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Abstrakt

Syftet med den här studien var att beskriva förskollärares uppfattningar om mottagande av
nyanlända barn. För att besvara syftet formulerades två frågeställningar gällande viktiga
kompetenser i mötet med det nyanlända barnet samt rutiner och förutsättningar för mottagandet.
Frågeställningarna blev utgångspunkt för halvstrukturerade livsvärldsintervjuer med fem
förskollärare i Luleå kommun. Kvalitativa intervjuer passade bra ihop med vår metodologiska
utgångspunkt, vilken var livsvärldsfenomenologin. Genom analytiska jämförelser med hjälp av
samstämmighets- och olikhetsmetoden kom vi fram till resultatet i form av sju olika teman vilka
tillsammans besvarade frågeställningarna. Ett interkulturellt förhållningssätt blev framträdande som
en förutsättning för barnets dubbla identitetsskapande. Förskollärarna i studien lade även stor vikt
vid trygghet både för barn och föräldrar. Att bemöta ett flerspråkigt barn visade sig vara mer
komplext än vad vi hade förväntat oss då resultatets sju teman överlappar varandra. 

Nyckelord: förskola, identitet, interkulturellt förhållningssätt, nyanlända, trygghet 



Förord 

Tack till alla förskollärare som tog sig tid att berätta om sina erfarenheter
och uppfattningar kring mottagandet av nyanlända barn. Hoppas även att vi
kan ge er lite ny kunskap i och med den här uppsatsen. 

Vi vill även tacka Josette Kobylak vid Flerspråkscentrum. Det känns skönt
att det finns en erfaren person att vända sig till när vi behöver råd och stöd i
vår kommande yrkesprofession. 

Ett extra stort tack till Lisbeth Åström som under flera år, med ett brinnande
engagemang, arbetade för att nyanlända barn med familjer skulle få en trygg
och bra start i Luleå. Vi bär med oss din berättelse och förstår att vi inte
förstår, därför ska vi vara genuint intresserade och aldrig sluta fråga!

Ett sista tack går till vår handledare Steffan Lind, som har fått oss att
behålla momentum genom hela arbetet. 

Tack!

/ Mia & Joanna
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1 Inledning 

Läroplan för förskolan (Lpfö 98), Skolverket (2011) framhåller att ”förskolan ska ta hänsyn till att
barn lever i olika livsmiljöer och att barn med de egna erfarenheterna som grund söker förstå och
skapa sammanhang och mening” (s. 6). Barn från olika etniska och religiösa kulturer har i regel en
bakgrund som är väldigt olik förskollärarnas egna. Utgångspunkten för den här studien handlar
därför om förståelsen för kulturella skillnader med ett fokus på förskollärares uppfattningar om
mottagandet av nyanlända barn. 

Intresse för mottagande av nyanlända barn väcktes efter en föreläsning av, dåvarande
verksamhetschef för Välkomsten i Luleå, Lisbeth Åström (personlig kommunikation, 14 november
2013) och dåvarande förskollärare vid Välkomsten, Josette Kobylak (personlig kommunikation, 14
november 2013). Välkomstens förskoleverksamhet är sedan år 2013 en nedlagd verksamhet och
numera finns istället Flerspråkscentrum. Nyanlända barn direktintegreras i Luleås verksamheter
och Flerspråkscentrums personal åker ut till skolor och förskolor och handleder pedagoger.
Trots kommunens åtgärd med Flerspråkscentrum har vi genom kontakter från olika förskolor
förstått att mottagande av nyanlända familjer ses som en svårighet och ett område som behöver
utvecklas.  

Vårt valda område är i dagsläget högaktuellt i och med den rådande flyktingsituationen.
Flyktingströmmen är stor och antalet asylansökningar har aldrig tidigare varit så högt. Statistik från
Migrationsverket (2015a) visar att det från januari 2015 till och med oktober 2015 inkom 112 264
asylansökningar. Av dessa var 45 403 barn i åldern 0-18 år. Enbart i oktober 2015 inkom närmare
40 000 ansökningar. För att få förståelse för omfattningen så visar statistik från det tidigare
rekordåret 1992, då Balkankriget pågick, att totalt 84 018 personer ansökte om asyl i Sverige. 

Asylsökande är den största gruppen som kommer till Sverige (Migrationsverket, 2015b).
Asylsökande definieras som utländska medborgare vilka söker skydd och ännu inte fått sin ansökan
om uppehållstillstånd prövad. När uppehållstillstånd beviljas räknas personen som flykting.
Kvotflyktingar är utländska medborgare som redan innan resan till Sverige har fått
uppehållstillstånd. Flyktingkvoten varje år fastställs av regeringen och ansökningar tas endast emot
från FN:s flyktingorgan UNHCR, vilka har gjort en bedömning att den skyddsbehövande inte är
säker i det land dit hon/han har flytt och inte heller kan återvända till sitt hemland. 
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Figur 1. Asylsökande 2010-01 - 2015-10, hämtad från Migrationsverket (2015c)



Frågan är inte längre om, utan när, förskollärare kommer att ta emot en nyanländ familj. Förskolan
är en av de första kontakterna som en nyanländ familj har och därför är det viktigt att förskollärarna
vet hur de ska förhålla sig i mötet med barnet och föräldrarna. Lisbeth Åström (personlig
kommunikation 11 november 2015) menade att förhållningssättet är en grundläggande förutsättning
då det aldrig går att förbereda sig inför mötet med en okänd person. Alla människor bär med sig sin
egen kultur och har olika erfarenheter.

1.1 Uppdelning 

Uppdelning av arbetet har skett vid bearbetning av litteratur samt i transkribering av inspelat
material. All skriven text i denna uppsats har författats gemensamt. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att beskriva förskollärares uppfattningar om mottagande av nyanlända barn i förskolan.

– Vilka centrala kompetenser anser förskollärare vara viktiga gällande mötet med det
nyanlända barnet? 

– Vilka rutiner och förutsättningar uppfattas av förskollärare som betydelsefulla vid
mottagande av nyanlända barn?

2.1 Avgränsningar och definitioner 

I det här avsnittet beskrivs hur vi har valt att avgränsa oss i vårt arbete. Det ges även förklaringar till
viktiga begrepp som är centrala för vår studie. 

Studien handlar om mottagande av nyanlända barn. Vi väljer att avgränsa oss till enbart mötet med
det nyanlända barnet, dess livsvärld och identitetsskapande samt pedagogiska förutsättningar. Det
finns andra viktiga aspekter gällande området, så som språkets betydelse och utveckling samt
föräldrakontakt. Vi har valt att inte studera de här aspekterna utan förhåller oss enbart till
förskollärares uppfattningar om mottagandet och mötet med det nyanlända barnet. 

Nyanlända – Nyanlända är ett begrepp som kommer att användas kontinuerligt i vår undersökning.
Skolverket (2008) beskriver nyanlända som barn och ungdomar, vilka anländer till Sverige i
skolåldern och som inte behärskar det svenska språket.
Med nyanländ avses i Skollagen (SFS 2010:800) ”den som har varit bosatt utomlands [och som
numera] är bosatt i landet och har påbörjat sin utbildning här senare än höstterminens start det
kalenderår då han eller hon fyller sju år” (Kap. 3, 12a §). Vidare framhålls det att efter fyra års
skolgång ska eleven inte anses vara nyanländ. 
I vår definition av nyanländ avser även vi barn under sju år, som kommer från ett annat land och
inte behärskar det svenska språket. Begreppet nyanländ kan uppfattas som en generalisering, men vi
är medvetna om att varje individ har en unik kultur och bakgrund. 

Uppfattning – Studien syftar till att få inblick i förskollärares uppfattningar. Med begreppet
uppfattning avser vi både uppfattningar av, det vill säga förståelsen av något, samt uppfattningar
om, vilket ”avser att människan gör något till föremål för medveten reflektion och förenar en
värdering till denna tanke” (Uljens, 1989, s. 10).

Interkulturell – Begreppet syftar till interaktion mellan personer med olika kulturella bakgrunder.
Det handlar om en process för att skapa förståelse och respekt för olika kulturer (Benckert, Håland
& Wallin, 2008; Lunneblad, 2013). Begreppet interkulturell bör inte förväxlas med mångkulturell
då det ska betraktas som ett tillstånd för kvantiteten. Det vill säga att det finns många olika kulturer
i en gemenskap (Benckert et al, 2008; Lorentz, 2009; Lunneblad, 2013). 

Kultur – Med begreppet kultur avses handlingar, beteenden, erfarenheter, regler och värderingar
som finns bland en grupp människor. Kultur kan betraktas som mänskliga meningssystem genom
vilka vi förstår något (Jepson Wigg, 2011; Lorentz, 2009). 
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3 Bakgrund 

I bakgrunden kommer vi först att redogöra för det sociokulturella perspektivet och
anknytningsteorin vilka har varit våra teoretiska utgångspunkter. Vidare beskrivs Luleå kommuns
integration av nyanlända barn där det skett en stor förändring under de senaste åren. Därefter följer
en redovisning av tidigare forskning gällande integrationsmetoder, pedagogens roll och
förhållningssätt, verksamhetsförutsättningar samt vad ett liv på flykt kan få för konsekvenser för
barnet och dess familj. Till sist lyfter vi fram anknytningen till lagar och styrdokument. 

3.1 Teoretisk utgångspunkt 

Den här studien förhåller sig till både sociokulturellt perspektiv och anknytningsteorin vilka båda
kommer att beskrivas närmare i det här avsnittet. 

3.1.1 Sociokulturellt perspektiv 

Syftet är att beskriva hur förskollärare uppfattar mottagandet av nyanlända barn och därför har vi
valt ett sociokulturellt perspektiv med tonvikt på barns livsvärldar och identitetsskapande.
Nyanlända barns bakgrunder och erfarenheter kan vara väldigt olika från förskollärarnas egna,
vilket gör att mötet med barnet kräver förståelse för hur vår uppväxtmiljö påverkar vårt sätt att
tänka och agera (Hundeide, 2006).

Kulturella erfarenheter 

I det sociokulturella perspektivet ses barnet som en produkt av hennes sociala, historiska och
kulturella levnadsvillkor. Villkoren måste undersökas för att kunna få förståelse för hur de påverkar
barnets sätt att tänka och handla (Jerlang & Ringsted, 2008; Hundeide, 2006). En del av
levnadsvillkoren kan förstås som barnets habitus, vilket är inristade vanor. Det handlar om normer,
värderingar och seder som tillhör den familj som barnet kommer ifrån och har inverkan på barnets
sätt att vara. Habitus är en produkt av en familjs historia där varje människa ses som en länk i en
kedja av erfarenheter. För att förstå barnet och kunna närma sig barnets livsvärld krävs det kunskap
om varje barns unika förutsättningar och behov (Fast, 2008). Via dialog och viktiga personer i
omgivningen tar barnet till sig kulturen och gör den till sin egen. För att barnet ska kunna utvecklas
samt erövra de kunskaper som behövs, för att kunna vara en del av den sociokulturella
gemenskapen, krävs det att trygga omsorgspersoner stöttar och vägleder barnet in i gemenskapen.
Denna vägledning sker oftast oreflekterat. Vi föds in i en kultur och blir bärare av dess normativa
bilder och uppfattningar, vilka omedvetet förmedlas till barnet genom vad som kallas för den dolda
barnfostran (Hundeide, 2006).

Leontiev (i Jerlang & Ringsted, 2008) menade att människan utvecklas och förändras genom den
mänskliga verksamheten vilken förklarades som en process av både interiorisering och
exteriorisering. Människan tar till sig yttre erfarenheter, assimilerar dessa och gör kunskapen till sin
egen. I sin tur skapar det förändringar i människan själv, i hennes sätt att tänka och handla, vilket
gör att människan samtidigt ses som aktiv i kulturskapandet. Hennes inre processer har kraft att
påverka och förändra omvärlden. Ett exempel: 

Genom att leka med legoklossar får ett barn fler och fler erfarenheter genom de möjligheter som ligger
i klossarna (=interiorisering). Dessa erfarenheter använder barnet när det bygger mer avancerade saker
(=exteriorisering), detta ger barnet nya erfarenheter av klossarna som det använder och så vidare
(Jerlang & Ringsted, 2008, s. 375). 
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Självidentitet 

Hundeide (2006) menade att barnet är aktivt i de kontraktsförhandlingar som det ingår i.
Förhandlingen är en ge och ta process som leder till rutiner och kontrakt om ömsesidiga
förväntningar och förpliktelser mellan människor. I olika kulturer finns det färdiga kontraktsutkast,
ett slags manus för förhållningssätt gentemot olika personer med olika status i formella eller icke-
formella situationer. Vidare framhölls att en person ofta har ett stort nätverk av relationer, vilka
innebär flera olika kontrakt i relation till olika personer och situationer. Kontrakten innehåller
andras uppfattningar om en själv och vissa av uppfattningarna approprieras och blir en del av
självuppfattningen. Sättet att uttrycka sig och agera anpassas till olika situationer där olika personer
är centrala. Kontrakten leder därmed till olika del-själv, vilka blir en del av självidentiteten. Arbetet
med att bygga sin självidentitet är en ständigt pågående process och blir extra tydlig då den är hotad.
Det sker då en person måste förhålla sig till motstridiga kontrakt om vem han/hon är och bör vara.
Ett tydligt exempel är då barn och ungdomar, med föräldrar från andra länder, slits mellan
föräldrarnas etniska traditionella normer och vännernas och det moderna samhällets normer . 

I det nya mångkulturella samhället är det viktigt för flerkulturella barn att kunna växla mellan de
olika kulturella koderna, vilka innefattar språk, värderingar, tankesätt och beteenden. Georg Herbert
Meads identitetsteori grundade sig i att identitetsskapande handlar om att tolka sig själv och sin
plats i olika situationer i relation till hur andra människor agerar och uppfattar oss. Det är ett
kontinuerligt arbete som snarare handlar om knyta samman olika delar av sitt liv och synliggöra sig
själv än att identifiera en medfödd och oföränderlig identitet (Brömssen, 2006; Goldstein-Kyaga &
Borgström, 2009). Identitet ska betraktas som ett socialt fenomen vilken är under ständig förändring
och samkonstrueras mellan människan och hennes omgivning. Identiteten gör att personer känner
tillhörighet och acceptans i en grupp eller i ett visst sammanhang. Samma identitet kan även fungera
uteslutande i andra situationer med andra personer som inte kan relatera identiteten till sig själva.
Med andra ord skapas och omskapas vår identitet genom att vi antingen identifierar oss med eller
distanserar oss ifrån andra människor (Brömssen, 2006; Lundin & Karlsson, 2006).  

3.1.2 Anknytningsteorin 

Grundaren till anknytningsteorin, John Bowlby (2010), ville med sin teori förklara orsaken till olika
beteendemönster. Han menade att barnet redan från födseln har en instinktiv benägenhet att
utveckla ett känslomässigt band med en föräldragestalt, vilken blir barnets primära anknytnings-
person. Därefter utvecklas även anknytningsrelationer till andra personer i barnets fysiska närhet.
Relationerna är hierarkiskt ordnade där ordningen antogs vara grundad på bland annat kvaliteten på
relationen, tiden som spenderas med anknytningspersonen samt anknytningspersonens lyhördhet
och förmåga att svara på barnets signaler. Anknytningsbeteendet är inte knutet till vissa kulturer
utan beskrevs som en global och medfödd reflex. Anknytningsteorin lägger stor vikt vid begreppen
trygg bas, anknytningsmönster och inre arbetsmodell. 

Trygg bas 

När barnet börjar upptäcka sin omgivning fungerar anknytningspersonen som trygg bas, vilket av
Bowlby (2010) framhölls vara de känslomässiga bandens grundläggande betydelse. Den trygga
basen är anknytningspersonens förmåga att vara en trygg bas för barnets utforskande och samtidigt
utgöra en säker hamn dit barnet kan återvända vid behov av tröst, trygghet och beskydd. När ett
barn känner sig tryggt och anknytningssystemet inte är påslaget så vågar barnet avlägsna sig från
anknytningspersonen och utforska sin omgivning. Anknytningssystemet slås på om barnet känner
sig rädd, trött eller mår dåligt och då söker sig barnet tillbaka till anknytningspersonen för att få
trygghet. 
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Anknytningsmönster 

Anknytningen kan beskrivas utifrån tre huvudmönster (trygg, otrygg och desorienterad) vilka
speglar anknytningspersonens lyhördhet för barnets signaler och förutsägbarheten i reaktionen på
signalerna (Broberg, Hagström & Broberg, 2012; Karlsson, 2012). 

Barn med trygg anknytning har en inre förvissning om att den primära anknytningspersonen
fungerar som trygg bas och bemöter barnet med närhet när anknytningssystemet slås på (Broberg et
al, 2012; Karlsson, 2012). 

Vidare framhöll Broberg et al (2012) och Karlsson (2012) att om den primära anknytnings-
personens lyhördhet och förutsägbarhet är mindre så får barnet en otrygg anknytning där två
undermönster av anknytning, undvikande och ambivalent, kan urskiljas. Barn med otrygg,
undvikande anknytning har erfarenhet av att bli avvisade och inte lyssnade till vilket leder till att
barnet inte visar behov av någon trygg bas. Istället lär sig barnet att själv hantera känslor och
situationer som det egentligen inte är moget för ännu. I längden resulterar det i en skör
självständighet och svårigheter med att förstå och vara empatisk inför andras känslor. Otrygg,
ambivalent anknytning utvecklas då den primära anknytningspersonen är oförutsägbar. Det är inte
barnets signaler som styr samspelet utan den primära anknytningspersonens villighet för stunden.
Lyhördheten och svaren på barnets signaler blir oförutsägbara när den primära anknytningspersonen
bara är tillgänglig för barnets behov ibland. Barn med ambivalent anknytning kan upplevas som
gnälliga och klängiga då de ofta har ett förhöjt anknytningsbehov som gör att de söker ständig
närhet. 

Det tredje samspelsmönstret, desorienterad anknytning, bygger på rädsla och Broberg et al (2012)
menade att upprättandet av ett anknytningsmönster (trygg eller otrygg) därför är svårt. Om den
primära anknytningspersonen har traumatiska erfarenheter kan hon/han reagera på barnets signaler
på ett sätt som upplevs skrämmande. ”Barnet blir rädd och söker då föräldern, men eftersom det är
förälderns beteende som skrämt barnet, så blir barnet ännu mera rädd av att komma närmre
föräldern, och då slås anknytningssystemet på ännu starkare, tills det tillslut blir kaotiskt i barnet”
(Broberg et al, 2012, s. 55). Desorienterad anknytning kan leda till svårigheter och problem när det
kommer till kamratrelationer och beteenden senare i utvecklingen. 

Inre arbetsmodell 

Barnets anknytningsmönster blir till en inre arbetsmodell som används i olika sociala situationer
och relationer. Det handlar om det egna förhållningssättet samt förväntningar på andra människors
bemötande. En trygg anknytning etablerar en inre arbetsmodell som stärker barnets värdekänsla och
tro till sig själv och andra (Karlsson, 2012). Broberg et al (2012) framhöll att den inre
arbetsmodellen ska spegla verkligheten så som den är för att vara användbar i olika situationer. Det
här ansågs kunna vara problematisk för barn med otrygg eller desorienterad anknytning då
samspelet i dessa anknytningsmönster präglas av övervägande negativa upplevelser. För att skydda
sig själv och relationen till anknytningspersonen så väljer barnet att inte erkänna de negativa
erfarenheterna, vilket på kort sikt kan ses som positivt. På lång sikt blir däremot effekten negativ
eftersom att arbetsmodellen inte reflekterar verkligheten och då inte är användbar i andra sociala
relationer. Det kan leda till ett destruktiv samspel med andra och ömsesidigt negativa förväntningar,
vilket inte gynnar barnets självbild.  

3.2 Integration i Luleå kommuns förskolor 

I Luleå kommun fanns det en förberedelseförskola (Välkomsten) från år 2007 till år 2013 vilken
senare ersattes av Flerspråkscentrum, med syfte att handleda pedagoger ute i verksamheterna dit de
nyanlända barnen direktintegreras. Båda verksamheterna kommer nedan att beskrivas utifrån samtal
med Lisbeth Åström och Josette Kobylak. 
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3.2.1 Välkomsten – central förberedelseenhet 

År 2005 fick Lisbeth Åström (personlig kommunikation, 11 november 2015) i uppdrag att göra en
utredning för att kartlägga hur integrationen, flerkultur och mångfald gällande nyanlända barn såg
ut i Luleå kommuns skol- och förskoleverksamheter. Utredningen visade på en samlad bild från
förskol- och grundskollärare där det framkom att de kände sig otillräckliga och var missnöjda med
resurserna som fanns att tillgå. Det ledde till att Barn och utbildningsförvaltningen sommaren 2006
beslutade om fyra förbättringsområden, vilka Åström (2006) presenterade i sin slutrapport.
Förbättringsområdena var:  

• Öka utbildningen av lärare i svenska som andraspråk
• Starta modersmålsundervisning (fanns endast finska)
• Utbilda pedagoger, skolledare och politiker kring flerspråkighetsfrågor
• Starta en mottagningsverksamhet för nyanlända 

Under hösten 2006 arbetade Åström (personlig kommunikation, 11 november 2015) med att hitta
lokaler, personal och inredning till den mottagningsverksamhet som kom att kallas Välkomsten.
Den pedagogiska tanken var att skapa en lugn och stabil miljö där de nyanlända familjerna kunde
känna trygghet. Med inspiration från andra liknande verksamheter i landet togs det fram
handlingsplaner och strukturer för hur arbetet med de nyanlända barnen och deras familjer skulle se
ut. Den 14 februari 2007 togs de första barnen emot. Verksamheten tog sedan emot mellan 80 och
100 barn om året. I förskolegruppen togs det emot kvotflyktingar, asylsökande och invandrare och i
gruppen för skolbarn fanns också ensamkommande pojkar. 

Under åren som Välkomsten fanns framhöll Åström att 80% av barnen kom från krigsdrabbade
länder vilket innebar att många hade traumatiska upplevelser med sig. Välkomstens elevhälsa
bestod av skolsköterska, läkare, kurator och psykolog. Dessutom fanns ett nära samarbete med
habiliteringen vid Sunderby sjukhus, socialtjänsten och barn och ungdomspsykiatrin (BUP). Åström
menade att det är viktigt att veta när det är dags att lämna vidare till någon annan mer kompetent
och att medvetenhet om sina egna kompetenser och dess begränsningar är betydelsefullt. 

Välkomsten var en flexibel verksamhet som med ganska små medel hade möjlighet att strukturera
om sig för att möta barnens behov. 

En höst fick vi nio tonåringar som alla var analfabeter. En del av dem hade ingen erfarenhet av att
hålla i pennor, de hade aldrig sett en skola. Så då gjorde vi en egen grupp av dem. Annars gick barnen
in i sina åldersgrupper. Det jag gjorde var att i förskolan, där hade vi inte så många barn, så då
stannade en av förskollärarna där och jag anställde en barnskötare under en period. Den andra
förskolläraren, jag tror att det var Josette, då gick hon in i den här analfabetgruppen tillsammans med
en lärare. Så jobbade de med förskolepedagogik, till att börja med. Färger, former, pennfattning, lära
sig vad en bok är, lära sig klippa med sax, ren förskolepedagogik. Så jobbade de med det under några
veckor. Sen gick Josette tillbaka och fanns med delvis, sen fasade vi ut och gruppen fortsatte att jobba
med skolan och skolämnen. Det kunde vi göra just för att vi var på samma ställe (Åström, personlig
kommunikation, 11 november 2015). 

Det viktigaste i arbetet med nyanlända barn är, enligt Åström, förhållningssättet. ”Att förstå att man
inte förstår” (personlig kommunikation, 11 november 2015). Det handlar om att ställa frågor och
visa genuint intresse för barnens och familjernas erfarenheter och kunskaper. Vidare beskrev hon att
självklarheter inte behöver vara självklarheter för alla. Att få plocka bär i skogen är för många
nyanlända helt nytt. Samtidigt så innebär det inte att det är tillåtet får plocka bär i grannens
trädgård, vilket kan vara svårt att förstå. Värderingar och erfarenheter delas av alla som är
uppvuxna i samma kultur, därför är mötet med svenskfödda barn inte lika komplext. Nyanlända
barn behöver också få ta del av och lära sig Sveriges kulturella självklarheter för att kunna bli
deltagande samhällsmedborgare. 
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För att få förståelse för och kunna stödja barnet så krävs enligt Åström insikt om att det inte är
isolerat, familjen måste också synliggöras och stödjas. Välkomsten fungerade som en trygg
plattform för hela familjen och även som det första mötet med det svenska samhället. Föräldrarna
kunde känna sig vilsna och må dåligt på grund av traumatiska upplevelser. Då föräldrarna är den
viktigaste tryggheten för barnen kunde personalen inte förbise föräldrarnas situation utan hjälpte
dem att få förståelse för det svenska samhället och svenska värderingar. En annan viktig uppgift var
att stötta föräldrarna och ge dem nya verktyg för barnuppfostran. 

Åström förklarade att ett förskolebarn på Välkomsten i genomsnitt stannade i sex månader innan
det var redo att börja i en vanlig förskola. Då behärskade barnen det svenska språket, lekkoder och
spelregler. Beroende på ålder kunde de även siffror och bokstäver. Flickor och pojkar hade lärt sig
att jobba tillsammans och de hade kunskaper om jämställdhet och om olika kulturer. Tanken på att
behöva lämna tryggheten på Välkomsten gjorde att många föräldrar kände rädsla. Det fanns därför
noga utarbetade rutiner för överlämnandet. Åström beskrev den formaliserade överlämningen i tre
steg där förskollärare från Välkomsten först träffade den nya förskolan för information gällande den
nya familjen. Vid nästa träff var även föräldrarna med och vid sista mötet var endast förskollärare
från den nya förskolan och föräldrarna närvarande. 

I juni 2013 beslutade Barn och utbildningsnämnden i Luleå att Välkomstens förskoleverksamhet
skulle läggas ned, det var något som Åström med personal fick reda på genom en tidningsartikel.
Då var beslutet redan taget och någon förklaring framgick inte. Välkomstens skol- och
fritidsverksamhet levde vidare och blev av Sveriges kommuner och landsting samt Skol-
inspektionen utsedd till ett föredöme i Sverige för andra liknande verksamheter. Under samma
vecka, i januari 2014, förbereddes ett förslag om total nedläggning av Välkomsten. I mars 2015
slutade de sista barnen och dörrarna låstes för sista gången. 

3.2.2 Flerspråkscentrum – stöd och handledning vid direktintegrering 

Josette Kobylak (personlig kommunikation, 11 november 2015) har under åtta år arbetat som
förskollärare på Välkomsten. I januari 2015 ersattes Välkomsten med Flerspråkscentrum där hon
för närvarande arbetar. Flerspråkscentrums chef ansvarar för både team Modersmål och team
Introduktion. Team modersmål består av en chef och 43 modersmålslärare. Det här teamet
samordnar modersmålsstöd i förskolan samt modersmålsundervisning och studiehandledning i
skolan. I team Introduktion arbetar fem lärare i svenska som andraspråk, en inkluderingspedagog,
en handläggare och en utvecklare för flerspråkighet. Team Introduktions uppgift är att medverka i
mottagande av nyanlända barn och elever samt ge stöd till förskole- och skolpersonal i form av
information, kollegial handledning, kompetensutveckling med mera. Kobylak ingår i Team
Introduktion och arbetar som enda inkluderingspedagog mot kommunens förskolor och
förskoleklasser. Hon beskrev sin roll som resurs för verksamhetschefer och pedagoger i frågor som
bland annat berör mottagande av nyanlända barn, flerspråkighet och verksamhetens interkulturella
förhållningssätt. Kobylak lyfte fram att team Introduktion har utarbetat en kommunal handlingsplan
och rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever. Den är i dagsläget under remiss och ska
vara klar inom kort. Syftet med handlingsplanen är att ge alla barn och elever med annat modersmål
eller ett nationellt minoritetsspråk, en likvärdig och rättssäker utbildning samt inkludering i
förskolan, skolan och det svenska samhället (Flerspråkscentrum, team Introduktion, 2015).

Kobylak menade att modersmålslärarna har en viktig roll som behöver stärkas och förtydligas. Hon
arbetar för att modersmålslärarnas samarbete med förskolepersonalen ska bidra till att höja den
interkulturella kompetensen. Vidare beskrev hon att ett interkulturellt förhållningssätt och ett
språkutvecklande arbetssätt ska löpa som en röd tråd genom alla verksamheter. Ett interkulturellt
förhållningssätt bidrar bland annat till att barn kan utveckla sin kulturella identitet. Lpfö 98
(Skolverket, 2011) framhåller att förskolan ska sträva efter att barn med ett annat modersmål än
svenska ska ges möjlighet att utveckla sin kulturella identitet likväl som kommunicera på sitt
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modermål och på svenska. Dubbel språkutveckling ökar möjligheten för barn att utveckla
kompetenser även i andra områden. Kobylak menade att ett bättre samarbete mellan
modersmålslärarna och pedagogerna i verksamheterna skulle förbättra möjligheterna att nå
läroplanens mål. 

3.3 Tidigare forskning 

I det här avsnittet lyfter vi först fram diskussionen mellan förberedande verksamhet och
direktintegration i ordinarie verksamhet. Vidare beskrivs pedagogens roll i mötet med det
nyanlända barnet samt vikten av ett interkulturellt förhållningssätt. Därefter lyfts verksamhets-
förutsättningar fram och till sist ges en bild av hur en flyktupplevelse kan komma till uttryck.  

3.3.1 Integration eller segregation? 

Juvonen (2015) framhöll genom sin studie, gällande svenska lärares tankar kring direktplacering av
nyanlända barn, att nyanlända barns integrering i huvudsak sker genom förberedelseverksamhet
eller direktplacering i ordinarie verksamhet. Tanken med en förberedelseverksamhet är att barnen
ska få en lugn och trygg omställningsperiod till det nya samhället samt grundläggande kunskaper i
svenska. Fördelen med direktintegrering är att den svenska språkmiljön medför en snabbare
språkinlärning. Direktintegrering motiveras även med att barnet aldrig segregeras utan direkt
inkluderas i ordinarie verksamhet (Juvonen, 2015). För att få en mjukstart in i ett nytt samhälle är
det enligt internationell forskning bäst med en förberedelseförskola där barnen i en lugn och trygg
miljö kan lära sig det nya språket, sociala mönster, lekkoder, få viss förståelse för det omgivande
samhället med mera (Bunar, 2010; Ellneby, 2007).

Nilsson Folkes (2015) studie gällande nyanlända högstadieelevers övergång från förberedelseklass
till ordinarie klass visade att det är övergången som är den svaga länken. Eleverna i studien
uttryckte att förberedelseklassen var en plats med hög social trygghet och att lärarna där kunde
förklara på ett förståeligt sätt. Dock saknade eleverna kontakt med svenska ungdomar, vilket de
trodde skulle gynna deras språkutveckling. Vidare ansåg många av eleverna att undervisningen i
förberedelseklassen inte var tillräckligt utmanande. Övergången till ordinarie klass blev överlag inte
som eleverna hade förväntat sig och många upplevde oro, rädsla, utanförskap och ensamhet. De
sociala hindren visade sig vara kontextberoende och relaterade till hur stor del invandrare det fanns
på skolan. Om andelen var stor så skedde social inkludering snabbt i jämförelse med en skola med
liten andel invandrare där utanförskapet blev mer långvarigt. De pedagogiska hindren var likartade
på två av de tre undersökta skolorna och grundade sig i lärares okunskap om nyanlända elevers
behov och en inställning om att någon annan (exempelvis studiehandledare, modersmålslärare eller
förberedelseklasslärare) skulle hjälpa de nyanlända eleverna. Många elever uttryckte att
undervisningen gick för fort och att lärarna i ordinarie klass inte förklarade så att det gick att förstå.
Det fanns sällan hjälpresurser inom ramen för ordinarie undervisning så om eleven inte förstod fick
han/hon uppsöka studiehandledaren för hjälp efter lektionstid. På den tredje undersökta skolan, där
alla elever var flerspråkiga, fungerade den pedagogiska inkluderingen bra. Lärarna på den här
skolan hade medvetenhet om, och erfarenhet av de nyanlända elevernas behov. Det fanns stor
beredskap i form av resurser och tid till läxhjälp, lovskola med mera. 

Putman (1995) (i Nilsson Folke, 2015, s. 42) framhöll att en bra inkludering kräver att personalen
får materiella och personella resurser samt tid och kompetensutveckling. Till sist lyfte Nilsson
Folke (2015) fram en tänkvärd tanke om ”att inkludering i ordinarie klasser riskerar att bli en form
av exkluderande inkludering, medan förberedelseklassen å sin sida utgör en form av inkluderande
exkludering” (s. 74). 

9



3.3.2 Pedagogens roll och förhållningssätt 

Forskning har pekat på att det finns ett bristperspektiv gällande nyanlända familjer (Bunar, 2010;
Lunneblad, 2009a; Lunneblad, 2013; Persson, 2015). Lunneblad (2009b; 2013) studerade hur barn
och föräldrar blir bemötta som nyanlända i förskolan. Det visade sig att bemötandet skiljer sig
mellan olika förskolor och olika pedagoger, de har olika perspektiv och utgångspunkter. Det fanns
exempel där utgångspunkten var behoven som de nyanlända hade, likväl som exempel på när
pedagoger försökte arbeta för att anpassa de nyanlända barnen och familjerna till den svenska
förskolans verksamhet. Lunneblad (2009a) menade att pedagoger på förskolan inte använder barns
erfarenheter som resurs utan att deras förhållningssätt osynliggör den kulturella mångfalden i
barngruppen. Pedagogerna undviker omedvetet att lyfta olikheter i sitt tal om barn och föräldrar
med annan etnisk och kulturell bakgrund, dock är det inte deras intention. Persson (2015) visade att
personal i skola och förskola betonar barnens tillkortakommanden och avsaknad av kunskap istället
för att synliggöra barnens kompetenser och möjligheter. Lunneblad (2013) kom fram till att
pedagogerna försöker kompensera och försvenska de nyanlända så att de ska passa in i det svenska
samhället. Det beskrevs som ett kompensatoriskt förhållningssätt vilket grundade sig i att överföra
det moderna samhällets normer och värderingar samtidigt som etniska och kulturella erfarenheter
osynliggörs. Även Hertzberg (2015) diskuterade kring denna omedvetenhet och framhöll att fokus
på att förmedla det svenska språket och förståelsen för samhället är starkt och att icke-svenska
normer och värderingar då ses som hinder för tillägnandet av det svenska. Vidare påpekade han att
intentionen med social och kulturell inkludering är god, men att effekten blir en oreflekterad
förnekelse av en annan persons etniska och kulturella identitet. 

Nyanlända individer kan ha svårare att bygga upp sin identitet då banden till sitt förflutna försvagas
på grund av avståndet till hemlandet. I 2000-talets Sverige känner sig många rotlösa då kontakt med
släkt och vänner inte längre är självklart (Orrenius, 2005). Förskolan har en viktig roll när det gäller
barns identitetsutveckling. Pedagogens roll är att bemöta varje barn som unikt samt ha ett
bekräftande förhållningssätt. För att stimulera nyanlända barns dubbla kulturtillhörighet och bygga
upp en trygg relation krävs extra lyhördhet då risk finns att pedagogerna annars misstolkar barnens
uttryck  (Almqvist, 1990; Broberg et al, 2012). Det är viktigt att visa barn från andra kulturer att den
dubbla identiteten accepteras och respekteras för att barnet ska känna trygghet i sin självbild. Denna
bekräftelse kommer till uttryck genom att pedagogen har ett interkulturellt förhållningssätt, vilket
innebär att nyfikenhet visas gentemot barnet och dess bakgrund (Almqvist, 1990; Benckert et al,
2008; Bozarslan, 2001).  
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Det interkulturella förhållningssättet handlar även om att vara medveten om sin egen referensram,
det vill säga hur den egna kulturen indirekt har haft inverkan på egna värderingar och förutfattade
meningar. En sådan medvetenhet är grundläggande för att kunna ifrågasätta sitt eget sätt att förstå
något och kunna möta någon annans perspektiv (Lorentz, 2009). Saknas medvetenheten om de egna
referensramarna och de kulturella koderna så menade Lahdenperä (2004) att den interkulturella
kompetensen är bristande, vilket kan leda till kulturella missförstånd.

För att stödja de nyanlända barnens dubbla identitetsskapande bör pedagogerna möta barn och
föräldrar med respekt, vara medvetna om och visa intresse för familjens erfarenheter och
ursprungskultur samt ha självinsikt om att de inte har kunskap om självklarheter i en annan kultur. I
praktiken handlar interkulturellt förhållningssätt om att olika kulturer ska vara synliga i förskolans
miljö. Det ska finnas flerspråkiga pedagoger som deltar i planering och hjälper till att ta fram
material på andra språk, exempelvis böcker, sångkort och skyltar (Benckert et al, 2008). 

Att komma till en ny miljö med andra värderingar och tankar kan enligt Broberg et al (2012)
upplevas förvirrat och otryggt för både barn och föräldrar. För att få förståelse för varandra och
kunna bygga upp en ömsesidig tillit är det viktigt att hitta ett fungerade sätt för kommunikation så
att rädslor och misstro kan undvikas. Vidare betonades det att anknytningsbehovet ser likadant ut
världen över och att det i förskolans praktik inte har någon betydelse vilken ursprungskultur barnet
har, när det kommer till att skapa en trygg relation. Barnomsorgspersonal i en australiensisk studie,
gällande anknytningens betydelse vid inskolning, ansåg att en trygg relation till föräldrarna var en
viktig aspekt för att uppnå en god anknytning till barnen (Ebbeck & Yim, 2009). 

3.3.3 Verksamhetsförutsättningar 

Enligt Skolverkets (2015a) statistik från 2014 var det 91 300 årsarbetare i förskolan varav 43 % var
utbildade förskollärare. Vidare var det i genomsnitt 16,9 barn på en förskoleavdelning med 5,3 barn
per årsarbetare (förskollärare och barnskötare). Siffrorna var något lägre i fristående verksamheter. I
svenska förskolor har arbetsbelastningen för förskollärare ökat de senaste åren. Karlsson (2000)
menade att nya kvalitetskrav innebär att mer tid måste läggas på planering och utvärdering. Tid som
tas från barnen och arbetet i barngruppen. Ahnert, Pinquart och Lamb (2006) presenterade en
översikt med internationella studier mellan åren 1977 och 2005. Där framkom det att fokus har
flyttats från omsorg och känslomässig utveckling till fokus på akademisk framgång. Broberg et al
(2012) framhöll att de förändrade förutsättningarna, vad gäller större barngrupper, minskad
personaltäthet och dokumentationskrav har resulterat i färre trygga relationer i förskolan, vilket sågs
som oroande då trygghet är grunden för lek, lärande och identitetsskapande. 

Juvonens (2015) studie gällande lärares tankar om direktintegrering av nyanlända elever i skolan
visade att hälften av lärarna var positiva till direktintegrering men att vissa förutsättningar krävdes
för att integreringen skulle vara gynnsam. Det som framkom var att eleverna behövde ha
förkunskaper i det svenska språket, verksamheten behövde resurslärare med kunskap inom
modersmål och svenska som andraspråk, lärarkåren behövde kompetensutveckling och mer tid till
att möta de nyanlända barnens behov. Nackdelarna med direktplacering var att lärarna kände brist
på tid och kunskaper för att kunna möta och undervisa nyanlända barn samt avsaknad av passande
stöd och lärarresurser med riktad kunskap inom modersmål och svenska som andraspråk. Ur
elevernas synvinkel såg lärarna att de nyanlända barnen på grund av språkförbistring blev passiva
och hamnade i utanförskap. 

Persson (2015) fick i uppdrag av Skolverket att i samarbete med Vetenskapsrådet genomföra ett
projekt som skulle synliggöra forskning gällande förskolans likvärdighet. Begreppet likvärdighet
innebär inte att alla barn ska erbjudas en likadan förskoleverksamhet utan att alla barn på lika
villkor ges möjlighet att utnyttja sin potential. Det krävs att all personal i verksamheten ska ha
kompetens, kunskap och ges förutsättningar att interagera med alla barn. Studien visade att personal
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inom förskolan behöver kompetensutvecklas för att kunna möta alla barn och stödja dem i sin
identitetsutveckling (Persson, 2015). Det här har även lärare själva påtalat och uttrycker behov av
mer kunskap i att bemöta barn med olika social och kulturell bakgrund (Lunneblad, 2009a; SOU
2005:56). I en utredning från 1996 framkom det att lärare behöver mer kunskap gällande samhället
och olika sociala förhållanden för att kunna förstå och möta olika perspektiv (SOU 2005:56). 

Förutom förskollärarnas kompetens ses förskolans arbetsvillkor som viktiga för verksamhetens
likvärdighet och kvalitet. Arbetsvillkoren handlar om verksamhetens personaltäthet, personal-
omsättning, barngruppens storlek, planeringstid och fysiska utrymmen (Persson, 2015). Andra
förutsättningar som är av betydelse vid mottagande av nyanlända är möjligheten till språktolk,
kulturtolk och handledning (Almqvist 1990; Bozarslan, 2001; Ellneby, 2007). Kulturtolkar är
personer med annan kulturell bakgrund och behöver inte ha någon pedagogisk utbildning. Tolkarna
deltar i verksamheten och ska hjälpa till att göra förskolan och det svenska samhället begripligt för
den nyanlända familjen. Omvänt hjälper kulturtolken förskollärarna att få förståelse för kulturella
olikheter (Bozarslan, 2001). Internationell forskning har visat att andra länder har kommit längre än
Sverige när det gäller att nyttja resurser i samhället. Organisationer och föreningar kan bidra med
vuxna förebilder som även kan fungera som tolkar, mentorer och vara behjälpliga i undervisningen i
skolan (Bunar, 2010). 

Orrenius (2005) menade att det bör vara högst fyra barn per vuxen för att personalen ska kunna
fungera som trygga anknytningspersoner för barnen och även kunna ge stöd åt föräldrar. En annan
viktig förutsättning för skapandet av trygga relationer är tillgången till en utomstående handledare
som kan hjälpa personalen att hantera konflikter och problem. Även Almqvist (1990) framhöll att
det är viktigt för pedagogerna att prata om sina känslor, med exempelvis en handledare som kan ge
råd och stöd. Familjer som levt på flykt har erfarenheter som kan väcka starka och svårhanterade
känslor hos förskolans personal. För de flesta pedagoger är situationen ny vilket kan skapa en
känsla av förlorad kontroll och maktlöshet. Handledning tillsammans med inhämtning av ny
kunskap hjälper förskolläraren att skapa en trygg tillvaro för det nyanlända flyktingbarnet. 

3.3.4 Flyktens implikationer 

Att hamna i den kris som flyktingar genomgått kan jämföras med att förlora en nära anhörig eller
vara med om en skilsmässa. Barns upplevelse av flykten kan skilja sig åt. En del uppfattar flykten
som helt odramatisk och förstår många gånger inte vad det är som sker, medan andras upplevelse är
mer traumatisk då flykten skett under svårare omständigheter (Ellneby, 2007; Jepson Wigg, 2011).
Szente, Hoot och Taylor (2006) menade att barns reaktioner på traumatiska upplevelser också
skiljer sig åt. Vissa barn blir tysta och tillbakadragna, andra kan uppvisa ett aggressivt beteende
medan en del blir apatiska och deprimerade. För att kunna hjälpa barnet så krävs information om
dess förflutna, vilket inte är helt enkelt att få reda på. Föräldrarna vill inte alltid dela med sig av sina
upplevelser eftersom att de inte förstår varför detta ska ha betydelse för barnets lärande. Författarna
menar därför att det är viktigt att upprätta en tillitsfull relation till föräldrarna och vara tydlig med
varför vissa saker behöver klargöras och vad det har för betydelse för barnet. En tolk bör finnas med
i ett sådant samtal för att säkerställa att föräldern förstår informationen. Det är även viktigt att ha i
åtanke att föräldrarna själva bär med sig trauman och befinner sig i en övergångsfas vilket gör att de
inte fullt ut orkar stötta sina barn. 

Flyktingkrisen kan beskrivas utifrån olika faser där barns och föräldrars krismönster kan skilja sig
åt, vilket kan skapa obalans i familjen. Exempelvis kan ett barn som sörjer och saknar sina gamla
vänner få liten förståelse från sina föräldrar som kan vara uppfyllda av lyckan att komma till ett
land i fred (Almqvist, 1990; Ellneby, 2007). 
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Den första fasen, katastroffasen, innebär enligt Almqvist (1990) och Ellneby (2007) att livs-
situationen har blivit ohållbar i hemlandet och flykt har blivit den enda utvägen. I det här skedet
försöker föräldrarna att, så långt det är möjligt, hemlighålla situationen för barnen. 

Den andra fasen kallas för flyktfasen och är för föräldrarna väldigt energikrävande då flyktvägar ska
planeras, finansieras och dessutom måste allt hållas hemligt. För barnen kan denna fas upplevas på
olika sätt beroende på flyktvägen. För vissa barn upplevs flykten endast som en spännande flygresa
medan den för andra kan vara lång och traumatisk (Almqvist, 1990; Ellneby, 2007).

När familjen anländer till sitt nya land infinner sig den tredje fasen, ankomstfasen. Här känner
föräldrarna lättnad och tacksamhet och minnena från hemlandet domineras av de negativa
upplevelserna. Till skillnad från föräldrarnas positiva reaktion så kan barn i denna fas reagera med
sorg och saknad då de inser att de inte kommer att återvända till hemlandet. Barn med traumatiska
upplevelser från flykten kan liksom föräldrarna uppleva lättnad (Almqvist, 1990; Ellneby, 2007). 

Almqvist (1990) och Ellneby (2007) beskrev att den fjärde fasen, konfrontation, handlar om mötet
med det nya samhället. Barnen börjar ganska snart i förskola eller skola och får nya kamrater. Utåt
sett kan nyanlända barn se ut att må bra och verkar ha anpassat sig till den nya vardagen.  Det kan
vara svårt att se om de mår dåligt då detta ofta döljs bakom en fostran om att anpassa sig och vara
andra lags. Dock kan svåra psykiska eller fysiska trauman före eller under flykten bidra till att
barnen får större svårigheter med att anpassa sig. Barnen kan då heller inte dölja sina känslor för
utomstående. Föräldrarnas konfrontationsfas speglas av oro och ovisshet om framtiden. Den
kulturella tillhörigheten sätts ur balans och får känslorna att växla, vilket även får konsekvens för
deras sätt att bemöta omgivningen. Att möta föräldrar i denna omställningsperiod kan vara
provocerande och kräver förståelse. 

Den femte och sista fasen, depressions- eller integrationsfasen, handlar för barnen om
förutsättningar för återhämtning. Barn som har sin familj samlad anpassar sig lättare till det nya
samhället i motsats till barn med splittrade familjer. I splittrade familjer kan en ensam förälder inte
vara det stöd som ett barn behöver. Barnet kan då uppvisa vrede och aggressivitet. För föräldrarna
innebär den här fasen antingen integration eller depression. Integration betyder att föräldern klarar
av att anpassa sig till det nya samhället utan att förneka sin bakgrund och kulturella identitet. I
motsats till detta kan föräldern bli deprimerad då anpassning sker genom assimilation, det vill säga
att föräldern förtränger sitt tidigare liv (Almqvist, 1990; Ellneby, 2007). 

Även Broberg et al (2012) framhöll att föräldrar med traumatiska upplevelser kan få svårigheter
med att vara känslomässigt tillgängliga och lyhörda gentemot sina barn. Föräldrarnas egna problem
upptar all energi och det förutsägbara och stabila samspelet, som barnet behöver för en trygg
anknytning, kan bli lidande. 

3.4 Förankring i lagar och styrdokument 

SFS 2013:298, lag om ändring i Skollagen, (SFS 2010:800) fastslår att nyanlända barn i skolåldern
har rätt till utbildning oavsett om de är asylsökande, har tillfälligt uppehållstillstånd eller är
papperslösa/gömda. Enligt Skolverket (2015b) har papperslösa eller gömda förskolebarn inte rätt till
utbildning, dock kan förskolorna själva välja att ta emot dem. Det finns ingen anmälningsplikt till
polisen gällande att papperslösa/gömda barn finns i verksamheten. 

Enligt Lpfö 98 (Skolverket, 2011) ska förskolan ta hänsyn till barns olika levnadsvillkor samt utgå
ifrån varje barns erfarenhetsvärld. Vidare framhålls det att verksamheten ska ge stöd i barns
identitetsutveckling så att de utvecklar en positiv självuppfattning och känner sig trygga i sig själva.

För utbildningsområdet finns det i diskrimineringslagen (SFS 2008:567) bestämmelser vars
ändamål är att främja lika rättigheter och motverka diskriminering på grund av exempelvis etnicitet
eller religion. 
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4 Metod 

I det här kapitlet kommer först en kortare presentation av livsvärldsfenomenologin, vilken har varit
vår metodologiska utgångspunkt. Därefter följer ett avsnitt som handlar om våra kvalitativa metoder
för datainsamling samt metodernas fördelar och fallgropar. Vi kommer sedan att förklara vårt
tillvägagångssätt för att kringgå fallgroparna och öka graden av överensstämmelse och pålitlighet.
Vidare redogör vi för vilka etiska överväganden som har hafts i beaktande gällande insamling och
hanteringen av empiri. I de nästkommande avsnitten lyfter vi fram urvalsförfarandet, vilket har varit
riktat, samt hur vi gått tillväga i vårt arbete från första kontakt med undersökningspersonerna till
färdigt resultat. Till sist beskrivs analysens teoretiska utgångspunkt och metod. Vi förklarar vilket
tillvägagångssätt vi använt för att komma fram till resultatet i form av sammanlagt sju olika teman
till våra två frågeställningar. 

4.1 Metodologisk utgångspunkt 

Vår metodologiska utgångspunkt var livsvärldsfenomenologin. Bengtsson (2005) framhöll att ordet
fenomen kommer från grekiskan och betyder 'det som visar sig'. Fenomenologins grundidé är att
”det inte kan finnas något som visar sig utan att det finns någon som det visar sig för” (Bengtsson,
2005, s. 12). Grundaren till denna teori, filosofen Edmund Husserl, menade att förutsättningen för
att kunna studera någons livsvärld är att distansera sig själv ifrån förutfattade meningar (Bengtsson,
2005; Bogdan & Biklen, 1992; Szklarski, 2004). Många forskare pekade dock på att det inte är
möjligt eftersom att vi skapar förståelse och mening om något genom att sila det vi observerar
genom våra diskursiva erfarenheter och förväntningar. Medvetenheten om denna komplexitet gör
att vi i alla fall kan sträva efter öppenhet inför den andres livsvärld (Bogdan & Biklen, 1992;
Eidevald, 2013; Lenz Taguchi, 2012; Patel & Tebelius, 1987a; Starrin & Renck, 2012; Szklarski,
2004).

4.2 Metodval och datainsamling 

Här följer en beskrivning av de metodologiska val som vi gjort vad gäller metod för insamling och
dokumentation av data. 

4.2.1 Intervjuer 

Patel och Tebelius (1987a) framhöll att människors uppfattningar och erfarenheter endast kan
förmedlas genom språket och att målet med dessa uttryck är att de speglar personernas verklighet så
som den upplevs av dem. För att kunna beskriva förskollärares uppfattningar om mottagande av
nyanlända barn har vi använt oss av en kvalitativ metod utifrån ett fenomenologiskt perspektiv.
Insamlingsmetoden har varit halvstrukturerade livsvärldsintervjuer, vilket enligt Kvale och
Brinkmann (2009) är en metod som passar för forskare som vill få förståelse för något utifrån någon
annans verklighetsperspektiv. Denna typ av intervju kan närmast ses som ett samtal vilket utgår
ifrån vissa förbestämda teman. Vi har tagit till oss både för- och nackdelar med intervjuer som
metod och har under intervjuerna försökt att undvika de fallgropar som lite längre ned presenteras. 

Fördelen med kvalitativa metoder är att det ger en helhetssyn och djupare förståelse för sociala
processer och för att få inblick i någons uppfattning om något (Bjørndal, 2005; Håkansson, 2013;
Trost, 2010). En annan stor fördel med intervjuer är dess flexibilitet då det under intervjun finns
tillfälle till följdfrågor och fördjupade svar (Bell, 2006). 
Nackdelarna med kvalitativa intervjuer är att det är tidskrävande och att det kan finnas svårigheter
att tolka och sammanställa svaren från en intervju (Bell, 2006; Håkansson, 2013). Svenning (2003)
menade att det även finns risk att omedvetet påverka respondenten, vilket kan bidra till felaktigheter
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i analysen. Svenning (2003) beskrev att det kan ske genom att intervjuaren styr svaren genom ett
kroppsspråk som visar på gillande eller ogillande. Det kan även ske genom den sociala relation som
upprättas, mellan intervjuaren och respondenten, vilket kan medföra att de svar som ges relaterar till
det som intervjuaren upplevs stödja. En annan fallgrop är att intervjuaren gör egna tolkningar och
lägger in egna värderingar för att skapa mening av svar som verkar osammanhängande.

4.2.2 Ljudinspelning och transkribering 

Vi valde att dokumentera intervjuerna med hjälp av ljudinspelning och transkribering och anser att
metodernas fördelar vägde upp mot nackdelarna. 

De fördelar som främst beskrevs är att det finns möjlighet att lyssna på intervjun upprepade gånger i
efterhand samt att detaljerad information, tonfall och pauser bevaras. Nackdelarna med ljud-
inspelning är att störande bakgrundsljud kan förstöra delar av ljudupptagningen samt att
respondenten kan känna sig obekväm och påverkas av det faktum att han/hon spelas in. Det går
heller inte att fånga mimik och kroppsspråk med hjälp av ljudinspelning (Bjørndal, 2005; Kvale &
Brinkmann, 2009). Av denna anledning har vi fört fältanteckningar under intervjuerna för att inte gå
miste om denna aspekt. 

Samtliga inspelade intervjuer har transkriberats för att få en struktur och överskådlighet i
datamaterialet. Transkribering är ett tidskrävande arbete och det tar ungefär fem timmar att skriva ut
en intervju som varat en timme (Bjørndal, 2005; Kvale & Brinkmann, 2009). Trots denna vetskap
ansåg vi att det var värt den tiden för att materialet skulle bli lättare att analysera. 

4.3 Överensstämmelse och pålitlighet 

Patel och Tebelius (1987b) framhöll att kvalitativ information inte går att pröva mot någon absolut
sanning utan att forskaren måste ”ställa sig frågor om graden av överensstämmelse i den
information han har fått” (s. 78). Våra frågeställningar har i förväg lämnats ut till respondenterna
för att ge dem tid att tänka över sina svar och ta ställning till sina uppfattningar. Om respondenten
redan innan intervjun har klart för sig vad han/hon ska svara så minskar risken för att
respondenterna ska vinkla sina uttalanden (Patel & Tebelius, 1987b). 

Överensstämmelsen blev synlig när vi i analysarbetet använde oss av samstämmighetsmetoden för
att urskilja mönster och likheter mellan de olika intervjuerna (Patel & Tebelius, 1987b; Svenning,
2003). Likheterna, det vill säga våra teman, är inte generaliserbara men de individuella
representationerna kan vara tillämpliga i liknande kontexter (Patel och Tebelius, 1987b).

Pålitligheten är viktig vid forskning och kan uppnås genom att på olika sätt kringgå de nackdelar
som en kvalitativ undersökning medför (Patel och Tebelius, 1987b). I insamlandet av empiri har vi
genom medvetna åtgärder försökt att undvika de fallgropar som vi har tagit del av. För att öka
pålitligheten gällande våra tolkningar har vi under intervjuerna ställt följdfrågor och säkrat att vi
uppfattat respondenten på rätt sätt. Det inspelade materialet har vi var och en enskilt lyssnat på för
att sedan jämföra våra tolkningar och se om dessa överensstämmer. Insikten om att intervjuarens
kropps- och talspråk kan påverka respondentens svar har tagits i beaktande under intervjuerna och
vi har strävat efter att inte på något sätt låta våra värderingar komma till uttryck. För att få
respondenterna att fullt ut dela med sig av sina erfarenheter har vi under intervjuerna eftersträvat
interaktion, inlevelse och intressevisande utan att bli för personliga. Det kan betraktas som ett
förhållningssätt vilket enligt Patel och Tebelius (1987b) motiverar respondenten att berätta utifrån
sina egna uppfattningar utan att påverkas av en för nära relation till intervjuaren. 

För att säkerställa ljudupptagningens pålitlighet har intervjuerna skett i avskilda rum där risk för
störande bakgrundsljud minimerats. Ljudinspelningens pålitlighet har stärkts ytterligare genom att
vi har fört fältanteckningar gällande aspekter som ljudupptagning inte kan dokumentera, till
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exempel kroppsspråk och mimik. Det vi kunde göra för att få respondenterna att känna sig bekväma
med ljudinspelningen var att i förväg förbereda dem för att ljudinspelning skulle ske samt att vi
lämnade försäkran om att ingen annan skulle ta del av eller lyssna på inspelningen. 

4.4 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) måste forskare förhålla sig till vissa etiska principer. De principer vi
har behövt förhålla oss till i vår studie är informationskravet, samtyckeskravet samt
konfidentialitetskravet. I korthet innebär det att deltagarna i vår studie har blivit informerade om
syftet med studien och har lämnat samtycke till att medverka. Alla deltagare har både skriftligt och
muntligt informerats om studiens syfte och frivilligheten i att deltaga. Vidare har samtliga
deltagares identiteter behandlats konfidentiellt och allt insamlat material förvaras oåtkomligt för
obehöriga.

4.5 Undersökningspersoner 

Det viktiga i kvalitativa studier är inte antalet undersökningspersoner utan att det finns djup i
intervjun och att informationen täcker in syftet (Jacobsen, 2012; Langemar, 2008; Ryen, 2004).
Vårt urval av undersökningspersoner har därför varit riktat och bestått av förskollärare med
erfarenhet av mottagande av nyanlända barn. Antalet intervjuer fastställdes inte i förväg utan vi
började med att boka in fem intervjuer och var sedan beredda på att genomföra fler intervjuer om
inte mättnadspunkten kändes tillräcklig. Både Langemar (2008) och Ryen (2004) menade att det här
tillvägagångssätt är att föredra i kvalitativa metoder för att öka överensstämmelsen. 

Jacobsen (2012) beskrev olika typer av urvalsmetoder och att metoderna även kan kombineras. De
metoder vi valde att förhålla oss till handlade om information, det vill säga kunskap inom området,
samt bredd och variation vilket handlar om att finna personer med olika grad av erfarenhet. För att
få bredd och variation delade vi in Luleå kommuns förskolor i grupper med vilka som antogs ha
mer eller mindre erfarenhet kring mottagande av nyanlända barn, baserat på antalet utrikesfödda
och utländska medborgare i varje bostadsområde (Luleå kommun, 2015).

4.6 Genomförande 

För att komma i kontakt med önskade förskollärare kontaktade vi Barn och utbildnings-
förvaltningen i Luleå och frågade efter förskolor med erfarenhet av mottagande av nyanlända barn.
På det sättet fick vi kontakt med två förskollärare, vilka hade stor erfarenhet gällande vårt område.
Vidare skickade vi ut e-post till förskolechefer i Luleå kommun och fick på så vis kontakt med
ytterligare tre personer med eftersökt erfarenhet. Vi ringde förskollärarna och informerade om vår
studie samt bestämde tid för intervju. Därefter skickade vi ut ett dokument med frågor att fundera
kring samt information om samtycke. 

De fem olika intervjuerna genomfördes på respektive förskola i avskilda rum och dokumenterades
med hjälp av ljudinspelning på en mobiltelefon och stödanteckningar. En förskollärare ville inte bli
inspelad så den intervjun dokumenterades endast med anteckningar av oss båda. Respondenterna
fick börja med att berätta fritt om sina erfarenheter av mottagande av nyanlända barn. Därefter
ställdes följdfrågor kring områden som vi kände att vi ville få förtydligade. 

Efter varje intervju transkriberades inspelningen och samtalet indelades i teman kring vilka
respondenten uttryckte sig. 
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4.7 Analysmetod 

Vi valde att göra analytiska jämförelser med hjälp av samstämmighets- och olikhetsmetoden. Denna
metod tar i beaktande att den som utför analysen är medskapare i tolkningarna (Kvale &
Brinkmann, 2009; Svenning, 2003). Det passade bra ihop med vår metodologiska utgångspunkt,
livsvärldsfenomenologin, vilken antyder att den egna livsvärlden alltid finns med i våra tolkningar
(Bengtsson, 2005). Det har fallit sig naturligt för oss att intervjuer och analyser har genomförts
parallellt, då analys av en intervju påbörjats innan nästa intervju ägt rum. Även urskiljandet av
likheter och olikheter mellan de olika intervjuerna har varit en pågående process under
insamlingsperioden. 

All analys går ut på att finna mönster och sortera, vilket vi gjorde genom meningskodning och
meningskoncentrering. Det innebär att materialet läses igenom upprepade gånger för att urskilja
koder, det vill säga teman i vilka respondenten uttalar sig (Kvale & Brinkmann, 2009; Svenning,
2003). Utifrån de teman som hittades gjordes kortare sammandrag, så kallade menings-
koncentreringar, av det som sagts utan att innebörden förändrades (Kvale & Brinkmann, 2009). Det
sista steget i denna analysmetod var att göra jämförelser för att hitta hur frekventa de olika
uttalandena i temana var. Det gjordes med hjälp av Neumans (i Svenning, 2003) samstämmighets-
och olikhetsmetod. Samstämmighetsmetoden syftar till att urskilja likheter mellan de olika
respondenternas uttalanden medan olikhetsmetoden tvärtemot försöker finna uttalanden som är
unika. Ur analysen framkom tre teman under området kompetenser samt fyra teman under området
förutsättningar och rutiner. 
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5 Resultat 

Syftet är att beskriva förskollärares uppfattningar om mottagande av nyanlända barn i förskolan.
Första frågeställningen handlar om vilka centrala kompetenser som förskollärare anser vara viktiga i
mötet med det nyanlända barnet. Ur analysen framkom tre teman: fortbildning, interkulturellt
förhållningssätt och arbetssätt samt familjens bakgrund. Under temat fortbildning beskriver vi
vilken kompetensutveckling inom området som förskollärarna har fått ta del av. Därefter lyfter vi
fram hur ett interkulturellt förhållningssätt och arbetssätt synliggörs i förskollärarnas berättelser om
mötet med barnet och arbetet i verksamheten samt hur detta anses stödja barnets dubbla
identitetsutveckling. Det sista temat under området kompetenser handlar om familjens bakgrund
något de flesta förskollärare ser som värdefullt för att kunna bemöta barnet och skapa trygghet. 

Den andra frågeställningen söker svar på vilka rutiner och förutsättningar som uppfattas vara
betydelsefulla vid mottagande av nyanlända barn. Ur analysen framkom fyra teman: handlingsplan
och handledning, tolk, familjens trygghet samt modersmålslärare. Under temat handlingsplan och
handledning beskrivs de rutiner som förskolorna har samt förskollärarnas tankar kring handledning.
I det andra temat betonas tolken som en viktig förutsättning och hänger ihop med det tredje temat,
familjens trygghet, vilket nås genom tydlig kommunikation. Till sist redogör vi för förskollärarnas
uppfattningar om modersmålslärarens roll i förskolan.

5.1 Kompetenser 

Det här området innehåller tre teman vilka berör de kompetenser som förskollärarna uppfattar som
viktiga i mötet med det nyanlända barnet. 

5.1.1 Fortbildning 

Samtliga förskollärare i studien har fått kompetensutveckling i form av föreläsningar om
interkulturellt förhållningssätt och kulturella skillnader. Alla uttrycker att föreläsningar av det här
slaget har varit positivt i fortbildningssyfte. Många har fått större förståelse för vad begreppet
interkulturell innebär samt viss förståelse för kulturella skillnader och att den egna verkligheten inte
är självklar för andra. 

Det viktigaste som jag lärde mig var nog det här att inte vara så rädd för att fråga och att det inte gör
något att det blir fel. Det kändes som en utmaning att få lära sig mer. Jag tänker att man växer ju både
i sin yrkesroll men också som person. 

Det fick mig att vakna till. Just det här att man får en förståelse och gemensam respekt, att man är
olika och att det faktiskt kan berika.

Men en sak som jag fick av henne, som jag inte visste innan, det är att säger man klockan 12.30 så är
den 12.30 fram till klockan 13. Då förstår man det här med att passa tider.

Två av fem förskollärare framhåller att de har läst Flerspråkighet i förskolan, en fristående kurs vid
Luleå tekniska universitetet om 10 hp. Kursen fokuserade på barns språkinlärning där sagor lyftes
fram som en bra arbetsmetod. Två andra förskollärare menar att förskollärarprofessionen innebär ett
eget ansvar där det gäller att ta reda på information, hålla sig uppdaterad och fundera på det egna
förhållningssättet

Man måste rannsaka sig själv, ”Vänta nu, vad är mitt uppdrag? Vad har jag för ansvar? Vad har jag för
skyldigheter och rättigheter?”

En av förskollärarna har varit på studieresa till Stockholm för att få ta del av hur de integrerade
nyanlända barn i skolan. En annan förskollärare har önskemål om att få besöka och ta del av andra
verksamheters arbete med integrering av nyanlända barn. En förskollärare uttrycker att hon inte
känner något behov av någon mer fortbildning, utan känner sig trygg i sin yrkesroll. 
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5.1.2 Interkulturellt förhållningssätt och arbetssätt 

Alla förskollärare redogör för sin uppfattning om interkulturellt förhållningssätt. Vid frågan om
hur de stödjer barnets dubbla identitetsutveckling får vi tveksamma svar. Graden av erfarenhet har
betydelse för hur förskollärarna uttalar sig. Enligt två av förskollärarna handlar interkulturellt
förhållningssätt om ömsesidig respekt och förståelse för varandras kulturer. Både förhållningssättet
gentemot föräldrar och barn beskrivs som viktigt. Flera förskollärare framhåller vikten av att lyfta
fram barnens olika kulturer som något spännande och intressant i barngruppen. Flerspråkiga barn
ska känna att deras kulturella och språkliga kunskaper är värdefulla. 

Vi kanske inte tycker lika men jag respekterar dig som människa. 

Det betyder nog att vi har olika kulturer och erfarenheter med oss, att man kan ha olika religion och
tankesätt. Men att någonstans där är det ju det som gör att vi kommer framåt, om vi kan hitta ett
samarbete. Det jag tänker också är ju att det handlar om respekt för varandra. 

Det är ju att lyfta dem så att de känner att de är ett plus för de andra barnen. ”Oj, kan du det? Nu får
du lära de andra barnen”. Att man gör det till något spännande som gör att andra blir intresserade. 

Att ställa frågor och vara nyfiken. 

Barnet får inte glömma sitt ursprung, utan jag tror att det är viktigt att det finns kvar. 

En av förskollärarna relaterar till värdegrunden i Lpfö 98 (Skolverket, 2011) och menar att alla
måste behandlas lika. En förskollärare särskiljer de nyanlända barnen mot de svenska och menar att
de lyfte fram skillnader för att synliggöra sådant som var typiskt, exempelvis mat och kläder. En
annan förskollärare menar att alla barn behandlas lika, men att en del kan behöva mer stöd.

Nästan alla har en förståelse för vad interkulturellt förhållningssätt innebär men arbetssättet skiljer
sig åt mellan de olika verksamheterna. De flesta förskolor synliggör den kulturella mångfalden i sin
miljö med hjälp av exempelvis flaggor, kartor, böcker och ord på olika språk samt dockor med olika
hudfärg. En förskola fokuserar mer på att lyfta fram barnens olika kulturer genom aktiviteter. 

Då hade vi en saga som vi utgick ifrån, Barbapappa reser, vi gjorde om den. Vi reste till de länder som vi hade
barn ifrån. Det är ju ett lätt sätt att prata utifrån en saga, sagor tilltalar ju barn så det är ett roligt och enkelt sätt
att lära. Alla vill vara med och tycker att det är roligt. 

Flera av förskollärarna berättar att föräldrarna har varit delaktiga i verksamheten genom att bland
annat översätta ord och lära ut sånger som alla barn kan ta del av och lära sig. Två av förskollärarna
har kunskap om betydelsen av dubbel språkinlärning och att det gynnar barnens övriga
kunskapsutveckling. I deras respektive verksamheter lyfts språket fram på olika sätt och både barn
och föräldrar uppmuntras att tala sitt modersmål. En förskollärare berättar att de har en speciell
språkträningsgrupp med flerspråkiga barn och yngre svensktalande barn. Sagor används där som
utgångspunkt för språkinlärning av enkla substantiv, lägesbegrepp med mera. 

En förskollärare framhåller att ingen särskiljs och kulturella skillnader är så vanligt att det blir en
självklarhet på förskolan. Samma förskollärare berättar även att de uppmärksammar högtider från
alla kulturer som representeras på förskolan. Även svenska högtider, vilket ibland kan missförstås.

Församlingshemmet brukar ha en julvandring där barnen får gå en vandring i sagoform. Inte att de
prackar på någon religion. En del barn får inte vara med, vilket kan bero på att föräldrarna inte förstår.

På en förskola, där flerspråkiga barn är ovanligt, så reflekterar förskolläraren kring allas rätt till
kunskap om och förståelse för andra kulturer. Även om det bara är svenska barn på den förskolan
så menar hon att det är nödvändigt att också de barnen får förståelse för andra kulturer då samhället
ser ut som det gör idag.

På något sätt har vi ju också en skyldighet att visa och lära barnen som är här att så här ser det faktiskt
ut i världen. 
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5.1.3 Familjens bakgrund 

Nästan alla förskollärare anser att det är viktigt att känna till barnets och familjens bakgrund och
önskar att de kunde få mer förhandsinformation för att till viss del kunna förbereda sig för mötet
med det nyanlända barnet och dess familj. Tre förskollärare framhåller att traumatiska upplevelser
kan leda till starka reaktioner hos barnet i olika situationer. Vetskapen om tidigare erfarenheter gör
det möjligt för personalen att anpassa sig så att barnet känner trygghet. 

Jag skulle vilja veta om de kommer med färska erfarenheter från krig. Blir de rädda när de hör
flygplan? Eller om de gräver och borrar någonstans, påminner det om något från kriget? Sånt som
gör att man kan bemöta barnen, lugna dem och kanske gå iväg. Det handlar om att kunna ingjuta den
här tryggheten, att här är du trygg. 

Om man levt på ett ställe och varje gång en person lämnar lägenheten så vet man inte om den kommer
tillbaka. Då förstår ni vilken konsekvens det kommer när man ska säga hejdå. 

Bland förskollärarna framkommer olika erfarenheter där föräldrars vilja till att dela med sig av sina
upplevelser skiljer sig åt. En förskollärare framhåller att familjerna inte alltid vill prata om sina
upplevelser. Hon menar att det kan bero på rädsla då förskolan kan uppfattas som en myndighet,
vilken ska kontrollera dem eller föra vidare information till andra myndigheter. En annan
förskollärare berättar att en familj öppenhjärtat delade med sig av sin flyktupplevelse och hur det
kändes att behöva fly. 

En förskollärare berättar att en förälder uppvisade ängslan då det var oroligheter i hemlandet. Det
påverkade även barnet vilket syntes i barnets sätt att leka. 

5.2 Rutiner och förutsättningar 

Det här området är uppdelat i fyra teman, vilka behandlar de rutiner och förutsättningar som
förskollärarna uppfattar som betydelsefulla vid mottagandet av de nyanlända barnen.  

5.2.1 Handlingsplan och handledning 

Två av de fem förskolorna har arbetat fram en handlingsplan och har nedskrivna rutiner för
mottagande av nyanlända barn. Det är också de två förskolorna som har mest erfarenhet i arbetet
med nyanlända. I det första introduktionssamtalet, med tolk, kartläggs viktiga relationer för barnet
och föräldrarna blir informerade om sina rättigheter och skyldigheter. En av de två förskollärarna
menar att en ny uppgraderad handlingsplan är på gång vilket hon anser känns bra då integreringen
blir lika för alla. 

Två andra förskollärare framhåller att det inte finns någon handlingsplan och en förskollärare vet
inte. De menar att en handlingsplan är önskvärd och att det skulle skapa en trygghet för arbetslaget.

Sen givetvis att man inte kan följa den till punkt och pricka, men känna att man har ett stöd där.  

Några förskollärare påpekar att handledning i anslutning till barnets första tid i förskolan
hade känts som ett bra stöd. 

Vi kände väl att vi där i början saknade att ha kontakt med någon.

Alla möten är ju inte lika men just det här att ha en grund. Det viktigaste är att inte vara rädd för att be
om hjälp. Vad ska man tänka på? Hur kan man agera? Finns det saker som man bör vara lite försiktig
med att fråga på en gång? 

En menar också att dialog och trygghet i personalgruppen skapar en bra utgångspunkt för arbetet
med nyanlända barn. 
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5.2.2 Tolk 

Tre av fem förskolor har som rutin att alltid använda tolk vid mottagande av nyanlända familjer.
Det ses som en viktig förutsättning för att all information ska bli tydlig och missförstånd ska
undvikas. Det är viktigt att alla parter förstår varandra. Vidare menar de att tolk även används vid
behov.

När föräldern vill ta upp och prata om något [eller när vi känner att] nu når inte informationen
varandra utan att nu måste vi ta tolksamtal, det här är jätteviktigt. 

De tre förskollärarna belyser även vissa svårigheter som kan uppstå vid tolksamtal. Den första
förskolläraren har erfarenhet av att föräldrarna inte alltid vill ha tolk vilket antogs bero på stolthet
och en vilja om att kunna klara sig själva. Vidare menar hon att synen på män och kvinnor kan
skilja sig i andra kulturer vilket kan skapa problem vid tolksamtal. 

När det var en man som var tolk så berättade han inte allting, det förstod vi av svaret vi fick. När
tolken var en kvinna kunde hon vara rädd för att männen skulle behandla henne respektlöst. Man fick
stötta de kvinnliga tolkarna.

Den där [sudanska kvinnan sa] att hon inte vill ha en manlig tolk. Hon menade att de inte håller på
tystnadsplikten fast kommunen kräver det.

Den andra förskolläraren belyser att det är viktigt att vara väl förberedd inför ett tolksamtal eftersom
att samtalet endast är 30 minuter långt. Hon berättar även om en händelse där föräldern och tolken
börjat konversera med varandra utan hennes delaktighet. Den tredje förskolläraren berättar att
lokalbefolkningen kommit till förskolan och tolkat, vilket hon menar inte alltid är bra då det kan
uppstå motsättningar om de känner till varandra. 

En av förskollärarna framhåller att förskolechefen aldrig har ifrågasatt om tolksamtal verkligen är
nödvändigt utan det är en resurs som fritt får användas vid behov. 

Två förskollärare har ingen erfarenhet av tolksamtal eftersom att engelska har fungerat som
kommunikation med den ena av föräldrarna. 

5.2.3 Familjens trygghet 

Alla förskollärare har en samlad uppfattning om att trygghet och tillit är viktigt för både barn och
föräldrar. Två förskollärare benämner svenska stödfamiljer som en trygghet för de nyanlända
familjerna. Stödfamiljerna, vilka inte längre finns kvar, fungerade som stöd och hjälp i olika
situationer. Två andra menar att skratt och humor är viktigt i relationsskapandet till föräldrarna. 

Skratta tillsammans är bra, det är nästan det viktigaste språket efter det verbala och kroppsliga. När
man kan skratta slappnar man av, det är en bra och skön känsla. 

Det har varit många gånger som både vi och föräldrarna har fått skratta. Det kan ju vara skönt för de
att vi också gör tokigheter.

Flera förskollärare påpekar att det krävs vilja och ansträngning för att nå ett bra samarbete med
föräldrarna då språket kan försvåra kommunikationen. Även tydlighet och ärlighet lyfts fram som
en viktiga aspekter för en tillitsfull relation. 

Man måste anstränga sig! Det fodrar att man lägger ner mer krut. Det är ju lättare att bara säga ”Hej,
Hejdå”, men de ska också känna att de är viktiga och förstå att deras barn har det bra. 

Gör inte som vi svenskar ”det är bra om ni kan..” utan var rak, ”det är det här som gäller”. Det som är
svårast att få att fungera är den här tilliten. Att de känner att det är tryggt, att man är ärlig och säger
både det som är bra och det som är dåligt. 

Tydlighet betonas främst gällande information om förskolans rutiner och samhällets normer. 

Man måste lära de in i det tänket att mycket av vårt svenska system är tidsberoende och att man måste
lära sig att passa tider. Man får säga åt föräldrarna att de måste väcka barnen.  
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5.2.4 Modersmålslärare 

Modersmålslärare i de besökta förskolorna har olika arbetssätt. Samtliga förskollärare upplever att
många modersmålslärare väljer att inte arbeta i den stora barngruppen. En förskollärare menar att
kommunikationen mellan förskolans personal och modersmålslärarna är bristande. 

Och där kanske man också ska sätta sig ned och prata, vad förväntar sig förskolan och vad förväntar
sig modersmålsläraren? Att det blir klargjort.

Däremot ser de flesta av förskollärarna att det håller på att ske en förändring vad gäller samarbetet
med modersmålslärarna. Tidigare var det mest vanligt att modersmålslärarna enskilt undervisade de
flerspråkiga barnen. Sedan Flerspråkscentrums startade är tanken att modersmålslärarna ska arbeta i
verksamheten tillsammans med alla barn och pedagoger. Förskollärarna ser det som en positiv
utveckling och framhåller att barns nyfikenhet för olika språk och kulturer har blivit framträdande.
En förskollärare menar att modersmålsläraren kan användas som resurs. Hon berättar om
samarbetet med en modersmålslärare som bidragit med material till de interkulturella pedagogiska
aktiviteterna i barngruppen. Modersmålslärarens språkkunskaper var även behjälpliga vid
översättningar av ord och information till föräldrar. En annan förskollärare lyfter även fram problem
som kan uppstå på grund av religion.

Det var en förälder som var mån om att barnen skulle få arabiska och från början hade vi en manlig
modersmålslärare. Sen fick de en kvinnlig lärare och då ville föräldern inte att barnen skulle få
fortsätta eftersom att hon var kristen och inte bar slöja. 
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6 Diskusson 

I den här diskussionsdelen kommer vi först att diskutera vad som har fungerat bra, mindre bra och
vad vi hade kunnat göra annorlunda vad gäller våra metodval. Därefter följer resultatdiskussionen
där vi knyter samman resultatet med bakgrunden samt beskriver komplexiteten i resultatets sju
teman. I de två sista avsnitten lyfter vi fram vad vi tar med oss i vår kommande yrkesprofession
samt ger förslag till vidare forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

Den metodologiska utgångspunkten har varit livsvärldsfenomenologin. Det är inte fullt möjligt att
distansera sig från sina erfarenheter och förväntningar (Bogdan & Biklen, 1992; Eidevald, 2013;
Lenz Taguchi, 2012; Patel & Tebelius, 1987a; Starrin & Renck, 2012; Szklarski, 2004) vilket vi har
varit medvetna om och tycker att vi har lyckats i vår strävan efter öppenhet inför respondenternas
livsvärldar. Redan innan intervjuerna hade vi viss förförståelse för erfarenhetsgraden hos respektive
förskollärare och därmed fanns det även förväntningar. Vi anser inte att förväntningarna har
påverkat resultatet då följdfrågor under intervjuerna har hjälp oss att få bekräftat att vi uppfattat
uttalandena på rätt sätt, vilket enligt Patel och Tebelius (1987b) stärker pålitligheten. 

Den kvalitativa metoden med halvstrukturerade livsvärldsintervjuer har fungerat tillfredsställande
och vi gör bedömningen att vi har fått inblick i respondenternas uppfattningar. Bell (2006) och
Svenning (2003) menade att kvalitativa intervjuer är tidskrävande. Det som för oss har varit
tidskrävande är att få till stånd intervjutillfällena. Anledningen var att det var svårt att komma i
kontakt med förskolecheferna och att vissa av respondenterna ville ha tid till att förbereda sig. För
att öka graden av överensstämmelse så lämnade vi ut frågeställningar i förväg, vilket har setts som
positivt av respondenterna. På grund av personalbrist på en förskola fick en förskollärare, som inte
hunnit förbereda sig, genomföra intervjun. Trots det så är vår uppfattning att intervjun gav oss ett
gott underlag. 

För att stärka pålitligheten har vi, liksom Patel och Tebelius (1987b) förespråkade, försökt att
kringgå fallgroparna, som kan förekomma i en kvalitativ undersökning, med hjälp av olika metoder.
Svennings (2003) påstående om att intervjuaren omedvetet kan påverka respondenten har vi varit
medvetna om. Vi har försökt att inta ett neutralt förhållningssätt under intervjuerna samt justerat
våra egna kroppsspråk, exempelvis genom att öppna upp korslagda armar. Vi har även
uppmärksammat varandras kroppsspråk och medvetet försökt att komplettera det.

Vårt metodval gällande dokumentation av intervjuerna med hjälp av ljudinspelning har fungerat
utan problem. För att undvika störande bakgrundsljud (Bjørndal, 2005; Kvale & Brinkmann, 2009)
och öka ljudupptagningens pålitlighet skedde samtliga intervjuer i avskilda rum. En av
respondenterna valde att inte bli inspelad utan dokumentation gjordes genom fältanteckningar. Patel
och Tebelius (1987b) framhöll att interaktion krävs för att respondenten fullt ut ska vilja dela med
sig av sina erfarenheter, vilket ökar pålitligheten. Vi upplevde det svårare att interagera samtidigt
som vi förde fältanteckningar. Vid reflektion efter intervjun kom vi fram till att det hade varit bättre
om en av oss förde fältanteckningarna medan den andra hade kunnat fokusera på interaktionen med
respondenten. 

Samtliga inspelningar transkriberades vilket för oss har fungerat bra och underlättat vårt
analysarbete. Det har heller inte varit lika tidskrävande som Bjørndal (2005) och Kvale och
Brinkmann (2009) påstod. 

Vi valde att, utifrån Jacobsens (2012) urvalsmetoder, försöka finna förskollärare med olika grad av
erfarenhet av mottagande av nyanlända barn. Utfallet blev som vi hoppades då två av förskollärarna
varit med och tagit emot ett barn vardera, en förskollärare hade tagit emot närmare tio barn medan
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de två sista förskollärarna hade så stor erfarenhet att de inte kunde räkna antalet barn. Vi känner att
de fem intervjuerna har räckt för att uppnå tillräcklig datamättnad. Vi tror inte att fler intervjuer
hade bidragit med några nya teman.

Vår analysmetod var Neumans samstämmighets- och olikhetsmetod (i Svenning, 2003) vilken,
liksom vår metodologiska utgångspunkt, utgår från att den egna livsvärlden är medskapare i våra
tolkningar (Bengtsson, 2005; Kvale & Brinkmann, 2009; Svenning, 2003). För att stärka
pålitligheten har vi var och en lyssnat på det inspelade materialet för att sedan jämföra våra
tolkningar, vilka överensstämde väl med varandra. När vi påbörjade meningskodningen insåg vi att
det var svårt att göra rena avgränsningar mellan olika teman då det visade sig att de gick ihop med
varandra. När vi väl bestämt oss för våra teman gick det lätt att sammanställa uttalandena och varje
transkribering färgkodades för att på ett överskådligt sätt kunna urskilja likheter och olikheter i
uttalandena under varje tema. 

6.2 Resultatdiskussion 

Vi börjar här med att kort belysa delar från bakgrunden som inte blev synliga i vårt resultat.
Därefter kommer våra sju teman att kopplas samman till en helhet.

I vår litteraturgenomgång gällande verksamhetsförutsättningar beskriver vi goda arbetsvillkor som
en viktig förutsättning för att på ett bra sätt kunna ta emot nyanlända familjer och skapa trygga
relationer. Vår studie visade inte i någon större utsträckning på missnöje gällande personaltäthet,
minskad tid i barngruppen, fysiska utrymmen eller barngruppens storlek. Vi förväntade oss även att
förskollärarna skulle uttrycka behov av en förberedande enhet, vilket inte heller framkommer i vår
studie. Välkomsten hade ett väl etablerat samarbete med instanser, exempelvis BUP och elevhälsan,
som kunde hjälpa barn med traumatiska upplevelser. I vår studie framkom det inte ur
förskollärarnas berättelser att något sådant samarbete fanns. Det har heller inte varit vår intention att
ta reda på det i vår undersökning och menar därför att ett sådant samarbete möjligtvis kan finnas. 

Vår intention med den här studien var att avgränsa oss till mötet med det nyanlända barnet, dess
livsvärld och identitetsskapande samt pedagogiska förutsättningar. I vår analysprocess kunde vi
urskilja en komplexitet i arbetet med att möta nyanlända barn i förskolan. Komplexiteten gör att det
inte är fullt möjligt att göra en avgränsning, i enlighet med vår intention. I analysen av intervjuerna
kunde vi urskilja trygghet som ett framträdande tema. Däremot var det inte möjligt att skapa ett
tema med enbart trygghet då det alltid talades om trygghet i relation till något annat. Istället för att
diskutera resultatet i förhållande till respektive frågeställning vill vi här försöka ge en bild av de
samband som vi kan se mellan våra olika teman. 

6.2.1 Fortbildning 

Resultatet visade att alla förskollärare har fått någon form av fortbildning. Nilsson Folkes (2015)
studie visade att lång erfarenhet och medvetenhet om nyanlända barns behov ger bättre
förutsättningar för barns integrering. Välkomsten tog emot mellan 80 och 100 nyanlända barn om
året vilket gav personalen värdefull erfarenhet och stor kunskap. Flerspråkscentrums
inkluderingspedagog, Josette Kobylak, arbetade under åtta år på Välkomsten och använder idag sina
kunskaper till att utbilda och stödja förskollärarna i Luleå kommun. Flera av respondenterna hade
fått ta del av Kobylaks föreläsning om interkulturellt förhållningssätt och menade att det hade gett
större förståelse för vad ett interkulturellt förhållningssätt och arbetssätt innebär. Flera studier
visade att lärarna själva uttrycker brist på kunskap för att kunna bemöta nyanlända barn (Juvonen,
2015; Lunneblad, 2009a; SOU 2005:56). I likhet med den forskningen visade vår undersökning att
alla utom en förskollärare kände behov av mer fortbildning inom området. Vi känner att kunskap
om flyktingkrisens faser (Almqvist, 1990; Ellneby, 2007) skulle stärka pedagoger i sitt
förhållningssätt och öka förståelsen för vad det kan innebära för familjer som har levt på flykt.
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6.2.2 Handledning och handlingsplan 

Almqvist (1990) framhöll att handledning är viktigt som känslomässigt och kunskapsmässigt stöd
till pedagoger. I likhet med det ser vi att behovet av handledning finns ute i verksamheterna och
skulle enligt några förskollärare i vår studie kännas som en trygghet. Flerspråkscentrums
verksamhet är så pass nystartad att alla förskollärare ännu inte fått information om dess
handledningsfunktion. Enligt resultatet så skulle även en handlingsplan ge stöd och trygghet för
arbetslagen. Både Åström (personlig kommunikation, 11 november 2015) och Kobylak (personlig
kommunikation, 11 november 2015) poängterade vikten av att ha en handlingsplan. I våra
efterforskningar så har vi sett att många kommuner har väl utarbetade handlingsplaner för
mottagande av nyanlända barn i förskolorna. Luleå kommun har saknat en sådan gemensam
handlingsplan, något vi ser att det finns ett stort behov av. 

6.2.3 Familjens bakgrund – kommunikation och tillit 

I förskolan ska pedagogerna fungera som en trygg bas och säker hamn för barnet (Bowlby, 2010).
Fast (2008) menade att det krävs kunskap om barnets unika förutsättningar och behov för att förstå
och möta barnets signaler. I likhet med det uttryckte flera förskollärare i vår studie att det är bra att
ha kännedom om barnets bakgrund och eventuella traumatiska upplevelser för att förstå barnets
reaktioner i olika situationer. Då barnen inte alltid själva kan uttrycka sina rädslor så är
föräldrakontakten viktig. En del förskollärare hade, liksom även Szente et al (2006) framhöll,
erfarenhet av att föräldrarna inte ville dela med sig av sin bakgrund. Därför är kommunikation och
ömsesidig tillit en viktig förutsättning för att både barn och föräldrar ska känna sig trygga (Broberg
et al 2012). Förskollärarna i vår undersökning betonade vikten av en god relation till föräldrarna och
menade att tolk är en viktig resurs, som ska finnas med vid samtal så att inga missförstånd uppstår.
Även Ebbecks och Yims (2009) studie visar att en trygg anknytning till barnen förutsätter en god
relation till föräldrarna. Liksom Åström (personlig kommunikation, 11 november 2015) beskrev så
framkommer det i vår studie att ärlighet och tydlighet gällande förskolans rutiner och samhällets
normer är viktiga för att en tillitsfull föräldrarelation ska skapas. 

6.2.4 Interkulturellt förhållningssätt 

Kulturella, sociala och historiska levnadsvillkor påverkar barnets sätt att tänka och handla (Jerlang
& Ringsted, 2008; Hundeide, 2006). Med ett interkulturellt förhållningssätt är det möjligt för
pedagoger att närma sig barnets livsvärld. Både Åström (personlig kommunikation, 11 november
2015) och Kobylak (personlig kommunikation, 11 november 2015) betonade betydelsen av
förhållningssättet. I vår undersökning visade de flesta förskollärare en medvetenhet om vad ett
interkulturellt förhållningssätt innebär. I likhet med Lunneblads (2009b; 2013), Perssons (2015) och
Hertzbergs (2015) studier så kan även vi urskilja ett bristperspektiv då några förskollärare med
mindre erfarenhet hade ett kompensatoriskt förhållningssätt. Vår tolkning är att det beror på
okunskap. Vi anser, med stöd i Lunneblad (2013), att ett kompensatoriskt förhållningssätt inte
gynnar den dubbla identitetsutvecklingen. 

6.2.5 Dubbel identitetsutveckling 

I Lpfö 98 (Skolverket, 2011) framgår det att barns identitetsutveckling ska stödjas och att barnens
erfarenhetsvärldar ska ligga till grund för arbetet i verksamheten. Ett interkulturellt förhållningssätt
och arbetssätt bekräftar flerspråkiga barns dubbla identitet (Almqvist, 1990; Benckert et al, 2008;
Bozarslan, 2001) och hjälper barnet att knyta samman olika delar av sitt liv (Brömssen, 2006;
Goldstein-Kyaga & Borgström, 2009). För att det nyanlända barnet ska bli trygg i sin dubbla
identitet och få en god inre arbetsmodell krävs extra lyhördhet då barns uttryck kan skilja sig åt
mellan olika kulturer (Broberg et al, 2012). I vår studie framkom det att många förskollärare inte
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hade kännedom om den dubbla identiteten, vilken de flesta ändå omedvetet stödjer. I
verksamheterna synliggjordes barnens ursprung på många olika sätt. Vår uppfattning är att
förskolorna antingen fokuserar på interkulturaliteten i miljön eller i aktiviteterna. Vi anser att både
delar är lika viktiga och att förskolorna bör reflektera kring sitt eget arbetssätt för att kunna
vidareutvecklas. 

6.2.6 Modersmålslärare 

Liksom Kobylak (personlig kommunikation, 11 november 2015) förespråkade så ansåg de flesta
förskollärare att det nya samarbetet med modersmålslärarna är positivt och kommer att berika den
interkulturella medvetenheten hos alla barn och pedagoger. Vi anser att modersmålslärarnas nya
arbetssätt kan liknas vid det som Bozarslan (2001) benämnde som kulturtolk. Vårt resultat visade
att modersmålslärares språkliga och kulturella kunskaper inte togs tillvara i tillräckligt stor
utsträckning. Enligt Kobylak känner sig många modersmålslärare inte alltid välkomna på
förskolorna, medan förskollärarna i vår studie uttryckte att modersmålslärarna själva drar sig undan.
Vi tror att det beror på bristande kommunikation och otydlighet i vad som förväntas mellan
parterna, vilket även en förskollärare påpekade. 

6.2.7 Slutsats 

Utifrån vårt resultat kan vi se att fortbildning, handlingsplan och stöd i form av handledning bidrar
till att förskollärare kan känna sig trygga i sin yrkesroller, vilket är en förutsättning för skapandet av
en trygg tillvaro för nyanlända barn. För att det flerspråkiga barnet ska kunna utveckla sin dubbla
identitet krävs det att förskolans personal fungerar som trygga omsorgspersoner samt har ett
interkulturellt förhållningssätt och arbetssätt. Det i sin tur förutsätter att det finns en tillitsfull
relation till föräldrarna samt att förskollärarna är trygga i sina yrkesroller. Modersmålslärarens
kunskaper kan hjälpa verksamheterna att få förståelse för andra kulturer, synliggöra barnets språk i
miljön samt bidra till att andra barn i verksamheten blir nyfikna på och medvetna om den kulturella
mångfalden och på så sätt även bekräftar det flerspråkiga barnets identitet. 
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Figur 3. Förutsättningar för barnets identitetsutveckling



7 Slutord 

Vi avslutar vårt arbete med att först göra en kort beskrivning av vad vi tar med oss till vår
kommande yrkesprofession. Till sist ger vi några förslag på vidare forskning utifrån tankar som
väckts hos oss under arbetets gång. 

7.1 Kommande yrkesprofession 

Vi har lärt oss att det kommer att krävas stort engagemang i vår yrkesroll för att bemöta barn och
familjer från andra kulturer. För att stödja det flerspråkiga barnets identitet krävs det mer än i mötet
med barn med likartade referensramar som vi själva har. Det handlar om att möta alla likvärdigt,
vilket enligt Persson (2010) inte innebär att alla ska behandlas lika, utan att alla ska ges samma
möjligheter att utnyttja sin potential utifrån sina egna förutsättningar. 

Vi förstår att vi inte förstår. Det är svårt att ta till sig någon annans livsvärld, men med ett
interkulturellt förhållningssätt och genuin nyfikenhet kan vi komma långt. Genom att fråga och visa
oss intresserade kan vi närma oss förståelse för andra människors erfarenheter och kunskaper. 

7.2 Vidare forskning 

Det vore intressant att se en jämförande observationsstudie. Går det att dra några paralleller mellan
goda verksamhetsrutiner och pedagogers interkulturella kunskaper i förhållande till flerspråkiga
barns möjlighet att utveckla sin dubbla identitet? Finns det skillnader i verksamhetsmiljö, arbetssätt
och pedagogers förhållningssätt? 

En ny samarbetsform är, i Luleå kommun, påbörjad mellan modersmålslärare och pedagoger. Det
vore spännande att göra en framtida studie för att se vilka eventuella effekter samarbetet har fått för
verksamheternas interkulturella arbetssätt. 
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Information och samtycke 

Vi är två förskollärarstudenter vid Luleå tekniska universitet som läser sista terminen och nu skriver
vårt examensarbete, vilket handlar om integration av nyanlända barn i förskolan.

Syftet är att beskriva förskollärares uppfattningar om mottagande av nyanlända barn i förskolan. Vi
vill att du berättar om dina erfarenheter och uppfattningar om detta mottagande. Använd
nedanstående frågor som underlag men berätta gärna mer. 

• Vad anser du vara särskilt viktigt i mötet med och inkluderingen av barn från en annan
etnisk kultur? 

• Hur kan den dubbla identiteten, som barn från en annan kultur utvecklar, stöttas? 

• Vad innebär ett interkulturellt förhållningssätt för dig som förskollärare? 

• Finns det rutiner och förutsättningar för att ta emot nyanlända barn på er förskola? I så fall
hur ser dessa ut? 

• Hur arbetar modersmålslärarna i er verksamhet? 

• Känner du att du har nog med kunskap inom detta område eller behövs 
kompetensutveckling?  

Vi hoppas att det går bra att vi spelar in samtalet för att underlätta vårt analysarbete. Det är endast vi
som kommer att lyssna på det inspelade materialet, vilket raderas efter uppsatsens godkännande. 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. Alla personuppgifter
och förskolans namn kommer att hanteras konfidentiellt och allt inspelat material förvaras
oåtkomligt för obehöriga. 

Det här informationsbrevet kommer att skrivas ut och tas med till intervjun för påskrift av
samtycke. 

Med vänlig hälsning
Mia Heikkilä och Joanna Eliasson

Ort och Datum Signatur

Vid frågor kontakta
Joanna Eliasson: 070-xxxxxxx eller xxxxxxx@student.ltu.se
Mia Heikkilä: 073-xxxxxxx eller xxxxxxxx@student.ltu.se 

mailto:joaeli-1@student.ltu.se
mailto:miahei-1@student.ltu.se
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Samtal med Lisbeth Åström  

Lisbeth Åström – Personlig kommunikation, Luleå, 2015-11-11

Berätta historiskt sett hur Välkomsten kom till

Utredning 2005

Ny skolchef. Förvaltningschefer började granska integration, flerkultur och mångfald. Hört sig för
bland skolledare hur fungerar det i våran kommun. Kom fram till att det inte fungerade så bra.
Ambition att det skulle bli bättre. Jag fick i uppdrag att göra en utredning kring det här, en
kartläggning. Då hade jag en referensgrupp med 7 pedagoger i kommunen som hade jobbat med
nyanlända barn, fast direkt i verksamheten på varsitt håll. Alla hade lång, men olika lång erfarenhet.
Vi jobbade tillsammans, men det var mitt ansvar att leda utredningen. Det jag gjorde var att jag
intervjuade barn i skolan som hade kommit hit som nyanlända. Jag intervjuade föräldrar och gjorde
en enkätundersökning till skolledare och pedagoger. Sen frågade myndigheten för skolutveckling
vart jag kunde finna information och fick tips om internationell forskning, även nationell. Frågade
även vart jag kunde finna kommuner som jobbade bra med dessa frågor enligt deras sätt att se. 6-7
olika tips. 
Referensgruppen träffades och och diskuterade information innan vi gick vidare. Vi delade på oss
och for till olika kommuner och kollade hur de jobbade. 

Undersökningen ledde till en samlad bild från förskollärare och grundskolelärare att det var
missnöjda med vad som pågick i kommunen, att det var dåligt, att de kände sig otillräckliga och att
de inte hade resurser för att klara av sitt arbete när det kom till de här barnen. 

Intervjuer med barn
Två pojkar sticker ut och det kommer jag ta med mig hela mitt liv. 
Det ena var en pojke i 7:an, hade kommit till Luleå i 6:an och han hade gått ett år i grundskolan och
började sen på björkskatan i 7:an och där upptäckte lärarna att pojken inte kunde skriva sitt namn,
han kunde ingenting.. han kunde alltså inte svenska. Det visade sig att han var analfabet på sitt eget
språk. (längre paus, tårfyllda ögon). Det berör mig fortfarande. Då hade vi alltså haft en 12-årig pojke
som under ett helt år har suttit i sin klass och inte förstått ett dyft av vad lärarna pratar om,
ingenting! Inte kunnat kommunicera med sina kompisar, snacka om utanförskap. Då tänkte jag att,
det förstår alla.. det behöver man inte vara utbildad för att förstå, vad det gör med människor. Det
var han som fick mig att bestämma mig för att aldrig, aldrig ska det hända igen! Barnen ska kunna
prata från första dagen, de ska få kompisar, lära sig samhället och lära sig i skolan. Men just det här
utanförskapet, förfärligt. 

Sen var det också en pojke som gick i nian som kommit hit, han hade varit ganska länge här. Hans
mamma hade utbildat sig i Luleå till grundskollärare och hans pappa hade gått civilingenjörs-
utbildning på universitetet. Pojken sa att mamma får inget fast jobb, hon får vikariat då och då. Min
pappa får inget jobb, han får sommarjobba på SSAB så varför ska jag anstränga mig i skolan? 
Det var också så tydligt.. det sa mig att vi tar inte tillvara på den kompetens och den kraft som finns
i människor som kommer. Genom att vi behandlar vuxna på det sättet så ger det konsekvenser för
barnen och eftersom att jag jobbade för skolan så sa det mig att alltså måste vi jobba mer med dessa
barn för att stärka deras självförtroende. Vi måste vara extra noga med att förstärka deras självbild.
Så jag tror att det var det som vi hade med oss i den här gruppen, och speciellt jag. 
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Utredningen ledde till fyra delar till förbättringar – beslut sommaren 2006 att dessa skulle
genomföras:

• Öka utbildningen av lärare i SvA
• Starta modersmålsundervisning (fanns endast finska) 
• Starta en mottagningsverksamhet för nyanlända 
• Utbilda pedagoger, skolledare och politiker kring flerspråkighetsfrågor.

Uppstarten

Då hade jag hösten 2006 på mig att hitta lokaler, pengar till möbler, anställa folk. Vi hade fyra
pedagoger på plats när vi startade i Januari 2007. Den 14 Februari tog vi emot de första eleverna.
Det var 21 stycken på en gång. Den terminen hade vi totalt haft 39 barn. Följande hösttermin 2007
tog vi emot 69 nya barn. 

Förskollärare vid Välkomsten
Josette och Gunilla Boreman – väldigt olika personligheter. Kompletterade varandra. Lika
grundinställning.. grundvärderingar som de delade till 100% som kom till uttryck på olika sätt. 
Ingen av dem gör inte en rörelse, säger ingenting och planerar ingenting utan att det finns en tanke
bakom det.

Lokaler och grundidé
Vi var i Bockens matsal. Det var den byggnaden som fanns. Ett stort, stort rum samt två mindre
rum. Det minsta rummet var kontor och sammanträdesrum och det andra lite större rummet avsattes
till de yngre förskolebarnen. Men annars var det öppet, och det passade utmärkt pedagogisk.. som vi
tänkte. Det största rummet.. vi hade ju inte tid att bygga, vi skulle ju in där, så där byggde vi upp
väggar så vi hade avgränsade rum.. 1, 2, 3, 4. Det var inga stängda dörrar och i vart och ett av
rummen var det olika grupper. Så det fanns en viss åldersindelning, men i praktiken så var alla.. i
det här fallet 69 barn, mer blir det ju, säg omkring 100 inräknat förskolebarnen.. ja, men det var nog
60-70. Så de fick lära sig, av nödvändighet, att uppträda juste. Man sprang inte och tjoade inte här.
Utan inomhus så var det lugn och ro, för här arbetade vi. Man gick lugnt och städat för att inte störa
de andra. Det fungerade, och där var vi ju några år. I längden är det ju såklart ingen drömsituation
för pedagogerna, men det fungerade och det fungerade absolut bra för barnen. 
Inga pengar till möbler, fick från LTU, Konstens hus, Komvux, Förskolor, från en bank. Sen
kompletterade vi med grejer, men så var starten och väldigt bra verksamhet. 
Efter första året fick vi en riktigt budget och kunde köpa in möbler så det stämde färgmässigt.. jag
tycker det är viktigt med inredning och färger. 
Det är viktigt att när de (barnen) landar i skolan att det skulle andas lugn och ro och stabilitet. En
viktig del, en pedagogisk medvetenhet. Det var starten. 

Det fanns ingen självklar förebild för oss, men det var många saker som vi tyckte var bra från olika
kommuner som vi knöck och anpassade till Luleå. Från gbg tog vi det att ta in alla barn i familjen..
inte endast grundskolebarn eller förskolebarn, barnen skulle ha den tryggheten att alla syskon var
samlade i samma byggnad. Också för att underlätta för familjen.. hämta och lämna på ett ställe, för
det är ju inte så lätt när man kommer till en ny ort, ett nytt samhälle, att åka runt på olika ställen. 
Sen tog vi det att.. flexibiliteten att man skulle kunna sluta och börja när som helst under året.
Individualisering. Den tog vi fasta på på. Vi tog delar som tilltalade oss och göra det till det som
passar i den här kommunen. Medveten bostadspolitik i Luleå gällande nyanlända.. utspridda på flera
områden över hela kommunen samt väl utbyggt kommunalt transportsystem. Då är det lämpligt och
vi strävade efter att det skulle ligga i centrum, mest logiskt. Att det skulle vara ett ställe handlade
om att möjliggöra dynamik i verksamheten, att kunna lära av varandra. Det var också givetvis en
kostnadsfråga, vad gäller lokaler, utrustning och kompetensutvecklingsinsatser. Så det blev i
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centrum, dit man kan ta sig med buss lätt. 
Den första tiden från när vi startade från Januari till mitten på Februari, var det sex intensiva
veckor.. ett riktigt tufft arbete. Vi tog fram handlingsplaner och strukturer för hur vi skulle göra vid
mottagandet, vem gjorde vad, någon typ av programförklaring – vad var vårt uppdrag, och vad stod
vi för. Vi tog fram handlingsplaner för det mesta. Hur skulle vi göra vid överlämnandet, de olika
stegen och vem skulle göra vad och när. Vi utformade frågeformulär.. alla familjer som vi mötte
träffade vi med tolk. Alla, utan undantag. Viktigt att föräldrarna skulle få information, även
informationsmaterial på olika språk.. en mängd olika språk som de alltid fick med sig. Det var för
att skapa trygghet och få veta så mycket som möjligt om vart de hamnat.
Vi satt från 8-17 var eviga dag under de här sex veckorna. Riktigt, riktigt hårt jobb hade vi... åh vad
de var less på mig (skrattar).

Barn från krigsdrabbade länder

I förskolan kan det vara tre grupper – kvotflyktingar, asylsökande och invandrare. 
I skolan är det också ensamkommande pojkar. På välkomsten tog man emot samtliga grupper. 
80% av barnen som togs emot, under åren som Välkomsten fanns, kom från krigsdrabbade länder. 

Under de första 1,5 åren tror jag så kom jag hem varenda dag och sa till Lasse (Lisbeths man), det
de här familjerna berättar det har jag inte ens sett på film. Det är så, ni kan inte ens föreställa er.
Ändå så är det så att man måste, man måste veta. Sen var det ju inte samma saker som återkom de
andra åren, men jag själv var inte lika överraskad. 

Kvalitetsarbete och kompetensutveckling

Varje år gjorde vi ett ganska ordentligt kvalitetsarbete och gick igenom vad vi gjort. Pedagogerna
fick först skriva en och en och sen träffades de i grupper och skrev. De fick också skriva vad de
tyckte behövde förbättras till nästa år. Sen gjorde vi planer för varje år, några punkter, högst fem
med områden som vi skulle förbättra nästa år. En del av punkterna avverkade vi på ett år och som vi
sen kunde lämna, men det fanns också områden som var med i flera, flera år. Då fick pedagogerna
anmäla sig till vilka punkter de ville jobba med. Om man valde matematik för nyanlända, då
innebar det för den personen att all kompetensutveckling handlade om det. Då fick man inte åka på
någonting annat som verkade intressant under året, utan man var inriktad på sitt val.
Kompetensutvecklingsdagarna innehöll inget annat än just de valda områdena. Ibland var det
kompetensutvecklingsdagar med eget arbete där de enskilt fick jobba med det de valt. Sen fick man
redovisa för sina kollegor givetvis. Eftersom att det här var ju ett nytt område, det fanns ingenting i
landet att plocka så fick vi.. det handlade om att bygga ny kunskap. Då var vi tvungna att göra det
så här riktigt, riktigt i från grunden. Inte brett och slarvigt, utan strukturerat. 
Vi gjorde så alla år, så vi byggde ju upp bra kunskap hos pedagogerna. 

Elevhälsa

Sen hade vi också ganska fort.. det fick vi kämpa för, elevhälsa. Vi hade skolsköterska som med
tiden blev riktigt duktig med nyanlända barn och gick utbildning för att lära sig med. Vi hade också
kurator, två olika under tiden. Båda var väldigt duktiga med att jobba med nyanlända barn. Sen
hade vi tillgång till läkare och psykolog. Vi arbetade med BUP ibland, med habiliteringen i
Sunderbyn. Ofta hade vi sådana träffar.. och med socialen naturligtvis. Men eftersom att vi var en
enhet så lärde vi känna dem. Vi hade ett bra samarbete som kunde stötta. För som pedagog, och det
vet ni ju, så ska man veta vart ens kompetens finns.. vart den börjar och slutar och veta när man ska
överlämna till någon annan. De lärde också känna oss, för det var ju också en viktig del för barnen
som kom. Skolsköterskan var oftast med vid intervjuerna i början. Ibland träffade hon också
familjen efteråt med tolk. 
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Flexibilitet, några exempel

Vad vi kunde göra när vi hade en samlad verksamhet var att vi kunde vara väldigt flexibla beroende
på vilka barn som kom. Så vi ändrade ju.. det var inte ovanligt att vi ändrade organisation beroende
på vilka barn som kom. Vi ändrade om i grupper. 
En höst fick vi nio tonåringar som alla var analfabeter. Endel av dem hade ingen erfarenhet av att
hålla i pennor, de hade aldrig sett en skola. Så då gjorde vi en egen grupp av dem. Annars gick
barnen in i sina åldersgrupper. Det jag gjorde var att i förskolan, där hade vi inte så många barn.. så
då stannade en av förskollärarna där och jag anställde en barnskötare under en period. Den andra
förskolläraren, jag tror att det var Josette, då gick hon in i den här analfabetgruppen tillsammans
med en lärare. Så jobbade de med förskolepedagogik, till att börja med. Färger, former,
pennfattning, lära sig vad en bok är, lära sig klippa med sax. Ren förskolepedagogik så jobbade de
med det under några veckor. Sen gick Josette tillbaka och fanns med delvis, sen fasade vi ut och
gruppen fortsatte att jobba med skolan och skolämnen. Det kunde vi göra just för att vi var på
samma ställe. 

En annan gång då hade vi en pojke som var 12 år som hade oerhört mycket ilska.. och utåtagerande.
Han slogs, han armbågade kamrater, tog stryptag, reste sig upp och gick av och an i klassrummet,
kastade möbler, gjorde sönder ett fönster och hotade sin lärare. En pojke som var riktigt, riktigt
olycklig. Då måste man fundera över, och hur gör vi nu. En viktig del i vårt arbete, och vad som jag
tycker kännetecknar Välkomsten, det här är viktigt, det är att vi sa till oss själva tills dess vi trodde
på det – Vi måste arbeta för att vi tror att varenda barn som kommer, varenda ungdom, ska bli en
aktiv och bra samhällsmedborgare i vårt land.. och hur gör vi då? Vad som de än hade med sig så
var det våran tanke. Så gjorde vi. Den här pojken som jag tänker.. ja, jag pratade med honom flera
gånger och han visste ju att det var tokigt. Jag åkte tidigt på morgonen och träffade honom, så satt
vi och pratade.. han kunde lite engelska.. nog visste han att det var tokigt och fel. Jag stannade efter
skolan och vi pratade, men det var sådär. När det hade gått en termin så sa vi att han har straffat ut
sig i sin grupp, samarbete med läraren fungerade inte bra. Hur ska vi göra för att den här pojken ska
fortsätta, för han ska bli en bra svensk samhällsmedborgare. Då hade vi fyra grupper i hans ålder.
Men vi sa det att vi kan inte flytta honom till någon annan grupp, därför att det skulle ge honom en
bild av det är jag som är busen. Det också hans kompisar en bild av att det är han som är busen.
Men då ändrade vi i de fyra grupperna, vi gjorde om alla grupper så att han hamnade i en grupp
med ny lärare och något äldre elever. Sen anställde vi en elevassistent som skulle vara i gruppen. Vi
sa att han ska vara i sin grupp, men när elevassisten såg att det var påväg att barka så togs pojken till
ett rum intill och fortsatte jobba där till dess det var rast. Efter rasten skulle han fortsätta jobba i sin
grupp för att komma bort från det här tänkandet kring sig själv. Så anställde vi en kille på timmar
som åkte hem till pojken på onsdagar och körde honom till kajakklubben. Då fick han vara där med
kompisar i egen ålder, tonåringar, som inte visste något om honom och inte hade någon förutfattad
bild, och med vuxna som inte heller hade någon förutfattad bild. Då fick han bli av med sin energi,
för han hade mycket av det. Så kunde vi se, i slutet av den här höstterminen, att det vänder. Efter jul
kunde vi se, det var inte borta, men det vi kunde se var att han inriktade sig och började lära sig.
Smart kille, lärde sig. Så i Februari fick vi säga att han var färdig och att det var dags att flytta. Men
då ville han inte, han kände sig lite rädd och bad att få vara kvar till sommaren. Så då fick han det.
Fungerade utmärkt. Men det kräver att man har den här synen, att man tror att varenda unge har
potential att bli en bra samhällsmedborgare. 
Vi hade inte mycket resurser inom Välkomsten, men vi hade möjlighet att strukturera om. Men
grunden i det är att man har tron på att varenda unge har potential och att det ska bli bra. 
När de första eleverna hade gått ut, de var lite äldre och började gymnasiet.. och när vi fick gå på
deras studentexamen, det var ju en höjdare. Vi var förra veckan och åt på gymnasieskolans
restaurang, och en av de som jobbade där, det var också en av pojkarna som inte lämnar en oberörd.
Därför att vi jobbade mycket tillsammans, det fanns anledning att rynka på pannan.. många
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frågeställningar, hur gör vi nu? Men nu gick han på sista året på hotell och restaurang och hade fått
fast jobb. Det är bra och det gäller att man har inställning, möjlighet och resurser att ta tag i dem när
det pågår. Det kostar då men det är ju billigt i ett längre perspektiv. 

Självklarheter som inte är så självklara

Sen om man går på toaletten och så vet man inte hur den fungerar. Det finns barn som kommer från
ett land där det bara är ett hål i golvet.. bara ett hål. Det är ju hur många saker som helst att tänka
på.. ja men, i början så mötte vi barn som var frågande till varför det står svarta stolpar här och där
som lyser rött, grönt och gult. Då måste man veta det att.. hur gör man i trafiken. Om man inte har
varit där det finns bilar och vägar så är det ju inte självklart. Eller.. någon la sig mitt på vägen för att
titta på himlen. Eller mat, kläder. Det jobbade ju förskolan mycket med. Att lära föräldrarna om
kläder, vad som behövs.. och att stövlar, det finns massor av olika stövlar men man har inte
gummistövlar närsomhelst och man har heller inte läderstövlar närsomhelst. Och att man har overall
betyder inte att man inte ska ha några andra kläder under och handskar och .. det finns nio olika
typer av byxor som vi använder i Sverige till barn. Och hur vet man vad det är för skillnad mellan
långkalsonger och pyjamasbyxor? Om matkulturer.. inte bara om innehållet i maten utan också
matkulturer hur man gör. Det skulle gå att göra sidor med listor.. långa listor med saker som vi
tycker är självklara men som definitivt inte är det. Förutom årstidsväxlingar. När det blir advent och
alla tänder ljus.. hotfullt kan det ju vara. Hela tiden, återkommande så hade vi besök av olika
yrkesgrupper med män i uniform. Det kunde vara vakter, poliser, brandmän.. men oftast poliser.
Därför att barnen var rädda för män i uniform. Då skulle man ju lära sig att det fungerar inte så här,
skapa en relation. Och förutom det, flickor i uniform. Men det är ju grundläggande exempel.. eller
att man plockar bär i skogen och äter det. Det har ju de allra flesta aldrig varit med om. Och om
man plockar bär i skogen och äter det så innebär det inte att man plockar bär i buskar i trädgårdar.
Det hade vi frågor om någon gång.. hur ska man veta det? Förutom bokstäver och siffror också lära
sig hur man åker buss. Våra barn som är födda i Sverige och börjar skolan som kan jättejätte
mycket saker, självklara saker som vi inte är medvetna om, men man blir det när man har jobbat
med nyanlända. Då blir det så uppenbart vad vi tar som självklart.. men så är det inte. 

I de flesta språkgrupper så finns det en population i Luleå, det finns människor och många
föreningar också.. och lära sig nyttja dem (kulturtolkar)

Förhållningssätt

Det handlar om att vara genuint intresserade av barnen som man jobbar med, och vara.. vad ska jag
säga.. Förstå att man inte förstår, dvs fortsätt att fråga, fråga, fråga, fråga.. Men just den insikten om
att förstå att man inte förstår och därför måste man lära känna barnen och också förstå att de barnen
som är födda i Sverige som man möter i förskolan delar vi en hel del erfarenheter och kunskaper
med, som vi aldrig behöver benämna och prata om.. för den finns bara där. Förstå att det inte är
samma med de som kommer som nyanlända. Då måste man fråga de som vet, dvs barnen, deras
föräldrar och de populationerna som finns här. När jag ser det här, vad är det då jag ska förstå? Eller
hur fungerar det och det. Ju mer medveten man blir, och ju mer erfaren man blir så kommer man att
få fler och fler frågor. Från början har man inte det, men det blir med tiden mer mångfacetterat och
mera djup i det. Man får fler och fler frågor och blir skickligare därför. Men just inställningen att
förstå att man inte förstår och därför måste fråga. Och just det här medvetenheten om hur stor del av
svenska barnens situation, värderingar och upplevelse som man delar därför att man är uppvuxen i
samma kultur. Jag ser det så tydligt, jag har ju det här i bakhuvudet när jag träffar barnbarnen. Så
mycket de kan, bara genom att finnas kan de så oerhört mycket. Det måste man veta när man jobbar
i förskolan att det här är inte självklart, vi kan inte lämna de här nyanlända barnen utan den
kunskapen.
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Föräldramöten

Vi hade föräldramöten och det var ju för att lära föräldrarna hur det går till i skolan.. redan från
början. Både vad som var deras skyldigheter men också vad det var som var rättigheter. Det kunde
ju vara 13 språk samtidigt på föräldramötena.. helt härligt.. och då dukade så vi hade bord med de
olika språkgrupperna där de föräldrarna satt och så hade vi en tolk vid varje bord. Så pratade vi om..
det handlade om att ge information och trygga dem. Det handlade mycket om barns hälsa, vad vi
skulle göra och vad som står i skollagen och så vidare. Vi hade folk från folktandvården som kom
och berättade.. och det här med att man inte äter godis. Sen sa vi ju det att föräldrarna måste också
lära sig att de kan påverka. Så då en av gångerna så fick de diskutera tillsammans med tolken vad
ville de att föräldramötet skulle innehålla. Vi gjorde det här ett par gånger och då återkom samma
saker:

– Hur är det att vara förälder i Sverige
– Hur får man barn att lyda utan att slå dem
– Barns hälsa
– Barns kläder

.. det var det som återkom. Så vi nåt av tillfällena så sa jag att vi bjuder in svenska föräldrar. Så
satte vi en eller par par i varje språkgrupp. Så fick de prata om tv-tittande, hur länge man får vara
ute, kläder, hur är det att vara förälder. Jag sa innan att det jag är säker på att våra föräldrar kommer
att säga att det är ingen skillnad, det är ju lika att vara förälder vart man än är. Och det var så, när vi
frågade dem efteråt. Det var jättelika, man tänker ju lika. Men de hade ju fått vrongbilder över hur
flickor klär sig, barnen får vara ute hur länge som helst.. nej, de tänkte lika. Vad som var läckert var
att de svenska föräldrarna som vi pratade med efteråt, de sa samma sak – vi tänker precis lika. Det
var häftigt, det hade jag inte trott. Det var inte en tillfällighet, utan det var så. Häftigt va? 
Sen kommer det ju beroende på omständigheter till uttryck på olika sätt, men just att föräldrar vart
som helst tänker utifrån sina barns bästa. 

Hur länge var barnen hos er?

Vistelsetid och överlämning
Inom förskolan var spridningen inte lika stor.. tre månader till ett år. Sex månader var väldigt
vanligt, det var genomsnittligt. När de var färdiga så förstod de allt, talade svenska, kunde leka, de
kunde, beroende på ålder, bokstäver och siffror, spelregler, socialt kompetenta, hade inblick hur
man jobbar flickor och pojkar tillsammans, om jämställdhet och olika kulturer. Då var de färdiga,
ungefär ett halvt år. 

Hur ställde sig föräldrarna till det, när ni sa att barnet var redo att gå ut i en vanlig verksamhet?

Det var lite olika, men många var rädda. Därför vi hade ju blivit en trygg punkt. Men vi följde ju
dem. Josette och Gunilla följde föräldrarna till förskolorna och var tillsammans med de. Vi hade ett
överlämnande. Ett formaliserat överlämnande i tre olika steg där:

– vi träffade förskolan
– vi träffade förskolan tillsammans med föräldrarna 
– föräldrarna träffade förskolan själva
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Vem beslutade om nedläggning av förskoleverksamheten och vad grundade det sig i?

Nedläggningen 2013

Barn och utbildningsnämnden beslutade i Juni 2013, och varför vet jag inte.. för jag visste inte om
det som chef och därmed visste inte pedagogerna om det. Vi läste det som ett beslut. Vi hade ingen
aning om att det pågick ett sådant beredningsarbete på förvaltningen. Vi hade ingen chans att
komma med vår åsikt i frågan, vi visste ingenting. Jag läste det i tidningen just innan semestern. Det
var så, vi hade ingen aning. Jag vet inte varför förskolan lades ned.. och vi hade ingen dialog innan
och efteråt så var det kört, då fanns redan ett politiskt beslut. Jag vet inte ens vem som beredde det,
ärendet. Det var lite chock. 
När det gäller skolan, där var vi ju med. Men inte förskolan, det var en överraskning och det var inte
första gången det togs beslut utan att vi visste om det. Jag vet inte argumenten. 
Men jag täcker så här, om förskolan, att det handlar om att lära sig språket naturligtvis och då kan
man säga att förskolebarn har lång tid på sig att lära sig språket. Det tar bara kortare eller längre tid,
hos oss tog det kortare tid. 

Trygghet och föräldrastöd
Men den viktiga delen, också, är ju att när barnen kommer så ska de landa någonstans. Där det är
tryggt, där det är lugn och ro, där de får lära känna kamrater och bli en del i ett socialt sammanhang.
Barns utveckling handlar inte bara om språket, man ska lära sig att kommunicera, rollekar,
spelregler och inte minst värderingar i samhället. Det är oerhört.. det var en av de absolut största
fördelarna med Välkomsten. Sen är det ju också så att på välkomsten så fick ju föräldrarna ett
väldigt stöd, vilket inte är möjligt i de vanliga verksamheterna. Vi var deras första möte med det
svenska samhället. De fick lära sig hur det fungerade, men också lära sig kring barnuppfostran. Det
var mycket vilsna människor som ibland hade trauman. Så de behövde också en plattform. Det finns
ett ord som beskriver negativa saker hemskt. Första delen av det ordet är hem.. och det säger för
mig att det som berör barnet närmast.. nämligen att i hemmet ska det vara tryggt och de har hela sin
tillit till det som är i hemmet, nämligen föräldrarna. Så om vi inte också stöttar föräldrarna så får det
riktiga konsekvenser för barnen. Det här.. de två senare sakerna (trygg, lugn miljö och föräldrastöd)
tror jag att de helt förbisåg och inte alls tänkte på när de tog bort förskolan. 
Men den delen just att tänka på att föräldrarna, som kommer i det skick de gör, jag menar de har ju
också kanske flytt i tre år, varit jagade, våldsutsatta, dödshotade och flytt det här för sitt eget liv
men också för att de har velat sina barns bästa. Då måste man ta hand om de också, även om det
inte var våran huvuduppgift, men för barnens skull så var det nödvändigt att vara tydliga och stödja
föräldrarna. Det handlade ju också om att säga om de gjorde fel.. gör om gör rätt. Hemskt.. visst är
det tänkvärt det ordet, det som är det närmaste barnen. Det som är i hemmet, det är det som är
tryggheten. 

Det var paradoxalt, medan vi hade lagt ned så hade vi besök från Boden som skulle starta förskolan
Bryggan. 

Man måste ha ett interkulturellt förhållningssätt. Man måste ha en tydlig pedagogisk grundsyn. Den
har man i möte med alla människor.. barnet är inte isolerat utan man måste även se det som är
närmast, dvs mamma, pappa och syskonen. 
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Reflektion gällande nedläggningen
Det finns ju en fördel med den här ändringen, inte resultatet av ändringen, men den diskussion som
har blivit. Att frågor kring mångfald och flerkulturalitet i skolan och förskolan har ju fått.. är ju på
agendan på ett annat sätt än vad det har varit förut. Det är bra. Om det var en nackdel, vilket det var,
med när Kommunen hade Välkomsten.. det var att många, de flesta ute i skolan.. både ledare och
pedagoger slog sig lite till ro.. och tänkte – äh det där tar Välkomsten hand om. Så behövde man
inte anstränga sig. Det gjorde inte ledningen heller, de ansträngde sig inte heller. Det var därför det
blev ett glapp mellan våra verksamheter. Jag sa inledningsvis att det var fyra punkter som beslutet
innehöll och där stod det att det skulle följas upp, men det gjorde man aldrig från ledningen.. inget
år. Vad jag kan konstatera, att modersmålsverksamheten byggdes ut, den tillhörde ju våran
organisation, och mottagningsenheten utvecklades.. de två sakerna. För de hade vi ju som kontroll
på. Men den här utbildningen av lärare i SvA den har ju i stort sett uteblivit. Man gjorde ingen
satsning från ledningen på det. Och inte heller kompetensutvecklingsinsatser för ledare, politiker
och pedagoger. De två sakerna.. de två sakerna var förvaltningsledningsfrågor, men ingen av de två
verkställdes. Det är anledningen till glappet. Hade man gjort det, då hade barnen stått i en annan
situation. Sen har vi ju lärt oss mer under tiden, så att jobba med skolan.. mer språkinriktad
verksamhet det visste vi inte från början vad det var, utan det har vi lärt oss under tiden. Det
jobbade vi med på Välkomsten, och det vet vi att det behöver alla pedagoger lära sig. Men om det
då hör till kompetensutvecklingsinsatserna som stod där. Sen så studiehandledning på modersmål är
också något som kommit undertiden och som vi började med. De där två punkterna de blev inte
verkställda under de här tio åren, så att det tror jag är anledningen till glappet. 

Det sa ju förskollärarna i den här utredningen.. Jag är inte så säker på att förskollärare generellt sätt
är medvetna om.. vad ska jag säga.. mångkulturell pedagogik, det är inte säkert att de vet att de inte
klarar av det. De har inte den utbildningen. Men jag tror att Josette kan bidra en hel del där hon är
(Handledare på Flerspråkscentrum). Men det är ju massor av enheter.. så hon kan ju, hennes
uppdrag är att jobba med pedagogerna. Men hon kan inte vara där jämt, barnen kommer ju till
ganska stora grupper. Men hon är ju en och det räcker ju inte.. men det är ju bättre än ingenting. Det
är klart att sen får man väl fundera på i längden hur det påverkar det enskilda barnet. Vad som var
intressant, det är att när man tog beslutet om att sluta med förskoleverksamheten inom Välkomsten
så finns det ingenting om att man ska följa upp resultatet av förändringen.. ingenting! Det finns inte,
det gör det heller inte när det gäller beslutet att lägga ned hela Välkomsten. De vill inte. 

När man la ned hela Välkomsten.. eller när beslutet förbereddes så träffade vi ju
förvaltningsledningen några gånger. Och de sa att de vet att det här är en väldigt bra verksamhet.
Det var ju också så att samma vecka, det här var Januari 2014, samma vecka som vi fick beskedet
att de tänkte lägga ett sådant här förslag. Samma vecka fick vi besked från Sveriges kommuner och
landsting och Skolinspektionen att Luleå, våran verksamhet, var utsedd som en av föredömena i
Sverige. Ett av elva. Så under ett kort tag så stod vi ju på deras hemsida, att Luleå var ett av de här
elva kommunerna som man kunde ringa till och få tips om hur man skulle kunna lägga upp arbetet.
Men samma vecka så... de sa också att vi vet att vi vet att det här är en bra verksamhet. De har
aldrig heller sagt att det handlade om att spara pengar. Men vad de sa till oss, vad
förvaltningsledningen sa, det var att vi vet att det här är en bra verksamhet.. barnen och ungdomarna
som kommer hit kommer i varmt, ljummet vatten där de lär sig mycket och det fungerar bra. Men
sen, när de lämnar verksamheten och kommer ut till skolan då blir det kallvatten. De sa det
ledningen, att då hamnar barnen i kallvatten och det här skulle vara för att skolorna skulle tvungas
till ansvar. Men det är barnen som sitter emellan. Vi försökte säga det att ingen organisation, jag
tänkte så, ska finnas för evigt och ska vara permanent, men om man ska göra förändringar så gör det
inte så snabbt. Utan se till att utbilda människor, så att det finns en beredskap ute i skolor för att ta
emot de. Det är barnen som får ta konsekvenserna, men man valde alltså att göra såhär istället. 
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Det finns en, åtminstone en kanske fler, skola i Luleå.. det finns ju folk som hör av sig. Det var en
pedagog där som berättade att de har 42 nyanlända barn. Ingen lärare i Svenska som andraspråk.
Det innebär att man heller inte har pedagoger som vet hur man jobbar med fysik, historia eller något
annat ämne med barn som inte har språket. Det finns det inte i någon skola, men i vissa skolor finns
det lärare med SvA men i den skolan fanns ingen. Finns ingen, det här var nyligt. Så det hade ju
varit bra ifall man hade.. om man nu tänkte att barnen skulle komma ut direkt så borde man ju ha
sett till att man hade utbildad personal i grunden, just i SvA. Men också i språkinriktad
undervisning innan man tog beslutet.


