut tre möjliga 

krissituationer som kan uppstå i förskolan som på ett eller annat sätt knyter an till de stora 

flyktingströmmar som vi idag står inför. Vi skulle fundera ut och diskutera i våra 

arbetsgrupper hur en beredskap skulle kunna utformas på förskolan för att hantera olika typer 

av krissituationer, där vi som förskollärare exempelvis kan möta barn som har traumatiska 

upplevelser från sin flykt till Sverige. Vi upplevde att det var få personer i klassen som hade 

erfarenhet av att ta emot barn med flyktingbakgrund och vad det innebär, trots att många av 

oss har arbetat i förskolan tidigare. Vi och våra klasskamrater upplevde också att det inte 

fanns mycket forskning eller litteratur att luta oss mot för att kunna formulera bra svar eller 

strategier.  

 

Med bakgrunden kring flyktingsituationen i världen och det som vi diskuterade på seminariet 

väcktes ett intresse hos oss för att ta reda på mer om ämnet. Vi upplever att det är relevant för 

oss som blivande förskollärare att skaffa oss mer kunskap eftersom vi själva kan ställas inför 
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en situation där vi ska bemöta barn i förskolan som flytt krig och oroligheter i hemlandet och 

som söker asyl i Sverige. Vi kommer att möta barn som har olika erfarenheter och bagage i 

sina ryggsäckar. Vi tänker att uppsatsen även är relevant för andra förskollärare som vill 

skaffa sig mer kunskap i hur det kan vara att bemöta och arbeta med barn i förskolan som har 

en flyktingbakgrund.  

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att genom intervjuer ta reda på och undersöka sju förskollärares 

erfarenheter och upplevelser av att i förskolan bemöta barn som flytt till Sverige på grund av 

krig och/eller oroligheter i hemlandet. För att kunna ta reda på detta ställer vi oss några frågor 

som vi vill ha besvarade. Den första frågan är av mer beskrivande karaktär medan den andra 

är av analytiskt slag för att på ett djupare plan skapa förståelse för vad förskollärarna menar. 

Frågeställningarna är följande: 

 

 Hur menar förskollärare att de upplever och arbetar med att bemöta barn med 

flyktingbakgrund i förskolans verksamhet? Hur upplever de förutsättningarna för 

mottagandet av barnen? 

 Hur kan förskollärares upplevelser, erfarenheter och arbete med att bemöta barn med 

flyktingbakgrund förstås utifrån ett interkulturellt perspektiv?  
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2. Bakgrund 

Nedan kommer vi att presentera följande delar: definition av begrepp där vi redogör för 

centrala begrepp som kommer att användas i uppsatsen, styrdokument och övrig litteratur där 

vi presenterar delar ur Skollagen samt Läroplanen för förskolan som är relevanta för vår 

uppsats samt den tidigare forskning vi har läst in oss på i relation till vårt valda ämne. 

2.1. Definition av begrepp 

I följande del kommer vi att definiera olika begrepp som är relevanta för vår studie. Detta för 

att underlätta för läsaren.  

2.1.1. Förskola  

Här har vi valt att presentera Skolverkets definition av förskolan: 

 
Förskolan ska lägga grunden för den första delen av det lärande som fortsätter resten av 

livet. Barnen ska erbjudas en god pedagogisk verksamhet. Förskolan ska vara rolig, trygg 

och lärorik för alla barn som går där. Barnen ska få möjlighet att lära sig saker genom att 

leka, skapa och utforska – på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. 
Förskolan är en egen skolform och verksamheten kommer att omfattas av begreppen 

utbildning och undervisning. Undervisningen sker under ledning av förskollärare, men 

det kan också finnas annan personal för att främja barnens utveckling och lärande. 
Personalen planerar den pedagogiska verksamheten så att barnen får skapa, lära och 

utforska. Det gör man till exempel genom att leka, samarbeta, måla, snickra och sjunga. 

Att skapa trygghet för både barn och föräldrar är en viktig uppgift för förskolan 

(Skolverket, 2013-02-06a).  
 

Enligt Sveriges riksdag är kommunerna skyldiga att anordna förskoleverksamhet för alla barn 

som är stadigvarande i kommunen. Förskoleverksamheten är avsedd för de barn som inte går i 

skolan. Från och med höstterminen då barnet fyller tre år har barnet rätt till att gå minst 15 

timmar i veckan eller 525 timmar om året vilket kallas för allmän förskola. Denna typ av 

förskoleverksamhet är helt avgiftsfri. Detta innebär att barn som är minst tre år och kommer 

till Sverige och söker asyl har rätt till avgiftsfri förskola minst 15 timmar i veckan 

(Skolverket, 2013-02-06b).  

2.1.2. Introduktionsförskola 

Här har vi valt att definiera vår bild av de introduktionsförskolor som vi har besökt. Det som 

avses med introduktionsförskola i den här uppsatsen är en förskola som är startad och avsedd 

för asylsökande barn och som är tänkt som en introduktion för barnen men också för familjen. 

Tanken är att barnen sedan ska placeras i en befintlig barngrupp på en traditionell förskola. 

Här får barnen landa efter deras resa till Sverige och får en förberedelse för att gå i förskola 
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och vara tillsammans med andra barn och vuxna i grupp. Barnen som går på en 

introduktionsförskola bor i annat boende (ABO), således flyktingförläggning eller 

flyktingboende med sin familj. 

2.1.3. Traditionell förskola  

Det vi menar med traditionell förskola i den här uppsatsen är en förskola där syftet inte endast 

är att ta emot asylsökande barn, således inte en introduktionsförskola. Här finns det 

barngrupper med barn som inte bara är asylsökande. Vi har i vår undersökning besökt 

traditionella förskolor där det har gått ett fåtal asylsökande barn som fått en plats i en redan 

befintlig barngrupp. En del av barnen som går på en traditionell förskola bor på en 

flyktingförläggning och en del bor i eget boende (EBO).  

2.1.4. Inkludering i förskolan 

Här har vi valt att ta del av specialpedagogikforskarna Claes Nilholm och Kerstin Göranssons 

definition av inkludering i förskolan och skolan som Skolverket (2016b) presenterar. De 

menar att inkludering handlar om gemenskap och att se allas olikheter som en tillgång. Vidare 

skriver de om skillnaden mellan integrering och inkludering. Integrering handlar om att 

delarna ska anpassas till helheten medan inkludering handlar om att helheten ska anpassas till 

delarna. De menar att fem kriterier ska uppfyllas för att verksamheten i förskola och skola ska 

ses som inkluderande. Dessa är:  

 gemenskap på olika nivåer 

 ett enda system (till skillnad från ett för ”vanliga” elever och ett för elever i behov av 

stöd) 

 en demokratisk gemenskap 

 delaktighet från eleverna 

 att olikhet ses som en tillgång (Skolverket, 2016-01-20b). 

 

2.1.5. Pedagog 

I uppsatsen kommer vi att använda oss av både ordet pedagog samt förskollärare på de 

informanter som har medverkat i studien för att det ska finnas en variation i språket där inte 

samma ord upprepas ett flertal gånger.  

2.1.6. Flyktingbakgrund 

I den här uppsatsen innebär barn med flyktingbakgrund de barn som har flytt tillsammans 

med sin familj från krig och oroligheter i deras hemland och kommit till Sverige där de har 

antingen fått uppehållstillstånd eller är asylsökande. 
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2.1.7. Asylsökande  

Migrationsverket (2016a) förklarar en asylsökande som en person som flytt från sitt land på 

grund av exempelvis krig och oroligheter och söker därför skydd i ett annat land. Att vara 

asylsökande betyder att personen ännu inte fått uppehållstillstånd i landet man flytt till. Under 

väntetiden på uppehållstillstånd finns det olika boende för den som är asylsökande, 

exempelvis EBO och ABO. EBO står för eget boende vilket innebär att den som söker asyl 

har släkt eller vänner att bo hos under väntetiden medan ABO betyder anläggningsboende 

som är boende ordnat av Migrationsverket. Detta kan antingen vara boenden med plats för 

flera personer såsom uppköpta stugbyar eller anläggningar men även lägenheter som 

Migrationsverket har att tillhandahålla (2016b). 

2.1.8. Kultur 

Öhlander (2005:20–21) definierar begreppet kultur på tre olika sätt. I vår uppsats kommer vi 

förhålla oss till en av hans definitioner av begreppet vilket är den antropologiska betydelsen 

av kultur vilket innefattar människors livstilar, normer, värderingar och traditioner. Vidare 

menar Öhlander (2005:25) att kunskaper och förståelse för kulturella skillnader kan skapa en 

acceptans människor emellan.  

2.1.9. Assimilation 

Begreppet assimilation innebär att en minoritetsgrupp i samhället, exempelvis en 

invandrargrupp som helt överger sin egen kultur för att anpassa och inrama sig i det svenska 

samhället. Detta medför att ursprungliga kulturella skillnader försvinner 

(Nationalencyklopedin, 2016). Lunneblad (2013a:15) skriver om assimilationsideologi vilket 

innebär att minoritetsgrupper i samhället ska anpassa sig efter rådande normer, exempelvis 

överge sitt modersmål för det svenska språket. 

2.2. Styrdokument och övrig litteratur 

Nedan kommer vi att redogöra för vad som står i förskolans styrdokument, skollagen samt 

läroplan för förskolan, som vi anser går att relatera till mottagandet och bemötande av barn 

med flyktingbakgrund i förskolan. Vi har valt att fokusera på vad det som står skrivet gällande 

bemötandet av olika kulturer samt barns rätt till trygghet. Vi kommer även att ta upp övrig, 

relevant litteratur som relaterar till vår undersökning. 

2.2.1. Skollagen 

I skollagens kapitel åtta beskrivs förskolan, vad den står för samt vad den ska erbjuda barn 

som vistas där. Det står skrivet att förskolan ska erbjuda alla barn möjlighet till utveckling 
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samt stå för omsorg. Förskolan ska vara en trygg plats som erbjuder alla barn en verksamhet 

som ska utgå från barnens behov och således ska utveckling, lärande och omsorg bilda en 

helhet. Vidare skrivs det i kapitlet att barn som är i behov av särskilt stöd, så som fysiska och 

psykiska, ska ges stöttning och det är förskolechefens uppgift att se till att det finns möjlighet 

till att stödet kan ges till barnet. Det betonas även att barn som har annat modersmål än 

svenska ska få möjlighet att utveckla dels svenska språket men även sitt modersmål. 

Hemkommunen ska ansvara för att barnet får gå i förskolan om vårdnadshavare så önskar 

(Skollagen 2010:8 kap, 2,9 §). 

2.2.2. Läroplan för förskolan  

I läroplanen (98 rev. 16) står det att förskolan ska erbjuda en trygg miljö för alla barn som 

vistas där. Det står följande:  

 
Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg 

och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande 

samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och 

barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I 

samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och 

samhällsmedlemmar främjas (Lpfö, 98 rev. 16:5).  
 

Vidare ska förskolan ta tillvara på barns kulturella bakgrund och ta hänsyn till att barn lever i 

olika livsmiljöer, samtidigt som förskolan ska överföra ett kulturarv. Det står följande:  

 
Förskolan ska ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer och att barn med de egna 

erfarenheterna som grund söker förstå och skapa sammanhang och mening. De vuxna ska 

ge barnen stöd i att utveckla tillit och självförtroende. I förskolans uppdrag ingår att såväl 

utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv – 

värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa (Lpfö, 

98 rev. 16:6).  
 
Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med 

utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet. Förskolan ska sträva 

efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella 

identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål (Lpfö, 

98 rev. 16:6, 10).  
 

Björk-Willén, Gruber och Puskás (2013:11–12) menar att förskolans styrdokument förmedlar 

en dubbelhet. Dels handlar det om att förskolan ska ta tillvara på kulturell mångfald samtidigt 

som förskolan ska överföra ett gemensamt kulturarv. Var för sig är dessa riktlinjer kanske inte 

så överraskande men författarna menar att de kan förmedla en dubbelhet och spänning då man 

ser dem tillsammans. Förskolan ska nämligen förmedla ett nationellt kulturarv och samtidigt 

ta tillvara på etniskt mångfald.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%A7
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2.2.3. Förskolans betydelse för barn med flyktingbakgrund  

Elmeroth och Häge (2009:72–73) anser att förskolan är viktig för barn som flytt till Sverige. 

Den är betydelsefull så till vida att pedagoger tidigt kan uppmärksamma om barnet mår bra 

eller inte och om barnet får svårigheter att fungera i vardagen. Vidare belyser de vikten av att 

ha introduktionssamtal med barn och föräldrar där det kan samtalas om deras aktuella 

situation och deras nya liv i Sverige. Författarna poängterar den vardagliga strukturen som 

förskolan kan erbjuda som en viktig faktor för barnets välmående. De menar att förskolan kan 

utgöra ett stöd samt ge en struktur som kan stävja att en eventuell symptomutveckling tar fart, 

således att barnet utvecklar olika stressymptom eller liknande. Författarna framhåller även 

vikten av att pedagoger får kunskap och stöd för att kunna bemöta barn med 

flyktingbakgrund, exempelvis från barn- och ungdomspsykiatrin eller socialtjänsten. Detta för 

att på bästa sätt kunna stödja barnen och dess föräldrar. 

 

Förskolan framhålls som viktig för barn med flyktingbakgrund även ur andra aspekter. 

Exempelvis kan förskolan ses som en fredad plats där barn får möjlighet att läka och bearbeta 

det svåra som de har varit med om. Så småningom kan svåra tankar ersättas med lek och 

lärande och förskolan ska vara en plats där barnen får vistas med vuxna som stödjer dem och 

som hjälper dem att bygga upp en trygghet igen, både för andra vuxna samt omvärlden. 

Återigen betonas vikten av kunskap hos pedagoger, en kunskap om hur de ska bemöta dessa 

barn för att kunna stödja dem på bästa sätt. Vidare ses det som betydelsefullt och utvecklande 

att pedagoger i liknande situationer kan utbyta råd, erfarenheter och liknande för att på så sätt 

hjälpas åt att öka sin kunskapsbank kring fenomenet, att bemöta barn med flyktingbakgrund i 

förskolan (Elmeroth & Häge, 2009:107). 

 

Det framhålls som viktigt att barn i förskoleåldern som kommer till Sverige från 

krigsförhållanden får en individuell introduktionsplan som ska utgå från varje enskilt barn och 

hens erfarenheter och upplevelser. Denna typ av handlingsplan ska lägga grunden för att man 

sedan ska veta att barnet placeras i rätt förberedelse- eller introduktionsgrupp. Genom att 

barnet får möjlighet att gå i en introduktionsgrupp så får hen den förberedelse som hen 

behöver för att senare kunna inkluderas i en ordinarie grupp. Motiven för att ha en 

introduktion eller förberedelse för barnet är dels det språkliga men även psykosociala. 

Ytterligare positiva aspekter med en förberedelsegrupp är att man där kan ha ett lugnt tempo, 

en struktur samt tid för att hitta vägar för kommunikation eftersom inte språket finns där. De 

framhålls även att det i en ordinarie klass och/eller grupp sker mer omväxlingar i vardagen 
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vilket är ofördelaktigt för barn med flyktingbakgrund då det är viktigt för dem med en 

kontinuitet i vardagen (Elmeroth & Häge, 2009:122–123). 

2.3. Tidigare forskning 

När vi har sökt på tidigare forskning inom ämnet har vi funnit få studier som redogör för 

mottagandet av barn med flyktingbakgrund i förskolan. De flesta studier som är gjorda 

handlar om mottagandet av nyanlända, mottagandet av nyanlända barn i skolåldern och hur 

människor mår fysiskt och psykiskt efter flykt. Att det finns få studier relaterat till barn med 

flyktingbakgrund som är asylsökande eller nyanländ och går i förskolan påpekas även av 

Lunneblad (2013b:2) och Skaremyr (2014:15) där båda menar att det finns ett behov av 

forskning inom detta område. Vi har valt att dela upp tidigare forskning i två delar och sökt på 

forskning gällande att vara nyanländ i förskolan och barn som flytt. 

2.3.1. Nyanländ i förskolan  

Lunneblad (2013b:3-4) har gjort en studie där det övergripande syftet var att ta reda på och 

analysera hur nyanlända barn och deras föräldrar bemöts i förskolan. Han skriver om att mötet 

med förskolan kan vara familjers första möte med det svenska samhället. Han gjorde 

undersökningen på två förskolor där han både intervjuade, observerade och samtalade med 

pedagoger och andra aktörer inom förskolan så som en förskolechef, specialpedagog och en 

psykolog. Hans resultat pekar på att mottagandet av nyanlända barn är en komplex fråga, det 

finns ingen entydig strategi uttalat för hur pedagoger arbetar med mottagandet. Det finns en 

strävan hos pedagoger att anpassa och organisera verksamheten efter varje enskilt barn och 

hens familjs behov, men studien visar också på situationer där barnet och familjerna ska 

assimilera sig till den verksamhet som erbjuds och ett liv i det svenska samhället. Han menar 

därför att studien visar på att den svenska förskolan har en utmaning att arbeta med 

mottagande utan att inta ett, som han kallar det, “bristperspektiv” (2013b:11). Resultatet av 

studien belyser att det är den svenska medelklassnormen som råder på förskolan som på något 

vis ska överföras till de barn och familjer som blir mottagna i förskolan. (Lunneblad 

2013b:11). Lunneblads (2006:175, 177) tidigare studie visar att pedagoger på förskolan tonar 

ner barns kulturella skillnader genom att endast lyfta det som är likt och gemensamt hos 

barnen för att inget barn ska känna sig utpekat eller annorlunda. Pedagogerna i studien menar 

att de inte har tillräckligt med kompetens för att veta hur de ska lyfta och arbeta med barnens 

kulturella skillnader, att tid och brist på kunskaper är ett hinder. 
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Skaremyr (2014:95) har gjort en studie för att undersöka nyanlända barns språkliga aktiviteter 

i förskolan. Resultat från denna studie visar på att det är viktigt att kunna det svenska språket i 

förskolan för att bli fullvärdig medlem i barngruppen. Trots att barnen kunde använda sig av 

andra kommunikationsmedel så värderades det verbala svenska språket högt. De nyanlända 

barnens begränsningar i det svenska språket minskade deras möjligheter till inflytande. Ett av 

studiens resultat tyder således på att det finns en norm om att det svenska språket värderas 

högt i förskolan jämfört med andra språk eller andra sätt att kommunicera. I likhet med 

Skaremyr har Kultti (2012:17, 177-178) studerat flerspråkiga barns möjligheter till 

språkutveckling och att använda sitt modersmål i förskolan och vad det spelar för roll för 

lärande och deltagande att vara just flerspråkig. Hennes resultat pekar på att det svenska 

språket ses som norm i förskolan och att det används mer frekvent än att ta in olika språk trots 

en flerspråkig barngrupp. I gemensamma aktiviteter används svenska som språk och barnen 

lär sig tidigt att det är detta språk som bör användas för ett deltagande i en social kontext. 

Vidare skriver hon att det framkommer i hennes studie att barn sällan ges utrymme att 

använda sig av sitt modersmål vilket kan ses som att det är det svenska språket som råder som 

norm och är det som bör användas för att bli inkluderad i sociala sammanhang. Hon betonar 

även att det i andra, liknande studier framhålls att det i förskolan råder en avsaknad av att 

inkludera flerspråkiga barns modersmål i verksamheten (Axelsson, 2005; Education & 

Culture DG, 2008; Palludan, 2007). Vidare menar hon att detta kan väcka frågor om att det 

råder en ojämn möjlighet till flerspråkig utveckling i förskolan då det är det svenska språket 

som används mest och ses som normen. Hon betonar vikten av att lyfta dessa frågor i 

forskning om förskolan samt i förskolans verksamhet. 

 

Ascher, Mellander och Tursunovic (2010:279) studier visar på att situationen ser olika ut för 

olika asylsökande barn och deras familjer. Det kan handla om varierande 

familjekonstellationer, föräldrars utbildning, socioekonomisk bakgrund osv. Det är alltså en 

heterogen grupp men de varnar för att det många gånger är en grupp som generaliseras i 

samhället istället för att se varje enskild individ och familjens behov. Kommunikation och 

dialog mellan förskola/skola och föräldrar till asylsökande barn behöver förbättras och 

utvecklas. De menar att man som pedagog bör fokusera på varje enskilt barn och familjers 

tidigare erfarenheter, se det som styrkor och resurser istället för brister vilket författarna 

menar visar på att mer inkluderande arbetssätt (Ascher, Mellander & Tursunovic, 2010:286). 

Bouakaz och Bunar (2015:285) har gjort en undersökning om hur nyanlända barn tas emot av 

pedagoger och lärare i den svenska skolan. Resultat visar att det finns en brist på kartläggning 



10 

 

av barnen vilket resulterar i att lärarna inte bygger vidare på de kunskaper och erfarenheter 

som de nyanlända barnen redan har. Arbetet med att bemöta varje barn där hen befinner sig 

bör utvecklas menar de, och detta bör göras genom mer och tydligare kartläggning av barnet.   

 

Vi har inte funnit några studier som är gjorda för att undersöka barns erfarenhet av att gå i en 

introduktionsförskola. Nilsson Folke (2015:49) har däremot undersökt nyanlända elevers 

erfarenheter av att gå i förberedelseklass. Studien visar på att eleverna upplever 

introduktionsklassen som en social trygghet där de känner att de har vänner och en tillitsfull 

kontakt med lärare där det ges utrymme för att känna samhörighet. 

2.3.2. Barn som flytt  

Angel och Hjern (2004:62) skriver om förskolebarns upplevelse av krig och hur det kan 

spegla sig i förskolan. De menar att det är av vikt att barnet har trygga vuxna runt omkring sig 

som kan stötta dem. De är beroende av föräldrarna och deras oro eller påfrestning som följd 

av krig och våld smittar av sig på barnet vilket i sin tur också kan uppleva stress. Vidare 

skriver de att förskolebarn som upplevt något traumatiskt ofta skapar lekar som hör samman 

med det trauma de varit med om och att en sådan lek inte är läkande och/eller utvecklande. 

Andra tecken på psykisk ohälsa som följd av krig och våld kan vara att barnet blir klängigt, 

visar ökad ångest inför separation, blir aggressivt eller går bakåt i utvecklingen där 

återanvändandet av övergångsobjekt såsom nallar och “gosefiltar” blir aktuellt igen. 

Björnbergs (2010:131, 135) forskning visar på vikten av sociala relationer och att få känna 

tillit till dem under asylsökningsprocessen. Vidare menar hon att förskola och skola spelar en 

viktig roll för att erbjuda asylsökande barn och deras familjer ett socialt erkännande och 

återhämtning efter flykt och andra typer av oroligheter.  

 

Simeonsdotter Svensson (2002:37–39) har gjort en studie där hon intervjuat och observerat 

lärare som har undervisat barn med flyktingbakgrund i skolan. Hon var intresserad av att ta 

reda på deras kunskapssyn och upplevelser kring detta. Resultatet visar att en del de 

medverkande i studien uttrycker att det är det svenska som ska sättas i fokus, elever med 

flyktingbakgrund ska anpassa sig till den svenska skolan. En lärare säger:  

 
Jag tror nog att det är bra om vi undervisar enligt vårt sätt att se på undervisning. Jag 

använder en metodik som gör att flyktingbarnet känner sig svenskt… lyfter fram det 

svenska i undervisningen. Jag tror att det är viktigt i undervisningssammanhang för just 

dessa barn… Ja, det är ju också viktigt med svenska lärare för språket (Simeonsdotter 

Svensson, 2002:39).  
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Flera lärare beskriver en svårighet med att de inte kunde kommunicera verbalt med barnen. 

Studiens resultat pekar även på att lärare säger sig vara osäkra på hur de ska bemöta barn med 

flyktingbakgrund eftersom de inte har ingått i deras utbildning. Simeonsdotter Svensson 

(2002:37–39) tolkar det som att dessa lärare anser att elever med flyktingbakgrund upplevs 

som annorlunda och skiljer sig från den resterande gruppen barn.     
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3. Teoretisk förankring  

I vår undersökning har vi tillämpat ett interkulturellt perspektiv som ett medel för att kunna 

belysa och förstå det som informanterna lyfter fram. Genom att använda oss av ett 

interkulturellt perspektiv som ett par “glasögon” i vår studie har vi fått syn på hur olika 

förskollärare beskriver sitt förhållningssätt och arbete med att bemöta barn med 

flyktingbakgrund i förskolan. Nedan definieras det interkulturella perspektivet.  

3.1. Mångkulturalitet och interkulturalitet 

Dagens svenska samhälle är mångkulturellt och heterogent. Det beror inte bara på olika 

folkgrupper utan det handlar också om olika tankesystem, livsuppfattningar, ideologier, 

livsvärden, trosuppfattningar etc. Trots att Sverige är mångkulturellt så präglas ändå 

utbildning och utbildningssystem av det monokulturella, vilket betyder att det genomsyras av 

den svenska normen och ramen för hur det ska se ut i skola och förskola (Lahdenperä, 2004:5-

6). 

 

Det talas om två olika begrepp, mångkulturell och interkulturell. Vidare görs en distinktion 

mellan dessa begrepp då de har två olika innebörder. Vi lever i ett samhälle som är 

mångkulturellt vilket betyder att där finns individer som har skilda etniciteter, kulturer eller 

nationaliteter. Detta kan betraktas som ett tillstånd och det betyder att det finns men att en 

interaktion mellan dessa olikheter inte är nödvändig. Ur begreppet mångkultur växte 

begreppet interkulturalitet fram och år 1974 kunde man för första gången ta del av ordet i en 

rekommendation från UNESCO “om utbildning för internationell förståelse, samarbete och 

fred, och undervisningen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna” 

(Lorentz & Bergstedt, 2006:14). Meningen var att förmedla och utveckla ett interkulturellt 

synsätt i alla former av utbildning men det förklaras inte i UNESCOs rekommendation hur 

begreppet interkulturalitet kan användas i pedagogiska miljöer. I Sverige så togs ett beslut år 

1985 av Riksdagen att all undervisning skulle präglas av ett interkulturellt synsätt. 

Detta skulle inte ses som ett ämne utan som ett förhållningssätt vilket skulle gälla alla elever. 

Själva begreppet interkulturalitet betecknas som en handling eller en interaktion mellan 

individer från olika kulturella bakgrunder där ömsesidig respekt, tolerans, jämlikhet och social 

rättvisa är ledord inom detta förhållningssätt. Det som beskrivits är det som vi kan förstå som 

skillnaden mellan mångkulturell och interkulturell. Medan det tidigare står för att det finns 

individer med olika kulturella bakgrunder står det senare för att det ska finnas en ömsesidig 
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interaktion individer emellan med skilda kulturella bakgrunder för att på så vis skapa en större 

förståelse för olikheter (Lorentz & Bergstedt, 2006:13–17). 

 

      3.2.    Interkulturell pedagogik och kompetens 

Ett interkulturellt förhållningssätt i skola och förskola innebär att pedagoger tar tillvara på 

barnens tidigare kunskaper och erfarenheter och bygger vidare på dessa. De bör visa en 

öppenhet inför mångfald av olika språk och kulturer (Lahdenperä, 2004:57, Lorentz & 

Bergstedt, 2006:29). I en interkulturell undervisning talas det även om det interkulturella 

lärandet vilket innebär ett lärande som betecknas av man som individ genom interaktionen 

mellan människor och genom olika subjektiva uppfattningar kan utbyta olika kulturella 

beteenden, normer, värderingar och olika kunskaper där en förståelse för ”den andre” skapas. 

Vidare kan ett interkulturellt lärande kännetecknas av att motverka ett likhetstänkande och att 

människor ska få en större förståelse och öppenhet för varandra (Lorentz & Bergstedt, 

2006:29). Lahdenperä (2004:12) menar att interkulturalitet är en process som kan skapa en 

samhörighet mellan grupper i det svenska samhället.  

 

Borgström (2004:33–35) menar att pedagoger idag måste vidga sin kompetens i och med att 

vi lever i ett mångkulturellt samhälle och även verkar i mångkulturella skolor och förskolor. 

Därför måste pedagogers kännedom kring interkulturalitet vidgas för att veta hur de ska 

förhålla sig till detta. I en interkulturell pedagogik betonas vikten av förhållningssättet där de 

kulturella perspektiven står i fokus och ny kunskap ska förvärvas tillsammans med andra i en 

social interaktion där en öppenhet och förståelse för andra är central. Denna förståelse ska 

bygga på en tvåvägskommunikation mellan individer med olika etniska eller kulturella 

bakgrunder. Att visa nyfikenhet och intresse för ”den andre” är avgörande för att kunna skapa 

denna typ av tvåvägskommunikation. 

 

För att pedagoger ska kunna skapa förutsättningar för den sociala interaktionen och för att 

kunskapsutbytet ska kunna ske så måste de ha kännedom om vad en interkulturell pedagogik 

är och hur de kan tillämpa det. Vidare bygger ett interkulturellt förhållningssätt på en 

öppenhet och tolerans, en förståelse för att det finns olika sätt att se på världen. Det innebär att 

man som människa kan se saker utifrån andra människors perspektiv. För att kunna gå ur sig 

själv och inta andra människors perspektiv handlar det om att först och främst få en förståelse 

och kunskap för vem man själv är, få ett utifrån perspektiv på sig själv. Detta görs genom att 

möta människor som inte är lik en själv (Borgström, 2004:33–35, 51-52). 
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En interkulturell undervisning ska kännas meningsfull och relevant för barnet.  Det handlar 

om att bygga vidare på de erfarenheter och kunskaper som varje barn redan har, dels fungerar 

det som motivation för barnet men också för att det just ska kännas betydelsefullt och 

väsentligt (Lahdenperä, 2004:65). 

3.3. Identitetsskapande - det tredje rummet  

Lahdenperä (2010:28–29) skriver om det tredje rummet, vilket innebär att det inom ett 

interkulturellt förhållningssätt finns ett utrymme för att utveckla en typ av en “tredje 

identitet”, likt en både - och identitet. Det innebär att det utifrån ett interkulturellt 

förhållningssätt bör finnas ett utrymme i förskola och skola för att behålla den kultur varje 

individ har samtidigt som individer tillsammans utvecklar nya kulturer genom ett ömsesidigt 

utbyte av olika kulturella bakgrunder. I det tredje rummet går var och en utanför sin egen 

kultur och möts där tillsammans för att utveckla en flerkulturell identitet där det i sin tur kan 

leda till att barn förhoppningsvis slipper hamna i lojalitetskonflikt mellan hemmet och 

förskola/skola.  
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4. Metod och metodologi  

I följande del kommer vi att presentera vår metod och vårt tillvägagångssätt för studien. Först 

följer en beskrivning av vår metodologiska ansats vilken är hermeneutiken, därefter beskriver 

vi våra förberedelser, vårt urval, datainsamling och material, metod för analys, studiens 

trovärdighet, etiska aspekter och till sist fördelning av arbetet. 

4.1. Hermeneutik  

I vår studie har vi låtit oss inspireras av en hermeneutisk forskningsansats. Att ta emot och 

bemöta flyktingbarn i förskolan är det fenomen som syftas undersökas. Upplevelsen och 

känslan av fenomenet berättas av verksamma förskollärare och dessa berättelser ger oss en 

inblick i pedagogernas livsvärld som vi sedan tolkar i analysen utifrån vår hermeneutiska 

ansats. Nedan kommer vi att göra en definition av hermeneutisk forskningsansats samt 

beskriva hur vår undersökning kan relateras till denna. 

 

Westlund (2015:71) skriver att hermeneutik handlar om att tolka, försöka förstå och förmedla 

någons upplevelse av ett fenomen. Den hermeneutiska forskaren menar att det går att förstå 

andra människor och vår egen livssituation genom att tolka människors berättelser. 

Förförståelser såsom tankar, intryck och känslor som redan finns hos forskaren ses som en 

tillgång för att försöka tolka och förstå de fenomen som undersöks. Detta innebär att forskaren 

inte är helt objektiv inom hermeneutisk forskning. Forskarens förförståelse och tolkningar är 

en del av forskningsprocessen (Patel & Davidson, 2011:29).  

 

Det empiriska material som används inom hermeneutiken är texter av olika slag, exempelvis 

intervjuutskrifter, således transkriberade intervjuer. Det är dessa texter som sedan ska tolkas 

och analyseras där syftet är att söka mening i texterna och försöka utläsa vad de betyder, få en 

förståelse för vad informanterna menar och anser kring det fenomen som studeras (Westlund, 

2015:74).  

 

Inom hermeneutisk forskning beskrivs det som att forskaren har ett abduktivt arbetssätt vilket 

innebär att man pendlar mellan ett induktivt och deduktivt arbetssätt. Induktivt arbetssätt 

innebär att det insamlade materialet inte är förankrat i någon teori medan deduktivt arbetssätt 

handlar om att man utgår från en teori som sedan ska testas på materialet (Patel & Davidson, 

2011:24, 30). I vår studie har vi haft ett abduktivt arbetssätt. Vi hade i början av 

forskningsprocessen en föreställd bild av en teori som skulle kunna appliceras på vårt 
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material, således ett deduktivt arbetssätt men under arbetets gång har vi som forskare varit 

öppna och låtit materialet leda in på valet av teori vilket kan jämföras med ett induktivt 

arbetssätt.  

 

Ett centralt begrepp inom hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln vilket betyder att 

forskaren tolkar sitt material utifrån del och helhet. Ödman (1994:78–81) beskriver detta som 

ett pussel där alla bitar hör samman och kan ses som en helhetsförståelse av ett fenomen. 

Dessa bitar kan plockas isär och ses var för sig, som delar. Det är förståelsen för de olika 

delarna som gör att man som forskare kan skapa sig kunskap om helheten. Därför pendlar den 

hermeneutiska forskaren ständigt mellan del och helhet för att utöka sin kunskap om det som 

undersöks. 

 

Inom hermeneutiken så förmedlas andra människors upplevelser som de genom språket har 

förmedlat som berättelser. I dessa utsagor kan människan ge uttryck för känslor, tankar, 

handlingar, upplevelser och intryck vilka är personliga. Berättelserna kan sedan tolkas i syfte 

att försöka förstå innebörden av människans upplevelser som ett led i att förstå mer av dennes 

livsvärld (Ricœur, 1993).  För att tydliggöra begreppet livsvärld så definieras det som den 

vardagsvärld såsom människan upplever den, det som sker runt omkring, här och nu där 

människan är en del av den världen, är med och upplever samt erfar (Kvale & Brinkmann, 

2014:45–46). 

 

Vi relaterar det ovan beskrivna om hermeneutiken till vår undersökning då vår avsikt med 

studien var att ta reda på förskollärares subjektiva uppfattningar om att i förskolan bemöta och 

arbeta med barn som har en flyktingbakgrund. Hermeneutiken har vi haft som ansats för att 

försöka tolka innebörderna i det som framkom i informanternas beskrivning av deras 

livsvärld. I vårt fall var vår förförståelse det vi redan på förhand visste om fenomenet, 

exempelvis den tidigare forskning vi läst etc. Detta kopplar vi till hermeneutikens sätt att se 

på förförståelsen som något som kan gynna forskningsprocessen. Vår förförståelse, den “nya” 

förståelsen samt tolkningen ligger som grund för att kunna förstå vad det verkar betyda och 

innebära att bemöta barn med flyktingbakgrund, vad framhålls som viktigt etc. Den 

hermeneutiska forskaren arbetar ständigt med del och helhet och ser hur de relateras till 

varandra för att kunna utvidga tolkningen (Patel & Davidson, 2011:29–30). Detta arbetssätt 

har vi använt oss av för att försöka förstå vår undersökning på djupet.  
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4.2. Förberedelser 

Först och främst bestämde vi oss för själva ämnet, vi ville undersöka mottagandet av barn 

med flyktingbakgrund i förskolan. Då vi hade en begränsad tid för att genomföra 

examensarbetet behövde vi snäva åt vårt ämne något och därför beslutade vi oss för att 

studien skulle ha syftet att undersöka förskollärares upplevelser och syn på arbetssätt gällande 

mottagandet av barn med flyktingbakgrund. När temat väl var bestämt behövde vi läsa på 

inom ämnet och skaffa oss mer förkunskaper kring det som vi hade för avsikt att undersöka 

men även för att kunna utforma och ställa välformulerade intervjufrågor. Vi började med att 

söka på forskning om mottagandet av barn med flyktingbakgrund i förskolan vilket visade sig 

vara svårt att hitta. Vi har sökt på mottagandet av nyanlända barn i förskolan samt forskning 

relaterat till barn som bär på traumatiska och svåra upplevelser från flykt. När vi fått lite mer 

kunskap kring vårt valda ämne började vi kontakta olika kommuner för att få tag i 

förskollärare som har denna erfarenhet. Vi kontaktade först olika kommuner via mail som i 

sin tur vidarebefordrade det till förskolechefer som frågade förskollärarna på hens förskola 

om de var villiga att medverka i vår studie. Därefter fick vi mail från förskollärare som hade 

möjlighet att medverka. Till dessa förskollärare skrev vi ett missivbrev via mail (se bilaga 8.1) 

vilket innebär den första kontakten och informationen om studien. Därpå skickade vi ett 

samtyckesbrev (se bilaga 8.2) till de som ville ställa upp där vi gav ytterligare information och 

där informanten gavs möjlighet att ge samtycke för deltagande i studien. Det var relativt svårt 

att få tag i informanter som var villiga att medverka i studien och därför fick vi bredda vårt 

geografiska sökområde. När vi väl hade fått tag på tillräckligt många informanter, bokat in 

intervjuer och skickat ut missiv- och samtyckesbrev så började vi formulera intervjufrågor. Vi 

hade ett första utkast på intervjufrågorna som vi fick hjälp av vår handledare att omarbeta tills 

intervjuerna skulle börja äga rum.  

4.3. Urval 

Vårt urval består av förskollärare som har eller har haft erfarenhet av att ta emot och bemöta 

barn med flyktingbakgrund i förskolan vilket vi menar är ett relevant urval för studien. Vi har 

intervjuat sju förskollärare på sex olika förskolor vilka är belägna i fem olika kommuner. 

Antalet respondenter anser vi står i relation till den tidsram vi hade för vårt examensarbete 

samt att vi fick en bredd i vårt insamlade material. Av en slump kom vi i kontakt med två 

introduktionsförskolor från två olika kommuner, på en av dem har vi intervjuat två personer 

och på den andra har vi intervjuat en person. Vi har även intervjuat fyra personer från fyra 

olika traditionella förskolor i tre olika kommuner.   
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4.4. Datainsamling och material 

Vår avsikt med studien var att undersöka förskollärares upplevelser och erfarenheter av ett 

specifikt fenomen och därför valde vi att använda oss av en kvalitativ metod i insamlandet av 

data. Brinkkjær och Høyen (2013:57–58) skriver att forskaren i en kvalitativ metod vill lägga 

sig nära det som är tänkt att undersökas, således att hen undersöker ett fåtal personer och får 

veta mycket om dessa. Ahrne och Svensson (2011:11–12) skriver att en kvalitativ metod 

bygger på data som kan samlas in via våra sinnen, således ett yttrande eller en händelse. I en 

kvalitativ studie så är en av huvudprinciperna att försöka förstå och tolka det material som 

samlats in och inte bara försöka generalisera, förutsäga och förklara den data som forskaren 

har framför sig (Stukát, 2011:36). I relation till vår undersökning ansåg vi att en kvalitativ 

metod var relevant eftersom vi ville samla in information genom att lyssna till förskollärares 

upplevda erfarenheter. Med utgångspunkt i en kvalitativ metod kunde vi få en djupare 

förståelse för förskollärarnas erfarenheter men även för att försöka tolka och förstå dessa 

pedagogers olika upplevelser och erfarenheter vilket kan relateras till vår hermeneutiska 

ansats.  

 

Vi har använt oss av intervjuer för att samla in vårt material. I hermeneutiska studier används 

ofta kommunikativa data som exempelvis intervjuer som sedan skrivs ut i text och det är 

dessa texter som sedan ska tolkas (Westlund, 2015:74–75). Ahrne och Svensson (2011:11) 

skriver att intervjuer är ett sätt för insamlande av data som ingår i den kvalitativa metoden. 

Även Stukát (2011:42–43) skriver om intervjuer och menar att det är ett av de vanligaste 

arbetsredskapen inom forskning. Vidare skriver författaren att det är viktigt att tänka kring 

formuleringen av intervjufrågorna. Vi valde att ha en låg grad av strukturering på 

intervjufrågorna eftersom vi ville att våra informanter skulle få möjlighet att berätta om deras 

egna erfarenheter och upplevelser. Låg grad av strukturering innebär att frågorna ger utrymme 

för respondenterna att svara med egna ord (Patel & Davidson, 2011:82). Vi formulerade 

intervjufrågorna innan och dessa ställde vi i en viss typ av ordning till varje respondent vilket 

betyder att det finns en viss grad av standardisering i intervjun (Patel & Davidson, 2011:82). 

Vi ställde samma frågor till varje respondent för att vi skulle få svar som går att jämföra med 

varandra. För att underlätta för våra informanter valde vi att ge intervjufrågorna på ett papper 

så att de hade möjlighet att både läsa och höra frågorna (för intervjuguide, se bilaga 8.3).  

 

Det ovan beskrivna kan relateras till hermeneutiken där forskaren ofta utformar intervjufrågor 

som ger informanterna möjlighet att öppet berätta om sina egna upplevelser av ett fenomen 
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(Westlund, 2015:71). Denna typ av intervjuer kallas för halvstrukturerade som innebär att det 

finns ett förutbestämt frågeformulär som följs under intervjun. Frågorna är öppna vilket ger 

respondenten möjlighet att berätta fritt och ge en så tydlig bild som möjligt av sin upplevda 

livsvärld. Således är respondenternas livsvärld de berättelser som vi fått beskrivna för oss där 

de delgett oss ett stoft ur deras levda vardag som i det här fallet handlar om arbetet med barn 

som har en flyktingbakgrund. Inom hermeneutiken handlar det om att tolka och försöka förstå 

andra människors livsvärld (Patel & Davidson, 2011:31).  

 

Respondenten fick bestämma plats och tid för intervjun och detta för att hen skulle få känna 

sig så trygg som möjligt i intervjusituationen. Vi reflekterade kring detta och kom fram till att 

informanten möjligen skulle kunna öppna sig mer under intervjun om hen befann sig i en 

miljö som kändes trygg och där personen kände sig hemma. Detta resulterade i att sex 

intervjuer gjordes på de förskolor där informanterna arbetar och en intervju gjordes hemma 

hos en informant. I relation till vårt valda sätt menar även Stukát (2011:45) att det är viktigt 

att tänka kring den plats där intervjun ska ske. Vidare skriver han att det är viktigt att befinna 

sig i en miljö som känns trygg för båda parter, respondenten samt intervjuaren.  

 

Under intervjuerna valde vi att använda oss av två sätt för att samla in vårt material. Vi har 

dels använt oss av ljudupptagning för att vi ville få med allt som våra informanter berättade. 

Vi valde också att anteckna som komplement till det inspelade materialet, dels om tekniken 

skulle svika men även för att få med information som inte går att fånga upp enbart med 

ljudupptagning. Om vi hade valt att endast anteckna är vi säkra på att vi inte skulle hunnit 

med att skriva ner allt som sades. Det kan vara fördelaktigt att både spela in samtalet och föra 

anteckningar eftersom de olika teknikerna kan komplettera varandra. Genom att spela in får 

den som intervjuar med det som inte hinns med att anteckna och med hjälp av anteckningar få 

med det ohörbara såsom miner och gester (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011:52).  

 

Efter att intervjuerna var genomförda så transkriberade vi dessa till textformat. Detta gjorde vi 

genom att lyssna på inspelningarna samtidigt som vi skrev ner dessa ordagrant i ett 

textdokument på våra datorer. Eftersom undersökningen skulle analyseras så tänkte vi att 

detta görs enklast genom att transkribera intervjuerna till textformat och därefter försöka tolka 

och finna gemensamma nämnare i berättelserna vilket kan relateras till hermeneutikens syfte 

(Patel & Davidson, 2011:29–30). Löfgren (2014:151) menar att detta är ett sätt att arbeta med 

analys av intervjuer, att finna teman i texterna som framgår som särskilt viktigt hos de 
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intervjuade. Vidare skriver han att detta arbetssätt är bra då ett flertal personer har intervjuats 

för att se hur de förhåller sig till samma fenomen.  

4.5. Metod för analys  

I vår analys av materialet har vi använt oss av ett hermeneutiskt tillvägagångssätt för att 

försöka förstå förskollärarnas berättelser som är grundade i deras livsvärld. Vi har använt oss 

av del- och helhetsperspektivet i tolkningsarbetet. Patel och Davidson (2011:29–30) beskriver 

att forskaren börjar med att läsa igenom intervjuerna för att försöka förstå helheten i 

informanternas berättelser. I nästa steg riktar forskaren uppmärksamhet till specifika delar av 

det insamlade materialet och försöker förstå dessa. Inom den hermeneutiska analysen pendlar 

forskaren mellan att se helhet och delar och försöker se de i relation till varandra för att på så 

vis komma fram till en slutsats vilket även beskrivs som att arbeta i enlighet med den 

hermeneutiska cirkeln (Ödman, 1994:78–81). 

4.6. Studiens trovärdighet 

Patel och Davidson (2011:103–104) skriver att trovärdigheten för en undersökning handlar 

om hur pass tillförlitligt resultatet som framkommer är. Utifrån en hermeneutisk ansats är det 

forskaren, med sin förförståelse i grunden som lyfter fram det som hen anser vara betydande 

hos informanternas berättelser och i sin tur tolkar det. Detta kan innebära att berättelser kan ha 

olika fokus och tolkas på olika sätt beroende på vem som gör studien. Därför vill vi poängtera 

att vår studies resultat inte kan ses som en sanning eller generaliseras till alla förskollärares 

upplevelser och erfarenheter av denna typ av fenomen då det är vi som har tolkat intervjuerna 

och lyft det vi menar verkar vara centralt.  

 

Som vi tidigare nämnt så handlar en hermeneutisk studie om att tolka en text, således 

intervjuutskrifter i vårt fall. För att läsaren själv ska kunna bedöma att vårt resultat är 

trovärdigt har vi därför valt att i presentationen av resultat och analys använda oss av ett 

flertal direktavskrivna citat, vilket vi anser ger mer tyngd och tillförlitlighet. 

4.7. Etiska aspekter 

I vår undersökning har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. I 

följande del presenteras de fyra grundläggande krav som finns för att skydda individer som 

ingår i undersökningar där vi även beskriver hur vi har förhållit oss till dessa krav.  
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De första två kraven är informationskravet och samtyckeskravet vilket innebär att de 

medverkande ska få information om studiens syfte och vad deras deltagande innebär. Det är 

också viktigt att informera om att deras medverkan är frivillig, att de när som helst under 

studiens gång har möjlighet att avbryta sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 2002:7, 9). I 

missivbrevet (se bilaga 8.1) som vi skickade ut beskrev vi studiens syfte och gjorde en 

förfrågan om intresse för att delta i vår studie. Till de personer som ville medverka skickade 

vi ut ett samtyckesbrev (se bilaga 8.2) där vi återigen beskrev syftet med undersökningen och 

förklarade att intervjuerna skulle spelas in med hjälp av en diktafon. Informanterna fick 

möjlighet att skriva under att det godkänt villkoren för undersökningen. De två andra kraven 

är konfidentialitetskravet och nyttjandekravet där det första innebär att alla personer i 

undersökningen ska garanteras konfidentialitet, det ska alltså inte gå att identifiera personerna 

och personuppgifter ska hanteras under sekretess (Vetenskapsrådet, 2002:12). Därför 

använder vi oss av fiktiva namn på personer, förskolor samt kommuner. Nyttjandekravet 

innebär att det insamlade materialet endast får användas för forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002:14). Det var endast vi som lyssnade igenom intervjuerna och det 

insamlade materialet användes enbart för vårt undersökningssyfte. Löfdahl (2014:38) betonar 

vikten av att radera allt material då studien är färdig just för att materialet inte ska hamna i 

orätta händer. I samtyckesbrevet informerade vi om att allt material kommer att raderas då 

undersökningen och uppsatsen är klar. När vi träffade våra informanter vid intervjutillfället 

kontrollerade vi om de kände sig väl informerade om syftet med intervjun. Vi gav återigen 

information om att vi ämnade spela in intervjun.  

4.8. Uppdelning av arbetet 

Vi har båda två varit delaktiga för att få tag på informanter till undersökningen. Vi har 

tillbringat mycket tid i skolans bibliotek där vi tillsammans har sökt på tidigare forskning och 

övrig litteratur. Under intervjuerna medverkade vi båda två där en av oss ställde frågor och 

fokuserade på själva samtalet medan den andra koncentrerade sig på att spela in och anteckna. 

Vi diskuterade innan intervjuerna ägde rum om det kunde finnas några nackdelar med att vi 

båda medverkade. En nackdel vi då kom fram till är att informanten kan känna att hen 

befinner sig i ett underläge, två mot en som i sin tur skulle kunna påverka svaren. Stukát 

(2011:46) skriver också om att vara två som intervjuar en person. Dels menar han att det kan 

vara fördelaktigt eftersom man då kan få ut mer av intervjun men han skriver också om risken 

att informanten kan känna sig i underläge då två personer frågar ut en som kan innebära att 

informanten inte vågar svara ärligt på frågorna. Vi anser att det har varit fördelaktigt att vara 
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två under intervjuerna för att vi direkt efteråt har kunnat reflektera och diskutera det som 

framkom och vad detta kunde betyda. Vi har delat upp det inspelande intervjumaterialet 

mellan oss och transkriberat hälften var. I relation till vår inspiration av en hermeneutisk 

forskningsansats har vi tolkat det transkriberade materialet där vi har undersökt materialets 

del- och helhet. Detta har vi genomfört tillsammans. Vi har inte valt att dela upp arbetet med 

uppsatsen eftersom vi ville göra det mesta gemensamt. Möjligen har det tagit extra lång tid 

men vi anser att vårt material inte hade varit lika genomarbetat om vi hade delat upp arbetet 

mer oss emellan.  
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5. Resultat och analys 

Här vill vi återigen knyta an till hur vi har gått tillväga för att presentera vårt resultat och 

genomfört analysarbetet. När vi har gått igenom vårt material har vi arbetat utifrån en 

hermeneutisk cirkel då vi har haft resultatet framför oss som en helhet och sedan brutit ner det 

i mindre delar. Därefter har vi försökt utläsa och bena ut vad varje informant tänker kring 

fenomenet och sedan har vi återigen satt ihop det tillsammans som en helhet för att utöka till 

en ny förståelse. Vi har fått ta del av pedagogernas berättelser kring deras livsvärld, således 

yttranden ur den vardag som de verkar i och det är dessa livsvärldar som vi kommer att 

presentera i resultatet samt analysera. Analysen består av våra tolkningar av utsagorna i 

relation till den tidigare forskning och litteratur som vi har presenterat samt det interkulturella 

perspektivet. Först presenteras de informanter som har medverkat i studien. Därefter följer 

vårt resultat med analys som är uppdelat i två delar relaterat till våra frågeställningar; 

förskollärares upplevelser av att i förskolan bemöta barn med flyktingbakgrund samt hur de 

beskriver sitt arbestssätt. 

5.1. Presentation av informanter  

Nedan kommer vi att göra en kort presentation av varje informant som medverkat i studien. 

Vi har även sammanställt en tabell med information för att underlätta för läsaren. Vi vill 

poängtera att alla namn är fiktiva på såväl personer som förskola.  

 

Carlos - Stjärnan 

Arbetar på introduktionsförskolan Stjärnan i kommun A. På denna förskola går det endast 

asylsökande barn. Det är en allmän förskola vilket innebär att barnen går tre timmar per dag. 

På förskolan har de en förmiddagsgrupp och en eftermiddagsgrupp. Barnen som går på 

förskolan bor antingen på flyktingförläggning eller i lägenheter som Migrationsverket har 

ordnat. Carlos har runt 30 års erfarenhet av att arbeta med barn med flyktingbakgrund. Carlos 

har blivit tillfrågad att starta upp denna introduktionsförskola tillsammans med Berit (se 

nedan).   

 

Berit - Stjärnan  

Arbetar tillsammans med Carlos på introduktionsförskolan i kommun A. Hon har arbetat med 

att ta emot barn med flyktingbakgrund i 21 år. Hon har blivit tillfrågad att starta upp förskolan 

Stjärnan tillsammans med Carlos.   

 



24 

 

Åse - Månen  

Hon arbetar på introduktionsförskolan Månen i kommun B. På denna förskola går barn som 

bor på en och samma flyktingförläggning i kommunen. Det är en allmän förskola. Barnen går 

här tre timmar på förmiddagen. Åse har 26 års erfarenhet av att arbeta med barn med 

flyktingbakgrund. Hon har blivit handplockad och tillfrågad att arbeta på 

introduktionsförskolan Månen.  

 

Björn - Galaxen  

Björn arbetar på den traditionella förskolan Galaxen i kommun C. Han har 10 års erfarenhet 

av att arbeta med barn med flyktingbakgrund. Barnen bor tillsammans med sina familjer i eget 

boende (EBO).  

 

Malin - Jupiter 

Malin har arbetat med att ta emot barn med flyktingbakgrund för sex år sedan. Hon arbetade 

på den traditionella förskolan Jupiter i kommun D och hon berättar för oss om hennes 

erfarenheter och arbetssätt från den tiden. Malin har fyra års erfarenhet av att ta emot barn 

med flyktingbakgrund. Barnen som gick på denna förskola hade eget boende (EBO).     

 

Tanja - Solen  

Arbetar på den traditionella förskolan Solen i kommun D. Hon har 17 års erfarenhet av att 

bemöta barn med flyktingbakgrund i förskolan. Barnen på förskolan bor i eget boende (EBO).  

 

Marit - Tellus  

Marit arbetar på den traditionella förskolan Tellus som är belägen i kommun E. Hon har åtta 

månaders erfarenhet av att arbeta med och ta emot barn med flyktingbakgrund. Barnen bor på 

en flyktingförläggning (ABO) i kommunen och går allmän förskola.  
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5.1.1. Tabell - informanter  
 

Namn Typ av förskola och 

förskolans namn  

Verksamma år i arbete 

med barn som har en 

flyktinbakgrund 

Kommunbeteckning 

Carlos  Introduktionsförskolan 

Stjärnan  

30 år  A 

Berit  Introduktionsförskolan 

Stjärnan  

21 år  A 

Åse  Introduktionsförskolan 

Månen  

26 år B 

Björn  Traditionella förskolan  

Galaxen  

10 år C 

Malin  Traditionella förskolan 

Jupiter  

4 år D 

Tanja  Traditionella förskolan 

Solen  

17 år D 

Marit  Traditionella förskolan  

Tellus 

8 månader E 

  

5.2. Förskollärarnas beskrivning av upplevelser  

5.2.1. “... inte meningen med livet men det är nära där, väldigt nära” 

Informanterna i vår studie väljer att lyfta olika upplevelser av att bemöta barn med 

flyktingbakgrund i förskolan. Dels lyfter de att det är givande, roligt, lärorikt och att det 

nästintill är meningen med livet. Marit säger: “Ja, men det är ju roligt, det är spännande” 

(Marit, 16-10-19). I likhet med Marit berättar Malin: “Det är väldigt inspirerande och 

berikande, det blir mycket mer på ett medmänskligt sätt” (Malin, 16-10-18). Vidare menar 

Carlos som arbetar på introduktionsförskolan att:  

 
Hur man upplever arbetet… här om dagen så reflekterade vi över det i arbetslaget: ”Hur 

är det egentligen?”. Då var vi överens om att det känns meningsfullt… att det är… inte 

meningen med livet men det är nära där, väldigt nära (Carlos, 16-10-25).  

 

Att arbeta med barn som har en flyktingbakgrund ser Björn som givande men även lärorikt. 

Han menar att: “Personligen ger det en väldigt mycket för man får möta andra kulturer. På så 

sätt lär man sig mycket av detta arbete” (Björn, 16-10-12). 
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Det vi kan utläsa av pedagogernas övergripande upplevelse av att arbeta med barn som har en 

flyktingbakgrund är att merparten menar att det är givande, roligt och lärorikt, exempelvis ur 

den aspekten att de lär sig om andra kulturella bakgrunder som exempelvis Björn nämner. 

Den utsagan kan relateras till ett interkulturellt förhållningssätt där bland annat ett intresse för 

andra kulturer står i fokus (Lahdenperä, 2004:56). Vi kan även uppfatta det som att Carlos 

verkar ha ett stort engagemang av detta arbete när han menar att det nästan är meningen med 

livet. Hans engagemang kan relateras till att han har blivit handplockad och fått en förfrågan 

där han själv valt det här uppdraget, att arbeta på en introduktionsförskola samt att han har en 

erfarenhet av liknande arbeten sedan tidigare.  

5.2.2. “Man får förlita sig på sin egen erfarenhet och kunskap…” 

Vidare menar flertalet av förskollärarna att trots att det är ett roligt och givande arbete så är 

det inte alltid lätt. De anser att det är tufft och att de har fått självlära, dels p.g.a. att de känner 

att det finns brister i förberedande kunskaper och förutsättningar för att kunna bemöta barnen. 

Bland annat anger Marit att det skulle behövas mer kunskap kring att bemöta barn med 

flyktingbakgrund trots att de, enligt henne, har “gått lite utbildningar, haft studiecirkel och 

varit på några föreläsningar” (Marit, 16-10-19). När vi ställer frågan om hon känner att hon 

har tillräckligt med kunskap säger hon dock: “Tillräckligt med kunskap är ju svårt att säga. 

Man gör så gott man kan om man säger så. Men visst skulle man behöva mer, man är ju aldrig 

fullärd” (Marit, 16-10-19). 

 

På introduktionsförskolan Månen menar förskolläraren att deras arbete inte tas på allvar av 

kommunen. De får inte den handledningen och det stöd som hon känner att hon skulle 

behöva. Hon säger att hon hela tiden måste försöka lita på sin egen kompetens och gå på sina 

egna erfarenheter. Åse:  

 

Jag kan uppleva… att kunskapen om och vetskapen om är så pass låg. Det finns ingen att 

rådfråga, man får förlita sig på sin egen erfarenhet och kunskap och så hittar man lite 

grann som man kan ta till sig. Men fortfarande är det precis som att det är så pass nytt så 

jag kan tycka att chefer och de som jobbar kommunalt då, alltså förståelsen är faktiskt så 

låg där. Men vi fick ju minsta möjliga resurser. Det var ju bara en tom lokal och ”nu 

startar ni upp”. Alltså vi hade ju styrdokumenten och allt som finns för staden men den 

här verksamheten finns ju egentligen inte riktigt än (Åse, 16-10-20).   
 

Utifrån ovanstående uttalanden kan vi urskilja att det råder en osäkerhet kring hur de ska 

bemöta barnen, att förskollärarna upplever att de är oförberedda kunskapsmässigt och att 

förutsättningarna inte är de bästa. I Åses uttalande kan vi se det som att deras arbete på 
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introduktionsförskolan Månen inte tas på allvar och inte prioriteras av kommunen i och med 

att de får lite resurser i form av en tom lokal och lite handledning. Det vi kan utläsa kring 

förskollärarnas utsagor anser vi har en koppling till Lunneblads (2013b:11) resultat av sin 

studie som pekar på att pedagoger ser det som en komplex fråga, att bemöta nyanlända barn i 

förskolan då det inte finns uttalade strategier för hur detta bemötande och mottagande ska gå 

till. Där finns en relation till vårt resultat där vi finner att den osäkerhet som uttrycks just 

grundar sig i en brist på förberedande kunskaper och förutsättningar, att det inte finns en 

utarbetad eller uttalad strategi för mottagandet, hur det bör utformas och att pedagoger snarare 

har fått skapa sig strategier på egen hand. Vårt resultat står i relation till Simeonsdotter 

Svenssons (2002:37–39) studie samt det som Elmeroth och Häge (2009:107) menar, att det 

finns en upplevd osäkerhet hos lärare, hur de ska bemöta barn med flyktingbakgrund i 

förskola och skola. De poängterar därför att det av viktigt att pedagoger får tillgång till den 

kunskap och det stöd som är nödvändigt. 

 

I relation till vårt valda perspektiv, det interkulturella, skulle förskollärarna kunna öka sin 

kunskap genom att utvidga sin interkulturella kompetens. I relation till detta menar Borgström 

(2004:33–35) att pedagoger i dagens mångkulturella skola och förskola bör öka sin 

interkulturella kunskap just för att veta hur de ska bemöta och ta tillvara på barns olika 

kulturella bakgrunder och inkludera dem i verksamheten. Det vi kan utläsa är att känslan av 

att inte ha tillräckligt med kunskap möjligtvis skulle kunna minska om pedagogerna vidgade 

sin interkulturella kompetens där de får en större vetskap om hur de ska bemöta och ta tillvara 

på barns olika bagage och kulturella skillnader. 

5.2.3. “Det var då det slog oss, vi vet för lite om barnens bakgrunder”  

Det finns även andra svårigheter som förskollärarna nämner med att bemöta barn med 

flyktingbakgrund. Bland annat handlar det om hur de ska, eller om de ska, bemöta och arbeta 

med de eventuella trauman barnen bär med sig när de flytt krig. Tanja berättar att de med 

tiden har lärt sig att våga ställa frågor om vad barnen har varit med om. Hon säger:  

 
… vi hade också en pojke som alltid höll sig vid pedagogernas sida. Vi förstod inte riktigt 

varför och knäppa som vi var så frågade vi inte föräldrarna. När pojken hade gått ett tag 

hos oss kom det på tal under ett utvecklingssamtal. Då berättade föräldrarna för oss att de 

hade pratat med pojken om att alltid hålla sig nära en vuxen för att han en gång hade 

blivit kidnappad och varit under pistolhot. Det var då det slog oss, vi vet för lite om 

barnens bakgrunder.  
 

Vidare berättar Tanja att:  
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Barn reagerar ju olika. En del kanske inte reagerar alls eller vad man ska säga. Det jag 

menar är att man inte får överarbeta eller sätta saker hos barnen som inte finns där. Det är 

olika hur man reagerar. Jag upplever att barns reaktioner ofta är kopplat till hur 

föräldrarna mår (Tanja, 16-10-11). 

 

I likhet med Tanja upplever även förskolläraren Björn att barns trauma ofta kan komma från 

föräldrarnas sida. Han säger: “Föräldrarna… det är ju ofta kanske det som barnen jobbar med 

också. Kanske inte föräldrarna mår så jättebra liksom, det är nog mycket det som gör att 

barnen mår som de mår” (Björn, 16-10-18). Vidare säger Björn att han kan uppleva att många 

barn är så pass små att de inte har förstått att de varit med om hemska saker. Han säger:  

 
Jag tror kanske att man arbetar mer med trauman i skolan, då barnen blivit lite äldre och 

kanske förstått mer av händelser. De yngre barnen har nog svårt att sortera, “händer det 

här varje dag? Det kanske kommer hända varje dag i hela mitt liv”. De förstår inte det 

hemska (Björn, 16-10-12).   

 

Utifrån vår tolkning menar Tanja att det tidigare fanns en svårighet i att upptäcka signaler från 

barnet och sedan kunna relatera det till något som barnet varit med om. Hon upplever att de 

med tiden vågade fråga föräldrar mer om barns agerande och bakgrund, exempelvis när de 

hade ett barn med skärskilda behov som de ställde sig undrande till. Utifrån det som Lorentz 

och Bergstedt (2006:13–17) skriver om ett interkulturellt perspektiv, där huvudsyftet är att 

visa ett intresse för och ta tillvara på barns tidigare erfarenheter och bagage kan vi utläsa att 

detta var något som Tanja och hennes kollegor senare gjorde. I relation till det som Tanja 

uttryckte om särskilda behov som barnet uppvisade menar även Angel och Hjern (2004:62) att 

liknande tecken är vanliga hos förskolebarn som upplevt något trauma, exempelvis att barnet 

är klängigt eller ständigt vill vara nära en vuxen. Vidare säger Tanja dock att ”de inte ska sätta 

saker hos barnen” (Tanja, 16-10-11) vilket vi tolkar som att hon menar att pedagoger inte ska 

förvänta sig att barnet ska visa tecken på att de har varit med om något traumatiskt då barnens 

trauma kanske inte ens kommer från vad de själva varit med om.  

 

Både Tanja och Björn är eniga om att barnen blir påverkade av föräldrarnas trauma och hur de 

mår. Där kan vi utläsa att det möjligtvis kan behövas ett stöd till föräldrarna då deras mående 

påverkar barnet. Detta står i relation till det som Angel och Hjern (2004:62) menar är vanligt, 

att föräldrarnas trauma och stress “smittas” av på barnet. Enligt oss visar pedagogernas 

utsagor angående svårigheterna att bemöta barnens upplevelser som att det kan grunda sig i en 

brist på kunskap om just trauman vilket även står i relation till det som Elmeroth och Häge 

(2009:72–73, 107) framhåller, att det är viktigt att pedagoger har en kunskap för att kunna 
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stödja barn och uppmärksamma olika typer av tecken relaterat till ett eventuellt trauma. Detta 

för att kunna bemöta och stötta barnet för att komma vidare i sin utveckling.  

En annan förskollärare menar att hon inte anser att det är hennes uppdrag att ta tag i och 

arbeta med trauman. Hon säger: 

 
Visar det sig att de (barnen) har några speciella problem, då är det socialen som får ta tag 

i det och skicka dem till kurator eller psykolog, det är inte vårt uppdrag. Vi rotar faktiskt 

inte, vi är inte ute efter att ta reda på mer än vad vi gör med andra barn. Vi stoppar där. 

Rätt eller fel, det vet jag inte men nu provar vi det här i alla fall (Marit, 16-10-19). 
 

Utifrån Marits uttalande verkar hon mena att det inte är hennes uppgift att ta tag i om barnen 

har speciella problem, utan att där får en annan instans ta vid. I Skollagen (2010:8 kap, 2,9 §) 

står det att förskolan ska utgå från barnets behov, där lärande, omsorg och trygghet ska bilda 

en helhet. Av citatet ovan och det som står i Skollagen kan vi tyda det som att Marit eventuellt 

blundar för barnets behov, vilket även står i motsats till det som Elmeroth och Häge 

(2009:107) framhåller, om vikten av att se barnet samt vara en närvarande och trygg vuxen. 

Hon verkar snarare mena att om barnet skulle vara i behov av stöttning p.g.a. exempelvis 

psykologisk påfrestning så väljer hon att lägga ansvaret kring bemötandet och den 

hanteringen hos andra myndigheter istället för att handskas med den situationen själv.  

5.2.4. “... att de förhoppningsvis får språket då så vi kan komma varandra 

nära”  

I förskollärarnas utsagor har flera lyft språk och kommunikation på olika sätt. En del upplever 

att det är svårt att skapa en god kontakt med föräldrar och barn då de inte har ett gemensamt 

språk. Marit nämner att hon upplever att språkbarriären är en av de största svårigheterna. Hon 

säger att “svårigheter är ju kontakten med föräldrar och barn, det är jättesvårt. Jag kan inte 

göra mig förstådd där. Man tycker att man jobbat bra med lite grundverksamhet och man 

tycker att det sitter rätt bra. Så ska man utveckla sig men då blir det stopp” (Marit, 16-10-19). 

Vidare berättar hon: 

 
Vi har ju grupper av barn som talar arabiska så de söker sig ju till varandra, så istället för 

att tala svenska blir det att de endast talar arabiska… så då har de det språket. Man skulle 

så gärna vilja att de blandade sig mer… men ja, vi får se nu då, om de får svenskan mer 

och mer… att det lättar upp… att de förhoppningsvis får språket då så vi kan komma 

varandra nära.  

 
Vi jobbar med bilder och tecken. En grupp upplevde jag att vi hamnade snett med. De 

slutade prata och gjorde bara tecken. Så ja, då får vi backa lite grann så det inte blir att 

man tar bort talet för det är ju det viktigaste (Marit, 16-10-19). 
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%A7
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Från uttalanden kan vi tyda att Marit ser det som viktigt att barnen utvecklar det svenska 

språket verbalt för att hon ska kunna bygga en relation till dem. Marit ger uttryck för att en av 

hennes främsta uppgifter är att utveckla barnens svenska och hon nämner att hon ser det som 

problematiskt att barnen söker sig till grupper som pratar ett annat språk än det svenska. Vi 

ställer det i relation till Lunneblads beskrivning av ett ”bristperspektiv” (2013b:11) som 

innebär att det kan förekomma arbetssätt på förskolor där det endast överförs rådande, 

svenska medelklassnormer. Detta kan även jämföras med Skaremyrs (2014:95) och Kulttis 

(2012:177–178) resultat som visar på att det svenska språket värderas högt och ses som norm 

inom förskolans kontext. Vidare kan vi från Marits uttryck tyda att det kan råda en brist på 

eller okunskap kring en interkulturell pedagogik som ska präglas av att man lyfter olika språk 

och kulturer och visar en öppenhet samt förståelse för dessa (Lahdenperä, 2004:56; Lorentz & 

Bergstedt, 2006:29). 

 

Malin berättar om vilka svårigheter hon upplevde med att inte ha ett gemensamt språk:   

 
Språket är ju självklart en brist. Det blev så påtagligt just när barnen var ledsna över 

något, de ville så gärna berätta. Och det var en utmaning för mig. Att känna att jag skulle 

räcka till. Att ändå försöka visa: “jag vill förstå dig, jag kan inte förstå dig helt”. Men 

ändå visa en vilja till förståelse fast språket hela tiden kom i vägen (Malin, 16-10-18).  
 

Förskolläraren Åse menar också att brister i den språkliga kommunikationen kan komma i 

vägen ibland, exempelvis i arbetet med barnen i de aktiviteter som görs på förskolan. Hon 

säger: 

 
Det jag upplever som svårt med att inte kunna samma språk är att vi inte kan 

kommunicera och fånga upp barnens tankar här och nu. Exempelvis var det ett barn som 

hade målat en teckning med olika ringar i orangea nyanser. Där och då kunde vi inte fråga 

barnet eller reflektera tillsammans över vad teckningen föreställde. Det visade sig senare 

när vi samtalade med föräldrarna till barnet genom tolk att teckningen föreställde de 

orangea gummibåtar som familjen hade färdats i över havet p.g.a. flykt från kriget, där 

släkten hade drunknat. Jag kände att jag hade velat finnas där för barnet språkligt, sätta 

ord på och kunna bearbeta det där och då (Åse, 16-10-20).   

 

Till skillnad från Marits uttalande, där det verkar viktigt för henne att barnen ska lära sig det 

svenska språket och att det ses som en nyckel för kontakt verkar det som att Malin och Åse 

ser annorlunda på situationen. De verkar snarare mena att svårigheten ligger i att de inte kan 

tyda barnen i vissa situationer. Att bristen finns hos dem som pedagoger och inte hos barnen 

som inte kan svenska.  

 



31 

 

Utifrån Berits uttalande tolkar vi det som att hon inte heller ser de skilda språken som ett 

problem. Hon menar att hon måste vara flexibel för att hitta andra sätt att kommunicera. Hon 

säger:  

 
Även om vi inte har språket tillsammans så visar de (barnen) ändå på andra sätt såsom att 

peka eller göra ansiktsuttryck. Där måste vi vara flexibla för att se vad barnet vill, “kom 

med, visa, vi försöker, vi hjälps åt”. Vi har ju tolk och så ibland men det är inte alltid som 

de är närvarande. Då måste jag finnas där, vara lugn och ge barnet tid för att visa vad hen 

vill (Berit, 16-10-25).  
 

Vi tolkar det som att Berit visar en öppenhet gentemot att vara flexibel i sin kommunikation 

med barnen och inte bara se att de måste kommunicera genom det svenska språket. Vi kan 

tyda att hon ser kroppsspråk eller andra uttryckssätt som betydelsefulla som hon anpassar 

efter barnen och inte att de i första hand ska lära sig svenska, vilket skiljer sig från Marits 

uttalande men även det som Skaremyr (2014:95) samt Kultti (2012:177–178) har kommit 

fram till i sina studier, att det svenska språket ses som norm där olika språk och andra sätt att 

kommunicera hamnar i skymundan. Det Berit verkar mena är att det svenska språket inte i 

första hand måste läras för att kunna kommunicera utan hon finner andra 

kommunikationsvägar. Detta kan även jämställas med ett interkulturellt förhållningssätt där 

det handlar om att motverka likhetstänkande och istället lyfta olikheter och mångfald (Lorentz 

& Bergstedt, 2006:29). I detta fall att lyfta olika sätt att kommunicera utan att värdera något 

sätt som bättre än ett annat.  

5.3. Förskollärarnas beskrivning av sitt arbetssätt 

5.3.1. “Madrass” eller “ytterligare anhalt” 

Ett arbetssätt som skiljer dessa sex förskolor åt är att fyra av dem inkluderar barn med 

flyktingbakgrund i en redan befintlig barngrupp, således en traditionell förskola medan de 

andra två av dem är introduktionsförskolor där det endast går asylsökande barn. En pedagog 

som arbetar på introduktionsförskolan Stjärnan beskriver att han anser att en introduktion till 

förskolan är viktig. Carlos säger: 

 
Tanken är att det här mottagande ska vara en form av madrass för barnen, de kommer 

från Aleppo till en liten kommun i Sverige, det får man inte glömma. Ett barn i den 

situationen kan inte prestera eller lära sig saker, det tar inte emot på samma sätt. Utan det 

som vi gör är att vi erbjuder en fri plats. Så att barnen får träffa andra barn men 

framförallt ska de få bemöta den här svenska förskolan som de så småningom ska gå i 

sen. Jag tycker det är en brist idag, när man inte har ett sånt här mottagande, att barnen 

hamnar direkt i stora barngrupper. Det är plågeri anser jag. Pedagoger som inte räcker 

till… Där ser man kanske bara svårigheter medan vi bara ser möjligheter. Vi jobbar på att 
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barnen ska kunna gå någorlunda utrustade till den svenska förskolan senare (Carlos, 16-

10-25). 

 

I likhet med Carlos nämner även Åse på förskolan Månen att hon välkomnar idén om en 

introduktion för barn med flyktingbakgrund innan de får börja i en traditionell förskola. Hon 

uttrycker: 

 
… jag välkomnar det (introduktionsförskola) och utifrån min erfarenhet är jag egentligen 

väldigt förvånad över att man inte förstått det tidigare. Och för de här barnen så måste vi 

jobba med småbarnspedagogik igen, bygga upp en trygghet, vara nära dem på golvet. Här 

är fokus att de ska kunna lita på vuxna igen. Och för att det ska finnas tid för att jobba på 

det sättet så funkar det inte att man är i en traditionell barngrupp anser jag (Åse, 16-10-

20). 
 

De som arbetar på introduktionsförskolorna förespråkar denna typ av introduktionsarbete, 

exempelvis det som både Carlos och Åse nämner, att introduktionsförskolan ska vara en form 

av madrass för barnen. Där ska de ges möjlighet att bygga upp en trygghet och tillit samt att 

de ska få verktyg för att kunna gå någorlunda rustade till den traditionella förskolan senare. 

Det som Carlos och Åse ger uttryck för kan jämföras med det som Elmeroth och Häge 

(2009:122–123) samt Nilsson Folke (2015:49) skriver om, att låta barn med flyktingbakgrund 

gå i en introduktions- eller förberedelsegrupp. De menar att det kan ge barnen en lugn och 

trygg start där de får möjlighet att landa och förbereda sig inför att börja i en ordinarie grupp, 

att det är lättare att stödja barnen och ha en struktur och kontinuitet i vardagen vilket ses som 

viktigt för barn som varit på flykt. Det kan även jämföras med Björnberg (2010:131, 135) som 

visar på vikten av att barnen får möjlighet att återhämta sig efter flykt vilket hon menar att 

förskolan kan erbjuda. Åses resonemang om att barnen ges möjlighet att kunna lita på vuxna 

igen står i enlighet med det som Angel och Hjern (2004:62) framhåller, att det är viktigt med 

betryggande och stabila vuxna kring barn med flyktingbakgrund som kan hjälpa dem att 

bygga upp en trygghet.  

 

På de förskolor där de valt att inkludera barnen i en redan befintlig barngrupp resonerar de på 

ett annat sätt. Marit: 

 
Vi har inkluderat barnen helt och hållet i den befintliga barngruppen. Jag har väl drivit det 

mest då. Jag känner inte att det ska vara något ”här är dem och där är dem”. Vi blandar 

alla barnen i den dagliga verksamheten i förskolan (Marit, 16-10-19).  
 

I likhet med Marit berättar Björn: “Vi har ingen speciell grupp, att ‘här får de här barnen 

börja’. Vi försöker istället tänka att vi ska inkludera dem så fort som möjligt” (Björn, 16-10-
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12). Utifrån Björns uttalande kan vi utläsa en önskan om att barnen ska komma in i den 

befintliga barngruppen så snart som möjligt. I relation till Lunneblads (2013b:11) studie så 

tolkar vi en likhet här till att barn ska assimileras till den svenska förskolans ram och till den 

verksamhet som erbjuds.   

 

På den traditionella förskolan Jupiter hade de till en början en avdelning avsedd för endast 

asylsökande barn. Förskolläraren berättar att de valde att ta bort den avdelningen. Malin 

säger: 

 
Vi hade en avdelning som fungerade som en länk emellan, när barnen kom fick de först 

komma till den enheten och sen slussades de in på förskolan. Men man upplevde att detta 

bara blev ytterligare en anhalt för de här barnen. Det blev nästan jobbigare för dem, för 

sen skulle de ju ändå in i den vanliga. Så därför tog man bort det. Det tror jag var bra 

(Malin, 16-10-18). 
 

Utifrån våra tolkningar kan vi se att det råder delade uppfattningar om vilken typ av 

mottagande barnen bör få i förskolan. Det handlar om att få en introduktion i en egen grupp 

eller att bli inkluderad i en redan befintlig barngrupp. Merparten av våra informanter arbetar 

på en traditionell förskola där de väljer att inkludera barn med flyktingbakgrund i en redan 

befintlig barngrupp. De motiverar denna typ av arbetssätt med att inte låta barnen stanna på 

ännu en “anhalt” innan de kommer ut till den traditionella förskolan. De säger också att de vill 

komma ifrån ett “vi” och “dem”. Det vi kan utläsa av dessa uttalanden kan jämföras med 

Skolverkets (2016b) definition av inkludering där det står att barns olikheter ska inkluderas i 

den ordinarie verksamheten och helheten (verksamheten) ska anpassas till delarna (barns 

olikheter) samt att skapa en gemenskap. Vi ser det även som att förskollärarnas tankar kring 

att inkludera barn med flyktingbakgrund i den befintliga barngruppen kan relateras till ett 

interkulturellt förhållningssätt eller tänk där pedagoger arbetar för att inkludera alla kulturella 

bakgrunder och låta dem interagera för att på så sätt skapa en ömsesidig förståelse och respekt 

för de olikheter som finns (Lorentz & Bergstedt, 2006:13–17).  

 

Med stöd i våra informanters svar från de som arbetar på introduktionsförskolorna verkar 

denna typ av introduktion vara nödvändig för att barnen ska ges tid till att bygga upp trygghet 

och tillit till vuxna. På de traditionella förskolorna kan vi tolka det som att de arbetar utifrån 

ett inkluderande arbetssätt då bland annat en pedagog framhåller att det inte ska bli ett “här är 

dem och där är dem” (se Marit:33). Dock har vi också visat på att vi tolkar det som att en 

pedagog, Björn, uttrycker att han strävar efter att barnen ska komma in i gruppen så fort som 
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möjligt. Detta kanske snarare står i enlighet med begreppet integrering såsom Skolverket 

(2016b) definierar det, att barnet ska anpassa sig till den verksamhet som erbjuds.   

5.3.2. “... det frågar vi ju inte andra, ett svenskt barn när det börjar” 

Informanternas svar skiljer sig åt då det handlar om att ta reda på och visa ett intresse för 

barns och familjers tidigare erfarenheter och bakgrunder. Exempelvis uttrycker två pedagoger: 

 
Tidigare tror jag att de gick in mer på… men vi sa: ”Det här frågar vi ju inte andra om”. 

Det var frågor som vilken religion de hade. Jag menar, det frågar vi ju inte andra, ett 

svenskt barn när det börjar. Det har vi ju inte med att göra egentligen. Utan är det något 

speciellt som föräldrarna vill ge oss så hoppas jag att de delger oss det vid inskolningen, 

att vi kan ha så pass mycket dialog. Då har vi ju alltid tolk med oss, när vi skolar in då 

(Marit, 16-10-19). 
 

Man får ju oftast reda på information vid utvecklingssamtal och sånt. Men det kan ju vara 

så att föräldrarna bestämmer sig för att “det här berättar vi inte för någon” och då får ju 

ingen reda på det. Jag tror inte att det är så vanligt att man informerar (Björn, 16-10-12).  
 

Vi framhåller att förskollärarna Marit och Björn menar att de inte ser ett behov av att fråga 

mer om barnets och familjens erfarenheter och bakgrund än vad de frågar barn som inte 

kommer från krig och/eller oroligheter. Vidare kan vi tyda att de verkar mena att det främst 

ska vara föräldrarnas uppgift att delge pedagogerna information om det är något specifikt 

snarare än att pedagogen ska ta initiativ till att ställa frågor. Pedagogernas uttalanden står i 

motsats till det som Ascher, Mellander och Tursunovic (2010:279, 286) samt Bouakaz och 

Bunar (2015:285) betonar, vikten av att ha en kommunikation och dialog mellan pedagog och 

hemmen och att detta är pedagogens ansvar. Marit säger att de inte frågar om bakgrunder med 

motivering “jag menar, det frågar vi ju inte andra, ett svenskt barn när den börjar” (se 

Marit:35). Hennes uttalande kan relateras till Lunneblad (2006:175, 177) vars studie pekar på 

att pedagoger tonar ner barns kulturella skillnader genom att endast fokusera på det som är 

likt och gemensamt.  

 

Uttalandena ovan kan jämföras med två andra pedagoger som menar att de vill ta reda på 

barns och familjers bakgrund och tidigare erfarenheter. Tanja berättar för oss att de använder 

sig av barnkort vilket innebär att föräldrarna får fylla i en blankett då barnen börjar på 

förskolan. Hon säger:  

 
Där ställer vi frågor om familjen, vilka språk de talar, vilken väg de kommit till Sverige, 

när de lämnade sitt ursprungsland, kom de hela familjen tillsammans, har barnen varit 

med om något traumatiskt osv. Barnkorten får alla familjer fylla i oavsett om barnen har 

flyktingbakgrund eller inte. Alla barn kan ju varit med om något traumatiskt. Traumatiskt 
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kan ju vara att man antingen varit med om krig eller att mormor dog för tre månader 

sedan. Utifrån dessa barnkort kan vi då se vad barnet behöver för inskolning till exempel. 

Barnet kanske alltid behöver ha en vuxen vid sin sida eller är i behov av att ha en vuxen 

som talar arabiska för att göra sig förstådd, eller om barnet inte överhuvudtaget vill prata 

om det som hen varit med om. Då är det ju vår uppgift att inte prata om det men att ändå 

på något sätt finnas där och att barnet vet att vi vet (Tanja, 16-10-11).  

 

I likhet med Tanja menar även Carlos på introduktionsförskolan Stjärnan att de får 

information från kommunen om barnet och familjen. Vidare menar han att de som pedagoger 

är villiga att fråga om barnets och familjens bakgrund och ser det som viktigt. Han pekar på 

följande: 

 
Vi får grundläggande information från kommunen. Sen skickar vi ut ett välkomstbrev och 

därefter väljer vi dag och vilken stund på dagen barnet ska komma. Vi frågar om vi ska ta 

hänsyn till något speciellt gällande barnet, exempelvis om de är rädda för något specifikt 

med tanke på kriget och så. Vi vill att familjen ska känna att vi har empati för dem, att vi 

tar emot dem med riktiga känslor (Carlos, 16-10-25). 
 

Åse uttrycker att hon inte kan ha samma typ av tamburkontakt som hon kan ha med 

föräldrarna som talar samma språk som hon gör. Hon berättar att hon måste göra saker som 

kan ses som något utöver det vanliga för att bygga upp en relation till barnet och deras 

föräldrar samt få en kartläggning och information om barnets bakgrund och erfarenheter. Hon 

berättar vidare att den kartläggning som hon och hennes kollegor skapar sig själva sker genom 

att de åker ut till flyktingförläggningen och gör hembesök vilket hon beskriver som följande:  

 
Föräldrasamverkan. Den kan inte se ut på samma sätt, vi har ingen tamburkontakt. Jag 

kan inte prata med de här föräldrarna när jag kommer ut på förläggningen, vi talar inte 

samma språk. En sak har vi lärt oss, man kan inte komma ut med tolk och bara ha ett 

“vanligt” föräldrasamtal. Jag blir inbjuden på rummet först, får dricka lite chai och får 

hälsa. Jag måste liksom lägga en energi på det och i den vanliga förskolan kan man 

kanske tycka ”det är inte vårt uppdrag”, men jo, det blir det. Jag kanske måste ha två, tre, 

fyra samtal innan jag kan komma till skott och fråga lite mer utifrån en kartläggning om 

vad de har varit med om. Vikten av att ta in hela familjen. Det blir så mycket viktigare 

här. Alltså för mig är föräldrasamverkan A och O (Åse, 16-10-20). 
 

Ascher, Mellander och Tursunovic (2010:279, 286) samt Bouakaz och Bunar (2015:285) 

lyfter fram vikten av en dialog och kartläggning vilket framkommer hos några av 

pedagogerna, exempelvis Carlos, Tanja och Åse, vilka gör en kartläggning och lägger ner tid 

på att ta reda på barnens bakgrunder och tidigare erfarenheter. Vidare så kan även det som 

Elmeroth och Häge (2009:122–123) framhåller relateras till dessa utsagor. De menar att det är 

viktigt att pedagoger gör en kartläggning av barnet och utifrån denna så kan de skapa en 
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individuell introduktionsplan där de tar reda på och tar hänsyn till barnets tidigare erfarenheter 

och bakgrund, allt för att barnet ska få en så god start som möjligt. 

 

Utifrån ett interkulturellt förhållningssätt betonas vikten av att ha en tvåvägskommunikation 

mellan individer med olika bakgrunder. Att visa en öppenhet och nyfikenhet inför “den 

andre” är avgörande för att bygga denna typ av tvåvägskommunikation (Borgström, 2004:33–

35). Detta kan relateras till det som Åse, Carlos och Tanja uttrycker där vi kan utläsa att det 

verkar finnas en strävan om en tvåvägskommunikation mellan förskola och familj. Det skiljer 

sig mot vad Marit och Björn uttrycker, att de snarare förlitar sig på att föräldrarna självmant 

ska delge information till pedagogerna och därav tolkar vi att denna typ av 

tvåvägskommunikation inte verkar stå i centrum lika tydligt hos Marit och Björn. 

5.3.3. “Så här gör vi här och så ska det vara” 

I analysen av vårt intervjumaterial kan vi se att en del uttalanden skiljer sig åt då det handlar 

om att hålla fast på regler och tydlighet eller att säga sig vara flexibel i sitt arbetssätt i 

förskolan. Två förskollärare ger uttryck för att de är viktigt att barn och föräldrar håller sig till 

förskolans regler och de upplever att de kulturella skillnaderna kan vara svåra att förhålla sig 

till. Marit på förskolan Tellus delger följande: 

 
Sen är det ju det… det är ju kulturerna som inte stämmer. Om vi pratade om svårigheter 

va? Våra barn här kommer ju från en flyktingförläggning här nere. De har speciella 

rutiner, exempelvis har de inte ätit frukost när de kommer utan de har frukostpåse med 

sig. Det här var lite svårt för oss, hur vi skulle hantera det här. De kommer ju vid halv nio 

så då har ju vi redan ätit frukost och sådär. Så då börjades det med att när vi tog fram 

frukt och skulle äta då sprang de och hämtade smörgåsar och yoghurt. Nej, det kändes 

inte bra. Vi försökte få det till att de skulle äta frukost innan de kom men vi fick inget 

gehör för det då. Ja, men okej att de då inte har ätit frukost, de kanske blir väckta en kvart 

innan de ska gå eller nått (Marit, 16-10-19).  
 

Vidare berättar hon: 

 
Men sen försöker vi… det är kanske också våra egna teorier… att vara lite bestämda på 

regler. Att de måste följa regler, ”så här gör vi här och så ska det vara”, man ska ha kläder 

med sig till barnet för vi är ute. Halv tolv slutar de och då ska dem hämta barnen. Vi 

försöker hålla lite, man vill ju att dom ska få en förståelse för… för deras egen skull 

egentligen så att de ska kunna passa in i samhället sen då (Marit, 16-10-19). 
 

Även Björn anger att de fokuserar på regler, exempelvis vad som är rätt och fel och där 

känner han att synen på det kan skilja sig från olika kulturer. Han säger: ”… det som vi jobbar 

mycket med är vad som är rätt och fel liksom. Sånt kan man ju känna skiljer sig ganska 
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mycket från olika kulturer. Jag tror det är viktigt med tydliga ramar och regler. Barnen ska 

veta vad som är okej och inte okej” (Björn, 16-10-12). 

 

Med utgångspunkt i Marits och Björns uttalanden kan vi tyda att det verkar vara dessa 

förskolors regler och normer som värderas högst av pedagogerna, det är dessa som ska gälla. 

Björn och Marit ger uttryck för att regler och ramar är något som ses som viktigt i deras 

arbetssätt. Marit anser att det är en svårighet med de kulturella skillnaderna, att det verkar 

vara svårt när barnets och familjens kultur inte överensstämmer med hennes egen.  Den 

tolkning vi gör av citatet kan relateras till Lunneblads (2013b:11) studie som visar att det dels 

finns en svensk medelklassnorm som ska överföras till de barn och familjer som blir mottagna 

i förskolan samt att det uppstår situationer i förskolan där pedagoger anser att barnet och 

familjen ska anpassa sig, assimileras, till den verksamhet som erbjuds samt det svenska 

samhället. Vi relaterar även vårt resultat till det som Lahdenperä (2004:5-6) menar, att 

förskolan genomsyras av en monokulturell syn, den svenska normen och ramen och därför 

står inte pedagogernas uttalanden i enlighet med det interkulturella perspektivet där man ska 

visa en förståelse och öppenhet samt ta tillvara på kulturella skillnader (Lorentz & Bergstedt, 

2006:13–17).   

 

På introduktionsförskolan Stjärnan berättar Berit att de tillåter saker som eventuellt inte skulle 

tillåtas på en “vanlig” förskola enligt hennes mening. Hon berättar om när de tillät en förälder 

att sova en stund på förskolan:  

 
Vi måste ge dem tid, både föräldrar och barn och de är välkomna att vara här, vi är liksom 

”vadå?”. Det var en pappa som skulle vara här hela dagen, han gick och la sig på en 

madrass och somnade. Så fick han sova och barnet lekte. Det är liksom som små guldkorn 

i den här tillvaron. Men han var trött, så han fick ju göra det. Och det där gör man inte på 

en vanlig förskola. Det känns skönt, som att vi kan ge dem en trygghet här (Berit, 16-10-

25). 
 

Åse menar att det är viktigt att ta hänsyn till barnets bakgrund och ha en vetskap och 

förståelse om att de kanske inte har exempelvis de rätta kläderna, dels för klimatet men även 

att de inte har tillgång till rätt kläder just i och med flykten till Sverige. Hon säger följande:  

 
Vi har fått ytterkläder skänkt till oss hit på förskolan som barnen kan använda. Vi kan ju 

inte ställa de kraven på föräldrarna. Vi vet att familjerna inte har så mycket kläder för 

vädret här, garderoberna är begränsade och vi vet att de inte har så stor möjlighet att 

tvätta. Det finns bara en tvättmaskin på hela flyktingförläggningen. Därför vill vi erbjuda 

barnen ytterkläder här så att vi kan vara ute på dagarna. Jag känner att jag behöver vara 

innovativ och gå utanför boxen och tänka så här: svensk förskola, ja vi har riktlinjer 
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såsom läroplan men det går att göra mycket innanför ramarna utan att göra fel. Det tror 

jag att många är rädda för (Åse, 16-10-20).  

 

På introduktionsförskolan Månen får barnen tillgång till ytterkläder enligt Åse. Detta jämför 

vi med det som Marit säger: “… man ska ha kläder med sig till barnen för vi är ute” (se 

Marit:37). Där kan vi utläsa att barnen ges skilda förutsättningar. Det kan ses som att Åse har 

en större förståelse för “den andre” till skillnad från Marit. Vi kan också tyda en skillnad i Åse 

och Marits uttalande gällande ramen för förskolan där Åse ser det som att mycket kan göras 

innanför ramarna och att dessa kan vidgas medan Marit menar att “så här gör vi här och så ska 

det vara” (se Marit:37).  

 

Vidare berättar Åse på introduktionsförskolan Månen om vikten av att ha en förståelse och 

vetskap om att barn kan ha, beroende på vad de har för hemkultur, olika värderingar med sig i 

sina ryggsäckar. Trots hennes förståelse så menar hon att en del handlingar inte kan 

accepteras på förskolan. Hon berättar:   

 
Det är ju mycket kulturellt som vi måste ha vetskap och kunskap om. Alltså det tar 

mycket på krafterna för barnen att sitta bredvid en kompis som man egentligen inte… för 

det är så att de här barnen lever tillsammans på flyktingförläggningen och “på 

flyktingförläggningen då leker inte jag med dig för du är arab!”. Det måste vi ha vetskap 

om som sagt. Den inställningen kan vi inte tolerera men vi måste ge barnen tid. Sen 

kanske vi märker att det här går ju bra. Vi har börjat se att några av barnen kan berätta 

“jag gjorde det här med den här kompisen på förskolan fast vi kommer från olika länder, 

våra föräldrar pratar inte med varandra men vi har börjat lite”. Där har vi ju vunnit 

någonting känner jag (Åse, 16-10-20). 
 

Åses uttalande ovan tolkar vi som att hon har en förståelse och kunskap om kulturella 

skillnader. Hon menar att vissa beteenden inte kan accepteras i förskolan men samtidigt har 

hon en förståelse för att barnen har med sig olika erfarenheter och värderingar i sina 

ryggsäckar. Vidare nämner hon att det är viktigt att ge barnen tid för att de tillsammans ska 

kunna bygga en kultur på förskolan som handlar om att acceptera och respektera varandra 

oavsett var man kommer ifrån. Detta jämför vi med beskrivningen av “det tredje rummet” där 

det ges utrymme att tillsammans utveckla en flerkulturell identitet vilket kan innebära att man 

på förskolan gemensamt utvecklar en kultur med utbyte av varandras erfarenheter och 

bakgrunder (Lahdenperä, 2010:28–29). 

    

Carlos på introduktionsförskolan Stjärnan menar att det är viktigt med ett flexibelt arbetssätt 

som utgår från barnens och föräldrarnas behov, där han menar att det gäller att anpassa utifrån 
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varje enskild individ. Han berättar att inskolningen på förskolan får ta den tid den behöver, 

utan att fastställa ett visst antal dagar innan. Han säger:  

 
En sak är inskolningen, vi vill inte ha barn som gråter en månad, bara gråter och gråter. 

Nej, så vill vi inte ha det. Ingen kritik så mot den traditionella förskolan men här får 

inskolningen ta längre tid och föräldern får vara med så länge det behövs. Så att barnen 

inte lider så mycket av den här brytningen, separationen (Carlos, 16-10-25). 
 

I relation till Carlos berättelse beskriver Malin att de på förskolan Jupiter hade en ram för hur 

inskolningen skulle gå till, vilket kan skilja sig från Carlos uttalande. Det innebar att alla barn 

skulle ha tre dagars introduktion tillsammans med sina föräldrar. Hon berättar:  

 
Vi hade tredagarsinskolning vilket fungerade sådär. I efterhand kan man väl se att man 

borde gjort det mer individuellt anpassat utifrån varje familj. Sett utifrån varje barn så var 

det ju så olika. En del hade så svårt att släppa sina föräldrar och en del föräldrar hade 

svårt att släppa sina barn (Malin, 16-10-18).  

 

Utifrån Malins uttalande ser vi att hon nu i efterhand inser att de borde ha anpassat 

inskolningen mer utifrån barnets behov. Det vi kan utläsa från Carlos, Berits och Åses 

uttalande är att de verkar ha en annan syn på regler och tydlighet. Vi kan tyda att de, i motsats 

till Marit och Björn, intar ett mer flexibelt arbetssätt som är anpassat efter barnet och familjen 

vilket pedagogerna menar att det kanske inte görs på en “vanlig” förskola. Det tolkar vi som 

att gå utanför “ramen” för förskolan och att de utgår från varje enskild individ och dess behov 

här och nu. De tre respondenternas utsagor står i relation till Lunneblads (2013b:11) studie 

vars resultat också framhåller att det finns en strävan hos pedagoger att organisera 

verksamheten utifrån varje enskilt barn och hens familjs behov. I dessa pedagogers fall verkar 

det inte vara lika viktigt att hålla på den ram som råder för förskolan utan de verkar se det som 

viktigare att vara mer anpassningsbar i sitt förhållningssätt gentemot barnen och familjerna. 

Att ha ett flexibelt arbetssätt och en förståelse, att de som pedagoger måste anpassa 

verksamheten utefter barnens och familjernas behov står i relation till att ha ett interkulturellt 

förhållningssätt. Där är det centralt att försöka se saker utifrån andra människors perspektiv, 

ha en förståelse för olikheter, se det som något positivt och inte som något som ska ändras 

eller assimileras till rådande normer (Lahdenperä, 2004; Lorentz & Bergstedt, 2006; 

Borgström, 2004).  
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6. Diskussion  

I följande avsnitt kommer vi dels att redovisa en slutdiskussion där vi sammanfattar och 

diskuterar det som framkommit i vår studie utifrån tidigare forskning och det interkulturella 

perspektivet. Vi kommer även att resonera kring vår valda metod, således framföra en 

metoddiskussion samt ge förslag på vidare forskning som skulle vara intressant att genomföra 

inom det fält vi har undersökt. 

6.1. Slutdiskussion  

Syftet med vår studie var att undersöka sju förskollärares upplevelse av att i förskolan bemöta 

barn med flyktingbakgrund, hur de säger sig arbeta med detta samt hur deras förberedande 

kunskap och förutsättningar ser ut för mottagandet och bemötandet. Med avstamp i vår 

hermeneutiska ansats har vi tolkat respondenternas olika utsagor för att vi hade för avsikt att 

få en inblick i deras livsvärld, försöka finna en förståelse i vad de verkade mena med sina 

upplevelser och arbetssätt samt se om det fanns likheter eller skillnader mellan 

respondenternas uttalanden. Vi valde att belysa vårt arbete utifrån ett interkulturellt perspektiv 

då vi menar att detta perspektiv blev relevant och vägledande eftersom studiens resultat har 

visat att det handlar om hur förskollärare bemöter barn med skilda tidigare upplevelser, 

livserfarenheter och kulturer. 

 

I relation till vår frågeställning, om förskollärares upplevelse av att bemöta barn med 

flyktingbakgrund, har vi utifrån pedagogernas uttalanden sett att samtliga upplever att det är 

ett givande, roligt och lärorikt arbete men att det ändå finns en del svårigheter som de säger 

sig möta. Exempelvis har det visat sig att de upplever att de inte har tillräckligt med 

förberedande kunskap för att veta hur de ska bemöta barnen eller att förutsättningarna inte 

anses optimala. Bland annat känner de sig inte prioriterade av kommunen på en av 

introduktionsförskolorna trots att pedagogen menar att denna typ av introduktion är viktig, att 

barnen ska ges möjlighet till att etablera sig och successivt vänja sig vid sin tillvaro i det nya 

landet, vilket även Elmeroth och Häge (2009:107) samt Nilsson Folke (2015:49) påpekar. Det 

finns även en gemensam upplevelse hos förskollärarna av att de känner att det behövs 

ytterligare kunskap om hur bemötandet av barn med flyktingbakgrund ska gå till vilket står i 

enlighet med liknande forskning på området, bland annat Lunneblads (2013b:11) studie vars 

resultat visar att det är en svår och komplex situation och är något som behöver undersökas 

vidare. Vi menar att känslan av att inte ha tillräckligt med kunskap skulle kunna minska om 

pedagogerna vidgade sin interkulturella kompetens och får en större vetskap om hur de ska 
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bemöta och ta tillvara på barns olika kulturer och erfarenheter. Vi håller med Borgström 

(2004:33–35) som anser att pedagoger behöver utvidga sin interkulturella kompetens för att 

kunna bemöta olika barns kulturer och inkludera dessa i verksamheten eftersom förskolan och 

skolan idag är mångkulturell.  

 

Med utgångspunkt i uppsatsens frågeställning, där det också handlar om hur förskollärare 

beskriver sitt arbetssätt så har det framkommit att det finns en skillnad i hur pedagoger säger 

sig bemöta barnen och deras familjer. Bland annat vilken typ av arbete eller energi de anser 

sig behöva lägga ner för att bygga upp en kontakt och en trygghet. Här reflekterar vi över om 

det kan ha att göra med hur pass mycket erfarenhet de olika pedagogerna har sedan tidigare 

från liknande arbeten eller hur engagerade de är för att arbeta med barn som har skilda 

kulturella bakgrunder. De olika engagemang pedagogerna har anser vi kan spela roll för vilket 

typ av bemötande barnen och deras familjer får. Detta resultat har framkommit genom att vi 

har sett att merparten av pedagoger som ser det som viktigt att visa öppenhet, förståelse, lägga 

ner tid och energi för ett bra bemötande uttalas från de som har en längre erfarenhet från 

liknande arbeten eller som självmant valt att ta sig an detta uppdrag. Vidare i vårt resultat kan 

vi utläsa hos en pedagog en ovilja att ta reda på barnens och familjens bakgrunder (se 

Marit:35). Vi anser att detta står i motsats till den interkulturella pedagogiken där vikten av att 

lyfta och visa intresse för “den andre” framhålls (Borgström, 2004:33–35). Detta menar vi kan 

ha att göra med att hon inte har en längre erfarenhet av att arbeta med barn från olika kulturer 

och därför skiljer sig hennes berättelser angående bemötandet och arbetssättet från de 

pedagoger som har varit verksamma på området under en längre tid. Vi reflekterar över om 

hennes interkulturella kompetens inte är fullt så framskriden som hos de pedagoger som har 

längre erfarenhet av att arbeta med barn från olika kulturer och således utvecklat sin 

interkulturella pedagogik och kompetens.  

 

I läroplanen för förskolan (98, rev. 16:6, 10) står det att förskolan ska ta tillvara på barns 

kulturella bakgrunder och visa en förståelse för att barn lever i olika livsmiljöer. Vidare står 

det att förskolan ska “överföra kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och 

kunskaper” (lpfö 98, rev.16:6). I relation till det som står i läroplanen kom vårt resultat att 

visa att en del förskollärare förhåller sig mer till riktlinjerna om att ha en förståelse för att barn 

lever i olika livsmiljöer medan andra tar fasta på att överföra ett kulturarv såsom det svenska 

språket. Exempelvis berättar förskolläraren Åse att de på förskolan Månen tar hänsyn till att 

barnen inte har ytterkläder eller möjlighet att tvätta på flyktingförläggningen (se:38). Marit 
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däremot ger uttryck för att hon anser att barnen ska rätta sig till den verksamhet som förskolan 

erbjuder, exempelvis anpassa sitt språk till det svenska (se:30). Vi vill påstå att förskollärarna 

väljer att fokusera på olika riktlinjer i förskolans läroplan och att det är därför som deras 

arbetssätt skiljer sig åt vilket kan relateras till det som Björk-Willén, Gruber och Puskás 

(2013:11–12) framhåller. De menar att läroplanens riktlinjer kan förmedla en dubbelhet som 

kan vara svår för pedagoger att förhålla sig till då de dels ska ta tillvara på barns kulturella 

bakgrunder samtidigt som de ska överföra ett nationellt kulturarv.  

 

Relaterat till förskollärarnas utsagor kring deras arbetssätt har vi kunnat tyda att det dels finns 

pedagoger som anpassar verksamheten efter barnens behov. Å andra sidan visar vårt resultat 

att det finns pedagoger som uttrycker att barnen och familjerna ska anpassa sig efter den 

verksamhet som förskolan erbjuder. De framhåller även vikten av att barnen lär sig det 

svenska språket så fort som möjligt för att förberedas inför ett liv i det svenska samhället. I 

likhet med Lunneblad (2013b:11) anser vi att vårt resultat visar på situationer i förskolan där 

pedagoger strävar efter att barnen ska assimileras till den svenska normen. Vi kopplar även 

resultatet till Skaremyrs (2014:95) och Kulttis (2012:177–178) studier vars utfall pekar på att 

det svenska språket värderas högre i förskolan än andra sätt att kommunicera och att 

pedagoger inte lyfter exempelvis olika språk. Pedagogens uttalande i relation till den 

forskning som finns står inte i enlighet med ett interkulturellt förhållningssätt där det är 

centralt att ta tillvara på olika kulturer och språk men även att komma ifrån tanken om att alla 

ska bli lika eller assimileras till rådande normer (Lahdenperä, 2004:56; Lorentz & Bergstedt, 

2006:29).  

 

Genom att låta oss vägledas av det interkulturella perspektivet samt att använda det som våra 

“glasögon” i studien har vi utifrån pedagogernas livsvärldar kunnat se att det finns skillnader i 

vilka förutsättningar barnen ges. Dels visar vårt resultat exempel på att barn med 

flyktingbakgrund ska assimileras till rådande normer på förskolan, förhålla sig till regler och 

ramar och att det finns en brist i att ta tillvara på barnens kulturella bakgrunder. Detta hänger 

samman med vad Lunneblad beskriver som ett ”bristperspektiv” (2013b:11). Det är barnen 

med flyktingbakgrund som anses bära på en brist vilka ska åtgärdas genom att assimileras till 

rådande normer. Vi anser även att det hos en del pedagoger i studien råder brist på ett 

interkulturellt förhållningssätt genom att de betonar barnens assimilering utifrån 

”bristperspektivet” (Lunneblad, 2013b:11) snarare än att tillvarata olikheterna. Pedagoger som 

vi anser visade på ett interkulturellt förhållningssätt gentemot barnen med flyktingbakgrund, 
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visade en större insikt för barnen och deras familjers olika bakgrunder. Pedagogerna visade 

även ett intresse och engagemang för att lyfta och ta tillvara på olikheter vad gäller barnens 

kultur, språk och livsvillkor. Således visar pedagogernas utsagor kring upplevelserna och 

arbetssätten att det handlar om att bemöta barnen för det dem är, här och nu snarare än att de 

så snart som möjligt ska assimilera sig till rådande normer och följa förskolans ram. Vidare 

pekar vårt utfall på att barn med flyktingbakgrund får olika förutsättningar beroende på i 

vilken kommun de hamnar. Förutsättningar blir olika för barn med flyktingbakgrund då det 

handlar om att få en chans att landa efter sin väg till Sverige. Deras livssituation och tillgång 

till förskola är beroende av kommunens resurser och vilja att skapa strukturer för ett 

interkulturellt bemötande av barnen och deras familjer. Denna studie visar på att barnen ges 

den möjligheten på introduktionsförskolorna i undersökningen men även på en del av de 

traditionella förskolorna. Därför menar vi att det handlar om vilken interkulturell kompetens 

pedagogen har, att det spelar roll för vilket bemötande barnet får. 

 

Slutligen och som vi tidigare nämnt visar vår studie på att de flesta av våra informanter 

upplever en brist i förberedande kunskap och förutsättningar för att bemöta barn med 

flyktingbakgrund vilket även Lunneblad visar i sin studie. Där framhålls en avsaknad av 

uttalade strategier för mottagandet av barn med flyktingbakgrund vilket skapar en osäkerhet 

hos pedagoger (Lunneblad, 2013b:3-4). I och med att vi har haft och eventuellt står inför 

fortsatt stora flyktingströmmar till Sverige vill vi påstå att det är av vikt att pedagoger i 

förskolan visar ett intresse för barnet och hens familj, har förståelse för ”den andre” och tar 

tillvara på barns tidigare erfarenheter samt inkluderar dem i verksamheten. Detta för att varje 

barn ska få ett bra mottagande med möjlighet att behålla sin identitet och bakgrund snarare än 

att assimilera sig till rådande normer. Därför menar vi, utifrån vårt resultat av denna studie, att 

en del pedagoger i förskolan behöver mer utbildning i ett interkulturellt förhållningssätt för att 

alla barn som kommer från krigsdrabbade länder till Sverige ska få ett likvärdigt bemötande 

oberoende i vilken förskola barnet hamnar. 

 

6.2. Metoddiskussion  

Syftet med studien var att undersöka förskollärares upplevelser av att i förskolan bemöta barn 

med flyktingbakgrund samt hur de beskriver sitt arbetssätt och hur det kan förstås i relation 

till ett interkulturellt perspektiv. Vi ville lyssna till och försöka sätta oss in i förskollärares 

berättelser och livsvärld kring ett fenomen och därför valde vi att ha intervjuer med låg 
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strukturering på frågor vilket har varit en fördelaktig metod för vår del. Med utgångspunkt i 

en hermeneutisk ansats försökte vi sätta oss in i och tolka de olika pedagogernas livsvärldar. 

Vi läste intervjuutskifterna ett flertal gånger, tolkade och sökte mening i dessa delar som 

sedan sattes ihop till en helhet för att vi skulle kunna bilda oss en uppfattning om 

förskollärarnas syn på att bemöta och arbeta med barn som har en flyktingbakgrund. Alla våra 

informanters berättelser har varit betydelsefulla för oss att analysera. Hade vi inte fått denna 

spridning geografiskt och fått olika berättelser om hur förskollärare arbetar med att bemöta 

barn med flyktingbakgrund hade vi troligen inte kommit fram till denna typ av tolkning. Vi 

vill återigen understryka att detta är våra tolkningar och därför menar vi att det som skrivits i 

studien inte kan tas för en sanning som gäller för alla förskollärare som arbetar inom liknande 

verksamhet. Vi menar att det kan se ut på det här viset, inte att det gör det. Därför vill vi 

poängtera att studiens resultat inte kan generaliseras. 

 

6.3. Vidare forskning  

Med tanke på den stora flyktingströmmen till Sverige så kommer ett flertal pedagoger att 

ställas inför arbetet att i förskolan bemöta barn som har flytt krig. Vårt resultat visar att 

bemötandet kan se olika ut beroende på vilken förskola barnen blir placerade i. Vi menar att 

det skulle behövas mer forskning om vilket typ av mottagande och bemötande som barnen är i 

behov av. Vi har i vår studie reflekterat över om en introduktionsförskola skulle kunna vara 

ett mer fördelaktigt alternativ än att bli placerad i en redan befintlig barngrupp där barnet 

eventuellt inte får samma möjlighet till att landa och få en introduktion för den nya tillvaron. 

Därför skulle det vara intressant att göra en djupare undersökning där en jämförelse mellan 

dessa typer av förskolor görs och vad det kan få för betydelse för barnet. 
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8. Bilagor 

8.1. Missivbrev 

 

Hej! 

Vi heter Frida Björnberg och Emma Johnsson och vi är två studenter som läser termin sju på 

förskollärarutbildningen med interkulturell profil vid Södertörns högskola. Vi ska under 

denna termin skriva ett självständigt examensarbete i förskoledidaktik. 

 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie där vi kommer att intervjua förskollärare som har 

erfarenheter av att i förskolan bemöta och arbeta med barn som flytt till Sverige på grund av 

krig och/eller oroligheter i hemlandet. 

 

Därför undrar vi om du möjligtvis har denna erfarenhet och skulle vilja medverka i vår studie?  

 

Stort tack på förhand.  

Med vänlig hälsning,  

Frida Björnberg och Emma Johnsson. 
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8.2. Samtyckesbrev 

 

Hej!  

Vi heter Frida Björnberg och Emma Johnsson och vi är två studenter som läser termin sju på 

förskollärarutbildningen med interkulturell profil vid Södertörns högskola. Vi ska under 

denna termin skriva ett självständigt examensarbete i förskoledidaktik. Syftet med uppsatsen 

är att genom intervjuer ta reda på och undersöka några förskollärares erfarenhet och 

upplevelse av att i förskolan bemöta och arbeta med barn som flytt till Sverige på grund av 

krig och/eller oroligheter i hemlandet.   

 

Eftersom vi valt att fokusera på pedagogers syn tänker använda oss av intervjuer som metod. 

Vi kommer att använda oss av ljudupptagning för att sedan transkribera. Ljudfilerna kommer 

endast avlyssnas av oss, Emma och Frida. Efter färdigställd och godkänd uppsats kommer allt 

intervjumaterial att raderas.  

 

Genom detta brev vill vi få ett godkännande av Dig att bli intervjuad av oss. Vi garanterar Dig 

full anonymitet och kommer följa de forskningsetiska principerna. Vi kommer att använda oss 

av fiktiva namn både på personer samt förskola. Du har full rätt att avbryta din medverkan 

under hela studiens gång.  

 

Vid frågor och funderingar kan ni nå oss via telefon eller mejl.  

Med vänlig hälsning  

Emma Johnsson och Frida Björnberg  

email@student.sh.se , 07XX-XX XX XX 

email@student.sh.se , 07XX-XX XX  XX  

 

Medgivande 

Detta samtyckesformulär ger tillstånd att ljudinspela intervjun samt använda det insamlade 

materialet i undersökningen av ovanstående. Medverkan är frivillig och deltagaren kan när 

som helst under intervjun avbryta sin medverkan. 

Jag vill medverka i studien □ 

Ort och datum _____________________________________ 

Underskrift________________________________________ 

Namnförtydligande_________________________________ 

mailto:email@student.sh.se
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8.3. Intervjuguide 

 

Upplevelser/erfarenheter 

    Hur länge har du arbetat i förskolan?   

    Hur lång erfarenhet har du av att arbeta med flyktingbarn? I hur stor 

utsträckning? 

   På vilket sätt har du förberett dig för att ta emot barn som varit på flykt?  

   Hur upplever du att det är att arbeta med flyktingbarn i förskolan?   

  Vilka svårigheter/utmaningar upplever du? Kan du ge exempel på en konkret 

situation? Hur upplevde du den? (relaterat till ovanstående fråga)  

  Får du som pedagog information om barnets bakgrund? Känner du att du har 

rätt att ställa frågor, till föräldrar och till barn? Dels om deras bakgrund men 

också hur det upplever här och nu?   

Bemöta/arbeta 

 

 Kan du ge exempel på hur du arbetar med att bemöta flyktingbarn i förskolan? 

Exempelvis om du upplever att barnet visar tendenser till att ha varit med om 

något traumatiskt?  

 Kan du ge exempel på om det synts i barnens aktiviteter i förskolan, 

exempelvis i den fria leken? Hur hanterar du det som pedagog? 

 Hur upplever du att det är att bemöta barn med flyktingbakgrund? Anser du att 

du har tillräckligt med kompetens? 

 Har du arbetat utifrån någon speciell modell eller direktiv? 

 

Inkludering 

 Där du har arbetat med att ta emot flyktingbarn, hur ser processen ut? Blir de 

inkluderade i den redan befintliga barngruppen? Får de en egen 

avdelning/förskola? Hur ser du på det?  

 Vad betyder inkludering för dig?   

 Kan du beskriva hur du arbetar för att inkludera dessa barn och vad anser du 

vara särskilt viktigt för en lyckad inkludering?   

 Är det något du funderar på kring de frågor vi ställt och som du känner att du 

vill tillägga? 


