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Sammanfattning 

 

Mitt syfte med denna studie var att utveckla kunskap om de undersökta öppna förskolornas 

riktade och pedagogiska arbete med inkludering av asylsökande barnfamiljer. Studien är 

kvalitativ och empiri har samlats in i en kommun som tagit emot en stor mängd asylsökande, 

utifrån sin befolkningsmängd. Semistrukturerade intervjuer har utförts med nio pedagoger och 

tre föräldrar. Resultatet visar att de undersökta öppna förskolorna är öppna för alla, men 

riktade och uppsökande mot asylsökande barnfamiljer med barn 0-6 år. Tack vare aviseringar 

från Migrationsverket kan pedagogerna göra hembesök för att skapa en första kontakt mellan 

asylsökande barnfamiljer och verksamheten, vilket föräldrar har upplevt positivt. Föräldrar 

och deras barn vistas tillsammans i verksamheten för deras trygghets skull, vilket innebär att 

verksamheterna har ett familjeperspektiv på sitt inkluderingsarbete. En av slutsatserna som 

dras är att både pedagoger och föräldrar anser att det är en trygghet att familjer får träffa andra 

med liknande upplevelser av krig och flykt, för att bearbeta sina erfarenheter, samt att detta 

bidrar till att familjer inte känner utanförskap. Utöver ordinarie öppettid, 15 timmar i veckan, 

bjuds föräldrar in till föräldragrupper där bland annat samhällsinformation ges. Olika teman 

presenteras genom mycket bildstöd, filmer och korta texter, för att göra informationen 

lättillgänglig. Studien visar att föräldrarnas upplevelse av öppna förskolans inkluderingsarbete 

har gett dem en bra start för att komma in i det svenska samhället och att pedagoger och 

verksamheten har varit en trygg bas att utgå från.  

 

Nyckelord: öppen förskola, asylsökande barnfamiljer, inkludering och interkulturalitet.   
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INLEDNING 

 

I världen finns ett stort antal flyktingar och enligt FN:s flyktingorgan, United Nations High 

Commissioner for Refugees (UNCHR, 2018) var 68,5 miljoner människor på flykt under året 

2017. Det är nästan tre miljoner fler flyktingar jämfört med 2016. Av dessa är ungefär hälften 

barn under 18 år. Knappt 70 % av flyktingarna kommer från fem länder: Syrien, Afghanistan, 

Sydsudan, Myanmar och Somalia. Många är på flykt i sitt land eller grannland.  

 

Sverige tog under rekordåret 2015 emot nästan 163 000 flyktingar. På grund av en stramare 

flyktingpolitik ansökte 25 666 människor asyl under 2017. Av dessa var 8 507 barn 

(Migrationsverket, 2018). Det är de mänskliga rättigheterna som ligger till grund för 

flyktingpolitiken och det innebär att alla människor har rätt att lämna sitt land och söka asyl i 

ett annat land (Elmeroth & Häge, 2016). Idag räknas Sverige som ett mångkulturellt land och 

enligt Statistiska centralbyrån (SCB, 2018) är andelen barn 0-18 år med utländsk barngrund 

20 %. Med utländsk bakgrund menas att barnet kan vara fött i Sverige eller utomlands av två 

utlandsfödda föräldrar. 

 

Anledningar till flykt är krig, förföljelse, misär och katastrofer. Under 2015 föddes det mer än 

16 miljoner barn i länder med väpnade konflikter. Barn på flykt mister sin trygghet, utsätts för 

en mängd olika faror och många familjer splittras. De flesta barn har upplevt våld i olika 

former och det blir en del av vardagen, vilket påverkar dem djupt. Barnen förlorar sin 

barndom gång på gång, genom att de tvingas leva i, och bli vittnen till, våld. De reagerar 

olika, men det är naturligt att de uppvisar stressymptom som rastlöshet, vredesutbrott, ångest 

och mardrömmar. Andra blir inåtvända, passiva, slutar leka och regredierar. En del barn blir 

apatiska och hamnar i uppgivenhetssyndrom. Alla dessa symptom ska ses som normala 

reaktioner på en onormal situation. Genom att barn och föräldrar får en mer ordnad tillvaro, 

brukar dessa symptom avta med tiden (Gustafsson & Lindberg, 2016).  

 

Jag har arbetat som förskollärare och mött barn och föräldrar under trettio års tid. Mitt intresse 

för flyktingbarnens ibland svåra livssituationer har sitt ursprung i det nära arbete jag har haft 

med familjer, som kommit som flyktingar till Sverige. Familjerna har haft olika bakgrunder 

och livserfarenheter, kommit som kvotflyktingar, asylsökande eller anhörighetsinvandrare. 

Enligt min erfarenhet är det inte enkelt för flyktingar att påbörja en acklimatisering i det nya 

landet. Därför vill jag bland annat belysa föräldrars upplevelser, för att skapa en förståelse för 

vad vi kan komma att möta som mottagande pedagoger. Barnen har enligt Skollagen samma 

rätt som alla andra barn att få tillgång till förskola (Skollagen 2010:800, 5§). Asylsökande är 

under en asylprocess, vilket till viss del innebär att stå utanför samhället och de har svårt att få 

information om både rättigheter och skyldigheter. Förskolan arbetar med barnen och ska 

verka för ett gott samarbete med föräldrarna. Öppna förskolan arbetar med både föräldrar och 

barn och Migrationsverket ser till att de får mat och tak över huvudet.  

 

Mina möten med olika familjer har lärt mig mycket om att inte ha förutfattade meningar, 

vikten av att införskaffa kunskap för att kunna göra ett gott mottagande arbete, samt att  
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behoven hos både barnen och föräldrarna ofta kan vara annorlunda än de behov som jag har 

mött hos svenskfödda familjer. I många av dessa möten har specialpedagogiska tankar och 

funderingar uppkommit i försöken att skapa de bästa förutsättningarna. Persson (2013) 

redogör för att specialpedagogik är ett kunskapsområde med rötter i den pedagogiska 

disciplinen. Den har som uppgift att stötta den ordinarie pedagogiken då variation av elevers 

olikheter medför att den vanliga pedagogiken inte räcker till, samt att den ska verka 

salutogent. Författaren skriver att det ofta är ett individfokus, men att den miljörelaterade 

forskningen numera tar större plats för att få ett vidare helhetsbegrepp. Min upplevelse är att i 

möten med de utlandsfödda familjerna ställs vi pedagoger inför nya utmaningar och 

frågeställningar som vi tidigare inte har mött så ofta och där vi måste ha ett helhetsgrepp för 

att kunna förstå och bemöta på ett så bra sätt som möjligt.  

 

Att bemöta och tillvarata olikheter är en av specialpedagogens kompetenser och den 

professionen skulle kunna tillföra mycket i ett mottagande arbete, utifrån ett 

helhetsperspektiv. Enligt Umeå universitets specialpedagogexamen ska specialpedagogen 

bland annat ha en empatisk förmåga, fortlöpande utveckla sin kompetens, samt ha insikt i 

aktuell forskning. I högskolelagens § 9 (SFS 1992:1 434) trycks det på ett kunnande i att 

handskas med komplicerade företeelser. Alla har olika förutsättningar och olika behov och det 

gäller att hitta strategier för att möta dem alla, samt ta tillvara varandras styrkor och olikheter. 

För mig som blivande specialpedagog gäller det att skapa de bästa förutsättningarna, utifrån 

den variation av behov som både pedagoger, barn och föräldrar har. För att åstadkomma detta 

behöver jag ha kunskap om både den pedagogiska miljön och individers behov. Jag kommer 

inte att nå fram om jag inte skaffar förkunskap, utvecklar min egen tanke, mitt synsätt och 

förhållningssätt i mötet med andra. Därför har jag ägnat denna rapport åt att belysa öppna 

förskolans riktade arbete med asylsökande barnfamiljer. Ämnet är viktigt och mer aktuellt än 

någonsin då mottagande pedagoger möter barnfamiljer som kommer från krig och flykt.  

 

Fallstudiens titel ”Barndom och föräldraskap under belägring i asylprocessen” kommer från 

mina erfarenheter i möten med flyktingfamiljer. Även om familjer undkommit krig och flykt, 

kan vägen vara lång till inkludering och trygghet. Familjers trauman och svåra upplevelser 

försvinner inte för att de kommer till ett nytt land. Att möta ett nytt land med dess lagar, 

värderingar, sociala koder, ett nytt språk och långa väntetider på ett eventuellt 

uppehållstillstånd är påfrestande. Familjerna som har suttit i undermåliga flyktingbåtar över 

Medelhavet, de finns nu i vårt i samhället och många är här för att stanna och bilda sig en 

nystart. Andra lever i en tung ovisshet i väntan på ett beslut i deras asylansökan. 
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Syfte 

Syftet med den här studien är att utveckla kunskap om de undersökta öppna förskolornas 

riktade och pedagogiska arbete med inkludering av asylsökande barnfamiljer. Detta genom att 

både lyfta fram både pedagogers mångfasetterade roll, samt föräldrars upplevelser och 

erfarenheter av verksamheten. 

 

Forskningsfrågor 

 

 Vad innehåller och hur genomförs det pedagogiska inkluderingsarbetet med de   

            asylsökande familjerna?  

 

 Vilka är föräldrarnas erfarenheter av inkluderingsarbetet? 

 

 Vad anser pedagoger vara betydelsefullt respektive utmanande i mottagandet av    

            asylsökande barn och deras föräldrar? 

 

 

 

BAKGRUND 

 

Styrdokument för öppen förskola 

Skolverket redogör för bakgrunden till öppna förskolan i Allmänna råd med kommentarer för 

öppen förskola (2000). I Barnstugeutredningen från 1970-talet, ansågs att det förebyggande 

arbetet till barnfamiljer skulle förbättras och verksamheten skulle vara uppsökande för de som 

stod utanför ordinarie barnomsorg. Verksamheten skulle vara avgiftsfri och dess syfte var att 

erbjuda barnfamiljer med barn 0-6 år en mötesplats som både erbjuder social och pedagogisk 

samvaro, med möjlighet till föräldragrupper. 

 

Enligt Skolverket (2000) ska verksamheten bedrivas av förskollärare eller annan person med 

liknande högskoleutbildning. Det är pedagogers ansvar att bygga nära relationer med 

besökarna. Pedagoger har skyldighet att skyndsamt uppmärksamma behov hos både barn och 

föräldrar, för att tidigt kunna bidra till stöd. En mycket stor del av arbetet går ut på att 

förmedla ett gott pedagogisk förhållningssätt, stödja föräldrar i deras föräldraroll genom att 

vara goda förebilder och genom att vara en kunskapsbank. 

 

I Skollagen (SFS 2010:800 25 kap. 3§) står det att en kommun får inrätta öppen förskola som 

ett komplement till förskola och pedagogisk omsorg, vilken ska bedriva pedagogisk 

verksamhet. Innehållet ska utformas efter besökarnas behov och önskemål. 

 

Skolverket (2000) beskriver att öppna förskolan ska verka för samarbete med andra 

verksamheter som arbetar nära barnfamiljer, exempelvis Barnavårdscentral. Verksamheten 

ska vid behov samarbeta med övrig förskoleverksamhet och skola för att främja övergång till 

aktuell verksamhet. Öppna förskolan kan för många grupper i samhället, exempelvis unga 
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föräldrar eller för invandrarföräldrar, bidra till en ökad kontakt med samhället. Behoven hos 

besökarna varierar och detta ska styra den pedagogiska verksamheten. Besökares olikheter 

ska vara en tillgång och detta innebär att öppna förskolor kan ha olika riktning utifrån 

behoven. Verksamheten ska vara rolig, stimulerande, utforskande och bygga på barns 

nyfikenhet precis som det beskrivs i Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 2016). 

Denna gäller inte för öppna förskolans verksamhet, men Skolverket (2000) förtydligar dock 

att den är vägledande. I Lpfö 98 (Skolverket, 2016) står det att förskolan ska uppmuntra och 

stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Den växande rörligheten 

över nationsgränserna skapar en kulturell mångfald i förskolan, som ger barnen möjligheter 

att grundlägga respekt och aktning för varje människa oavsett bakgrund. Förskolan är en 

social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv 

i ett alltmer internationaliserat samhälle. Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet 

i andras kultur ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras 

villkor och värderingar.  

 

I väntan på ett eventuellt uppehållstillstånd 

En asylsökande är en person som har lämnat sitt land för att söka skydd i ett annat, men ännu 

inte fått beslut om uppehållstillstånd. När en flykting söker asyl i Sverige är det 

Migrationsverket som tar emot ansökan och avgör om skälen för asyl är tillräckliga. Varje 

person ska få en individuell bedömning och det åligger den asylsökande att bevisa att det 

finns en grund för asyl. Handläggningstiden påverkas av de individuella faktorerna, samt den 

mängd asylsökningar som är för tillfället. I dagsläget är väntetiden oviss (Migrationsverket, 

2018). 

 

Både Elmeroth och Häge (2016) och Angel och Hjern (2004) beskriver att för asylsökande 

kan väntan på uppehållstillstånd ta lång tid och familjer åker känslomässig berg- och dalbana 

mellan negativa beslut och verkställighetshinder. Ett verkställighetshinder är enligt 

Migrationsverket (2018) ett hinder för att avbryta en utvisning. Elmeroth och Häge (2016) 

och Angel och Hjern (2004) konstaterar att depressioner, aggressiva handlingar och en känsla 

av meningslöshet är vanligt bland de som väntar svar på sin asylansökan. Den långa 

väntetiden är psykiskt tärande och dramatiska händelser i omgivningen, så som avvisningar 

med poliseskort kan väcka svåra minnen. Barnen vänjer sig vid att inte knyta band med andra 

då kontakter blir så oförutsägbara.  

 

Migrationsverket (2018) är skyldiga att ordna med bostad till asylsökande där det finns plats. 

Det är vanligt att dela lägenhet med andra som de inte har en relation till, samt att asylsökande 

kan få byta bostad under asylprocessen. Även Angel och Hjern (2004) och Elmeroth och 

Häge (2016) framhåller att det är vanligt att asylsökande får dela på utrymmen på både 

förläggningar och i lägenheter, vilket kan påverka familjers mående. Barn kan ofta få uppleva 

att deras föräldrar mår psykiskt dåligt under asylprocessen. Angel och Hjern (2004) lyfter att 

en väl fungerande pedagogisk barnverksamhet kan bli en fristad för barnen med dess rutiner, 

ordning, möjlighet till lek och material som stimulerar fantasin. Detta hjälper till att medverka 

till att bringa ordning i barnets kaos.  

 



5 
 

Mottagandet 

Lunneblad (2013) sammanfattar att i Europa finns det olika mottagningsprogram för 

nyanlända och asylsökande barnfamiljer. En del av dessa program har inriktningen att främja 

familjens psykologiska mående relaterat till eventuella trauman i hemlandet och andra 

program har ett tydligt utbildningsperspektiv. Tiden för familjernas deltagande varierar 

mellan några månader till mer än ett år. Vissa externa utvärderingar har både visat på gott 

resultat, men kritik har även framförts kring föräldrars upplevelser av att de fått negativt 

bemötande kring sina erfarenheter och kulturella identiteter. Forskning i andra länder kan 

dock vara svårt att sätta i kontext till svenska förhållanden, då svensk invandringspolitik och 

svensk förskola skiljer sig på flera sätt jämfört med andra länder, enligt författaren. Elmeroth 

och Häge (2016) argumenterar att för en del av flyktingbarnen behövs det ett annat och 

tidigare stöd, för de har andra upplevelser och erfarenheter än de inhemska barnen. Alla 

erfarenheter som en människa upplever sätter spår och skrämmande minnen kan vara 

svårläkta. 

 

Tidigare forskning och litteratur inom området 

 

Som grund för att söka svar på forskningsfrågorna har aktuell litteratur och forskning sökts 

via internet, DIVA portalen och referenslistor. De sökord som använts är: Öppen förskola, 

förskola/preschool, asylsökande barnfamiljer/asylum seekers, flyktingbarn/refugee children, 

inkludering/inclusion, flerspråkighet, lek och anknytning/attachment. För att begränsa 

sökandet till vetenskapliga artiklar som har erkänd vetenskaplig kvalitet angavs i ett första 

steg ”peer reviewed”. I ett andra steg söktes vetenskapliga artiklar som hörde till ämnet, men 

inte var ”peer reviewed”. Då flyktingsituationen idag är något som berör stora delar av 

världen har även vetenskapliga artiklar sökts från västerländska länder, för att få mer kunskap 

i ämnet. Det visade sig att det i stort sett fanns obefintligt med litteratur och forskning mot 

öppen förskolas inkluderingsarbete med asylsökande barnfamiljer. Därför har sökandet 

utökats mot förskola för inriktning mot rätt åldersgrupp och till viss del även litteratur mot 

skola, då aktuell litteratur kunde överföras till förskolans kontext 

 

Specialpedagogiska perspektiv 

Ahlberg (2013) menar att forskare inom det specialpedagogiska fältet försöker granska, 

systematisera och identifiera olika specialpedagogiska perspektiv. Med begreppet perspektiv 

utgår Ahlberg från forskarens synvinkel. Den position som forskaren har vid genomförandet 

styr perspektivet till hur omständigheter uppfattas och tolkas. Författaren lyfter denna 

anledning till att forskningen är i ett ständigt förändringsarbete och att nya perspektiv 

benämns och förklaras. Anledningar till att det är skillnader i perspektiven, beror enligt 

Ahlberg på att kunskapsinhämtningen hämtas från olika discipliner som pedagogik, medicin, 

psykologi, sociologi och filosofi.  

 

Ahlberg (2013) väljer ut fyra perspektiv i sin förklaringsmodell. Det första, 

individperspektivet, utmärks av att det är individen som är bärare för av sina svårigheter och 

har sina rötter från ett medicinskt och psykologiskt håll. Diagnoser är centralt i detta 
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perspektiv och detta har fått kritik från andra håll, då en diagnos kan både ha en positiv och en 

negativ påverkan på en individs självbild och identitet. Det andra, organisations- och 

systemperspektivet läggs koncentrationen på den pedagogiska verksamheten. Förklaringar till 

svårigheter söks till verksamheten och dess pedagogiska miljö. Det tredje, samhälls- och 

strukturperspektivet söker förklaringar till problem i samhällets strukturer och 

maktförhållanden. Inkludering, likvärdighet och rättvisa är i fokus, där det är 

samhällsstrukturen som skall anpassas till behoven. Rötterna i de båda perspektiven kommer 

huvudsakligen från pedagogiskt, sociologiskt och organisatoriskt håll. I det fjärde, relationella 

perspektivet läggs fokus att se vilka interaktioner, relationer, samspel och förhållningssätt det 

finns mellan individen och den omgivande miljön i olika plan (individ, grupp, skola och 

samhälle), för att söka förklaringar till problem. Rötterna utgår från pedagogiskt, sociologiskt 

och filosofiskt håll (Ahlberg, 2013).   

 

Specialpedagogiskt perspektiv på inkludering 

Diskussioner kring begreppet inkludering är något som tar stor plats inom specialpedagogisk 

forskning. Nilholm (2006) argumenterar för att ordet inkludering inte är statiskt, då olika 

aktörer lägger in egna betydelser och tolkningar. Han belyser att förvirringen av detta kan 

bero på översättningen till svenska av Salamancadeklarationen (UNESCO 1994) där ordet 

inclusion översattes till integration. Persson och Persson (2012) redogör för att begreppet 

integrering numera benämns med inkludering. Detta för att vidga dess betydelse från att 

enbart fysiskt föra ihop människor, till att se människors olikheter som en tillgång. Nilholm 

(2006) redogör för att en fysisk placering av en person i en verksamhet inte innebär 

automatiskt att personen är inkluderad. För att vara och känna sig inkluderad krävs en social 

delaktighet i en kontext. Författaren beskriver inkludering som en process, snarare än ett 

tillstånd. Ahlberg (2013) förtydligar att begreppet inkludering står för att verksamheten gör 

system- och organisationsändringar, för att anpassas efter olika individers behov. Begreppet 

integrering, enligt Ahlberg (2013), kan förklaras med att en individ som definierats som 

”avvikande” ska passas in i befintlig verksamhet, som inte anpassar den pedagogiska miljön 

efter barnets behov. Sundqvist och Lönnkvist (2016) menar att det behövs ett välfungerande 

samarbete mellan olika professioner för att skapa en god inkludering. Genom anpassningar av 

både pedagogisk miljö och omgivning tas det hänsyn till variationer av behov. Det centrala 

synsättet är där pedagogik och specialpedagogik smälter samman till en assimilerande 

pedagogik. UNESCOs (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 

2001) förklaring till inkludering är att pedagogiska verksamheter måste utveckla arbetssätt 

som fungerar för alla behov, vilket i slutändan kan förändra attityder till olikheter och ligga 

till grund för ett jämlikt samhälle. 

 

Att arbeta med flyktingar 

Angel och Hjern (2004) beskriver att människor under flykt ofta är i en krissituation och 

författarna lyfter mottagande pedagogers empati och förståelse som viktiga faktorer i arbetet 

med flyktingar. I möten med barn behöver en personal vara lugn och trygg och inte vackla 

inför det hen möter. Enligt författarna så har människor olika sätt att handskas med 

smärtsamma erfarenheter och de som arbetar nära flyktingar ska vara beredda att lyssna på de 

som vill berätta, samt respektera de som inget vill berätta. Hänsyn bör också tas till att 
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föräldrar ska få prata utan barnens närvaro och vice versa. Författarna menar att de som 

arbetar med flyktingar ofta uppfattar sig själva som en brobyggare mellan familjen och det 

svenska samhället med dess värderingar. 

 

Gustafsson och Lindberg (2016) argumenterar för vikten av att arbeta nära en annan kollega, 

när man arbetar med flyktingar. Det är ytterst angeläget att kunna reflektera tillsammans kring 

det man möter. Även Waldehorn (2007) trycker på vikten av att ha en gott nätverk och som 

kan stötta upp när alla känslor i arbetet tar över. Att arbeta med utsatta familjer kan skapa 

många känslor och det är viktigt att kunna hålla sig professionell. Att ta hjälp av andra 

instanser för en mer omfattande support, samt hitta en acceptans för att ibland kan inget mer 

göras. Men man ska inte heller förringa lyssnandets konst, att för en stund bära någon annans 

börda. Det är vanligt att känna sig otillräcklig, men familjens situation blir inte värre för att de 

delar med sig av sin oro. Samtidigt får man som mottagande pedagog inte identifiera sig med 

de asylsökande familjernas frustration och sorg, för det är inte konstruktivt för någon 

(Waldehorn, 2007).  

 

Gustafsson och Lindberg (2016) framhåller betydelsen av att få passande utbildningar. Ju mer 

kunskap, desto mer trygghet i att hantera olika uppgifter, samt ett kunnande i när andra 

professioner ska kopplas in.  Författarna lyfter även vikten av en tydlig organisation med en 

kompetent ledning, som tydliggjort arbetsuppgifterna. Författarna nämner också möjligheten 

till återhämtning för att orka arbeta engagerat, samt dokumentation för reflektion och 

bearbetning. 

 

Angel och Hjern (2004), Elmeroth och Häge (2016) och Gustafsson och Lindberg (2016) 

menar att arbetet med flyktingar påverkar och det kan liknas vid ett biståndsarbete, fast på 

hemmaplan. Uppenbara risker i arbetet är att bland annat bli för känslomässigt engagerad. För 

att kunna göra ett gott arbete med flyktingar som mår dåligt, gäller det att personal själva får 

handledning. Personal ska inte behöva ha känslan av att stå ensamma med det som de får ta 

del av. Författarna lyfter även betydelsen av att ha ett gott teamarbete, där man tillsammans 

har högt i tak i samtalen för att bearbeta det man fått ta del av. Familjens situation berör alla 

och det gäller att personal har kunskap och stöd i de nätverk som bör finnas tillgängliga 

(Angel & Hjern, 2004; Elmeroth & Häge 2016; Gustafsson & Lindberg 2016). 

 

Enligt Lunneblads studie (2017) så bemöter pedagoger i förskolan utlandsfödda familjer på 

olika sätt, vilket resulterar i en icke likvärdig introduktion till samhället. I studien 

kategoriseras de vanligaste sätten. I ett synsätt hade pedagogerna den människosynen att 

barnen var extra sårbara på grund av deras erfarenheter av krig och flykt. Pedagogers 

bemötande och hänsyn till barnens tidigare upplevelser står i fokus och de lyfter vikten av att 

vara anknytningspedagoger i verksamheten. Här träder pedagogerna in i rollen som 

ställföreträdande förälder. Det andra synsättet visade att pedagogerna hade en tydlig och 

uppfostrande roll gentemot familjerna och de skulle överföra förskolan regler och normer, 

genom att visa på konsekvenser. Missförstånd i kommunikation mellan föräldrar och 

pedagoger kunde bero på att pedagogerna inte varit tillräckligt tydliga och raka i sin 

kommunikation. Här samtalades det inte om att pedagoger skulle försöka förstå föräldrars 
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situation som nyanlända. Det tredje synsättet visade på en flexibilitet hos pedagogerna, där de 

arbetade för att familjer skulle känna sig välkomna. Förståelse fanns för att det kunde ta tid 

för föräldrar att lära känna förskolans rutiner och sammanhang. Här arbetade man med så få 

normer som möjligt, för att möta upp barnens behov (Lunneblad, 2017). 

 

STOP-modellen 

Gustafsson och Lindberg (2016) påpekar att flyktingbarnen lever under stress och i det viktiga 

mottagandet är en av arbetsuppgifterna att minska på barnens stressintryck. Under 1980-talets 

arbete med barn i Beirut utvecklades STOP-modellen av barnläkare Lars H Gustafsson, 

barnpsykologerna Agneta Lindkvist, Atle Dyregov och Magne Raundalen, som tog stöd i 

dåvarande aktuell forskning. Denna forskning står sig fortfarande, enligt Gustafsson som 

refererar till psykologen Howard Bath´s forskning (Lars H Gustafsson, personlig kontakt, 11 

oktober, 2018). Modellen presenterades 1986 vid ett styrelsemöte vid UNICEF i New York 

och är ett redskap för ett förebyggande arbete och ska inte ses som en behandlingsmetod, 

enligt Gustafsson och Lindberg (2016). Författarna förtydligar att det är svårt att avgöra 

barnens mående utifrån deras symptom. Det finns barn som inte uppvisar några större 

symptom på grund av att de inte haft utrymme att visa känslor. När ett uppehållstillstånd 

kommer, törs barnet släppa garden och en mängd känslor kan svämma över (Gustafsson & 

Lindberg, 2016). 

 

Både Gustafsson och Lindberg (2016) och Elmeroth och Häge (2016) förklarar att det i 

arbetet med STOP-modellen är viktigt att utgå från det friska hos barnet och förstärka det. S i 

STOP står för Structure and Safety (Struktur och Säkerhet). Barnen behöver en grundtrygghet 

för att kunna utvecklas. Pedagogisk verksamhet är viktig även för de yngsta barnen, så de får 

uppleva en daglig, och meningsfull sysselsättning. T står för Talking and Time (Tala med och 

Tid). Genom att barn får försöka ge ord på sina upplevelser, förstår de bättre och kan få 

förklaringar av de vuxna. O står för Options and Organized activities (Organiserade 

aktiviteter). Forskning visar att barn har egna strategier för att bearbeta trauman, minnen och 

oro. Mest av allt behöver dock barnen vanliga lekar, som tillhör en konventionell barndom. P 

står för Parent and Acting Parent support (Stöd till föräldrar och ställföreträdande föräldrar). 

Om föräldrar mår dåligt, så kan omsorgsförmågan svikta. I och med att föräldrarna är de 

viktigaste omsorgspersonerna för barnet, så är det en betydelsefull faktor att ge föräldrar 

möjlighet till föräldrastödjande aktiviteter. Med ett gott samarbete mellan pedagoger och 

föräldrar finns det möjlighet att generera förståelse och insikt i både föräldraskap och om 

barnet (Gustafsson & Lindberg, 2016; Elmeroth & Häge, 2016).  

 

Barns lek, språk och lärande  

I lekens värld bearbetas vardagens upplevelser och erfarenheter, men det går inte att ta för 

givet att alla barn har förmågan att leka. För att förmågan att leka ska utvecklas behöver 

barnet öva sig (Folkman & Svedin, 2003; Knutsdotter Olofsson, 2003). Knutsdotter Olofsson 

(2003) beskriver att människan har ett behov av att uttrycka både känslor och erfarenheter. 

Barn som inte utvecklat sin verbala förmåga har samma behov, men då de inte har språket så 

leker de istället. Författaren nämner att det finns många anledningar till att barn inte kommit 

igång med leken, men hon lyfter avsaknad av trygghet som en anledning. Folkman och 
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Svedin (2003) beskriver hur pedagoger ibland måste bjuda in barn till lekvärlden för att de ska 

få möjlighet att öva på lek. Lek kräver mycket övning och har många förstadier. Författarna 

tydliggör detta genom att jämföra det med att barn inte genast kan rita detaljrika och 

fantasifulla teckningar. Alla barn börjar med att rita klotter och detsamma gäller i leken. 

Pedagoger måste hitta fram till barnets förstadie och utmana barnet där det befinner sig just 

nu. Att träna turtagning, kunna samarbeta och förstå regler är inte en meningsfull träning om 

inte barnet först upptäckt glädjen med att samspela med andra barn. Här fyller pedagoger en 

viktig roll i att bereda barnet vägen, samt att göra leken förståelig (Folkman & Svedin, 2003). 

 

Lunneblad (2013) lyfter att den tidigare forskningen kring nyanlända barn har fokuserat på 

barnens trauman och svåra upplevelser. Barnläkare och psykologer har påverkat de kunskaper 

och teorier, som har format synen på nyanlända barn, enligt Andersson, Björnberg och 

Eastmond (2010). Den pedagogiska forskningen i förskolan har dominerats av flerspråkighet 

och språkinlärning, av bland annat Björk-Willén (Lunneblad, 2013). Författaren tydliggör 

vikten av att forskning även måste bedrivas kring de nyanlända barnfamiljernas 

migrationssituation, ur ett samhällsperspektiv för att få en bredare forskningsöversikt. 

 

Björk-Willén, Gruber och Puskás (2013) belyser att de vetenskapliga studierna kring barns lek 

och interaktion i flerspråkiga förskolan är begränsad. Förskolan betonas återkommande som 

en viktig arena för integration, samt att barngrupperna speglar samhällets mångfald.  

Författarna redogör för att när det finns begränsad möjlighetet att kommunicera verbalt, så tar 

barnen till andra tillvägagångssätt för att leka och interagera. Fysiska handlingar, ljud och 

gester är en del av lekens möjliggörare. Björk-Willén med kollegor (2013) beskriver att 

lekens ram kan förhandlas fram barn emellan, utan att de utbytt ett ord med varandra, då 

språket inte finns tillgängligt. Den icke verbala leken har en begränsad potential, då språket 

kan vara ett förtydligande kitt i leken. Kultti (2012) redogör för att barns samtal genererar 

både en social och lärande plattform. I leken sker mycket samspel och kommunikation, men 

det är ingen självklarhet att alla barn har förmågan att läsa leken och ge sig in i den. Tidigare 

forskning fokuserar på barns användning av andraspråk, men forskning saknas om hur barn 

använder sitt modersmål som verktyg för deltagandet i leken. Den forskning som inriktar sig 

på två- och flerspråkiga miljöer har medverkat till att kunskapen om sammanhanget för val av 

språk har betydelse. Barn har visat att de tidigt har insikt i vilket språk som är lämpligt i 

vilken situation och kan genom detta alternera mellan olika språk, i ett inkluderande syfte 

(Kultti, 2012). Bagga-Gupta och Carlsson (2006) är kritiska kring att pedagoger ofta arbetar 

utifrån att det svenska språket är normen och beskriver hur andra språk och kulturer 

marginaliseras.  

 

Bygdeson-Larsson (2010) har utformat Pedagogisk processreflektion (PPR), en modell som 

kan användas när förskolebarn hamnar i lek- och samspelssvårigheter. Genom att främja 

pedagogers syn på både förhållningssätt och samspel, lyfts barnets lekförmåga och på så sätt 

kan barnet vidareutveckla sin reflektionsförmåga, samt empati. Även Kultti (2014) och Björk-

Willén, Gruber och Puskás (2013) lyfter pedagogers förmåga att avläsa lek som en viktig del 

för att få den att utvecklas. Tolkningar, förtydliganden, skapa tillträde och samordning kan 

göra att missförstånd undviks. Barn kommer till förskolan med olika erfarenheter och för de 
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barn som inte har lekförmågan, gäller det för pedagoger att introducera aktiviteterna 

begripligt. Författarna lyfter fram att barns verbala kommunikation inte är den enda 

avgörande faktorn för att bli delaktiga i förskolans sociala sammanhang, men den fyller en 

stor funktion för att förstå verksamheten.   

 

Anknytning 

För att ett barn ska kunna utforska omgivningen på egen hand, krävs det i grunden en trygg 

anknytning och genom detta blir barnet en alltmer självständig person. Utöver spädbarnets 

primära behov som mat, närhet, trygghet, sömn, värme och beskydd, behövs också en miljö 

som stimulerar den sociala och psykiska utvecklingen. Barnet behöver få gensvar då det söker 

kontakt med sin anknytningsperson (Bowlby, 1951).   

 

Genom det Bath (2015) kallar traumamedveten omsorg, kan pedagogers förhållningssätt 

skapa en läkande miljö. Bath har utvecklat en pedagogisk modell som kallas för De tre 

pelarna. De tre pelarna är de viktigaste faktorerna för att främja läkning och består av 

trygghet, relationer och stöd för att reglera känslor och impulser, enligt Bath. Modellen utgår 

från kunskap och forskning om de psykologiska, sociala och neurologiska konsekvenser som 

trauman och svåra upplevelser kan ge. Genom en traumamedveten omsorg kan pedagogers 

förhållningssätt skapa en läkande miljö. Bath (2015) redogör för att det finns många 

arbetsmodeller för terapeuter, men få för de som dagligen arbetar med flyktingbarnen och 

deras föräldrar, till exempel pedagoger. Brandtzaeg, Torsteinson och Øiestad (2016) beskriver 

vikten av pedagogers kunskap om barns anknytningsmönster, för att kunna tillgodose 

eventuella behov. Bath (2015) menar att i en läkandeprocess är det viktigt för pedagoger att 

skapa en atmosfär av trygghet för familjen. Wampold och Imel, samt Werner, är forskare som 

tar upp anknytning som grunden för betydelsefulla relationer (refererade i Bath 2015).  

 

Hundeide (2011) beskriver att tidigare ansågs ett nyfött spädbarn vara osocialt och att det 

successivt utvecklade en social förmåga. Idag säger spädbarnsforskningen att spädbarn är 

födda till att aktivt vara medskapare till den omsorg de får, genom de signaler och initiativ 

som kan leda föräldern till handling. Författaren beskriver detta som en form av dialog, där 

barnet signalerar ett behov och föräldern svarar utifrån hur hen uppfattar barnets uttryck. Om 

ett barn är sjukt, uppvisar svaga eller oklara signaler, så kan föräldern ha svårt att tolka dessa, 

vilket kan leda till omsorgssvikt.  

 

Hundeide (2011) och Niss, Hindgren och Westin (2007) redogör för att ett barn behöver mer 

än känslomässig trygghet. Det behöver också vägledning som underlättar för barnet att förstå 

omvärlden. Författarna beskriver Vägledande Samspel, ICDP (Individuell Child Development 

Program), vilket är ett forskningsbaserat program som bygger på empati och inkluderande 

förhållningssätt människor emellan. Ett gott samspel mellan förälder och barn har en 

avgörande betydelse för barns uppväxt. Syftet med vägledande samspel är att sprida kunskap 

om barns behov, samt utveckla föräldrars, omsorgsgivares och pedagogers lyhördhet och 

omtanke om barnet. Programmet är uppbyggt på 3 dialoger. Den känslomässiga dialogen, den 

stimulerande dialogen och den reglerande dialogen. Bygdesson-Larsson (2010) beskriver 

Vägledande samspel, ICDP, som ett program som skiljer sig från andra program genom att 
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det utgår från barnets miljö och att det är föräldern eller pedagogen som ska förändra sitt 

förhållningssätt mot barnet för att skapa en utvecklingsfrämjande uppväxtmiljö. 

 

Anknytningsmönster 

Bowlby (1988) redogör för fyra olika anknytningsmönster som han utvecklat tillsammans 

med Ainsworth: Secure attachment, Anxious resistent attachment, Anxious avoidant 

attachment och Disorganized attachment. Secure attachment, trygg anknytning innebär enligt 

Bowlby att barnet känner trygghet och säkerhet gentemot sin anknytningsperson. Föräldern är 

lyhörd, svarar på barnets signaler och är känslomässigt tillgänglig. Ett barn med trygg 

anknytning vågar utforska och upptäcka sin omvärld och har en balans mellan anknytningen 

och utforskandet. När barnet känner sig otryggt söker det sig till anknytningspersonen, men 

utforskar omgivningen däremellan. Anxious resistent attachment, otrygg anknytning innebär 

enligt författaren att barn med detta anknytningsmönster har en obalans mellan anknytnings- 

och utforskandesystemet. Barnet upplever här en osäkerhet kring förälderns tillgänglighet och 

förmåga till att möta barnets behov. Istället undantrycker barnet sina behov av samspel med 

förälder och fokus läggs på utforskarsystemet. Dessa barn kan upplevas som väldigt 

självständiga, men deras behov av trygghet och närhet uteblir. När det gäller anxious avoidant 

attachment, otrygg ambivalent anknytning, har föräldern ett oberäkneligt och otillräcklig 

beteende, vilken svarar olika på barnets signaler. Förälderns oförutsägbarhet skapar en 

osäkerhet hos barnet, vilket gör att barnet ofta försöker tillgodose sitt trygghetsbehov genom 

att bli klängiga och krävande. Det utforskande behovet trycks undan. Beträffande 

disorganized attachment, disorganiserad anknytning, menar Bowlby att detta 

anknytningsmönster är mycket allvarligt och kopplas ofta ihop med barn som vuxit upp med 

föräldrar i missbruksmiljö eller med föräldrar med psykiatriska problem. Dessa barn har inte 

utvecklat strategier för att hantera sitt anknytningsbehov och uppvisar inkonsekventa, oklara 

eller olika beteenden från gång till gång (Bowlby, 1988). 

 

Föräldraskapsstöd  

Tidigare forskning pekar på att flyktingfamiljer från Syrien känner ofta att de måste anamma 

en ny föräldraroll när de anländer till västerländska länder, enligt Lewig, Arney och Salveron 

(refererad i Hadfield, Ungar & Ostrowski, 2017). Ofta blir detta en chock för föräldrarna att 

de måste hitta en balans mellan sina traditionella uppfostringsmetoder och det nya landets 

barnsyn, enligt Hadfield med kollegor (2017). Tidigare forskning visar också att 

föräldrarollen och barnuppfostran ser olika ut i världen och ofta har dess barnsyn ärvts 

generation efter generation (Angel & Hjern, 2004; Waldehorn, 2007; Broberg, Hagström & 

Broberg, 2012). I möten med föräldrar gäller det att skapa ett förtroende, visa på tålamod, 

samt försöka förmedla den svenska grundsynen på barn och deras rättigheter. Ett sätt att nå 

fram med stöd är att utgå från föräldrarnas världsbild och att inse att det svenska 

barnperspektivet inte är det enda rätta. När förtroendet är skapat, så har också en tilltro och en 

förmåga till att ta emot stöd öppnats (Angel & Hjern, 2004; Waldehorn, 2007; Broberg et al. 

2012). Förskolan har en viktig roll för flyktingfamiljerna, då verksamheten kan vara den 

första kontakten med det svenska samhället. För att lyckas med ett gott mottagande krävs det 

kunskap kring hur arbetet ska utföras, vilket ställer krav på pedagogers attityder och 

förmågor, enligt Lunneblad (2017). Författaren rapporterar om en variation av olika faktorer 
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som spelar roll i pedagogernas föräldrasamarbete, som familjernas etniska bakgrund, 

språkkompetens, utbildningsbakgrund, migrationsstatus och socioekonomisk klasstillhörighet 

(Lunneblad, 2017).  

 

Nationell strategi 2018 

I Sverige finns en nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd, som antogs av regeringen 

2018. Föräldraskapsstödet ges idag via kommuner och landsting vid barnmorskemottagningar, 

barnavårdscentraler, familjecentraler och öppna förskolor i form av föräldragrupper och 

strukturerade föräldraprogram. Stöd ska erbjudas till alla föräldrar under barnets hela uppväxt. 

(Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd, 2018). Folkhälsomyndigheten (2013) 

har analyserat de mest använda föräldraskapstödsprogrammen i Sverige och kommit fram till 

att det är en vinst att satsa på föräldrastöd, då satsningen lönar sig redan efter ett år.  

 

Teoretiska perspektiv 

 

Den här studien kommer att analyseras ur ett interkulturellt perspektiv, enligt Lunneblad -och 

Lahdenperä. Genom det interkulturella perspektivet kan en förförståelse skapas för att se 

inkludering som en process. Möten med flyktingfamiljer innebär nästan alltid möten mellan 

olika kulturer. Med en tillgång och inblick i olika kulturer kan man få syn på världen på olika 

och andra sätt än det man är van, vilket kan skapa nya referensramar. Med ett interkulturellt 

förhållningssätt kan man utgå från möten där alla kulturer oavsett bakgrund har en lika 

självklar plats, vilket kräver arbete med både självinsikt och reflektion. Olikheter ska ses om 

en resurs, inte ett problem.  

 

Interkulturellt perspektiv 

Vad är då skillnaden mellan mångkulturell och interkulturell? Begreppen ligger nära 

varandra, men har olika betydelse. För att skilja dem åt kan begreppet mång kvantifieras och 

begreppet inter brukar anges med en handling eller en interaktion, enligt Lunneblad (2018). 

Lunneblad (2013) förklarar att i ett mångkulturellt samhälle existerar människor från olika 

kulturer, medan i ett interkulturellt samhälle samexisterar och agerar människor tillsammans. 

Lahdenperä (2004) förklarar interkulturell ”Inter betyder växelverkan eller mellanmänsklig 

interaktion och kultur innebär i betydelsen att något är kulturellt, dvs. meningssystem vilka 

ger ordning och inriktning i människans liv” (Lahdenperä, 2004, s.21). Lahdenperä (2004) 

beskriver interkulturell pedagogik som ett generellt begrepp som bland annat omfattar 

interkulturellt lärande, interkulturell kommunikation och interkulturell undervisning. 

Begreppet interkulturalitet ska förstås som ett förhållningssätt som genomsyrar en pedagogisk 

miljö (Lahdenperä, 2004). 

 

Lorentz (2009) förklarar att med interkulturell kompetens finns kunskap kring att förhålla sig 

till en mångfald av olika kulturella kontexter, samt förmågan att skapa en ömsesidig 

kommunikation mellan individer från olika kulturella sammanhang. För att lyckas med det 

behöver man förstå sin egen och andras kulturers påverkan, vilket kan styra uppfattningen på 

hur vi tolkar vår omvärld. Som pedagog i ett kulturellt sammanhang innebär det att förmedla 
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förståelse, insikt för varandras likheter och olikheter, samt försöka skapa en 

samhörighetskänsla. Författararen tydliggör att om interkulturella möten ska kunna ske på ett 

positivt sätt, måste begrepp som ”vi och de andra” lämnas därhän. Genom att reflektera kring 

vilka ”de andra” är, så kan vi ifrågasätta våra egna normer och värderingar. Med interkulturell 

kompetens finns förmågan att bemöta och kommunicera med personer med olika kulturella 

bakgrunder, samt ett intresse för att lära sig förstå andras kulturer för att kunna utveckla sitt 

eget synsätt kring begreppet kultur (Lorentz, 2009).  

 

Lunneblad (2013) visar att pedagoger i förskolan letar efter det som förskolebarnen kan ha 

gemensamt, som det svenska språket, förskolans traditioner och rutiner. Barns kulturella 

skillnader och deras olika erfarenheter ges ingen större plats. Lunneblad (2018) beskriver 

förskolans uppdrag som en del av en samhällelig process med intentionen att generera 

solidaritet och en sammanhållning mellan medborgarna. För att barnen ska få likvärdiga 

möjligheter, krävs det att pedagoger kan hantera både likheter och olikheter. För att 

möjliggöra detta behövs en lyhördhet inför varje barns familjesituation, historia, erfarenhet 

och att detta skall ses som en resurs. Lahdenperä (2004) lyfter vikten av att pedagoger 

behöver ha kännedom om fördomar, rasism och sociala ojämlikheter för att inte detta ska 

reproduceras i förskolan. Pedagogiska samtal om verksamhetens innehåll, anställda med olika 

erfarenheter och bakgrunder och fortbildningar i ämnet kan stärka förskolans mångkulturella 

pedagogik. Författaren beskriver vikten av att lyfta fram kulturella faktorers påverkan på 

individers utveckling och lärande och hur olika kulturella kontexter inverkar på pedagoger, 

barn och deras föräldrar. Detta kan då synliggöra rasism, fördomar och sociala orättvisor i 

samhället. Skolinspektionen (2009) skriver att interkulturell kompetens är nödvändig för 

dagens pedagoger, då vi både lever och verkar i ett mångkulturellt samhälle. Skolinspektionen 

(2012) uttrycker kritik mot att det saknas ett interkulturellt förhållningssätt inom många 

förskolor.  

 

Begreppet interkulturell har delvis sin bakgrund i de diskussioner som skedde i FN under 70-

talet, vilket då handlade om hur man genom utbildning skulle skapa fred mellan folkgrupper 

och nationer (Lunneblad, 2018). Lahdenperä (2004) redogör för en aspekt av interkulturalitet, 

som handlar om att skapa en kritisk självmedvetenhet kring sin egen historia och kulturella 

synsätt. Den allmänt rådande strukturen behöver synliggöras, ifrågasättas och jämföras med 

andra synsätt för att skapa progression. Författaren beskriver att innebörden av 

interkulturalitet är ett gränsöverskridande kring diverse kulturella hinder som omformas och 

vidgas. Ett viktigt förhållningssätt som mottagande pedagog är att ha en öppenhet för andras 

erfarenheter och kulturella yttringar, för att skapa ökad möjlighet till lärande. Lunneblad 

(2018) förklarar att begreppet interkulturellt lärande sker genom samspel och möten mellan 

individer från olika etniska och kulturella bakgrunder som bygger på ömsesidig respekt och 

tolerans. Den stora vinsten är att olika kulturer ska samspela och berika varandra. 

Skolinspektionen (2012) avgränsar begreppet interkulturellt förhållningssätt med att 

pedagoger ska utifrån ett pedagogiskt perspektiv se till att barns språkliga och kulturella 

tillhörighet tas tillvara, vilket ska leda till en gränsöverskridande interaktion. 
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METOD 

 

Metodval 

Studiens syfte är att utveckla kunskap om öppna förskolans riktade arbete med asylsökande 

barnfamiljer. Den kvalitativa metoden med semistrukturerade intervjuer valdes för att ge en 

bild av informanternas perspektiv, upplevelser och erfarenheter, och för att skapa en djupare 

insikt i det som avses undersökas. Detta är något som Bryman (2008), Kvale och Brinkmann 

(2014), samt Trost (2010) förordar i en kvalitativ studie. En semistrukturerad intervju är något 

som följer ett tema med förberedda öppna frågeställningar. Informanten är fri att forma svaren 

som hen önskar och forskaren har möjlighet att ställa följdfrågor. Forskaren är den som styr 

intervjun och målet är inte bara ett intressant samtal, utan att få tillträde till informanternas 

erfarenheter och upplevelser, vilka är relevanta till forskningsintresset (Kvale & Brinkmann, 

2014; Bryman, 2008).  

 

För att få en kompletterande bild av de förskolor som var informanternas arbetsplats samlade 

jag också data ur olika dokument, som verksamhetens internkontroll, informationsbroschyr, 

föräldrautvärdering och verksamhetsbeskrivning, samt information från kommunens hemsida. 

 

Datainsamlingsmetod dokument 

I dokumentstudien fokuserade jag på att få en mer fördjupad bild av kommunens öppna 

förskolor, vilket Bryman (2008) förordar. I pappersdokument som jag inhämtade från 

ansvarig chef och pedagoger, samlade jag data om öppna förskolornas riktade verksamhet. 

När det gällde kommunens webbdokumentation om verksamheterna, låg fokus på att få ta del 

av den allmänna informationen om verksamheterna.  Jag samlade data i anteckningar som 

sedan sammanställdes i teman om verksamhetens trestegsmodell, föräldragrupper och 

verksamhetens samarbete med olika aktörer. Detta sammanställdes i ett Worddokument för att 

få en överblick av det insamlade materialet.        

 

Urval 

Fallstudien genomfördes i en kommun som i förhållande till sin folkmängd, tagit emot en stor 

mängd asylsökande. Kommunen hade sedan tidigare tagit emot många kvotflyktingar och 

med detta erfarit att andra insatser än förskola behövdes för att bidra till ett gott mottagande 

av flyktingfamiljer. I och med att förskoleplatserna i kommunen var få och ovisshet fanns 

kring hur länge familjer skulle bo kvar, så beslutade kommunen att ge pedagogisk verksamhet 

i form av öppen förskola för de som så önskade. Avsikten med detta var även att kunna 

inkludera föräldrarna i verksamheten. Som mest hade kommunen sex öppna förskolor med 

uppsökande verksamhet mot asylsökande barnfamiljer. Därför valdes denna kommun ut till 

fallstudien. 

 

I studien görs ingen distinktion mellan förskollärare eller barnskötare. Samtliga informanter i 

verksamheten benämns pedagoger i löpande text av den anledningen att det är deras 

erfarenhet som jag är intresserad av. Ingen jämförelse görs kring deras kunskap och 

utbildningsbakgrund. 
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Jag har valt deltagare som är relevanta för det som ska undersökas i studien, ett så kallat 

målinriktat urval (Bryman, 2008). Empiri till denna fallstudie inhämtas från sammanlagt nio 

pedagoger och tre föräldrar. Antalet informanter avgörs enligt Kvale och Brinkmann (2014) 

av vilket syfte studien har. I detta fall var syftet att få förståelse för flera informanters 

erfarenheter med kunskap av arbetet i en öppen förskola. För att få den mängd informanter 

som behövdes till fallstudien gjordes utskick till de pedagoger som varit med från starten och 

fortfarande arbetar inom öppna förskolan. Utskick gjordes även till pedagoger som varit 

anställda mellan 2014-2018, men på grund av nedläggningar av verksamheter fått avsluta sin 

tjänst. Sammanlagt tillfrågades fjorton pedagoger och nio tackade ja till att delta. 

 

För att få tillgång till föräldrainformanter, så valdes och tillfrågades tre föräldrar av 

pedagogerna, som hade kontakten med föräldrar (jfr Trost, 2010). Många av föräldrarna 

behärskar inte svenska eller engelska, vilket försvårar en allmän förfrågan om deltagande i 

studien. Då det inte fanns någon möjlighet att anlita tolk gjordes ett urval av de som kunde 

kommunicera på svenska eller engelska. De tre första tillfrågade föräldrarna svarade ja till att 

delta. En fjärde var tilltänkt, men när pedagogen läste intervjufrågorna så valde hen att inte 

fråga om deltagande på grund av familjens traumaupplevelser.   

 

Datainsamlingsmetod intervjuer  

I intervjustudien användes både enskilda intervjuer och gruppintervjuer. Enskilda 

pedagogintervjuer påbörjades, men för att ge informanterna möjlighet att samspela i 

intervjuerna erbjöds gruppintervju om två och två. Då ett flertal av pedagogerna gått vidare 

till andra verksamheter och inte fanns på samma arbetsplatser, var gruppintervjuerna också ett 

effektivt sätt att nyttja tiden.  

 

Fördelen med enskild intervju kan vara att informanten kan känna sig trygg i att vara anonym 

och delge information som inte skulle ha kommit fram i en gruppintervju. Genom 

gruppintervju finns möjlighet att pedagogerna tillsammans minns mer och diskuterar fram 

förtydligande svar, än vid enskild intervju. Trost (2010) lyfter både fördelar och nackdelar 

med gruppintervju. Bland fördelarna nämns att interaktionen kan skapa en dynamik med 

givande reflektioner. Nackdelar kan vara etiska problem och språksamma informanter som 

kan dominera över de mindre talföra. För att undvika att någon tog för mycket 

samtalsutrymme, såg jag till att fördela ordet.  

 

Genomförande  

En första kontakt etablerades med ansvarig chef för öppna förskolorna, som ställde sig positiv 

till studien. Därefter skickades via mail en intresseförfrågan om intervju till pedagogerna. 

Aktuell kommuns dokumentation om verksamheten lästes in (se Kvale & Brinkmann, 2014), 

bland annat öppna förskolornas föräldrautvärdering och internkontroll som efterfrågades hos 

ansvarig chef. Därefter skickades missivbrevet via mail med information om studien och 

förfrågan om deltagande (se bilaga 1) ut till de som arbetar och tidigare arbetat i 

verksamheten.  
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Intervjuguiderna utarbetades med teman utifrån syfte och forskningsfrågorna (se bilaga 2, 4). 

I pedagoginformanternas intervjuguide var fokus på verksamhetens innehåll, genomförandet 

av inkluderingsarbetet med familjerna och pedagogernas syn på vad som var betydelsefullt 

respektive utmanade i arbetet. I intervjuguiden till föräldrainformanterna var fokus på deras 

upplevelser och erfarenheter av öppna förskolans verksamhet. För att kontrollera att 

intervjuguiden till pedagogerna fyllde sitt syfte, tillfrågades den första informanten om 

synpunkter på frågeställningarna efter intervjun. Inga synpunkter framkom och inget ändrades 

efteråt i intervjuguiden. Samtliga informanter fick ta del av frågorna i förväg, för reflektion 

eller för återkoppling om någon fråga skulle vara oklar. Ingen av informanterna hade frågor 

innan eller vid intervjuns start. Alla hade intervjuguiden till hands under intervjun, men 

användes endast som stöd om informanterna hade skrivit ned något i förväg.  

 

Fyra pedagoger från öppna förskolorna fick innan föräldraintervjuerna ta del av den 

intervjuguiden för att komma med eventuella synpunkter. Inga förslag till ändringar kom eller 

gjordes. Inför föräldraintervjun tillfrågades utvalda föräldrar av pedagoger, som lämnade över 

en skriftlig information med syfte och förfrågan om intervju (se bilaga 3), samt intervjuguide. 

Vid intervjuns start fick föräldrarna frågan om något var oklart i både den skriftliga och 

muntliga informationen. Samtliga föräldrar svarade att de förstått. Innan intervjuerna gick jag 

själv igenom frågorna på engelska, så att jag skulle känna mig förberedd om föräldrar skulle 

välja att genomföra intervjun på engelska.  Den första intervjun genomfördes helt på svenska, 

den andra mestadels på engelska, och den tredje på enkel svenska, med stöd av enkel 

engelska. Om det var något som föräldrarna försökte förklara på engelska och jag inte förstod, 

så ställdes förtydligande följdfrågor för att komma åt svaret. Min uppfattning är också att de 

förstod frågorna, då deras svar var relevanta till frågorna och jag upplevde inga problem med 

att förstå deras information. 

 

Alla intervjuer påbörjades med enklare inledande frågor för att få informanterna att känna sig 

bekväma, vilket är viktigt vid en intervju för att få informanterna att slappna av (till exempel 

Bryman, 2008). Ett öppet samtalsklimat eftersträvades genom att informanterna fick 

information om att prata fritt utan tanke på frågornas ordning, men med fokus på ämnet. 

Bryman (2008) och Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att det krävs ett aktivt lyssnande, 

samt kunskap om ämnet för att kunna ställa rätt följdfrågor, vilket jag beaktade. Samtliga 

intervjuer gjordes under 1 ½ månad. De enskilda intervjuerna tog mellan 1-1½ timme och 

gruppintervjuerna tog cirka 2 timmar. 

 

Alla intervjuer skedde ostört. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är det av yttersta vikt att 

både ha bra inspelningsteknik, se till att informanterna känner sig trygga utan risk för avbrott, 

samt att de slipper oroa sig för att någon hör vad de säger. Med anledning av detta, så sågs 

även lokalen i pedagogernas verksamhet till att fylla kriterierna. Med inspelning får 

informanten ett större utrymme och den som håller i intervjun kan vara mer närvarande i 

samtalsflödet. Det är också viktigt att kunna anteckna nyanser i intervjun, för att kunna 

uppfatta det som inte uttalas (Trost, 2010; Bryman, 2008 ). Detta gjordes genom att 

anteckningar fördes i intervjuguiden kring informanternas gester och mimik, som sedan kunde 

kopplas ihop med det transkriberade materialet. Jag förtydligade muntligt de gester föräldern 
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gjorde, för att stärka sammanhanget med gesten och informationen som gavs. Till exempel 

när en föräldrainformant pekade på naturstenar, så kommenterade jag hennes handling. Vid 

ett tillfälle med en föräldrainformant fick vi ta en kortare paus, då förälderns minnen blev 

svåra. 

Både pedagoger och föräldrar fick komma med eget förslag på lokal inför intervjun eller om 

de önskade använda mitt kontor. Alla utom tre valde det sistnämnda. En gruppintervju och en 

föräldraintervju utfördes i pedagogernas verksamhet efter deras önskemål. Trost (2010) tar 

upp att informanter kan känna sig i ett underläge om intervjun sker i intervjuarens kontor. För 

att motverka detta förberedde jag med frukt, dryck, näsdukar och tända ljus för att skapa en 

trevlig och trygg atmosfär.  

 

Intervjuerna påbörjades med en upprepning hur hänsyn skulle tas till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2017) och med en förfrågan om informanterna var införstådda 

med detta, vilket alla var. Alla informanter godkände att intervjun spelades in på mobiltelefon 

med kodlås och stödanteckningar fördes i intervjuguiden. I något fall upptäcktes vid 

transkriberingen att ett svar föll bort, vilket löstes genom att frågan mailades i efterhand till 

informanten och besvarades även via mail. 

Bryman (2008) rekommenderar att intervjuer ska transkriberas så fort det är möjligt, vilket 

gjordes inom 2-3 dagar. Transkriberingen genomfördes ordagrant i Word på dator. Längre 

tystnader markerades med punkter, känslig information skrevs ej ned ordagrant och det som 

inte ansågs relevant för studien markerades med ett tidsintervall. Namnmarkeringar gjordes 

för att skilja på vem som sade vad. Eftersom delar av föräldrainformanterna svarade på 

engelska och/eller mycket enkel svenska, så omformades deras citat i rapporten till mer 

läsvänlig text utan att innebörden av deras citat gick förlorat. Översättningen gjordes till 

svenska direkt vid transkriberingen. 

 

Intervjuanalysens genomförande 

Efter samtliga transkriberingar lästes allt material igenom på nytt, för att jag ville bilda mig en 

övergripande uppfattning om innehållet. Med forskningsfrågorna som utgångspunkt 

strukturerades sedan materialet upp, i enlighet med Kvale och Brinkmanns (2014) 

rekommendationer. Kategoriseringen efter forskningsfrågor och underrubriker blev ett sätt att 

skapa en struktur och ett sätt att få en helhetsbild över det empiriska materialet (se Bryman 

2008). Underrubrikerna gjordes utifrån betydelsefulla ord eller meningar, exempelvis ”social 

gemenskap” och ”föräldragrupper”, som utkristalliserades under processen. Därefter har 

svaren delats upp ytterligare i olika underrubriker för att skapa en tydlighet och ett 

sammanhang. Därefter jämfördes och sammanställdes svaren efter likheter och olikheter. 

Analysarbetet i flera led har varit en tidskrävande process då ett svar kan finnas på ett flertal 

ställen i det transkriberade materialet.  
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Studiens tillförlitlighet 

För att stärka tillförlitligheten har olika saker beaktats vid planeringen och genomförandet av 

studien. I enlighet med Kvale & Brinkman (2014) har exempelvis samtliga intervjuer utgått 

från intervjuguiden och dess teman, samt spelats in med ljudupptagning. Ledande frågor har 

undvikits, medan förtydligade och fördjupande följdfrågor har ställts för att få så utömmande 

svar som möjligt. Genom följdfrågorna har jag också eftersträvat att öka tillförlitligheten, för 

att se om jag uppfattat svaret rätt på det sätt som informanten ville att jag skulle förstå dem (se 

Kvale & Brinkman, 2014). Då fokus varit att göra intervjuerna så djupgående som möjligt, 

har samtalen fått ta tid. För att öka tillförlitligheten har även granskningar av delar, och senare 

hela, examensarbetet skett vid flertalet tillfällen av både handledare och studiekamrater. 

Intervjuguiderna granskades exempelvis för att kontrollera att frågeställningarna var öppna 

och relevanta för studien.  

 

Efter transkribering, tematisering och kategorisering har jag låtit materialet vila en tid, för att 

sedan se på det med nya ögon. Efter detta lästes allt igenom igen för att se om allt 

transkriberat material sorterats rätt. Några stycken flyttades till aktuellt undertema. Kvale och 

Brinkmann (2014) menar att låta texten vila en tid, kan öka tillförlitligheten.  

Jag har valt att tydliggöra informanternas röster genom att levandegöra deras citat i den 

löpande texten, för att ytterligare stärka tillförlitligheten. Utöver detta så stärks 

tillförlitligheten av att jag valt att ge både pedagogers och föräldrars perspektiv på 

inkluderingsarbetet, då alla har erfarenhet från de aktuella verksamheterna. Om forskningen 

replikeras skulle svaren kunna bli annorlunda då verksamheten bygger på besökarnas behov 

och förändras därefter. Studien avser att skildra informanternas erfarenheter och upplevelser 

och gör inget anspråk på att ge någon generell bild av öppna förskolors inkluderingsarbete 

(Kvale & Brinkman, 2014). 

 

Då det var högst två personer vid gruppintervjun, var det inga problem att urskilja vem som sa 

vad. Jag anser att jag fick ett rikt material, av den anledningen att samtliga informanter var 

positiva till intervjun, samt att verksamheterna delade med sig av relevanta dokument. 

Sammantaget har jag försökt ge en rättvis bild av den insamlade empirin, genom att se till att 

all väsentlig information fått ta plats i resultatet. Jag har också försökt eftersträva en tydlig 

beskrivning av processen i metodavsnittet, eftersom det kan ge andra forskare en möjlighet att 

fastställa om studiens resultat är applicerbart i en liknande studie. Detta sammantaget kan 

tänkas stärka trovärdigheten av studiens resultat. 

 

Etiska överväganden  

Det är viktigt att ta hänsyn till Vetenskapsrådets etiska principer (2017), för att skydda de 

individer som deltar i studien, samt för att bidra till noggrannhet i vetenskaplig kunskap. I 

denna studie fick samtliga informanter ta del av de fyra grundkraven, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet både via missivbrev och 

muntligt vid intervjuns start.  

 

Informationskravet infriades med att informera om syftet till studien och villkor för 

deltagande. Informanten informerades om att deltagandet är frivilligt och rätten att avbryta 
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intervjun. Samtyckeskravet uppfylldes genom att informanterna själva valde om de vill delta 

och vilken information de ville delge. Informanterna fick till viss del själva bestämma dag, 

tidpunkt och var intervjun skulle äga rum.  

 

Konfidentialitetskravet tillgodosågs genom att informanternas personuppgifter hanteras under 

sekretess. I denna studie innebär det att alla informanter har avidentifierats och de har själva 

fått välja fiktiva namn, samt att ingen obehörig ska kunna få ta del av det inspelade materialet. 

Vissa modersmål hos föräldrainformanterna avslöjas ej, för att inte röja hemlandet då en av 

informanterna har skyddad identitet. En av pedagoginformanterna har en 

fritidspedagogutbildning och för att tillgodose konfidentialiteten preciseras inte vem. 

Informanterna har också skriftligen fått information om hur inspelningarna hanteras och att 

dessa ska raderas efter rapportens godkännande. Ingen information om kommunens namn 

nämns.  

 

Nyttjandekravet uppfylldes genom att information gavs om att inspelningarna enbart skulle 

användas i detta arbete. Informanterna fick även information om att studien kommer att finnas 

tillgänglig på internet. 
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RESULTAT OCH ANALYS 

 

Avsnittet inleds med en beskrivning av de utvalda öppna förskolornas verksamhet, som 

bygger på dokument, kommunens webbsida och intervjuer. Därefter presenteras studiens alla 

informanter. Resultatet av intervjuerna med nio pedagoger och tre föräldrar presenteras 

därefter utifrån forskningsfrågorna. Efter varje forskningsfråga skrivs en analys utifrån det 

valda teoretiska perspektivet och med kopplingar till litteraturen som redovisats i avsnittet 

Bakgrund.  

 

Beskrivning av de utvalda öppna förskolornas verksamhet 

Öppna förskolorna i studiens kommun är en mötesplats för barn 0-6 år och deras föräldrar, 

öppen för alla men med uppsökande och riktad verksamhet mot de asylsökande 

barnfamiljerna. Hembesök görs för att etablera en första kontakt. Pedagogisk verksamhet 

erbjuds tre timmar varje vardag till både föräldrar och barn, sammanlagt 525 timmar per år. 

Möjlighet finns för familjer att knyta nya kontakter, samt träffa andra familjer i samma 

situation. Utifrån de behov som uppkommer, hjälper pedagogerna till med en vidare kontakt 

om så behövs, till exempel tidsbokning med sjukvården. Verksamheten arbetar efter en 

trestegsmodell som innebär att pedagogerna har fokus på att stärka anknytning mellan barn 

och förälder, ge föräldraskapsstöd vid behov, samt arbeta för familjers inkludering i det 

svenska samhället. För att stärka anknytningen mellan barn och föräldrar ser man till att 

erbjuda verksamhet till både barn och föräldrar, med avsikt att skapa trygghet. Nyblivna 

föräldrar erbjuds spädbarnsmassage, vilket kan bidra till att fördjupa och utveckla kontakten 

mellan förälder och barn. Eftersom föräldrar är med i verksamheten, är tanken att pedagoger 

kan ge stöd i föräldrarollen genom att vara rollmodeller och samtalspartners. Inkludering till 

samhället försöker verksamheten tillgodose genom språkträning i vardagen, sång- och 

sagostunder. Pedagogerna arbetar med stödbilder, kroppsspråk, tecken och rekvisita för att 

förtydliga innehållet. 

 

Efter ordinarie öppentid, erbjuds det vissa dagar föräldragruppsverksamhet med olika teman. 

Föräldragrupperna har 14 teman som utgår från föräldrars önskemål och behov, samt det som 

pedagogerna anser är viktigt att samtala kring. Återkommande teman är Skyldigheter, 

rättigheter, demokrati och jämlikhet, Matvanor, Tandvård, Hälsa och sjukdomar, Olycksfall, 

Människokroppen, Barns behov, Kärlek, stimulans och gränser, Barnkonventionen, Hur är 

man förälder i Sverige? Lätta meningar, Information om öppen förskola/förskola/skola, 

Flerspråkighet och Ekonomi. Förutom i föräldragrupperna kan även viss del informationen 

göras under öppettid, samt vid behov ges enskilt. 

 

Varje öppen förskola hade en förskollärare och en barnskötare anställd. För att kunna fånga 

upp familjerna har öppna förskolan oftast legat nära en flyktingförläggning. I de samhällen 

där familjer erbjudits lägenhet istället, har öppna förskolan legat centralt. Ett nära samarbete 

fanns med en familjecentral, där olika yrkeskompetenser fanns tillgängliga vid 

barnmorskemottagning, barnavårdscentral, föräldra- och barnhälsovårdspsykolog, öppen 

förskola och socionom/familjerådgivare.  
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Från den föräldrautvärdering som gjordes hösten 2017 framgick det att en mycket stor del av 

föräldrarna var nöjda med verksamheterna. Föräldraenkäten fanns tillgänglig på svenska, 

engelska, arabiska, tigrinja och persiska och 48 svar inkom och hade även smileys för att 

förtydliga svaren. Resultatet räknades samman för kommunens samtliga öppna förskolor som 

arbetade riktat mot asylsökande barnfamiljer. I utvärderingen fanns det möjlighet för föräldrar 

att komma med egna önskemål/förändringar om verksamhetens innehåll. Utvärderingen visar 

att en hög andel av föräldrarna anser att verksamheten bidragit till att familjerna fått en bra 

start i Sverige, samt att de fått information om hur det svenska samhället fungerar. Utöver det 

tycker många föräldrar att verksamheten ger dem stöd i föräldrarollen och att detta 

sammantaget bedöms öka deras möjligheter till att integreras i det svenska samhället. 

 

Presentation av pedagoginformanter 

Av fjorton pedagoger svarade nio att de ville delta. Pedagoginformanterna hade möjlighet att 

välja fiktiva namn för att avidentifieras, något som Vetenskapsrådet (2017) menar är av vikt 

för att inte röja identiteten. 

 

Bettan och Märtha är anställda som barnskötare. En av dem hade deltagit i kursen 

Nyanländas lärande. Av Eva, Maja, Maria, Marie, Margaretha, Fia och Kristina är sex 

stycken förskollärare, en är fritidspedagog. Alla hade fortbildningar som exempelvis 

Handledning och mentorskap, Nyanländas lärande, Läs- och skrivutveckling, Kognitiv 

beteendeterapi, Flerspråkighet, Pedagogisk dokumentation, Friskvård, Family Lab seminarie- 

och familjehandledare, Motiverande samtal och Mobbing i lärandemiljöer. Pedagogerna hade 

mellan 10-40 års erfarenhet som pedagoger. 

 

Presentation av föräldrainformanter 

Föräldrainformanternas bakgrunder och olika livssituationer presenteras kortfattat i det 

följande. 

 

Hayat är i 30-årsåldern och berättar att hon kommer från ett afrikanskt land där det är 

diktatur. Hon pratar numera tre språk flytande, sitt modersmål, engelska och svenska. Hon är 

utbildad ekonom, men blev hemmafru vid 17 års ålder, då hon blev bortgift och fick tre barn. 

På grund av politiska motsättningar, blev deras barn förföljda av militärer och en tid senare 

kidnappades Hayats man. Hayat och barnen sökte skydd hos hennes släkt, men traditionen 

säger att det är mannens släkt som ska ta hand om dem. Hayat riskerade att bli bortgift om 

hennes make inte kom tillbaka och flickorna i familjen ville pappans släkt könsstympa. Hayat 

berättar att korruption och mutor är vanligt, så de skulle inte få någon hjälp av staten. 

 

Hayats släkt bestämde att hon och barnen måste fly och det blev en hemsk resa, berättar hon. 

Familjen var mycket rädda under flykten och de visste inte var de var eller vart de skulle. 

Hayat tänkte mycket på sin familj och undrade om de någonsin skulle träffas igen. De kom till 

Sverige 2013 och för första gången på sex dagar fick de sova i en säng på en förläggning. 

Asylprocessen kom igång och strax därefter fick familjen förflyttning med tåg till nuvarande 

kommun. I den mottagande kommunen väntade Migrationsverket med en tolk och de kördes 
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till en lägenhet. Det tog familjen två månader att få uppehållstillstånd. Efter flera år återfanns 

hennes man och de har nu återförenats i Sverige. 

 

Silena är i 30-årsåldern och kommer från ett afrikanskt land. Hon pratar engelska, två olika 

modersmål, inklusive enkel svenska. Hon har gått i skolan som barn. Hon är uppvuxen på 

landet och familjen drev ett litet jordbruk. Hon träffade en man och de gifte sig. Strax efter 

giftermålet bestämde mannen att de måste fly. Anledningen var både politiska skäl och hot 

från deras familjer, berättar Silena.  

 

De flydde till Sverige, men det var inget aktivt val att komma just hit. De sökte upp 

Migrationsverket och asylprocessen startade. Familjen blev placerad i en kommun där de 

bodde i tre år och de fick även ett barn. Det visade sig att barnet var mycket sjukt och de 

första åren tillbringades på sjukhus. Mannen blev psykiskt sjuk och våldsam, vilket 

resulterade i att de skildes och Silena och barnet fick skyddad identitet.   

 

Silena och barnet blev flyttade till nuvarande kommun. Trots att de var vana att bo på en 

flyktingförläggning, blev Silena chockad av att boendet var så överbefolkat. Förläggningen 

hade ett tillagningskök, vilket gjorde att Silena inte själv fick laga specialkost till sitt barn. 

Trots läkarintyg ignorerades detta vid förläggningen. Barnet blev sjukare och fick medicineras 

ytterligare. Silena påtalade problematiken till Migrationsverket vid ett flertal tillfällen och till 

slut fick familjen flytta till en egen lägenhet i ett annat samhälle.  

 

Efter en tid flyttade en till familj in i lägenheten. Allt fungerade bra tills den familjen fick 

utvisningsbesked. Kvinnan i familjen bröt ihop och attackerade Silena med en kniv, men 

kvinnans man lyckas förhindra att någon blev skadad. Idag bor de själva i en lägenhet. 

Familjen har fått flera avslag och Silena beskriver att det varit oerhört påfrestande besked. 

Hon säger att hon lever dag för dag och en ny asylansökan är påbörjad. Snart har familjen 

varit asylsökande i Sverige i sju år och de hoppas fortfarande på ett uppehållstillstånd.  

 

Ugbad är i 20-årsåldern och kommer från ett afrikanskt land. Hon talar sitt modersmål, 

arabiska, enkel engelska och enkel svenska. Hon är uppvuxen i en by, där de flesta var fattiga. 

I deras hus drev hennes pappa skola mot betalning. De allra flesta barn börjar koranskola när 

de är 2-3 år, berättar Ugbad.  

 

När Ugbad var 17 år kom militären till hennes by. De tvingade alla flickor/kvinnor att bära 

slöja och de fick enbart vistas inomhus. Strax därefter dog hennes pappa. Då det inte fanns 

någon man i familjen, flyttade Ugbads storasyster med man hem till dem. Han arbetade som 

fotograf i hemmet. En natt trängde sig militärer in och sa att fotografering är ”haram” 

(förbjudet, min kommentar). Två veckor senare återkommer militären nattetid och avrättar 

hennes svåger.   

 

Några dagar senare friar en militär till Ugbad. Hon får två veckor på sig att lämna besked. 

Ugbad berättar detta för sin mamma, som blir förtvivlad då det är vanligt att militärer dödar 

sina fruar. Mamman tar Ugbad till en vän, för att skydda henne. Två veckor senare 
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återkommer militären nattetid för att söka efter Ugbad. Då hon inte finns kvar hemma, 

avrättar militären hennes höggravida storasyster. Hennes morbror hör att militären söker efter 

henne och ser till att hon påbörjar en flykt. 

  

Det tog Ugbad 28 dagar att fly till ett grannland. Hon flygs till Sverige 2012 och påbörjar sin 

asylprocess. Hon berättar att den första tiden i Sverige var hon mycket rädd och hon fick 

ingen information om hur det fungerade i Sverige. Hon skickas till en förläggning, träffar sin 

blivande sambo och idag har de två barn. De vill gifta sig, men detta är omöjligt eftersom de 

inte fått uppehållstillstånd. Ugbad pekar på några naturstenar som ligger i skrivbordsfönstret 

där vi sitter. “Stenar... Om vi blir tillbakaskickade så kommer de att stena mig och mina barn 

till döds”, säger hon. Hennes tårar rinner efter kinderna. Hon berättar att det är haram att föda 

barn utanför äktenskapet i hennes hemland och att stening är en sedvänja som fortfarande 

utförs. 

 

Pedagogernas beskrivning av innehållet och genomförandet av det 

pedagogiska inkluderingsarbetet på öppna förskolan 

 

Möjliggörandet till den första kontakten  

Migrationsverket kan med föräldrars tillåtelse lämna kontaktuppgifter till kommunen, så att 

barnens ankomst till skolan underlättas. Innan öppna förskolorna startade sin verksamhet 

utformade dåvarande chef ett samarbete med Migrationsverket, gällande barn 0-6 år, för att på 

samma sätt underlätta kontakt till barn i förskoleålder. Samtliga pedagoger beskriver att öppna 

förskolorna har en god kontakt med Migrationsverket som skickar aviseringar till kommunen 

om asylsökande barnfamiljer. Efter aviseringen görs ett hembesök där pedagogerna bjuder in 

både föräldrar och barn till verksamheten. Pedagogerna ger ut en broschyr och de har med sig 

en leksak som ges bort, då de vet att många barn har inga eller få leksaker. ”Vi blir alltid väl 

mottagna av familjerna. Gåvorna som vi ger bort är leksaker som vi har fått till skänks från 

vänliga människor”, berättar Fia. Märtha säger att pedagogerna är ofta de första personerna 

som knackar på dörren. Hon anser att genom hembesöket så blir alla sedda och bekräftade. 

Enligt pedagogerna så hinner ibland andra familjer ta med sig nyanlända barnfamiljer till 

verksamheten, innan verksamheten fått tagit del av nya aviseringar. Men detta ses bara som 

positivt, att föräldrar hjälper varandra med kontakten till öppna förskolorna.   

 

En verksamhet för både barn och föräldrar 

För att utarbeta ett gemensamt arbetssätt för samtliga riktade öppna förskolor, sammankallade 

chef, samordnare och specialpedagog representanter för pedagogerna. Under arbetets gång 

utkristalliserades det som ansågs vara behoven i verksamheten. Detta var starten till tre 

stegsmodellen. Även kartläggningsmaterialet utarbetades vid dessa möten. Grunden till detta 

togs från en universitetskurs, Nyanländas lärande, samt Skolverkets kartläggningsmaterial för 

skolan som gjordes om för att passa förskolebarn. Ingen bedömning på barnets kunskap görs, 

utan materialet utgår från kartläggningsmaterialets steg 1, barnets språk och erfarenheter. 
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Pedagogerna beskriver öppna förskolan som ett alternativ till den vanliga förskolan. ”Här får 

föräldrar och barn vara tillsammans. Det är vår ryggrad”, menar Fia. Eva påtalar att många av 

familjerna inte hade vanan att lämna bort sina barn till en förskola, då släkten tidigare hade 

hjälpt varandra med barnpassning. ”Då är öppna förskolan en bra verksamhet för hela 

familjen att först bli trygg i. Familjerna får en förförståelse för hur en förskola kan fungera 

den dagen de börjar där”, säger Eva. Kristina och Marie lyfter också tryggheten, att låta 

familjen tillsammans landa i verksamheten och bli trygga i allt det nya. Pedagogerna påpekar 

att de asylsökande familjerna har upplevelser som inte de svenska föräldrarna har. De lyfter 

betydelsen för familjerna att känna tryggheten i att andra föräldrar har en förförståelse för vad 

de varit med om.  

 

Åsa: Varför vänder man sig till både barn och föräldrar? 

Margaretha: Det är ju det som är så fint, sådant man blir varm i hjärtat av. Man ska inte skilja barn och 

föräldrar åt, eftersom de varit med om otroligt tuffa upplevelser innan de har kommit hit. En del föräldrar 

berättade om flykten och det var så hemska saker… Att skilja på barn och föräldrar då de just kommit hit 

för att barn ska påbörja förskola, det kan ju vara otroligt uppslitande. Här blir det ingen separation, utan de 

får vara tillsammans. (Intervju, 180918.) 

 

 

Den pedagogiska verksamheten 

Samtliga öppna förskolor har ett samarbete tillsammans med kommunens familjecentral, för 

att kunna ge ett samlat stöd till familjer. De olika professionerna hjälper dels varandra kring 

olika frågeställningar, men även familjerna genom att slussa dem vidare till de olika 

verksamheterna.  

 

Pedagogerna berättar att öppna förskolorna är välbesökta och varje förmiddag börjar med fri 

lek medan familjerna droppar in och välkomnas. Varje dag har de sång- och sagostund, fri 

lek, styrd lek och kreativt skapande. Bakning och matlagningstillfällen erbjuds i de 

verksamheter där det finns tillagningsmöjligheter. Sångstunderna är till viss del styrda av 

pedagogerna, men familjerna kan också komma med önskemål och förslag på sånger. 

Åldersanpassade leksaker finns tillgängligt i de olika rummen. En av pedagogerna berättar att 

de har ett lekotek med leksaker, som andra människor skänkt bort. Dessa leksaker kunde dels 

lånas ut till familjerna, men även lånas mellan de olika öppna förskolorna. Bokpåsar på olika 

språk finns tillgängliga för hemlån genom ett samarbete med biblioteket. Besökarnas 

traditionella högtider som exempelvis ramadan, Eid (avslutar ramadan) och muslimskt nyår 

firas i verksamheterna efter önskemål av föräldrarna. Öppna förskolorna firar även vissa 

traditionella svenska högtider.  

 

Alla pedagoger anser att leken är viktig, men inte enkel för alla barn. De beskriver att de 

träffat en del barn som inte vetat hur man leker, varken med leksaker eller tillsammans med 

andra. Pedagogernas upplevelse är att barns behov verkade bli eftersatta under flykten. Maria 

och Fia nämner att barn som bär på svåra minnen och upplevelser kan visa detta genom att bli 

skrikiga, få raseriutbrott eller dra sig undan. Krigslekar är något som lyfts av några av 

pedagogerna. De beskriver hur både barn och föräldrar byggde vapen av duplo eller annat 

material. En av pedagogerna berättar att barnen naturligtvis fick leka dessa lekar, men leken 
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fick inte ta över eller gå överstyr. ”Vi gjorde en vitflagg som vi viftade med när vi ansåg att 

det var läge och så var vi snabba med att erbjuda en annan aktivitet”, berättar pedagogen. En 

annan av pedagogerna beskriver att de hade en del av ett rum där dessa lekar kunde lekas, för 

den uppskattades inte av alla besökare. Marie, Eva och Maria förklarade för föräldrarna om 

varför de arbetade med vit flagg och det togs emot väl. Eva förtydligar att det är en viktig lek, 

där barnen bearbetar sina upplevelser. En av pedagogerna berättar också att en del föräldrar 

visade otäcka avrättningar från internet för sina barn och vänner i verksamheten. Pedagogerna 

samtalade med föräldrarna om att det var bra att de pratade med barnen om flykten, men att 

det var olämpligt att visa filmer på avrättningar. 

  

 

Åsa: Hur såg krigslekarna ut efter ni började använda vita flaggan? 

Marie: Leken avtog, men det kunde ta flera månader. Det gäller att vara tillåtande tror jag. Annars finns det 

kvar inom barnen och någon gång måste de få utlopp och bearbeta det. 

Åsa: Kunde ni se bearbetning på andra sätt också? 

Marie: Ja, vi kunde se det på teckningar som både barn och föräldrar ritade. Vi kunde förstå att det var 

hemska saker de varit med om. (Intervju, 180924.) 

 

 

Eftermiddagarna fylls av bland annat föräldragrupper, planeringar, verksamhetsmöten, 

arbetsplatsträffar, psykologhandledning, enskilda föräldrasamtal och hembesök. Pedagogerna 

beskriver att de kunde göra extra hembesök om någon familj uteblev. Detta för att se till 

familjen hur de mådde, om de behövde hjälp, samt för att se om de fanns kvar i kommunen.  

 

Flerspråkig miljö 

Eva och Margaretha berättar att innan de började arbeta i öppna förskolan trodde de att 

språket skulle vara en mycket större utmaning än vad det senare visade sig vara. Fia och 

Bettan beskriver att de anser att olika språk inte är ett något större problem. Bettan säger ”Oh, 

det är enkelt! Det finns faktiskt ett språk som alla i världen förstår. Det är ett glatt leende, gott 

bemötande och gester.” Samtliga pedagoger lyfter den enkla broschyren som var översatt till 

fem olika språk med bildstöd, som en viktig del i den första kommunikationen. Pedagogerna 

berättar att de använder kroppsspråk, stödtecken, gester och bilder för att förtydliga det de vill 

förmedla. Samtliga använder också översättningsappar när det behövdes. Alla berättar också 

att föräldrar ofta hjälpte varandra med enkla översättningar.  

 

Pedagoger beskriver att de använde sig av familjernas språk i verksamheten. Under 

sångstunderna kunde föräldrar och barn sjunga sånger och räkna på olika språk. Margaretha 

och Bettan uppskattade böcker som var tvåspråkiga, för då involverade de föräldrarna i 

uppläsandet av sagan också. Margaretha, Bettan, Marie och Maria berättar att det var mycket 

uppskattat när de lärde sig några ord på familjernas olika modersmål.  

 

Marie: Jag tycker att vi visade stort intresse för deras kultur och språk. Familjerna tyckte att det var roligt 

att lära oss. Det blev ju lite roligt också när vi hade svårt med uttalet… Så då fick vi skratta tillsammans! 

Idag finns det forskning som visar att det är viktigt att stärka dessa barns identitet och kulturella tillhörighet. 

De ska känna sig stolta och de ska inte skämmas för att de kommer från ett annat land. Vi måste se detta 

som en tillgång! Det tror jag är viktigt att tänka på även när de här barnen sedan börjar i förskolan. 
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Eva: Ja, det är viktigt att vi kan ge rätt information. Min upplevelse var att det fanns flera föräldrar som 

trodde att de måste börja prata svenska med barnen hemma också. Men vi förklarade att modersmålen är 

viktiga för att lära sig ett nytt språk. Det är betydelsefullt att vi förtydligar det. (Intervju, 180924). 

  

Pedagogerna tycker sig se att svenskainlärningen påskyndades för en del familjer, genom 

sång- och sagostunderna. Majas upplevelse är att ofta lär sig både barn och föräldrar i bara 

farten när det är roligt. Det blir kravlöst, säger hon. Alla beskriver att de använde sig av 

rekvisita, bilder, tecken och rörelsesånger. 

 

Margaretha: Vi hade sångpåsen med alla mjukdjuren som vi sjöng om. Ja, det älskade de. Först visade vi 

dem, sedan lärde de sig otroligt snabbt.  

Åsa: Var det bara barnen som lärde sig? 

Margaretha: Nej, föräldrarna satt ju också med. De älskade att vara med och sjunga.  

Bettan: Här är det viktigt att ta in deras språk. Vi har ju tekniken med Ipads och QR koder. Sagor och sånger 

på deras språk. Allt ska inte vara på svenska! (Intervju, 180918). 

 

Marie, Bettan och Eva berättar hur de använde Ipads och QR koder, som både barn och 

föräldrar kunde scanna av. Pedagogerna gjorde länkar till bland annat sagor på olika 

modersmål, till Landstingets hemsida 1177 och till svenska barnsånger. De flesta föräldrarna 

hade mobiltelefoner, så att de kunde ladda ned en gratis QR-app., få med sig materialet hem i 

telefonen.  

 

Föräldragrupper 

I starten använde pedagogerna ”Va med”-materialet från Uppsala, en samhällsinformation på 

olika språk för nyanlända till föräldragrupperna (Uppsala kommun, 2016). Materialet bygger 

på film, diskussion och reflektion tillsammans med deltagarna. Eftersom materialet riktade sig 

till de som fått uppehållstillstånd, såg pedagogerna på öppna förskolorna ett behov av en 

annan typ av information för de som just anlänt till Sverige. Pedagogerna berättar att lämpliga 

teman utifrån ”Va med” byggdes på med öppna förskolornas egna teman (se sidan 19) som 

utarbetades. De framställde själva materialet tillsammans utifrån aktuell litteratur, forskning 

och material från exempelvis Landstingets hemsida 1177 när temat handlade om hälsa och 

sjukdomar, Länsstyrelsens föreläsningar och information om könsstympning när de samtalade 

om kvinnors rättigheter, Kärlek, stimulans och gränser utgår från vägledande samspel, ICDP, 

NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) information om säkerhet i trafiken 

och Skolverkets information om förskola och skola. Materialets teman framställdes i Power 

Point och bygger mycket på stödbilder med korta texter för att det skulle vara lätt att förstå. 

Även lämpliga filmer som finns tillgängliga från internet används, för att förtydliga 

informationen.  

 

Pedagogerna redogör för att i föräldragrupperna kunde det finnas föräldrar med olika språk, 

beroende på vilka besökare som fanns i verksamheten just då. 

 

Åsa: Kan du beskriva hur man kan hålla föräldragrupp samtidigt på så många olika språk? 

Bettan: Det är väldigt enkelt om man är uppfinningsrik! Tekniken är ju ett bra hjälpmedel, med 

översättningsappar. Det översätts inte ordagrant, men de får en förståelse för det vi pratar om tillsammans 
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med bilderna i Power Point. Föräldrarna hjälper också varandra med översättningarna. Och det blev så bra 

diskussioner och vi fick höra deras syn på olika saker. (Intervju, 180918.) 

 

Pedagogerna beskriver att olika teman byggdes upp allt eftersom, utifrån föräldrars 

frågeställningar och behov och det pedagogerna ansåg viktigt att samtala kring. Föräldrar kom 

själva med önskemål om teman under både öppentid och under föräldragrupperna. Några 

teman som föräldrar önskat var exempelvis föräldrarollen i Sverige, hur förskola och skola 

fungerar och matinformation. Föräldragrupperna pågår kontinuerligt under läsåret och 

föräldrar kan påbörja sitt deltagande när som helst och delta i de träffar de önskade. Marie, 

Eva, Margaretha och Maria berättar att ibland var grupperna blandade med mammor och 

pappor, ibland delades de upp för att kunna samtala friare. Pedagogerna lyfter att för 

kvinnorna blev det lättare att tillsammans samtala om könsstympning, då inga män var 

närvarande. Papporna verkade föredra att prata om papparollen och utbildningar enbart med 

män. En annan anledning är också att ge mammorna en möjlighet till gruppverksamhet, utan 

att samtidigt ha ansvaret för barnen. För ensamstående föräldrar går det bra att ha med sig 

barnen till föräldragruppen. Två av pedagogerna beskriver mammagrupperna som ett 

kvinnostärkande arbete, där de tillsammans samtalade om kvinnoroller, kvinnans rätt och 

jämlikhet. En av dem säger ”Det är intressant när vi tar upp hur det varit i Sverige förr i tiden. 

Då blir de förvånade över hur lika det är med deras situation idag och hur kvinnor haft det i 

Sverige förr”.   

 

Anknytningen 

Arbetet med anknytningen sker både under öppentid och i föräldragrupper. Pedagogerna 

beskriver att under öppentiderna fick de vara rollmodeller för hur vissa föräldrar skulle hålla i 

sina bebisar, leka, lyssna, le och prata med sina barn. Fia berättar att hon ibland fick påminna 

föräldrar om att ha ögonkontakt och prata med sina spädbarn. Nästan alla pedagoger beskriver 

att de har mött föräldrar som har varit avstängda för sina barn. ”En del kvinnor hade stängt av 

sina känslor, för att orka överleva flykten med dess minnen”, berättar Fia. Maria berättar att 

de ofta kunde de se både en osäkerhet hos barnen i kontakten med sina föräldrar, och föräldrar 

som var avvisade mot sina barns signaler och kontaktförsök. Kristina förklarar att när de såg 

brister i anknytningen, så planerade de in sånger i sångstunden där man hade mycket 

kroppskontakt med sitt barn. 

 

Maja förklarar att spädbarnsmassage kan stärka anknytningen och möjliggöra för en lugn och 

mysig stund mellan barn och förälder. Öppna förskolan erbjuder spädbarnsmassagekurs till 

nyblivna föräldrar, eftersom familjerna inte blir inbjudna till Barnavårdcentralens 

föräldragrupper på grund av att de inte behärskar svenska språket. På grund av 

språkförbristningar ges informationen konkret genom att pedagogerna visar massagerörelser 

på en docka, som föräldrar sedan kan praktisera på sitt barn. Föräldrarna får även ett häfte om 

spädbarnsmassage utformat med mycket bildstöd. Samtliga pedagoger beskriver att de har sett 

vilken positiv effekt spädbarnsmassagen haft för familjerna. ”Jag tror att föräldrarna kan 

förstå sitt viktiga värde för sitt barns mående. De kan se gensvaret från barnet”, förtydligar 

Fia. Maria berättar ”I några familjer var det deprimerade mammor, där de grät och inte visste 

hur de skulle förhålla sig till sitt barn. Men efter massagekursen så gullade de mer med sina 
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barn och hade en annan kontakt”. Märtha menar att när föräldrarna är stressade och mår 

psykiskt dåligt, så förs det över till bebisen. ”Då är massagen ett verktyg för familjen att få en 

lugn och fin stund tillsammans”, säger hon. 

 

Föräldraskapsstöd 

När asylsökande familjer anländer till Sverige får de information att barnaga är förbjudet, men 

ingen information om hur de kan uppfostra sina barn utan barnaga. Enligt pedagogerna är det 

många föräldrar som berättade att barnaga var vanligt förekommande i deras hemländer, samt 

att föräldrarna själva lyfte funderingar kring hur man uppfostrar utan barnaga. Pedagogerna 

förklarar att de arbetar för att föräldrar ska känna sig delaktiga i verksamheten, genom att inga 

pedagoger tar över föräldrarollen. Margaretha, Fia och Bettan lyfter att de inte kan komma 

med pekpinnar och tillrättavisningar till föräldrarna, utan de måste visa praktiskt när saker 

händer hur de kan gå tillväga. Kristina säger att många föräldrar känner sig osäkra och då 

behöver de samtala om barnuppfostran. Fia klargör att det inte är så lätt för föräldrar att hitta 

en ny föräldraroll, när de kommer till Sverige och får reda på att det är förbjudet med barnaga. 

Eva och Maria berättar att de fick frågan av föräldrar om de aldrig behövt slå sina barn eller 

låsa in dem. Då pedagogerna svarade nej, så ville föräldrarna veta hur de hade gjort när de 

blivit arga på sina barn.  

 

Pedagogerna berättar att en viktig roll i deras arbete var att visa hur man kunde göra i 

konfliktsituationer genom att försöka reda ut konflikten genom att prata, lyssna till vad andra 

säger, samtidigt som de satte gränser för att det exempelvis inte var tillåtet att slåss för varken 

barn eller vuxna. Marie säger ”Jag minns att jag fick frågan av en förälder om alla svenska 

barn är snälla, eftersom vi aldrig slår dem”. Maria och Bettan förklarar att det är olika 

uppfostringsmetoder i olika delar av världen. Deras upplevelse är att en del utlandsfödda 

familjer har en väldigt tillåtande och fri fostran när barnen är små, men ju äldre barnen blir 

desto strängare regler och att det innebar många gånger aga. Samtliga pedagoger beskriver att 

detta är ett ständigt samtalsämne både under öppentid och i föräldragrupperna. Pedagogerna 

berättar att de försöker förmedla olika sätt att hantera situationer genom att vara rollmodeller, 

där familjer behövt stöd i konfliktsituationer. 

 

Inkluderingsarbete 

Samtliga pedagoger beskriver att verksamheten har fungerat som en länk för familjerna in i 

samhället och de anser att öppna förskolan grundar för en inslussning till samhället. Både 

Marie och Maria tycker att det handlade om att hela familjen skulle inkluderas och komma in 

i samhället. ”Trygga föräldrar ger trygga barn. Det går ofta hand i hand”, säger Maria. De 

uttrycker att de inte kände till någon annan verksamhet som riktar sig till både barn och 

föräldrar.  

 

Maria: Det är klart att det finns verksamheter som Barnavårdscentral och så, men de ser inte familjerna som 

vi gör. Vi blir i många fall deras enda länk till det svenska samhället. Vi hjälper dem med allt från att ringa 

till tandläkaren, tipsar dem om vilken enhet de ska vända sig till i olika ärenden eller förklara olika saker. Så 

det är viktigt att vi når föräldrarna också och inte bara barnen.” (Intervju, 180907) 
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Tre av pedagogerna beskriver att verksamheten också fyller en funktion för de som inte går 

kvar i verksamheten, då de kommer tillbaka för att få hjälp med råd och stöd. ”Det ser vi som 

en bekräftelse på att vi gjort något bra, att vi är viktiga i deras liv”, säger Maja. Ett exempel 

som ges är att ett skolbarn fått med sig en lapp av skolan att de skulle ha med sig 

gymnastikkläder. Föräldern visste inte vad detta innebar och ville inte fråga skolan. Då 

familjen fortfarande är asylsökande, så lever de under knappa ekonomiska möjligheter. 

Möjlighet finns att söka bidrag hos Migrationsverket, men det är en process som tar tid. ”Så vi 

pedagoger hör oss för om det är någon som kan skänka något” säger Fia.  

 

En pedagog beskriver att i deras verksamhet finns det ett nära samarbete med en närliggande 

förskola. Minst en gång i veckan hade de gemensamma aktiviteter där verksamheterna 

besökte varandra. För övriga öppna förskolor fanns inte denna kontakt, förutom när barn 

skulle introduceras till förskola eller förskoleklass. För att göra en smidig övergång till 

mottagande verksamhet redogjorde pedagogerna för att det görs en kartläggning tillsammans 

med föräldrarna, på alla barn som skall börja i förskola eller förskoleklass. Oftast användes 

tolk till kartläggningen. Kartläggningen innehåller information om ursprungsländer, 

språkdomäner, barnets intressen, matvanor, sjukdomar, eventuellt om föräldrarna vill berätta 

något om flykten och pedagogerna beskriver hur de arbetat i öppna förskolan. Introduktion till 

förskoleklass brukar innehålla 3-4 träffar under vårterminen och då finns en pedagog 

tillgänglig från öppna förskolan med familjerna. Pedagogen finns också med första dagen på 

höstterminen. Om barnet ska börja i förskola, så följer även pedagogen med dit för att bistå 

med introduktionen i cirka två dagar, beroende på familjens behov. Om familjen flyttar från 

kommunen, så får familjen ta med kartläggningen.  

 

Analys föräldraskapsstöd 

Synen på barnuppfostran kan bland annat bero på den kultur man lever i och den uppfostran 

man själv fått. Det finns också en mängd variationer av kulturer inom ett lands gränser. När 

det gäller barnuppfostran, så finns det olika läror i världen. Därför kan det som ses naturligt i 

en kultur, ses som fullkomligt främmande i en annan kultur. I de flesta länder är till exempel 

barnaga tillåtet som en uppfostringsmetod, men i Sverige är det förbjudet enligt lag. När 

flyktingar kommer till vårt land, behövs information kring detta. Men inte bara information, 

utan även möjlighet för föräldrar att reflektera tillsammans, för att utveckla sitt föräldraskap.  

 

Pedagogerna beskriver att de fick både vara rollmodeller i konfliktsituationer, samt att de 

tillsammans med föräldrarna samtalade om olika uppfostringsmetoder. Det pedagogerna 

återger att de är medvetna om att barnaga är vanligt förekommande, vilket kan göra att de 

bemöter samtal om detta på ett interkulturellt sätt, det vill säga att det finns en förståelse för 

att möta föräldrar utifrån den situation de befinner sig i. Lunneblads (2018) förklaring till 

interkulturellt lärande utgår från att en respekt och ett samspel skall finnas mellan olika 

kulturer, vilka berikar varandra. Utifrån den analysen så handlar det mer om för pedagoger att 

informera om lagen i Sverige, samt att visa på hur föräldrar kan göra istället. Däremot så 

uttalar några pedagoger att de fått insyn kring att en del föräldrar har en mycket tillåtande 

uppfostran under den tid barnen är små. Jag kan inte utläsa att pedagogerna tagit till sig någon 

barnsyn som föräldrarna har förmedlat. Pedagogernas uppfattning kring den osäkerhet 
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föräldrar kan känna i sin föräldraroll, stämmer väl överens med det som Hadfield med 

kollegor (2017) beskriver. Angel och Hjern (2004), Waldehorn (2007) och Broberg med 

kollegor (2012) förklarar att det måste finnas ett förtroende och tilltro mellan föräldrar och 

pedagoger för att kunna samtala kring de olika föräldraroller som finns i världen. För att 

kunna informera kring föräldraskap, behövs det både kunskap om olika kulturer och förståelse 

för olika sätt att se på barnuppfostran.  

 

Analys inkluderingsarbete 

Pedagogerna ser öppna förskolan som en länk mellan familjer och samhället och de beskriver 

att de inte kan se någon annan verksamhet som fyller den funktionen som verksamheterna 

gör. Detta är något som föräldrarna verkar instämma i, då de återkommer till verksamheten 

även då barnen blivit äldre. Enligt Skollagen (SFS 2010:800 25 kap. 3§) ska öppna 

förskolornas innehåll utformas efter besökarnas behov. Här kan man utläsa att pedagoger 

försöker eftersträva att möta samtliga behov som besökarna har, även sådant som ligger 

utanför den pedagogiska rollen.   

 

Öppna förskolan är en mångkulturell mötesplats, vilken ger en möjlighet för pedagogerna att 

skapa det samspel Lahdenperä (2004) lyfter om att generera interaktioner kulturer emellan. 

Genom att pedagogerna visar intresse för besökares behov och erfarenheter kan detta skapa 

nytänkande hos både pedagoger och föräldrar. Ett exempel på nytänkande är de 

kartläggningar som pedagogerna utför på de barn som skall vidare till annan pedagogisk 

verksamhet. Kartläggningen kan hjälpa de mottagande pedagogerna i bemötandet med 

familjen. Pedagogerna verkar ha ett öppet förhållningssätt för olika kulturer, för att själva 

skapa lärdomar och progression i det egna arbetssättet, vilket i slutändan gynnar besökarna. 

Kartläggningarna och medverkan i introduktionen till förskola/förskoleklass innebär också en 

form av ett överlämnande och ett samarbete med mottagande verksamhet, något som 

Skolverket (2000) förespråkar.  

 

Analys flerspråkighet 

I studien visar det sig att pedagogerna har en acceptans för olika modersmål och några av dem 

ser inte heller några större hinder alls, trots att ingen av pedagogerna själva pratar något av de 

aktuella modersmålen. Några av pedagogerna försöker också stärka modersmålen genom att 

själva lära sig några ord, samtidigt som de lyfter in de olika språken i verksamheten på olika 

sätt. Kultti (2012) redogör för forskning som visat att barn har en tidig förmåga att avgöra 

vilket språk som är mest lämpligt utifrån en inkluderande intention. Ingen av pedagogerna 

uttrycker sig negativt om flerspråkighet, utan de ser det som en tillgång genom att stödja och 

uppmuntra de olika språken i verksamheten. Pedagogernas förhållningssätt, att visa 

nyfikenhet och intresse för olika modersmål är betydelsefullt. Samtliga pedagoger använder 

hjälpmedel i olika former för att överbrygga språkbarriärer och tolk tas in vid viktiga samtal. 

Även om de olika modersmålen finns till viss del i verksamheterna, blir ändå det svenska 

språket normen, det språk som sammanför de övriga språken. Bagga-Gupta och Carlsson 

(2006) beskriver, att pedagoger ofta arbetar utifrån att det svenska språket är normen.  
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Föräldrarnas erfarenheter av öppna förskolans inkluderingsarbete 

 

Den första kontakten 

Hayat berättar att hon och barnen stod på busstationen när pedagogen från öppna förskolan 

kom förbi och presenterade sig och dagen efter kom de på hembesök. De äldre barnen blev 

inbjudna till skolan och mamman och den yngsta blev välkomnad till öppna förskolan. 

Silena berättar att när hon kom till sitt första boende i den här kommunen, så fick hon ett 

hembesök av pedagogerna från öppna förskolan nästan omgående. “De berättade om öppna 

förskolan och jag blev så glad, för det här var en chans vi inte hade haft”, säger hon. När hon 

sedan fick byta boende inom kommunen, så sökte hon själv information och ringde upp en 

annan öppen förskola och dagen efter kom de på hembesök. Ugbad berättar att när hon var 

gravid med sitt första barn, så visade barnmorskan henne runt i familjecentralen och dess 

öppna förskola. 

 

Åsa: Vad tyckte du om öppna förskolan när du började besöka den? 

Ugbad: Jag kände mig så välkommen och de hjälpte mig mycket. De visade hur man skulle klä på ett litet 

barn när det var vinter. De sa också att hade jag problem, så kan de försöka hjälpa mig.  

Åsa: Så det känns bra att komma hit? 

Ugbad: Ja… Kan du förstå? Jag har ingen mamma här, ingen från min familj. Jag saknar dem. (Ugbad 

börjar gråta och vi tar en paus i intervjun.) (Intervju, 180903). 

 

 

Social gemenskap 

Hayat berättar att det blev lättare att lära känna andra föräldrar på öppna förskolan, mycket 

tack vare genom barnen. Hon berättar också att pedagogen ordnade med nya kontakter och på 

så sätt kunde Hayat få fler vänner. Ugbad beskriver att det var så skönt att komma till öppna 

förskolan, för där hände det något. Hemma sitter hon bara och väntar och tänker. “Första 

gången jag kom blev jag så glad. Jag såg också att mitt barn blev glad. Nu är mitt barn äldre 

och kan själv säga att hon vill gå till öppna förskolan”, säger Ugbad. Både Silena och Ugbad 

tycker också att det varit bra att träffa andra föräldrar som också är asylsökande, för att de har 

en gemensam flykterfarenhet och de förstår varandras oro kring framtiden. Alla 

föräldrainformanter berättar att de ser pedagogerna som sina nära vänner. Silena säger att hon 

ser pedagogerna som sin familj. ”Jag kan alltid komma hit. Mitt hjärta finns här” säger hon. 

Ugbad ler stort och säger “Här är både barn och föräldrar glada.” Hon förtydligar att hon 

anser att det är bra att man som förälder inte stannar hemma, för man behöver komma ut och 

få vara social. ”När jag kommer till öppna förskolan känns mina problem mindre. Jag vill inte 

visa för mina barn att jag har problem. Jag måste vara stark för dem”, säger hon. Ugbad säger 

att hon tycker det är så bra med öppen förskola, att både mammor och pappor får vara 

tillsammans med sina barn i verksamheten.   

 

Att lära sig svenska 

Ugbad påbörjade en svenskakurs när hon kom till Sverige. Men ändå säger samtliga föräldrar 

att det var i öppna förskolan som de började lära sig svenska. Ugbad berättar att här får hon 

träna tillsammans med andra föräldrar, som också övar på svenskan. Eftersom det är många 
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besökare med olika modersmål, så blir svenskan det gemensamma språket för att kunna 

kommunicera med varandra, säger Ugbad. Hon anser att det viktigaste för att komma in i 

samhället är att först lära sig både att förstå och prata svenska. 

 

Åsa: Hur tycker du att det går att lära sig svenska på öppna förskolan? 

Ugbad: Bra! Jag tränar på att prata svenska här och lyssnar på svenska på tv:n hemma. Men hemma då 

pratar jag xxx (modersmålet) med mina barn. 

Åsa: Bra, du ska prata xxx (modersmålet) med dina barn. 

Ugbad: Ja. Men jag tränar svenska varje dag. Ibland pratar jag engelska med pedagogerna, när vi inte förstår 

varandra. Och nu när jag besöker barnmorskan, så behöver jag inte ha tolk. Om jag inte förstår, så säger jag 

till och de kan säga det på engelska. (Intervju, 180903). 

 

Silena säger “Jag har fått prata svenska, mycket mer än i den första kommunen jag bodde.” 

Hon berättar att det var i öppna förskolan som hon och hennes barn började lära sig svenska. 

“Innan jag kom hit så kunde jag inte ett ord svenska. Så jag har lärt mig allt här”, säger hon. 

Silena lyfter barnsångerna som ett sätt att lära sig svenska. Hon beskriver att hennes barn 

uppskattade öppna förskolan på en gång och att hen fortfarande pratar om verksamheten, 

fastän hen har börjat skolan. ”Xxx (barnets namn) sjunger fortfarande sångerna vi sjöng 

tillsammans och pratar gärna om vad vi brukade göra här.” Även Hayat beskriver hur hennes 

yngsta barn trivdes i öppna förskolan och att de tyckte att det var roligt att sjunga barnsånger 

tillsammans. Hon berättar att det var genom sångstunderna som de lärde sig svenska. ”Vi 

började plocka upp orden och vi kunde sedan höra dem i andra sammanhang.” Hayat berättar 

att pedagogen satt på golvet med rekvisita för att förklara sångernas innebörd, så att det gick 

att förstå vad sångerna handlade om.   

 

Föräldragrupper 

Alla föräldrainformanterna har deltagit i föräldragrupperna som skett utanför ordinarie 

öppentid.  

 

Mammorna berättar att det första de fick lära sig i föräldragrupperna var att hålla tiden. Det 

förvånade dem att det var så betydelsefullt och viktigt i Sverige. Hayat beskriver hur förvånad 

hon var över att det fanns buss- och tågtidtabeller. ”Hur kan man veta exakt på minuten att 

bussen går 16.05?” undrar hon. I deras hemländer är tiden inte viktig och i många fall handlar 

det om mutor för att få det man behöver.  

 

Åsa: Kan du förklara hur mutor fungerar i ditt hemland? 

Silena: I mitt hemland kan jag gå till en affär för att handla, men butiksägaren kan välja att inte sälja något 

till mig. På grund av min status. Om man inte har utbildning eller status, så är man inget värd. Ibland måste 

man be om service, fast man redan har betalt för det.  

Åsa: Kan du ge ett till exempel? 

Silena: Om jag skulle ta mitt barn till sjukhus, så måste man be om hjälp för att få hjälp. Det räcker inte 

med att ha betalat. Om du inte har upplevt något från ett annat land, då vet man inte vad som sker i andra 

länder. Om du skulle åka till mitt hemland, så skulle du bara längta tillbaka till Sverige. Du skulle bara bli 

arg och förtvivlad över hur det är där. 

Åsa: Ja, så är det nog. Men det här med att passa tider, hur fungerar det i ditt hemland? 
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Silena: Man håller inte tiden… Det var en chock för mig när jag kom hit att alla höll tiderna. Sverige är ett 

tydligt land. Man gör på ett sätt här och på ett annat sätt i mitt hemland. Där kan man säga kom till mig 

klockan 10 och så kommer de klockan 12. 

Åsa: Men hur fungerar det då med att boka tid hos en doktor i ditt hemland? 

Silena: Men låt mig förklara en sak om det. I mitt hemland, där lever vi via mutor och korruption. Om 

doktorn säger klockan 10 och du kommer senare, så räcker det att du betalar extra för att få komma in till 

doktorn. Det är så allt fungerar. (Intervju, 180927.) 

 

 

Hayat berättar att hon fick information om samhället, de svenska lagarna och reglerna. ”Det 

var verkligen en bra start för mig. Vi fick veta allt innan vi gick in i samhället och Xxx 

(pedagogens namn) hon var en guide till allt, till samhället.” Hon berättar att hennes 

upplevelse av verksamheten var att det fanns en öppenhet att kunna fråga om allt och att 

pedagogerna lyssnade. 

 

Åsa: Hur kan du beskriva öppenheten hos pedagogen? 

Hayat: Det var Xxx (pedagogens namn) som startade mig här i Sverige, känner jag. Hon sa att jag var 

duktig och jag kunde berätta allt för henne, allt. Jag fick inte känslan att hon skulle säga nej till mina frågor. 

Hon gav känslan, prata du - jag lyssnar.  

Åsa: Hon visade att du var viktig?  

Hayat: Ja, visst! Xxx lyssnade och hon delade med sig av det hon kunde. Med tankar, råd och allt möjligt! 

(Intervju, 180927.) 

 

Hayat beskriver denna känsla av tillåtande att kunna fråga om allt, när Migrationsverket hade 

lämnat en apparat i hennes lägenhet. Hon visste inte vad det var för något och var rädd att det 

kanske var en avlyssningsapparat, som skulle registrera allt familjen sa och gjorde. Hon 

frågade pedagogen på öppna förskolan, som kom hem till hennes lägenhet och förklarade att 

det var en skruvdragare som Migrationsverket glömt.  

 

Matvanor, hälsa, lagen, allemansrätten, barnsäkerhet, att man ska lyssna till sina barn och att 

det är viktigt att leka med dem, vad man förväntas göra och inte göra är teman som Silena och 

Ugbad beskriver att de deltagit i. De säger att den kunskap de har idag, har de lärt sig från 

föräldragrupperna. Silena säger ”Kort sagt kan jag säga att den här verksamheten varit den 

bästa. Jag hoppas att det här arbetssättet sprider sig till andra kommuner.” 

 

Ugbad och Silena lyfter möjligheten att träna svenska tillsammans med andra i samma 

situation, den bredd av hjälp de har fått av pedagogerna i olika frågor, föräldrastödet de fått 

som föräldrar. Silena uppskattar att pedagogerna har stöttat henne i hennes barnuppfostran. 

Hon reflekterar över att i Sverige pratar de vuxna med barnen. 

 

Silena: Det tycker jag är något som hela världen ska ta efter. Man pratar och pratar med barnen och på 

grund av det blir barnen raka, trevliga och respektfulla. I mitt hemland slår man barnen istället för att prata 

med dem. Men nu har jag sett att det fungerar, att man kan prata sitt barn tillrätta! Jag önskar hela världen 

kunde göra så. Man behöver inte disciplinera dem, som de gjorde med mig när jag växte upp. Pedagogerna 

har hjälpt mig att forma mitt barn på ett sätt… Jag vet inte hur jag ska förklara. På det sätt barnet är, så har 

de hjälpt mig att bli en förälder som passar mitt barn. De har visat mig hur barn kan uppfostras på ett bra 

sätt. (Intervju, 180927.) 
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Analys social gemenskap 

Samtliga föräldrar redogör för hur viktig den sociala gemenskapen i öppna förskolan är för 

dem. Att få lära känna andra människor som också är asylsökande, lyfts av föräldrarna som 

viktigt. Men de belyser också vad viktiga pedagogerna är för dem. Här kan en koppling göras 

till Skolverket (2000) som redogör för att det är pedagogernas ansvar att skapa goda relationer 

till besökarna, samt till Lorentz (2009) som beskriver att med interkulturell kompetens finns 

förmågan att skapa en känsla av samhörighet. Goda relationer mellan familjerna och 

pedagogerna på öppna förskolan är en förutsättning för en väl fungerande verksamhet.  

 

Analys föräldragrupper 

I föräldragrupperna möts människor som är från olika kulturer. När de samtalar och bidrar 

med sina tankar och synpunkter kring specifika teman, lyfts olika tolkningar. Genom 

interaktioner från deltagarna kan de olika tolkningarna utveckla nya tankebanor hos individer, 

vilket bland annat Silena uttrycker kring sitt föräldraskap. Utifrån Lahdenperäs (2004) 

interkulturella perspektiv finns en öppenhet för både olikheter och behov i verksamheten och 

hos mottagande pedagoger. Samtliga pedagoger beskriver att föräldragruppsmaterialet är 

sammanställt efter föräldrarnas frågeställningar och behov. Det verkar finnas en interkulturell 

medvetenhet kring förutsättningar för att nå familjerna. Pedagogerna verkar ha insikt kring de 

kulturella referensramar som färgar möten mellan pedagoger och familjer. Koppling kan även 

göras till föräldrastödsprogrammet ”Vägledande samspel”, som enligt Hundeide (2011) 

bygger på empati och inkluderande förhållningssätt mellan människor. Pedagogerna arbetar 

för att främja gott samspel mellan barn och föräldrar, men även mellan pedagoger och 

besökare. 

 

 

Pedagogernas erfarenheter av vad som är betydelsefullt respektive 

utmanande i arbetet med asylsökande barn och deras föräldrar 

 

Riktad verksamhet 

Samtliga pedagoger lyfter betydelsen av att dessa öppna förskolor har riktad verksamhet för 

asylsökande. De säger också att någon som inte har insikt i verksamheten, skulle kunna se den 

som en segregerande verksamhet, just för att de vänder sig till en specifik målgrupp. Ingen av 

pedagogerna anser att den är segregerande och samtliga förtydligar att den även är öppen för 

alla barnfamiljer. Pedagogerna berättar att några svenska familjer besökt verksamheterna, 

men att de varit ett fåtal. Eva säger ”Här får de tillsammans med sina barn lära sig svenska, 

istället för att sitta hemma och vänta medan barnen är på förskolan.” Marie och Märtha lägger 

till att öppna förskolan också tar emot de som är gravida och de som har barn under ett år, 

vilket gör att de når ut till fler. Kristina säger ”Min erfarenhet är att det här en fin start för att 

komma in i samhället. Här kan vi samtala om sådant som det inte finns utrymme för i den 

vanliga öppna förskolan eller förskolan.” Maria ser fördelarna att familjer får träffa andra som 

är i samma situation och att detta ger dem en trygghet, att de blir inte utpekande. 
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Åsa: Men om någon anser att det är en segregerande verksamhet, hur bemöter du det? 

Margaretha: Det är okej, just nu i den här situationen. Alltså, någonstans tänker jag att vi måste gå bort från 

allt det här typiska svenska. 

Åsa: Hur menar du då? 

Margaretha: Ja, att det ska vara lika för alla, alltihop ska vara så jämlikt och slätstruket. Varför det? När det 

kan vara så otroligt olika behov? Jag menar att en familj som flytt från Afghanistan har ju inte samma 

behov som en svensk familj. De har genomgått en flykt och det är ju något helt annorlunda än vara 

uppvuxen här. Kommunen ser till att det finns en verksamhet som välkomnar asylsökande till vår kommun. 

Det ser jag som en otrolig bekräftelse på att de är välkomna till vårt land. Vi ger både tid, pengar och 

personal till det, för vi tycker att det är viktigt att de får en bra start. Det tycker inte jag är segregerande. 

Utan det är mer att man har olika behov utifrån olika upplevelser. (Intervju, 180918). 

 

 

Att lära av varandra 

Alla anser att det är betydelsefullt med bra kollegor, en god ledning och samordning av 

verksamheten. Verksamhetsmöten skedde en gång i månaden, leddes av samordnaren och 

samtliga pedagoger deltog. Kristina berättar att kollegorna tillsammans hade mycket kunskap 

och att de drog nytta av det. Pedagogerna beskriver detta genom de interna kurserna de haft 

under verksamhetsmöten, som Tecken som stöd, Spädbarnsmassage och Vägledande samspel. 

Förutom kurserna samtalades det kring aktuella punkter, utformades gemensamma broschyrer 

och föräldragruppsmaterialet framställdes. Kollegial handledning genomfördes också av 

samordnaren. ”Alla var så positiva och det sprudlade av glädje och energi bland alla 

arbetskamrater. Sådant smittar”, säger Eva. Marie håller med och säger ”Så kände jag också. 

Jag var helt rörd över att få vara del av ett sådant arbetslag med alla dessa kollegor som var 

som klippt och skurna för detta arbete.”  

 

Då öppna förskolorna varit igång närmare ett år önskade pedagogerna få handledning, 

eftersom det uppkom många frågeställningar kring det de inte mött förut, som till exempel 

apatiska barn. Då det inte fanns specialpedagogisk handledning tillgänglig, godkände 

verksamhetschefen psykologhandledning. Vid varje tillfälle kunde pedagogerna ha önskemål 

om innehållet i handledningen eller så bestämde handledaren innehållet utifrån det behov hen 

kunde se hos pedagogerna, exempelvis att samtala om innebörden i yrkesrollen. Marie 

beskriver att de tog upp ämnen som familjers trauman, anknytningsmönster, deprimerade 

föräldrar, samt pedagogernas egna känslor kring allt detta. Fia beskriver arbetet ibland som 

mentalt tungt, vilket gjorde att handledning och verksamhetsmöten blev som en ventil för det 

pedagogerna upplevde. ”Även om det kunde bli väldigt känslomässigt för oss pedagoger, så 

måste vi kunna skilja på våra egna känslor och vara professionella”, säger både Marie och 

Eva. Pedagogerna framhävde psykologhandledningen, där allt togs upp som upplevdes som 

svårt och tungt. Det var cirka tre handledningstillfällen per termin.  

 

Pedagogerna berättar att de även fått lära sig så mycket av familjerna, om deras kultur, 

religion och hur det var att leva som flykting. Maja lyfter extra den insikt och kunskap hon 

fått om asylprocessen. Både Eva och Marie berättar att de fått större ödmjukhet inför livet. 

”Familjerna har lärt oss mycket! Jag tror att ju mer kunskap man har, desto mindre rädd blir 

man. Man måste skaffa sig kunskap”, säger Marie. Maria, Marie och Eva anser att den 
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kunskap de fått av familjerna kan de använda sig av, oavsett vad de arbetar med. De nämner 

alla erfarenheter som de fått av möten med familjer som varit. 

 

Märtha: Jag tycker det är intressant att få höra kvinnornas tankar om hur de såg på kvinnorna i Sverige när 

de anlände till Sverige. En mamma från Afghanistan berättade att hon tyckte det var härligt att se alla 

kvinnor som vistades utomhus, i en annan klädsel, de skrattade högt på gatorna och verkade ta plats.  

Maja: Det är så härligt att få ta del av mammornas tankar. 

Märtha: Ja, även om de får avslag, så har vi sått frön i kring det vi pratar om.  

Maja: Ja, de har fått tilltro till sig själva och fått med sig något i bagaget, något kvinnostärkande. 

Märtha: Och förhoppningsvis så hjälper det dem dit de också kommer. (Intervju 180903). 

 

 

Komptens hos pedagoger 

Fia, Eva, Maja och Marie anser att det är viktigt med en bra grundutbildning, en öppenhet och 

ett intresse för att vilja arbeta med utlandsfödda. Märtha, Margaretha, Maja och Bettan tycker 

det är viktigt att man hade erfarenhet och kunskap inom området. Kristina anser att kunskap 

ständigt måste fyllas på och för att kunna bemöta föräldrar på rätt sätt måste man ha kunskap 

om det land familjen kommer från. Fia och Maria menar att pedagoger måste ha kunskap, så 

att de exempelvis inser att ett barns reaktioner kan vara en stressupplevelse och inget som är 

onormalt i den situation som barnet befinner sig i. Maria påstår att den viktigaste grundtanken 

är att man bör ha vetskap och kunskap om att en del människor har varit med om hemska 

upplevelser och det måste man ha både respekt och förståelse för. ”Man måste vara lyhörd för 

deras behov och finnas där”, säger Maria. Fia beskriver att de som pedagoger har kunskap, 

men att man aldrig får sätta sig över någon, utan man ska gå in i detta arbete med respekt och 

ödmjukhet mot andra människor.  

 

Fia: Vi måste få till det så att det blir så bra som möjligt, så att den här familjen känner att jag respekterar 

dem till 100 %.  

Åsa: Kan du förklara det? 

Fia: Ja, om jag kommer till deras land på flykt, vill jag inte göra mig till osvensk. Jag har ju min kärna och 

min kultur. Det är det som är så intressant! Att människor kommer från olika delar av världen och ändå kan 

vi lära oss av varandra. Alltså deras utmaning är att acklimatisera sig, samtidigt som de ska ha kvar sin 

kärna.  Och att vi också får lära oss något i dessa möten! (Intervju, 180928). 

 

 

Pedagogerna delger att de lyssnat på föreläsningar om könsstympning, hedersrelaterat våld, 

Kustbevakningens föreläsning om räddningsarbetet på Medelhavet, samt hade de fått 

möjlighet att närvara vid Familjecentralskonferens som hade temat flyktingfamiljer. Några 

hade även deltagit i universitetskursen Nyanländas lärande. Pedagogerna beskriver att allt 

detta sammantaget varit viktigt och att de fick fortbildning allt eftersom de såg behoven.  

 

Rasism 

Marie beskriver att hon mött svenskar som tror att flyktingar får så mycket, när de i själva 

verket har det väldigt minimalt och bor på en mycket lite yta. I och med hembesöken så har 

hon sett hur familjer har det. Flera av pedagogerna antar att rasismen i samhället bygger på 

okunskap och rädsla. Maja och Märtha berättade att den rasism de har mött i samhället är 

genom att de ibland förväntas förklara och försvara hur migrationspolitiken i Sverige sköts. 
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Maja brukar förklara ”Att i Sverige arbetar man efter mänskliga rättigheter och att vi själva 

vill ha rätten att kunna fly och söka asyl i ett annat land, om det skulle bli krig här.”  

 

Samtliga pedagoger beskriver att rasism även finns bland besökarna. Det kunde gälla 

konflikter som de tagit med sig från sitt hemland, men även rasism kring olika folkgruppers 

värde. De hände att en del familjer inte ville umgås i verksamheten tillsammans med vissa 

folkgrupper. Pedagogerna förklarar att samvaron gjorde att de insåg till slut att ”de andra” var 

vanliga människor, fast de tillhörde ett annat folkslag. Fias, Maries och Evas upplevelse är att 

öppna förskolans verksamhet överbryggde rasism. En pedagog återger att det kunde komma 

en mamma som inte ville sitta bredvid en annan förälder, på grund av dennes hudfärg. ”Men 

så kunde hon inte hålla på. I de lokaler vi hade då var det väldigt trångt, så de blev tvungna att 

lära känna varandra. Till slut dog det där beteendet bort”, berättar pedagogen. Bettan och 

Margaretha berättar att föräldrar själva började samtala om att olika folkgrupper inte hade lika 

värde under föräldragrupperna. De säger båda att det var både utmanande och stimulerande att 

arbeta med detta. Märtha och Fia beskriver att barnen lärde sig av sina föräldrar, vilket visade 

sig genom att vissa barn inte ville sitta bredvid ett mörkhyat barn eller hålla det barnet i 

handen i en lek. Märtha berättar att hon kunde se att det fanns hierarkier och det var som 

tydligaste när det var som flest besökare från många länder. Hon kunde även se en acceptans 

hos vissa folkslag, att de ansågs som mindre värda i andras ögon. Denna acceptans har även 

Maria upplevt hos vissa folkslag. ”Det var som det var, det var accepterat. Det förvånade oss 

först”, säger hon. Maria beskriver att barn som tillhörde vissa folkgrupper kunde sitta och leka 

med en leksak. Utan föraning kunde andra föräldrar som ansågs sig ha högre värde, bara ta 

barnets leksak för att ge till sitt barn. Föräldrarna till barnet som blev utan leksak opponerade 

sig inte, utan accepterade att sitt barn blev utan leksak. Här fick pedagogerna kliva in och ge 

tillbaka leksaken, berättar Maria. Kristina klargör att ”Vi ska inte vara blåögda och tro att 

rasismen inte finns. Den måste vi arbeta med genom att se över miljön, skapa 

samarbetsaktiviteter och involvera både barn och föräldrar i detta.” Samtliga pedagoger 

beskriver detta arbete genom att de själva visar på allas lika värde, samt ser till att alla skulle 

få vara delaktiga i de aktiviteter som erbjuds. De ger andra exempel som att de ser till att 

välkomna och bekräfta alla besökare. Om någon familj ser ut att inte få delta i samtal, så 

bjuder pedagogerna in den familjen till konversationen för att visa på allas betydelsefullhet 

eller så ägnar sig pedagogerna extra tid till den familjen för att visa andra att de också var 

viktiga. De kunde även plocka ut två familjer som de hade observerat att det inte fanns en 

acceptans dem emellan, för att tillsammans med dem utföra något, som till exempel baka 

tillsammans med pedagogen.  

 

Mående och utvisningar 

Samtliga pedagoger berättar om familjers dåliga psykiska mående under asylprocessen, som 

visade sig som depressioner, oro och frustrationer. Många hade även fysiska besvär som ont i 

huvudet, magen och kroppen. Pedagogerna anser att en av anledningarna till familjers mående 

berodde på att de levde mellan känslor av hopp och förtvivlan i väntan på uppehållstillståndet. 

Pedagogerna berättar att Migrationsverket drar ned på ersättningen när en familj fått det tredje 

och sista avslaget, i väntan på utvisning. Detta gör att familjerna ställs inför en ytterligare 

utmaning, att hantera både en mindre ersättning och sorgen över ett avslag. När familjerna är i 
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denna situation är det inte alla som orkar komma till öppna förskolan. Men då känner vi till 

anledningen till varför de inte kommer, förklarar Maja och Märtha. Både Fia och Eva berättar 

att det ibland har funnits hotfulla situationer, där föräldrar mått psykiskt dåligt. Detta blev 

bättre med tydligare information. Samtliga pedagoger har mött familjeöden som berörde och 

de berättade om könsstympningar, våldtäkter på både vuxna och barn, kidnappningar, 

självmordsförsök, misshandel, bortgiften, hedersrelaterat våld, barn med 

uppgivenhetssyndrom och utvisningar. 

 

Utmaningar  

Märtha och Maja anser att integrering är något som tar tid och ibland måste familjer få ta små 

steg. ”Vi kan inte begära att de ska komma in i Sverige och bli svenska i och med att de kliver 

över gränsen. Det tar tid att få allt att falla på plats”, menar Märtha. Även övriga pedagoger 

beskriver samma sak, att familjerna måste få ”landa” först. Pedagogerna lyfter att hänsyn 

måste tas till familjers olika förutsättningar. Fia beskriver öppna förskolans verksamhet som 

en landningsbana, Märtha förklarar verksamheten som en bubbla. 

 

Märtha: Familjers bakgrunder ser olika ut, men ingen på flykt kommer till Sverige för att de tycker det är 

kul. Det är ingen charter de är ute på! Då får de landa i den här bubblan, i lugn och ro få börja med att känna 

sig trygga med oss och så får de ställa vilka frågor som helst. Här är alla nybörjare på språket och landet. 

(Intervju, 180903). 

 

Marie beskriver att det ibland kan vara svårt att veta om man når fram med informationen i 

föräldragrupperna. Hon tar upp exemplet att i Sverige har man rätt att välja sin partner. 

Marie: Någonting inom mig kan ändå känna att det är ju inte riktigt så de tänker. Jag tror inte bara för att vi 

informerar, så kommer de att ändra uppfattning. Även om de säger att de håller med, så är jag inte så säker 

på det. Det kan jag tycka är en utmaning, samtidigt som jag inte kan göra mer än att samtala om det.” 

(Intervju, 180924).  

 

Både Marie och Eva berättar att föräldrar informerat dem om att de blivit bortgifta som barn 

och att det inte ses som ovanligt i deras ögon. Maria menar att det kan vara svårt för dem att 

tänka om, något som de blivit upplärda sedan barnsben. ”Men vi kan kanske ändra 

förutsättningarna för deras barn, så att de själva får möjlighet att välja sin partner”, säger 

Maria. Maja och Märtha upplever istället att de till stor del nått fram i dessa samtal. ”Där kan 

jag känna att vi har brutit kulturbarriärer, att vi arbetar kvinnostärkande”, säger Maja. Frågor 

som de brukade samtala kring var hur föräldrar tänkte sig framtiden för sina barn. Ska barnen 

få välja sin partner själva? Vill föräldrarna uppfostra barnen på samma sätt som de själva blev 

uppfostrade? Maja berättar att de flesta säger att de vill att deras barn själva ska få välja 

partner när de blir vuxna. 

 

Tolkar 

Maria och Eva lyfter att det kan vara problem med tolkar. Det har hänt att det kommit fram att 

tolkar inte översätter den information som ges, utan istället ger sin syn på det som 

informerats. Vid några tillfällen har även tolkar förmedlat information vidare till pedagogerna 
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eller andra, sådant som föräldrar sagt i förtroende till tolken. Maria förklarade förklarar detta 

med att för en del tolkar som själva är uppvuxna i klansamhällen, så går detta före 

tolksekretessen. Detta innebär att i ett klansamhälle, så är det deras egna regler som gäller 

först. Båda lyfter att det är viktigt att använda sig av telefontolkar, samt att inte uppge några 

namn för att minimera denna risk. Samtliga pedagoger beskriver att tolkar användes endast 

vid svåra samtal.  

 

Analys kompetens hos pedagoger 

För att kunna göra ett bra bemötande till familjerna verkar pedagogerna samstämmiga kring 

vikten av att ha kunskap om flyktingars situation. Pedagogerna själva lyfter både handledning, 

verksamhetsmöten, kurser och föreläsningar som betydelsefullt för deras arbete. Lahdenperä 

(2004) beskriver vikten av att pedagoger ska ha en öppenhet för andra kulturer och 

erfarenheter, vilket verkar stämma med pedagogernas ord som kunskap, respekt, intressen och 

öppenhet. Gustafsson och Lindberg (2016) anser att kunskap inom området är viktigt för att 

kunna hantera alla eventualiteter som kan uppkomma. Lunneblad (2013) redogör för att läkare 

och psykologer har influerat den kunskap och de teorier i den tidigare forskningen på 

nyanlända barn, då den inriktats på trauman och svåra upplevelser. Även pedagogerna lyfter 

vikten av att ha kunskap inom detta område. Då handledningen utfördes av en psykolog, 

skulle detta kunna förstärka den medicinska och psykologiska synen. Lunneblad (2013) 

menar att istället borde fokus läggas på en bredare forskningsöversikt kring 

migrationssituationen istället.   

 

Pedagogerna beskriver att de inte besitter all kunskap, utan lyfter också vad de har lärt sig av 

familjerna och vilken personlig vinst det också varit för några av dem. Mellan familjer och 

pedagoger finns en interaktion, där de utbyter erfarenheter, drar nytta av varandra, samt ger 

varandra nya insikter. Genom detta förhållningssätt och arbetssätt synliggörs och respekteras 

olika kulturer, vilket tyder på en strävan mot interkulturell pedagogik och interkulturellt 

förhållningssätt, vilket både Lunneblad (2013) och Lahdenperä (2004) redogör för. Ett 

interkulturellt arbetssätt verkar vara en lärprocess som kräver kunskap, tid och engagemang. 

Pedagogerna visar på en öppenhet och ett intresse för olika kulturer, samtidigt som de bygger 

relationer med besökarna för att lära mer av varandra.  

 

Analys rasism 

Pedagogerna berättade om den synliga rasismen som de kunde uppleva bland besökarna och 

hur de arbetade mot detta. Några av pedagogerna beskriver också den acceptans det finns i 

olika folkgrupper att vara mindre värd. Jag tänker mig att den synliga rasismen är en sak att 

arbeta mot, men den dolda rasismen måste vara en stor utmaning i det arbetet, när det också 

finns en acceptans hos vissa besökare. Lahdenperä (2004) redogör för att pedagoger måste ha 

kunskap om fördomar och rasism, hos både sig själva och andra, för att detta inte ska 

överföras i förskolor. Lorentz (2009) beskriver att med den interkulturella kompetensen finns 

kunskapen och förmågan att skapa ömsesidig kommunikation mellan personer från olika 

kulturella sammanhang. Men för att komma åt den dolda rasismen, måste först en 

medvetenhet finnas om rasismen, samt en kulturkompetens för ett förebyggande 
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förhållningssätt. Att inte ha ett gemensamt språk eller någorlunda samma kultur, kan ses som 

en utmaning. 

 

 

DISKUSSION 

 

Syftet med studien var och utveckla kunskap om de undersökta öppna förskolornas riktade 

och pedagogiska arbete med inkludering av asylsökande barnfamiljer. Underlag insamlades i 

intervjuer med 12 informanter, varav nio pedagoger och tre asylsökande föräldrar på öppna 

förskolorna i en kommun. Kompletterande data om öppna förskolorna i den berörda 

kommunen insamlades i olika dokument och från kommunens hemsida. Intervjustudiens 

resultat tyder på att studiens pedagoger försöker utveckla strategier och förhållningssätt för att 

möta olika behov hos både familjer och pedagoger. Resultaten tyder också på att de tre 

medverkande föräldrarna anser att öppna förskolan varit viktig för den sociala gemenskapen, 

samt att verksamheten varit en länk till det svenska samhället.  Diskussionen är i det följande 

upplagd utifrån forskningsfrågorna. 

 

Vad innehåller och hur genomförs det pedagogiska inkluderingsarbetet med de 

asylsökande familjerna?  

Aviseringarna är en förutsättning för pedagogerna att få kontakt med den asylsökande 

barnfamiljen. Utan ett samarbete mellan Migrationsverket och kommunen, skulle målgruppen 

inte vara lika lätt att nå. Samarbete är något som Skolverket (2000) beskriver att öppna 

förskolor ska bedriva, tillsammans med andra verksamheter som arbetar nära barn. Öppna 

förskolornas hembesök och riktade arbete kan vara den mest betydelsefulla delen i deras 

verksamhet för att etablera kontakt och få familjer att känna sig välkomna.  

 

Pedagogerna lägger stor vikt vid att ha ett familjeperspektiv på den pedagogiska 

verksamheten, då verksamheten riktar sig lika mycket till barnen som deras föräldrar. Detta 

ses av pedagogerna som en trygghetsfaktor för familjen, samt positivt av föräldrarna. En 

intressant aspekt är utifrån STOP-modellen (Gustafsson och Lindberg, 2016). Öppna 

förskolorna nämner den inte alls, utan de redogör för sin trestegsmodell. Men utifrån det som 

pedagogerna beskriver i resultatet, så har de ett arbetssätt som passar in på STOP-modellen. 

Öppna förskolorna bedriver en pedagogisk verksamhet som ska sträva efter att ge familjer en 

grundtrygghet, samt ge en meningsfull sysselsättning, vilket S står för. Att ge barn och 

föräldrar tid att samtala om sina erfarenheter, vilket T står för. Det ges möjlighet till styrd lek, 

fri lek och bearbetning för både barn och föräldrar, vilket O symboliserar. Föräldraskapsstöd 

ges på olika sätt, vilket P står för. En slutsats här är att verksamhetens arbete överensstämmer 

med Stop-modellen som är forskningsbaserad, utan att de själva verkar ha kunskap om den. 

Pedagogerna har utvecklat ett arbetssätt som utgår från aktuell forskning. En bidragande del i 

detta kan vara de verksamhetsmöten, den handledning och den kompetensutveckling som 

pedagogerna beskriver som betydelsefulla.     
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Föräldragrupper erbjuds till samtliga föräldrar. Pedagogerna beskriver att vissa föräldrar hade 

anknytningsproblem, men att detta kunde överbryggas både under öppettid och i 

föräldragrupper. En god anknytning mellan barn och föräldrar är en grundsten för att barnet 

ska tryggt utforska sin omgivning, enligt Bowlby (1951). Bath´s (2015) modell, 

traumamedveten omsorg, kan med hjälp av pedagogers kunskap kring anknytningens 

betydelse stärka föräldrars och barns relation. Genom pedagogernas kunskap i 

spädbarnsmassage och psykologens handledning kring anknytningsmönster, fanns en 

förkunskap till att möta och stödja familjer som behövde stöttning i anknytningen. Föräldrar 

bjöds även in till föräldragrupper med olika teman, för att tillsammans samtala kring både det 

som pedagoger och föräldrar ansåg vara viktigt. Föräldraskapsstöd ska enligt regeringens 

nationella strategi ges till alla föräldrar (Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd, 

2018) och här fyller öppna förskolan en betydelsefull funktion, då familjerna annars skulle ha 

stått utan föräldragruppsverksamhet.   

 

En annan slutsats som kan dras i den här studien är att pedagogerna har en positiv attityd till 

olika modersmål. Öppna förskolorna är en flerspråkig miljö och pedagogerna beskriver olika 

metoder för att kommunicera med besökarna. Sånger och sagor verkar ha en central del i den 

pedagogiska verksamheten. Björk-Willén med kollegor (2013) beskriver att när det finns 

begränsningar i språket, så kommunicerar man genom fysiska handlingar och liknande, men 

att detta har en begränsad möjlighet. Utifrån både pedagogernas och föräldrarnas utsagor 

tolkar jag det som att det kan vara så att melodier, rytmer, rekvisita och lekfullhet skapar ett 

positivt sätt att lära ett nytt språk. Pedagogerna beskriver också att föräldrar hjälper varandra 

med översättningar, vilket kan ses som en form av ett kooperativt lärande.   

 

Pedagogerna beskriver barns behov av att få både öva på lek och bearbeta krigserfarenheter 

genom lek. De belyser vikten av att vara tillåtande, samtidigt som de hittar en form för 

bearbetning i miljön. Leken finns även belyst i några forskningsstudier (Kultti, 2014; Björk-

Willén et al., 2015). De anser att pedagogers kunskap kring att avläsa lek är en viktig del för 

att få den att utvecklas. Knutsdotter Olofsson (2003) redogör för att det finns många olika 

orsaker till att barn inte har förmågan att leka, men författaren ser bristen på trygghet som en 

av anledningarna. Även Folkman och Svedin (2003) redogör för att pedagoger måste bjuda in 

till lek, för att få barn att komma igång i sin lekutveckling. Här visar pedagogerna en 

acceptans och förståelse för krigslekens betydelse och bearbetning, genom att utforma en 

tillåtande och trygg miljö. Samtidigt som de hittar en balans genom att vara tillåtande, 

inbjuder pedagogerna också till en annan sorts lek när leken går överstyr. 

 

Lunneblad (2017) kategoriserar tre olika synsätt som pedagoger i förskolan kan ha i arbetet 

med flyktingfamiljer, som alla tre till viss del överensstämmer med resultatet i denna studie. I 

det första synsättet tas det hänsyn till familjernas flyktupplevelser, vilket öppna förskolorna 

gör. Enligt resultatet beskriver pedagogerna verksamheten som en landningsbana och en 

mötesplats för familjer med liknande erfarenheter. Pedagogerna visar empati för det som har 

varit och de försöker stötta, men utan att ta över föräldrarollen. I det andra synsättet redogör 

Lunneblad för att pedagogerna hade en tydlig roll med att visa på förskolans normer och 

regler, genom att använda konsekvenser. I öppna förskolan finns en öppen dialog kring de 
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normer och regler som finns i Sverige. Pedagogerna har en förklarande roll, samtidigt som det 

finns en öppenhet för föräldrars erfarenheter och synpunkter. Utan förklaringar är det svårt att 

anpassa sig till allt som är nytt för familjerna. Konsekvenserna kommer istället från samhället, 

exempelvis att de går miste om sin läkartid om de inte håller tiden. I det tredje synsättet 

arbetade pedagoger enligt Lunneblad med så få normer som möjligt, för att ge familjer tid till 

acklimatisering. Pedagogerna på öppna förskolorna arbetar efter att få familjer att känna sig 

välkomna, samt att det finns en förståelse och en acceptans för att acklimatisering tar tid. 

Pedagogerna försöker anpassa den pedagogiska verksamheten, för att möta upp på både barns 

och föräldrars behov. Att pedagoger ska verka för en tillitsfull, varm och förstående relation 

till familjerna, tror jag har en stor betydelse för att familjerna ska känna sig inkluderade.  

 

En utvecklingsfaktor skulle kunna vara ett utökat samarbete med annan pedagogisk 

verksamhet. För att möjliggöra detta påtalar Sundqvist och Lönnkvist (2016) att det behövs en 

välfungerande samverkan och samsyn mellan olika professioner för att skapa en god 

inkludering. Här gäller att de samverkande parter i första hand har en positiv vilja, samt fokus 

på möjligheterna och fördelarna, istället för svårigheterna. Med andra aktörer fanns ett 

samarbete, som familjecentral, förskola, förskoleklass och Migrationsverket, vilket Skolverket 

(2000) förespråkar.  

 

Vilka är föräldrarnas erfarenheter av inkluderingsarbetet? 

Då pedagogerna var de som valde och tillfrågade föräldrarna om deras deltagande, så kan det 

ses med en kritisk blick att endast positiva föräldrar deltog. Men eftersom det fanns tillgång 

till den föräldrautvärdering som gjordes 2017, så går det att utläsa att det är ett stort antal 

föräldrar som var nöjda med öppna förskolans verksamhet. 

 

Samtliga föräldrainformanter uppskattade den första kontakten med öppna förskolan. De 

lyfter den sociala gemenskapen och att få träffa andra familjer som har en förförståelse kring 

både flykt och asylprocess som positivt. Nilholm (2006) förklarar att känslan av inkludering 

hör ihop med ett socialt sammanhang. Författaren beskriver även inkluderingsarbetet som en 

process, vilket öppna förskolans arbete skulle kunna ses som. Med den flyktingström som var, 

öppnade kommunen nya öppna förskolor för att kunna rikta sin verksamhet mot en målgrupp, 

vilket stämmer överens med det Skolverket (2000) beskriver att öppna förskolor kan göra. 

Ahlberg (2013) anser att vid ett inkluderingsarbete ska en verksamhet göra både system- och 

organisationsändringar för att kunna ta emot alla olika behov, vilket denna kommun gjorde. 

Att familjer får möta och samtala med andra som har liknande upplevelser, kan ses som en 

bearbetning. En slutsats är att verksamheten verkar ge besökarna en tillhörighetskänsla och de 

beskriver ingen upplevelse av att känna utanförskap i verksamheten. Snarare så beskriver de 

en nära kontakt med pedagogerna i verksamheten, en familjekänsla.   

 

Alla föräldrainformanter beskriver föräldragrupperna som betydelsefulla och att de kan 

komma till pedagogerna för att få information kring olika frågor. Detta stämmer med det som 

Angel och Hjern (2004) beskriver att pedagoger kan verka som en brobyggare mellan 

familjen och samhället. Angel och Hjern (2004), Waldehorn (2007) och Broberg med 
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kollegor (2012) beskriver att pedagoger behöver ha insikt i att det svenska barnperspektivet är 

ett av flera. Författarna redogör för vikten av att utgå från föräldrarnas världsbild för att skapa 

en relation, där gemensam reflektion kan skapa utbyte av tankar och funderingar. Att nå ut till 

föräldragrupper av olika slag är något som också Skolverket (2000) beskriver är en del av 

öppna förskolans arbete. Föräldragruppsarbetet faller också väl in under regeringens 

nationella strategi för stärkt föräldraskapsstöd. Öppna förskolorna arbetar för ett välkomnande 

klimat, där pedagoger och föräldrar tillsammans fyller en funktion när de samtalar om likheter 

och olikheter. Genom arbetet med en öppen flervägskommunikation, har både verksamheten 

och föräldrarna haft nytta av varandra genom de erfarenheter som har utbytts.  

  

Vad anser pedagoger vara betydelsefullt respektive utmanande i mottagandet av 

asylsökande barn och deras föräldrar? 

Eftersom en flykt är en omvälvande upplevelse, är det bra som mottagande pedagog att ha 

kunskap i ämnet. Pedagogerna lyfter kunskap, intresse, öppenhet som viktiga parametrar i 

deras arbete. Om vi aldrig själva varit på flykt från krig, så känner vi inte till den exakta 

upplevelsen. Men genom att tänka oss in i flyktingens situation, kan vi ana en del av deras 

verklighet. Det står inte i Skolverket (2000) eller i Lpfö 98 (Skolverket 2016) att vi ska 

uppfostra föräldrar. Däremot ska pedagoger kunna förmedla en värdegrund som förtydligas i 

nära samarbete med föräldrarna, där de bemöts jämlikt och med respekt. Öppna förskolan är 

en mötesplats där olika kulturer möts och där finns en möjlighet att skapa en grund för 

föräldrasamverkan, vilket Skolverket (2000) framhåller. Därför är det viktigt att inte utgå från 

våra egna förutfattade meningar i livet, vår svenska norm, när vi möter människor från andra 

kulturer. Pedagoger bör ha en medvetenhet om att vi alla är våra egna kulturbärare, oavsett 

kultur. 

 

Samtliga pedagoger beskriver verksamhetsmöten och handledning som bra tillfällen att lyfta 

aktuella frågeställningar. De lyfter också föreläsningar som passar in i deras verksamhet som 

betydelsefulla för att få mer kunskap. Angel och Hjern (2004), Elmeroth och Häge (2016) och 

Gustafsson och Lindberg (2016) menar att handledning och samtal mellan kollegor är viktigt 

för att kunna hålla den professionella yrkesrollen, samt anser Gustafsson och Lindberg (2016) 

att passande utbildningar är en förutsättning. En slutsats här är att både verksamhetsmöten och 

handledning fyller en viktig funktion, där någons utmaning lyfts och lösningar kan utmynna i 

viktig kunskap för samtliga. En form av kommunikativ process, där pedagogers olika 

erfarenheter blir till reflekterande samtal för ökad kunskap. 

 

Pedagogerna kunde märka av olika sorters rasism mellan besökarna och några av dem hade 

också uppmärksammat att barnen tog efter föräldrars beteenden i detta. Om pedagoger lyckas 

bryta rasistiska mönster hos föräldrarna, kan det föras över till barnen. Lpfö 98 (Skolverket, 

2016) redogör för att med den mängd människor som rör sig över nationsgränserna, så skapas 

en kulturell mångfald i förskolan. Barns olika kulturarv ska medvetandegöras och detta kan 

bidra till att barn utvecklar både förståelse och empati för olikheter, enligt Lpfö 98 

(Skolverket, 2016). Lunneblad (2013) visar istället att de olika kulturella skillnaderna inte får 

något större utrymme i förskolorna. Lahdenperä (2004) redogör för att kunskap måste finnas 

hos pedagoger kring hur kulturella faktorer påverkar, för att motverka rasismen. I öppna 
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förskolorna finns en möjlighet för både barn och föräldrar med olika kulturella bakgrunder, 

värderingar och erfarenheter, att lära tillsammans om jämlikhet, demokrati och empati. När 

pedagogerna står upp för allas lika värde inför besökarna, kan det förhoppningsvis starta 

reflekterande tankar.  

   

Jag tycker mig utläsa att öppna förskolorna har en blandning av Ahlbergs (2013) 

specialpedagogiska perspektiv. Dels Individperspektivet, där individen är bäraren av sin 

problematik. I det här fallet kan flyktingstatusen ses som en psykologisk svårighet, vilket 

pedagogerna också beskriver flertalet gånger. Även Elmeroth och Häge (2016) anser att barn 

med dessa upplevelser har specifika behov som måste tillgodoses. Men främst menar jag att 

det handlar om Samhälls- och strukturperspektivet. I detta perspektiv är inkludering och 

likvärdighet i fokus och samhällets verksamheter ska anpassas till de aktuella behoven. 

Samhällets övergripande ambition om inkludering och likvärdighet väcker härvidlag flera 

frågor: Finns det en tillräcklig kunskap i samhället kring mottagandet och behoven hos 

flyktingfamiljer? Vilken form är en bra mottagande verksamhet för de asylsökande 

familjerna? Vad behöver flyktingar göra för att anpassa sig för att komma in i det svenska 

samhället och bli accepterade? Hur kan mottaganade verksamheter underlätta denna process? 

Nilholm (2006) beskriver ordet inkludering som en process. Öppna förskolornas arbete skulle 

kunna ses som en del av denna process, som en av vägarna till att underlätta inkluderingen för 

de asylsökande familjerna. Även Ahlberg (2013) och Sundqvist och Lönnkvist (2016) 

förklaring till begreppet inkludering är att en verksamhet anpassas till olika individers behov, 

vilket stämmer väl överens med det som kommer fram i resultatet. UNESCO anser att 

verksamheters arbetssätt måste utvecklas för att passa alla individuella behov, vilket skulle 

skapa en grund för ett jämlikt samhälle. I den bästa av världar borde samhället kunna ta emot 

den variation av behov som kan uppkomma. Men pedagoger redogjorde för att öppna 

förskolorna var länken mellan samhället och familjerna, då samhället inte är tillräckligt 

förberedda för att ta emot flyktingar. Detta visade sig också genom att föräldrar kom tillbaka 

till verksamheten, för att få stöttning. I den här kommunen har öppna förskolor med riktad 

verksamhet byggts upp utifrån behoven.   

 

Övergripande slutsatser 

En slutsats är att familjer kan använda den riktade öppna förskolan för att hitta en gemenskap 

med andra familjer i samma situation. Det finns en möjlighet för lärande och rådgivning till 

dem som så önskar. Familjer aktiveras tillsammans, hjälper och lär av varandra. Den riktade 

formen med att nå både asylsökande barn och deras föräldrar fyller sin funktion.  

 

En annan slutsats är att det inte är en enkel uppgift att arbeta interkulturellt och dessa öppna 

förskolor har påbörjat denna process. Idag står mestadels pedagogerna för den svenska 

interaktionen. Det saknas mer av de svenskfödda familjernas involvering, för att få till ett mer 

interkulturellt arbetssätt.  

 

Pedagogerna arbetar för en öppenhet och ett intresse kring olika erfarenheter och kulturer. 

Kulturkrockar kommer alltid att uppkomma när olika kulturer möts, men genom att pedagoger 

har ett interkulturellt förhållningssätt, kan dessa reduceras.  
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En viktig slutsats är att öppna förskolornas arbete tillsammans med både barn och föräldrar är 

en vinst för samtliga parter. Pedagogerna har ett familjeperspektiv på inkluderingen, istället 

för ett barnperspektiv. Ett barns viktigaste sammanhang är deras familj. Genom att se till att 

föräldrarna mår bra, så spiller detta över till barnen. Detta kan ses som en investering. Öppna 

förskolans riktade verksamhet kan vara en av vägarna för att motverka utanförskap. 

Samarbete mellan olika verksamheter och myndigheter är en styrka, som gynnar både 

verksamheter, familjer och i slutändan samhället. 

 

Förslag till fortsatt forskning  

Det skulle vara intressant att få ta del av en forskningsöversikt över det flyktingmottagande 

som varit under de senaste åren i Sverige. Vilken samlad forskning finns det på mottagande 

och då inte bara ur exempelvis ett psykologiskt perspektiv, utan även från ett samhälleligt 

helhetsperspektiv?  Vilka sätt har fallit väl ut från flyktingarnas sida? Omgående bör det 

finnas en beredskap kring detta arbete, då flyktingströmmen enligt United Nations High 

Commissioner for Refugees (UNCHR, 2018) ständigt ökar. Med mer forskning på området 

kan kommuner komma stå bättre rustade inför nästa flyktingström, för att skapa ett 

framgångsrikt inkluderingsklimat. 
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“Let´s raise children who won´t have to recover from their childhoods.” 

Pam Leo 
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Missiv      Bilaga 1. 

Hej! 

Du som får detta brev arbetar eller har arbetat inom Öppen förskola.  

 

Jag läser nu sista terminen på Specialpedagogutbildningen, avancerad nivå vid Umeå universitet och 

har påbörjat mitt examensarbete, vilket jag har valt ska handla om de asylsökande barnen 0-6 år och 

deras föräldrar.  

 

Sverige har tagit emot många flyktingar och många barn slussas in på vanliga förskolor, utan att vi vet 

mycket om deras bakgrund och eventuella trauman. Jag vill beskriva hur en kommun som har tagit 

emot ett stort antal flyktingar, har valt att erbjuda familjer riktad öppen förskoleverksamhet i första 

hand, för att nå både föräldrar och barn.  

 

Syftet är att utveckla kunskap om öppna förskolans riktade arbete med asylsökande barnfamiljer. Detta 

genom att lyfta fram pedagogers unika mångfasetterade roll, samt föräldrars upplevelser och 

erfarenheter av verksamheten. 

 

För att kunna genomföra denna studie hoppas jag att Du med dina betydelsefulla erfarenheter och 

upplevelser kring Öppna förskolans integrationsarbete, vill dela med dig i en personlig intervju som 

beräknas ta 45-60 minuter. Denna bör ske under september 2018.  

Det är viktigt att intervjun kan ske ostört, på en tid och plats du bestämmer eller på mitt kontor. 

Intervjufrågorna kommer att skickas ut i förväg. Jag har önskemål om att kunna spela in intervjun för 

att inget skall missas. 

 

I studien tar jag hänsyn till de Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som finns. Det innebär att 

intervjuen är frivillig och du har möjlighet att avbryta din medverkan när som helst utan motivering. 

Svaren kommer att behandlas konfidentiellt och det insamlade materialet kommer enbart användas i 

denna forskning. Råmaterial är det enbart jag som kommer att ha tillgång till och detta kommer efter 

bearbetning att makuleras. När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att finnas 

tillgängligt i en databas vid Umeå Universitet.  

 

Föräldrars upplevelser och erfarenheter är en viktig del i detta examensarbete och jag ser er som en 

möjlig partner i detta. Om ni har möjlighet att skapa kontakt med föräldrar som är villiga att delta i en 

intervju, så vore jag tacksam. Dessa behöver inte gå i verksamheten idag, men finnas tillgängliga i 

närområdet. Ett önskemål är dock att de kan behärska svenska eller engelska, då jag troligtvis inte 

kommer att ha tillgång till auktoriserad tolk. Även deras intervjuer kommer att behandlas utifrån 

Vetenskapliga forskningsetiska principer som tidigare beskrivits. 

 

Med detta brev frågar jag om Du vill delta i denna studie? Svar önskas senast den 27/8 via mail, sms, 

Messenger eller genom ett samtal. 

För eventuella frågor, kontakta mig. 

Jag ser fram emot att höra av dig! 

 

Tack på förhand för din medverkan!  

Hälsningar, Åsa Jernström, privat mobil: 070-xx xx xxx eller via mail asa.jernstrom@xxx.se 

  

mailto:asa.jernstrom@xxx.se


 
 

Intervjuguide     Bilaga 2. 

 

Frågor till pedagoger 

Eftersom intervjun ska vara avidentifierad, vilket namn vill du ha i rapporten? 

Vilken utbildning har du? Gymnasienivå/Universitet/högskola/vidareutbildningar.  

Hur länge har du arbetat som pedagog? 

Vilken är din ålder (på ett ungefär)?  

 

Beskrivning och genomförande 

Hur skulle du förklara er öppna förskolas grundverksverksamhet för någon som inte känner  

till den? 

Varför vänder sig verksamheten till både barn och föräldrar? 

Vilka arbetssätt har du/ni för att komma över ev. språkbarriärer då det kan finnas många   

olika språk i verksamheten? 

Hur arbetar ni med flerspråkighet? 

Fördelar och nackdelar med att verksamheten är riktad? 

En del kanske skulle se det som att verksamheten är segregerad. Hur skulle du kommentera   

det? 

Hur ser en eventuell övergång till vanlig förskola/förskoleklass ut? 

På vilka sätt kan öppna förskolan bidra till både barn och föräldrars integration till det    

svenska samhället? 

 

Utmaningar och utvecklingsområden 

Har ni som pedagoger upplevt rasism inom/utanför verksamheten? Beskriv i så fall. 

Om du har erfarenhet från att arbeta i vanlig förskola, hur skulle du jämföra arbetet med 

flyktingbarn? Är det en skillnad och varför? 

Vilka behov har du som pedagog uppmärksammat att barn och deras föräldrar har, som har 

upplevt krig och flykt? Ge exempel. 

Upplever du att du har tillräcklig kompetens och kunnande för att ta emot både föräldrar och 

barn som upplevt krig och flykt? Tagit del av utbildningar, föreläsningar o.s.v.? 

Vilken kompetens behöver man som pedagog, anser du? 

Då du möter barn och föräldrar som har trauman eller svårigheter kring det som varit, vad kan 

verksamheten bistå med? 

Påverkas ert arbetssätt om/när det kommer in traumatiserade barn och föräldrar i  

verksamheten? På vilket sätt? 

Vilket stöd kan du som pedagog få i just detta arbete? 

Vad tror du är det viktigaste som pedagog att tänka på i arbetet med asylsökande barn där de 

har upplevt krig och flykt? 

Utifrån den erfarenhet du har i denna verksamhet, vad ser du som de största utmaningarna i 

verksamheten? 

Vilka kan lösningarna vara på dessa utmaningar? 

Vilka utvecklingsområden kan du se att det finns i verksamheten? 

Vad kan du/ni göra för att utveckla verksamheten vidare? 

 



 
 

Föräldrasamarbete 

Har ni kunnat ta reda på vad verksamheten betytt för besökarna? I så fall på vilket sätt? Vad 

har ni i så fall fått reda på? 

Är verksamheten välbesökt eller kommer familjer sporadiskt? 

Verksamheten är frivillig, vad kan anledningen vara till att en familj inte besöker  

verksamheten?  

Hur kan ni fånga upp dem som är svåra att nå? 

 

Råd till andra 

Vilka råd skulle du ge till en annan pedagog som arbetar med nyanlända familjer? 

Har du något/några fall som berör dig extra mycket och som du kan berätta avidentifierat och 

kort om? 

 

Övrigt 

Är det något annat som du skulle vilja tillägga, som du tycker är viktigt att komma andra till 

handa kring detta ämne? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Information till föräldrar som besökt den öppna förskolan  Bilaga 3. 

 

Jag studerar till specialpedagog vid Umeå universitet och har till uppgift att skriva ett 

examensarbete, vilken kommer att handla om öppna förskolans arbete. Jag är intresserad av 

att ta del av pedagoger och föräldrars upplevelser och erfarenheter av verksamheten. När 

uppsatsen är klar, så kommer den finnas tillgänglig på internet. 

 

Som förskollärare sedan många år tillbaka, har jag bland annat träffat många barnfamiljer som 

kommit till Sverige, på flykt från krig och förföljelse. Jag har sett hur detta påverkar både 

barn och föräldrar och jag har förståelse för att det tar tid att bearbeta allt som hänt och att det 

tar tid att acklimatisera sig i sitt nya hemland. 

 

Med mitt examensarbete vill jag att din röst som förälder skall göras hörd. Just dina 

upplevelser är värdefulla och viktiga för andra att ta del av, för att kunna förstå andra familjer 

som är i liknande situation. 

 

I studien tar jag hänsyn till de Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som finns. Det 

innebär att intervjuen är frivillig och du har möjlighet att avbryta din medverkan när som helst 

utan motivering. Svaren kommer att behandlas konfidentiellt och det insamlade materialet 

kommer enbart användas i denna forskning. Råmaterial är det enbart jag som kommer att ha 

tillgång till och detta kommer efter bearbetning att makuleras. Examensarbetet kan komma att 

publiceras på internet.  

 

Jag vet att en del saker kan vara svåra att berätta om, så du väljer själv vad du vill berätta. Du 

har möjlighet att få ta del av frågorna innan. Intervjun kan hållas på svenska eller engelska. 

 

Jag hoppas att du vill göra din röst hörd! 

 

Datum för intervju: _______________________________  Klockan: ___________________ 

Plats: ______________________________________________________________________ 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning 

Åsa Jernström, mail: asa.jernstrom@xxx.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:asa.jernstrom@xxx.se


 
 

Intervjufrågor till föräldrar som besökt den öppna förskolan      Bilaga 4. 

 

Bakgrundsfakta  

Vilket namn vill du ha i min text (för att få vara anonym)? 

Vilken världsdel kommer du ifrån?  

Vilka språk talar du? 

Ungefär, hur gammal är du? 

Antal barn, ålder på dessa? 

Kan du beskriva hur ni levde i ditt hemland? 

Gick du i skolan som barn? I så fall hur många år? 

Hade du utbildat dig i ett yrke i ditt hemland? I så fall till vad? 

 

Flykten 

Vad var det som avgjorde att du/ni flydde? 

Hur flydde du/ni till Sverige?  

Vill du berätta något om flykten?  

Om ditt/dina barn var med på flykten, vilka var svårigheterna? 

Om det var ett val, varför valde du/ni att komma till Sverige? 

Vad visste du om Sverige innan ni kom hit? 

 

Ankomsten 

Vad hände när ni kom till Sverige? Till vilken stad kom ni? 

Vilket mottagande fick ni? Hur upplevde du det?  

Hur upplever du att du har blivit mottagen i det svenska samhället? 

Hur länge var du/ni i Sverige innan ni kom till nuvarande kommun? 

Vad upplevde du var svårast med att komma till Sverige? 

Hade ni någon släkt i Sverige sedan tidigare? 

Hur fick ni bo? 

 

Asylprocessen 

Det tar olika lång tid för personer att få svar på Migrationsverkets beslut om 

uppehållstillstånd. Hur länge fick du vänta eller väntar du än? 

Hur mår/mådde ni i väntan på beslutet? 

Du och ditt/dina barn har besökt öppna förskolan. Vad tycker du om den verksamheten? 

Vad tror du ditt barn tycker/tyckte om verksamheten? 

Hur ofta har ni besökt verksamheten? 

Har pedagogerna gett dig hjälp och stöd när du har behövt? På vilket sätt? 

Har verksamheten hjälpt dig att förstå hur det fungerar i Sverige? På vilket sätt? 

Har du deltagit i någon föräldragruppverksamhet på öppna förskolan?  

Hur har öppna förskolan arbetat för att lära er svenska? 

Vad har du upplevt som annorlunda här i Sverige, jämfört med hur det är i ditt hemland? 

 

Vad tänker du kan vara mest avgörande för att komma in i det svenska samhället?  

Är det något som du vill berätta om öppna förskolornas verksamhet, som jag inte frågat? 


