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Abstrakt 
Studiens syfte har varit att beskriva förskollärares erfarenheter av att i förberedelseverksamhet 

arbeta med att integrera asylsökande barn och analysera vilken bärighet dessa skulle kunna ha 

i förskolans kontext. Studien har genomförts i två kommuner där enskilda intervjuer av 

förskollärare som tidigare arbetat i förberedelseverksamheter för asylsökande barn utförts. 

Halvstrukturerade livsvärldsintervjuer genomfördes med respondenterna där de fick svara på 

ett antal i förväg formulerade frågor. Då denna studie utgår från en fenomenologisk ansats så 

har syftet varit att finna essensen och den generella strukturen i det som förskollärarna 

berättade under intervjuerna. Studien har försökt lyfta fram goda exempel på hur förskollärare 

arbetat för att få en lyckad integration av asylsökande barn i verksamheterna. I resultatet 

framträdde fem olika teman som kan sägas utgöra essensen och den generella strukturen i det 

insamlade materialet. De olika temana utgörs av sådant som förskollärare anser vara viktigt i 

arbetet med att integrera asylsökande barn. Resultatet visar att kunskap om integrering saknas 

i ordinarie förskoleverksamheter. 

Nyckelord: asylsökande barn, förskola, förberedelseverksamhet, integration, interkultur 

  



 

 

Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till de förskollärare som deltagit studien, ni har med ett positivt 

engagemang bidragit till studiens resultat. De erfarenheter ni bidragit med har berikat oss i vår 

kommande profession. Vi vill också tacka vår handledare Elisabeth Lundmark som stöttat och 

hjälpt oss under den här processen, vi har haft våra diskussioner under arbetets gång men i 

slutändan känner vi att det hjälpt oss att komma framåt. Ett stort och hjärtligt tack riktas till 

våra respektive familjer som stöttat och stått ut med oss under den här processen, utan er hade 

det här aldrig varit genomförbart! Slutligen vill vi tacka varandra för den här tiden som bjudit 

oss på både tårar och skratt.  

Cecilia och Linnea  
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1 Inledning 
Mångkultur är inte ett nytt begrepp inom det svenska samhället och Lunneblad (2013a) 

påtalar att det alltid funnits kulturella skillnader mellan befolkningen. De kulturella 

skillnaderna har bland annat berott på olika tillgång till arbete, ekonomiska förutsättningar, 

språk, utbildning etcetera och därigenom har olika kulturella miljöer skapats. Vidare 

framhåller Lunneblad att begreppet mångkultur så som det används i dag främst syftar på 

personer med annan etnisk härkomst än svensk. Invandringen till Sverige har förändrats under 

de senaste decennierna från att i mitten av 1900-talet till stor del bestå av 

arbetskraftsinvandring, till att idag i stor utsträckning bestå av invandring av humanitära skäl. 

Det bidrar till att det svenska samhället idag möts av asylsökande immigranter och 

anhöriginvandrare (ibid.). Sveriges mottagande av barn och vuxna med annan etnisk härkomst 

bidrar till att ett mångkulturellt skolväsende bildas (Bunar, 2015; Lorentz, 2013; Skans, 

2011). I läroplanen för förskolan, Skolverket (2016a) framhålls det att den ökade rörligheten 

över nationsgränserna bidrar till att förskolan blir en plats där kulturell mångfald skapas. Den 

kulturella mångfald som förekommer i förskolan lägger grunden för att barnen ska kunna 

utveckla respekt och aktning för alla människor oavsett bakgrund (ibid.). Det krävs förståelse 

och kunskap om andra kulturer för att kunna leva och samexistera i vår alltmer 

mångkulturella värld, där mångkulturella möten bidrar till att individer från olika kulturer 

skapar sätt att mötas och därigenom sätt att ta del av varandras kulturer (Bunar, 2015; 

Lorentz, 2013; Skans, 2011). 

Skolverket (2016a) föreskriver att förskolan ska verka för ”människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt 

solidaritet med svaga och utsatta” (s. 4). Förskollärare har ansvar att verka för bland annat alla 

människors lika värde, detta gäller såväl svenska barn som barn med annan etnisk härkomst. 

Förskollärare måste i arbetet med asylsökande barn se till de individer barnen är och vad de 

bär med sig (Skolverket, 2016a). Det förutsätter ett förhållningssätt där öppenhet visas inför 

andra individer, ett interkulturellt förhållningssätt (Lahdenperä, 2004; Lorentz, 2013). 

Bozarslan (2010) framhåller vikten av att förskollärare har en vilja att arbeta med asylsökande 

barn som innefattar förmågan att kunna erbjuda barnen trygghet och goda relationer till andra. 

Förskollärare har enligt Skolverket (2016a) ett förstärkt ansvar att se till att barn ges 

förutsättningar att bygga relationer med andra och utveckla en känsla av trygghet i gruppen 

samt att stimulera och utmana barn i deras språkutveckling. Arbetet med att integrera 

asylsökande barn går till stor del ut på att barnen ska känna sig trygga samt att de ges 

förutsättningar för att bygga relationer med andra, för att kunna göra detta är barnens 

språkutveckling av stor vikt (Bozarslan, 2010). 

Intresset kring arbetet med asylsökande barn väcktes ur en föreläsning under våren 2016 som 

berörde mötet och arbetet med asylsökande barn i förskolan. Två förskollärare föreläste om 

sitt arbete med asylsökande barn på en förberedelseverksamhet. Förskollärarnas engagemang 

och passion för ämnet gjorde att vårt intresse för ämnet växte sig starkare. 

Förberedelseverksamheten som förskollärarna arbetade på är i dagsläget nedlagd och numera 

slussas de asylsökande barnen direkt in i den ordinarie förskoleverksamheten. Personliga 

erfarenheter från arbetsliv och verksamhetsförlagd utbildning tyder på att många förskollärare 

ser integration av asylsökande barn som en utmanande arbetsuppgift på grund av språkliga 

och kulturella skillnader. Vi upplever att många förskollärare inte har kunskap om hur de bör 

arbeta med de många olika kulturerna som kan finnas i en barngrupp. Lunneblad (2013b) 

framhåller att det inom tidigare forskning om asylsökande framkommit att det finns normativa 

antaganden om hur de asylsökande ska anpassa sig till den ofta nya kulturen. Därför vill vi 
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genom att beskriva förskollärares erfarenheter också synliggöra några goda exempel på arbete 

med asylsökande barn.  

Arbetet med asylsökande barn i förskolan är inte så väl belyst i tidigare forskning och den 

forskning som finns fokuserar till stor del på äldre barn som går i skolan. Bunar (2010) 

framhåller att mycket av den forskning som finns inom området fokuserar på flerspråkighet, 

och att forskning som istället belyser området ur ett samhälleligt perspektiv eller andra 

aspekter av att arbeta med mångkulturella grupper skulle berika fältet. Enligt Bunar så består 

majoriteten av materialet kring asylsökande barn inte av akademisk forskning utan av olika 

rapporter från kommuner, handfasta råd och metodböcker. Utifrån ovanstående resonemang 

framkom det att ytterligare kunskap kring förskollärares arbete med asylsökande barn behöver 

tas tillvara på. Det vill vi göra genom att studera förskollärares erfarenheter av att integrera 

asylsökande barn i förskolan.  

1.1 Uppdelning 

Arbetet med att söka och läsa relevant litteratur till studien har skett individuellt, därefter har 

vi delgett varandra budskapet i texterna för att skapa oss en djupare förståelse för innehållet. 

Den skrivna texten i uppsatsen har författats gemensamt. Intervjuerna har genomförts 

tillsammans där vi haft olika rollfördelning. Transkriberingen av det inspelade materialet har 

fördelats på oss bägge två.  
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2 Syfte och forskningsfrågor 
Studiens syfte är att beskriva förskollärares erfarenheter av att i förberedelseverksamhet 

arbeta med att integrera asylsökande barn och analysera vilken bärighet dessa skulle kunna ha 

i förskolans kontext. 

- Hur arbetar förskollärare för att främja asylsökande barns möjligheter till integrering? 

- Vilka förutsättningar anser förskollärare vara viktiga i arbetet med att integrera 

asylsökande barn? 

- Hur implementerar förskollärare ett interkulturellt förhållningssätt i arbetet med 

asylsökande barn? 

2.1 Definitioner 

I följande avsnitt kommer viktiga begrepp i denna studie att definieras mer ingående för att ge 

läsaren en tydlig bild av vad som i detta arbete åsyftas med varje begrepp. 

2.1.1 Integration 

Begreppet integration definieras i detta arbete som processer och relationer mellan olika 

grupper som genom samverkan skapar ett samhälle (Bozarslan, 2010; Lunneblad, 2013a).  

Integration handlar enligt Bozarslan (2010) om att människor anpassar sig till varandra genom 

att kompromissa och komma överens om en gemensam samlevnad där ingen av parterna helt 

måste assimilera sig gentemot den andre. Integration är en ömsesidig process där bägge parter 

ger och tar. Olika utbildningsformer skapar enligt Lunneblad (2013a) mötesplatser där 

människor med olika bakgrund ges möjlighet att mötas och samverka, därigenom kan olika 

utbildningsformer ses som en arena där integration blir möjlig. 

2.1.2 Interkulturell 

Begreppet interkulturell definieras i detta arbete som en process där människor från olika 

kulturer möts och samspelar i gränsöverskridande möten och dialoger där samtliga parter 

respekteras av varandra (Benckert, Håland & Wallin, 2008; Lahdenperä, 2004). Ett 

interkulturellt arbetssätt bygger på värden såsom ömsesidig respekt, jämställdhet, demokrati 

och social rättvisa (Lahdenperä, 2004; Lorentz, 2013). Interkulturell blir ett bärande ord i 

denna studie då vi likväl som Lahdenperä (2004) framhåller att ett interkulturellt arbetssätt är 

viktigt inom utbildningssektorn. Ett interkulturellt arbetssätt öppnar upp för möjligheten att 

synliggöra och reflektera över de egna förutfattade meningarna som kan finnas avseende 

kulturella uttryck. En medvetenhet om och öppenhet för andras perspektiv kan medföra bättre 

lärtillfällen för barnen (ibid.). 

2.1.3 Förberedelseverksamhet 

I förberedelseverksamheter ges de asylsökande barnen en introduktion till det svenska 

skolväsendet, det språket och den svenska kulturen (Bunar, 2015; Juvonen, 2015; Ojala, 2016; 

Persson, 2016). Förberedelseverksamheten ska inte ses som en form av särskilt stöd utan ska 

ses som en introduktion för de asylsökande barnen (Persson, 2016, Skolverket, 2016b). Inom 

förberedelseverksamheten som oftast består av en mindre grupp barn ges barnen en trygg start 

i det svenska skolväsendet (Ojala, 2016). Det viktigaste med förberedelseverksamheter är att 

se till individerna och när de är redo att slussas ut till ordinarie verksamheter såsom förskola 

och skola (Bunar, 2015; Ojala, 2016).  
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3 Bakgrund 
I följande avsnitt ges en presentation av tidigare forskning inom området. Sedan följer en 

presentation av valda teoretiska utgångspunkter. Vår studie bygger på en fenomenologisk 

ansats och den beskrivs i slutet av följande avsnitt. 

3.1 Asylsökande 

Att söka asyl innebär att en person söker skydd i ett annat land än sitt eget hemland 

(Migrationsverket, 2011). Enligt Dublinförordningen, som gäller för EU-länder samt Norge, 

Schweiz, Island och Liechtenstein, framgår det att personer som söker asyl endast kan göra 

detta i ett av alla Dublinländer. Om personen redan sökt asyl i ett annat Dublinland kan denne 

inte söka asyl i Sverige (ibid.). Till asylsökande hör de som söker skydd i Sverige men som 

fortfarande väntar på ett besked om huruvida ansökan beviljas eller avslås (Migrationsverket, 

2016a). Efter en ansökan om asyl registreras den asylsökande på en mottagningsenhet och 

Migrationsverket inleder en utredning gällande ansökan om asyl och på mottagningsenheten 

informeras det om vilka rättigheter asylsökande har (Migrationsverket, 2011).   

Migrationsverket tar i sitt beslutsfattande om asyl, både de asylsökandes berättelser om 

situationen i hemlandet samt utlänningslagen i beaktning (Migrationsverket, 2011). Om 

beskedet har ett positivt utslag innebär det att personen får stanna i Sverige och därmed har 

uppehållstillstånd beviljats (Migrationsverket, 2016a). Om beskedet har ett negativt utslag 

innebär det att personen avvisas från Sverige (Migrationsverket, 2011). Den som får avslag på 

asylansökan har rätt att överklaga beslutet till Migrationsdomstolen och därefter till 

Migrationsöverdomstolen, annars har den asylansökande 2-4 veckor på sig att frivilligt lämna 

landet (Backlund, 2014). Nilsson och Bunar (2016) redogör för att asylsökande ofta brottas 

med svårigheter såsom osäkerhet om huruvida uppehållstillstånd kommer beviljas eller inte, 

traumatiska upplevelser och språkliga hinder. 

Figur 1 nedan visar antal asylsökande i Sverige mellan åren 2014-2016. Under tidsperioden 

sökte totalt 271 794 individer asyl (Migrationsverket, 2016b). Hittills under 2016 har totalt 10 

162 barn i åldrarna 0-18 år sökt asyl i Sverige (Migrationsverket, 2016c). 

 

Figur 1: y-axel visar antal asylsökanden och x-axel visar vecka. Årtal visas i olika färger. Högst upp visas totalt antal 

asylsökande som kommit de olika åren. Figuren visar att Sverige de senaste åren mottagit många asylsökande. Hämtad från 

Migrationsverket (2016b). 

Den 21 juni 2016 beslutade riksdagen om en ny tillfällig lag som begränsar asylsökandes 

möjligheter att beviljas uppehållstillstånd i Sverige (Migrationsverket, 2016d). Lagen om 
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tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (SFS, 2016:752) 

trädde i kraft den 20 juli 2016 och gäller till och med den 19 juli 2019. Lagen ska fungera som 

ett tillägg till Utlänningslagen som enligt Gustafsson och Ödquist Drackner (2016) är den lag 

som reglerar asylprocessen och som innehåller regler för uppehållstillstånd i Sverige. I 

Utlänningslagen (SFS, 2005:716, kap. 1, 1§) framhålls det att om det i lagen (SFS, 2016:752) 

om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, finns 

bestämmelser som avviker från denna lag så ska de bestämmelserna gälla. Ur Lagen om 

tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (SFS, 2016:752) 

framgår det att möjligheterna för asylsökande att beviljas uppehållstillstånd begränsas. Detta 

betyder att nästan ingen kommer beviljas permanent uppehållstillstånd under perioden som 

lagen råder, utan de uppehållstillstånd som beviljas kommer vara tidsbegränsade. Flera 

människorättsorganisationer, däribland Rädda Barnen (2016) och Migrationsverket (2016e) 

har reagerat på den tillfälliga lagen. I sina respektive remissvar på lagen framhåller de att det 

kommer medföra kraftiga försämringar för de asylsökande och främst för barnen då de har en 

extra utsatt position. Rädda Barnen (2016) befarar att den tillfälliga lagen kommer medföra 

avsevärda försämringar för de asylsökande barnens trygghetskänsla då vetskapen om att de 

endast beviljats tillfälligt uppehållstillstånd inverkar på barnens trygghet och säkerhet.  

3.1.1 Asylsökande barn 

I barnkonventionen artikel 1, Unicef (2009) framgår att med barn avses den som är under 18 

år. Barn som befinner sig i asylprocessen har enligt Backlund (2014) och Migrationsverket 

(2011) rätt att bli hörda gällande sina egna skäl till asyl, eftersom barnens skäl till asyl kan 

skilja sig från de vuxnas skäl till asyl. Författarna framhåller vikten av att barnen berättar om 

sina skäl till varför de inte kan bo kvar i hemlandet så att det inte endast är föräldrarnas skäl 

till asyl som framkommer (ibid.). När Migrationsverket utreder barns ansökan om asyl ska en 

barnkonsekvensanalys genomföras för att säkerställa att barns bästa tas i beaktning 

(Backlund, 2014).  

I barnkonventionen artikel 28, Unicef (2009) erkänns barns rätt till utbildning. Rätten till 

utbildning för asylsökande barn gäller förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasium 

(Gustafsson & Ödquist Drackner, 2016; Nilsson & Bunar, 2016). Migrationsverket (2016f) 

förtydligar att asylsökande barn har rätt till förskola från ett års ålder om föräldrarna arbetar 

eller studerar. Migrationsverket betonar att de asylsökande barnen har egen vinning av att 

delta i förskolans verksamhet genom att det är en plats där barnen kan känna trygghet och 

utvecklas. Därför har asylsökande barn rätt till avgiftsfri förskola från och med höstterminen 

det år barnet fyller tre år. Den avgiftsfria förskolan uppgår till 15 timmar per vecka (ibid.). 

Barns bästa ska genomsyra samtliga svenska verksamheter som berör barn, vilket innebär att 

beslut ska tas på andra grunder än för vuxna på grund av att barn har en utsatt ställning i 

samhället (Backlund, 2014). Artikel 29 i barnkonventionen, Unicef (2009) framhåller vad 

utbildningen ska syfta till:  

Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning skall syfta till att utveckla barnets 

fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga; utveckla 

respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna samt för de principer som 

uppställs i Förenta nationernas stadga; utveckla respekt för barnets föräldrar, för barnets egen 

kulturella identitet, eget språk och egna värden, för vistelselandets och för ursprungslandets 

nationella värden och för kulturer som skiljer sig från barnets egen; förbereda barnet för ett 

ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, tolerans, jämlikhet mellan 

könen och vänskap mellan alla folk, etniska, nationella och religiösa grupper och personer 

som tillhör urbefolkningar; utveckla respekt för naturmiljön (s. 28). 

Migrationsverket (2011) betonar att vuxna har en viktig roll gentemot asylsökande barn 

genom att vara de som kan vägleda och stödja barnen i den utsatta situation de befinner sig i.  
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I tidigare forskning framhålls det att barn som flyr sitt hemland har liknande bakgrund 

gällande uppväxtvillkor och familjesituation (Nilsson & Bunar, 2016). Dessa barn har enligt 

Nilsson och Bunar liknande anledningar till att de befinner sig på flykt, till exempel på grund 

av krig, trauman etcetera. De upplevelser som asylsökande barn bär på från hemlandet kan 

vara traumatiska och då blir stödjande vuxna viktiga för barnens välmående. I arbetet med 

asylsökande barn är det viktigt att kunna se orostecken, barnen kan vara traumatiserade av 

händelser från flykten, därav är kunskap kring kris och trauma något som bör prioriteras vid 

kompetensutveckling (ibid.). ”De flesta barn på flykt är barn i kris” (Gustafsson & Ödquist 

Drackner, 2016, s.17). Gustafsson och Ödquist Drackner (2016) framhåller att barn som 

befinner sig på flykt bär med sig svåra upplevelser. Det kan vara svårt att veta hur barnen 

påverkats av de svåra upplevelserna, symtomen som barnen uppvisar ger ofta inga 

indikationer på vad barnet varit med om, bara att det varit med om någonting svårt. 

Symtomen på traumatiska händelser kan enligt Gustafsson och Ödquist Drackner framträda 

vid olika tidpunkter och kan komma långt efter flykten. Barn som befinner sig på flykt 

befinner sig ofta under stress och det kan påverka barnen negativt. Skolverket (2016b) betonar 

att personal som arbetar med asylsökande barn behöver erbjudas kompetensutveckling för att 

höja kvaliteten på arbetet samt för att kunna erbjuda barnet det bästa möjliga. Inom förskolan 

ska barnens bästa alltid vara utgångspunkt för arbetet med barnen, barnens åsikter, kunskaper 

och erfarenheter ska tas till vara på i arbetet. Det medför enligt Skolverket att huvudmannen 

och rektorn behöver göra en barnkonsekvensanalys för att bedöma vilka konsekvenser olika 

beslut får för individen samt barngruppen.   

Skolverket (2016b) påpekar att det är huvudmannens ansvar att ge förskoleavdelningarna rätt 

förutsättningar för att stödja de asylsökande barnens utveckling. Det kan till exempel innebära 

att se över personalens kunskaper och erfarenheter och erbjuda fortbildning där det behövs 

eller genom ekonomiska tillskott som kan användas för att rekrytera personal med specifika 

kunskaper. Vidare framhåller Skolverket att personal som arbetat med asylsökande barn ska 

ses som en resurs då de kan dela med sig av sina erfarenheter i ett kollegialt lärande, på det 

sättet kan kunskapen spridas mellan kollegor (ibid.). 

3.2 STOP-modellen 

För att minska stresstrycket för barn på flykt har en modell som kallas STOP-modellen tagits 

fram. STOP-modellen ska fungera som ett redskap i det förebyggande arbetet att motverka 

stresstrycket för barn som befinner sig på flykt (Gustafsson & Ödquist Drackner, 2016). S står 

för Structure and Safety, i detta steg är det av stor vikt att familjerna som befinner sig på flykt 

snabbt kommer in i asylprocessen. En av de första uppgifterna för de vuxna som möter barnen 

är att strukturera upp en mer stabil och ordnad tillvaro för familjen så att barnet ska kunna 

börja känna trygghet igen. Barn som befinner sig under stress behöver möta lugna vuxna med 

kunskap kring det de gör.  T står för Talking and Time, det här steget handlar om att få barnets 

föräldrar att berätta vad de varit med om samt om skälen till flykt, i synnerhet om det gäller 

yngre barn, men även att barnen ges rätt att komma till tals och berätta om sina upplevelser. 

För den vuxne gäller det enligt Gustafsson och Ödquist Drackner att skapa en förtroendefull 

relation till barnen, det kan ta lång tid innan barnet känner sig tillräckligt trygg för att kunna 

tala om händelser som skett under flykten, som många gånger kan vara traumatiska. Den 

vuxne får aldrig tvinga barnet att berätta om sina upplevelser utan ska vänta tills barnet själv 

är redo att berätta om sina upplevelser. O står för Options and Organized activities, med detta 

avses att barnet finner olika tillvägagångssätt för att hantera sina känslor och minnen. Det kan 

vara aktiviteter i form av motion, bön eller estetiska valmöjligheter. En stor trygghet för barn 

på flykt är att kunna gå i förskola eller skola eftersom det ger dagarna struktur och stabilitet. 

”Det tycks alltså vara barnens egna överlevnadsstrategier tillsammans med de vardagliga 

verksamheterna, som förskola, skola och fritidsaktiviteter, som betyder mest för barnens 
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möjligheter att rehabiliteras och återanpassas till ett mer normalt liv” (Gustafsson & Ödquist 

Drackner, 2016, s. 19). Förskolan kan många gånger vara den enda trygga och stabila 

tillvaron för de asylsökande barnen och därigenom blir förskolläraren oerhört viktig för de 

asylsökande barnen. P står för Parent and Acting Parent support, alla vuxna som fungerar 

som vårdnadshavare för barn på flykt behöver stöd i olika former. Föräldrarna har ofta otaliga 

frågor som behöver besvaras för att de ska kunna fungera som ett stöd till barnen på ett 

optimalt sätt, personer som arbetar asylsökande barn behöver därför stötta även föräldrarna 

(Gustafsson & Ödquist Drackner, 2016). 

3.3 Integration 

Invandrare som kommer till Sverige anses enligt Bunar (2015) vara bärare av en kultur som 

skiljer sig från den svenska kulturen, vilket medför att kulturmöten uppstår. Vid kulturmöten 

är det enligt Bunar viktigt att ha en väl fungerande integrationspolitik för att undvika 

eventuella kulturkrockar. Lunneblad (2006) betonar att den svenska integrationspolitiken har 

som mål att lyfta fram den mångfald som förekommer i samhället, och bilda en 

samhällsgemenskap som ska vara lika mellan individer oavsett etnisk och kulturell bakgrund. 

Den svenska integrationspolitiken kan därmed anses vara interkulturell i sitt syfte då den vill 

skapa en samhällsgemenskap som bygger på bland annat jämlikhet och respekt, vilket 

överensstämmer med Lahdenperä (2004). 

Axelsson (2015) likväl som Lorentz (2016) diskuterar hur användningen av begreppet 

integration har förändrats. Förr var det stort fokus på att invandrare endast skulle ges utrymme 

att anpassa sig till den rådande kontexten och kulturen, det som brukar uttryckas som 

assimilation, medan integration idag oftast uttrycker att invandrare ska tillåtas att forma och 

omforma kontexten med sina egna kunskaper och erfarenheter. Begreppet assimilation syftar 

till en anpassning av något som ibland kan innebära ett tvång för den person som ska anpassa 

sig (Lorentz, 2016). Lorentz framhåller att begreppen integration och assimilation förr ansågs 

vara lika, personer från en annan kultur skulle assimilera sig till den nya kulturen för att kunna 

integreras. Lorentz betonar dock att assimilation till den svenska kulturen idag medför stora 

problem eftersom det inte exakt går att säga vad som är svensk kultur. Lorentz framhåller att 

vi i dagens samhälle inte kan tvinga på människor beteenden eller värderingar som starkt 

skiljer sig från den egna kulturen. Integration idag syftar enligt Lorentz till en anpassning till 

den nya kulturen som sker av fri vilja. Bozarslan (2010) förklarar begreppet integration enligt 

följande:  

Integration handlar om att vi vågar ifrågasätta och förändra våra attityder. Det handlar om vår 

människosyn, om att värna ett samhälle där alla får vara med på sina villkor utifrån sina 

behov. Det handlar om att få vara olika men ändå ha lika värde (s. 22). 

Utifrån ovanstående citat ska integration förstås som en process där de asylsökande ska 

tillåtas att forma och omforma kontexten med sina egna kunskaper och erfarenheter (jfr 

Axelsson, 2015). Bozarslan (2010) betonar att det är viktigt att möta individer 

förutsättningslöst och försöka förstå deras bakomliggande motiv till varför de agerar på ett 

visst sätt innan de ges en stämpel. 

Lorentz (2013) lyfter fram att det kan vara svårt att leva i en mångkulturell värld, det är något 

som var och en behöver lära sig att göra. Utan kunskap om hur vi bäst anpassar oss till en 

mångkulturell värld kan motsättningar mellan olika grupper i samhället uppstå. Förskolan och 

skolans uppgift blir därför att se till att barn och elever erövrar kunskap om hur vi bör leva i 

en mångkulturell värld (Bozarslan, 2010; Lorentz, 2013). Skolverket (2016a) framhåller att 

det i en mångkulturell värld krävs förmåga att leva med och förstå de värden som förekommer 

i den, förskolan är en mötesplats där denna förmåga kan stärkas. Genom att barnen blir 

medvetna om sitt eget kulturarv och tar del av andras kulturer så kan barnen utveckla sin 
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förmåga att förstå de villkor och värderingar som andra har (ibid.). Vår identitet påverkas 

enligt Lorentz (2013) av kulturella, religiösa och etniska aspekter, dessa aspekter måste 

förstås i mötet med andra så att gemenskap mellan olika grupper kan bildas. Att bilda 

gemenskap mellan olika grupper kan enligt Lorentz många gånger vara komplicerat och vid 

sådana tillfällen blir diskussioner av kulturella, religiösa och etniska aspekter nödvändiga så 

att vad som fungerar bäst för gruppen kan förhandlas fram. 

3.4 Interkulturellt förhållningssätt 

Begreppet interkultur är inte nytt utan har enligt Lunneblad (2006) delvis sina rötter i 

diskussioner som fördes inom FN på 1970-talet. Då talades det om en interkulturell pedagogik 

som hade till syfte att skapa förståelse för invandrarna och deras bakgrund för att på så sätt 

skapa möjligheter att fredligt leva tillsammans. Lorentz (2013) framhåller att ett interkulturellt 

förhållningssätt innefattar förmågan att kunna se vilket det egna perspektivet på kultur är och 

hur det påverkar arbetet. Professionella förskollärare behöver bedöma moral och värderingar 

utifrån fler sätt än det egna perspektivet på kultur. Bozarslan (2010) framhåller att ett viktigt 

steg i professionsutvecklingen är att ha självkännedom om sina egna värderingar och 

perspektiv på saker och ting. 

Ett interkulturellt förhållningssätt bygger på ömsesidig respekt, jämställdhet, demokrati och 

social rättvisa och är något som förskollärare behöver tillämpa i den pedagogiska 

verksamheten (Lahdenperä, 2004; Lorentz, 2013). ”Vuxnas förhållningssätt påverkar barns 

förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt 

samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder” (Skolverket, 2016a, s.4). Lorentz (2013) 

påpekar att den interkulturella kunskap som behövs många gånger saknas hos verksamma 

inom utbildningsväsendet och att det är ett ämne som verksamma behöver mer utbildning om.  

Lorentz (2013) betonar vikten av att inta ett interkulturellt förhållningssätt i skolverksamheter 

där den kulturella, religiösa och etniska bakgrunden varierar hos barnen och eleverna. Det 

interkulturella förhållningssättet går enligt Lorentz ut på att uppmärksamma olikheter och 

skillnader, detta kan enligt honom leda till att öka barnens kulturförståelse. Den ökade 

kulturförståelsen ser han som en kulturkompetens och menar vidare att den kompetensen kan 

bidra till att minska kränkande behandling (ibid.). I en mångkulturell barngrupp blir barnen 

naturligt mer öppna inför varandras olikheter och skapar sig på så vis en större acceptans för 

varandra (Bozarslan, 2010). Skolverket (2016a) föreskriver att förskolan ska arbeta med att 

uppmuntra och stärka barnens förmåga att känna medkänsla för andra människors situation. 

Vidare anger Skolverket att: 

Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller 

funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Verksamheten ska syfta till att 

barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för 

skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt (2016a, s.4). 

Att uppmärksamma olikheter och skillnader är enligt Bozarslan (2010) och Lorentz (2013) ett 

sätt att ta tillvara mångfalden bland de inblandade parterna. Att uppmärksamma olikheter och 

skillnader behöver alltid genomföras i relation till förskolans värdegrund och kan på sikt bidra 

till en ”ömsesidig värdegemenskap” (Lorentz, 2013, s.61). Bozarslan (2010) framhåller att 

individer tillåts vara personliga om olikheter accepteras och lyfts fram. Lunneblad (2006) har 

i sin studie funnit att personalen inom förskolan undviker att prata om olikheterna mellan 

barnen och att de istället pratar om det som är gemensamt för barnen. Författaren diskuterar 

vidare vad det är som lyfts fram som gemensamt och att det i sin tur kan leda till en 

positionering av barnen med annan etnicitet (ibid.). Lahdenperä (1999) betonar att 

skolverksamhet i multikulturella områden behöver bedrivas så att den tar till vara på 
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mångfalden i barn och elevers olika språk och kulturer. Lorentz (2013) framhåller att 

pedagoger i sin profession har ett ansvar för att värdegrundsarbetet genomförs så att barn 

skapar förståelse för det samhälle och den värld de lever i. Den mångkulturella värld som vi 

lever i fordrar att värdegrundsarbetet genomförs med interkulturella värden för ögonen (ibid.). 

3.5 Mottagande och kartläggning 

Bunar (2015) pekar på att många lärare upplever osäkerhet kring hur de bäst ska bemöta 

asylsökande barn. Vidare anser författaren att det svenska skolväsendet står inför utmaningen 

att kunna möta alla barn på likvärdigt sätt och erbjuda barnen den utbildning de har 

lagstadgad rätt till. Skollagen föreskriver likvärdighet på utbildningen oavsett var den bedrivs 

i landet (SFS 2010:800). Skolverket (2016b) betonar att asylsökande barn ska tas emot och 

erbjudas plats i det obligatoriska skolväsendet så fort som möjligt, det gäller även förskolan. 

Skolverket förtydligar vidare att mottagande bör ske inom en månad från att barnet anlänt till 

Sverige för att försäkra sig om att barnets bästa sker, vilket även föreskrivs i Skollagen (SFS 

2010:800). Att barnen snabbt ges plats i förskolan är en förutsättning för att ett gott 

mottagande ska ske (Skolverket, 2016b). Förskolan kan erbjuda struktur i de asylsökande 

barnens vardag och det kan bidra till att barnen snabbare återfår känslan av trygghet 

(Gustafsson & Ödqvist Drackner, 2016). 

Lunneblad (2013b) framhåller i sin studie att förskollärare ser mottagande av asylsökande 

barn som en komplex uppgift, där förskollärarna anser sig sakna kunskap om hur ett gott 

mottagande ska se ut. Det finns ingen enhetlig bild av ett gott mottagande hos förskollärarna, 

å ena sidan anses det vara viktigt att mottagandet utgår från vad barnen och föräldrarna 

behöver, å andra sidan anses det vara viktigt att mottagandet sker på ett sådant sätt att barnen 

och föräldrarna anpassar sig till det svenska samhället och förskolan (ibid.). Det råder alltså 

en tvetydighet om hur mottagande av asylsökande barn och deras föräldrar bör se ut. 

Lunneblad (2006) har i en tidigare studie funnit att förskollärare ofta intar ett bristperspektiv i 

sitt mottagande av asylsökande barn och deras familjer. Ett bristperspektiv kan leda till att 

kulturella brister lyfts fram hos etniska minoriteter istället för att synliggöra deras erfarenheter 

och kompetenser (ibid.). Skolverket (2016b) betonar att förskollärarna måste uppmärksamma 

barnens styrkor och utmana dem till kunskapsbyggande, att påtala barens brister främjar inte 

deras utveckling. Ojala (2016) pekar också på vikten av inte glömma bort de asylsökande 

barnens styrkor och kunskaper. Det är viktigt med ett mottagande där de asylsökande barnens 

förkunskaper kartläggs, detta för att anpassa undervisningen utifrån barnens kunskaper (Ojala, 

2016; Persson, 2016). Om kartläggning inte genomförs så kan det resultera i att 

undervisningen läggs på en för svår eller för lätt nivå för barnen. Huruvida de asylsökande 

barnen har erfarenhet från skolväsendet är också viktigt att kartlägga eftersom det kan kräva 

särskilda strategier från det svenska skolväsendet (ibid.).  

Axelsson (2015) framhåller att ett gott samarbete mellan personalen är viktigt för att ett gott 

mottagande av asylsökande barn ska kunna ske och att det i sin tur främjar en god integration 

av de asylsökande barnen. Ett gott samarbete mellan personalen ger barnet en trygghet som 

ligger till grund för skapandet av en god integration (ibid.).  Persson (2016) framhåller att det 

är viktigt att vid mottagande sträva efter att barn och föräldrar ska känna sig välkomna i 

förskolan, ett gott mottagande ska utgöras av en dialog mellan förskollärare och de 

asylsökande. Axelsson (2015) framhåller vikten av att förskollärare vid mottagande av 

asylsökande barn ser till varje individ och att arbetet organiseras med hänsyn till varje 

individs kulturella bakgrund och språkliga erfarenheter. För att kunna göra det är det 

nödvändigt att använda sig av tolk vid mottagandet (Persson, 2016). Vidare framhåller 

Persson att det vid mottagande är fördelaktigt att använda sig av telefontolk eftersom det 

underlättar för kontaktskapandet mellan förskollärarna och de asylsökande, det kan i sin tur 

stärka den framtida relationen mellan hem och förskola. Det är viktigt att vid mottagande vara 
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tydlig om vad förskolans verksamhet innebär och vad som krävs av barnen och deras föräldrar 

i verksamheten och då blir användandet av tolk särskilt viktigt för att inte något viktigt ska gå 

förlorat (ibid.). 

3.6 Direktintegrering eller förberedelseverksamhet? 

Nilsson och Bunar (2016) framhåller att det saknas riktlinjer för hur mottagandet samt det 

fortlöpande arbetet med asylsökande barn ska se ut och genomföras. Däremot kan två olika 

sätt att ta emot och arbeta med asylsökande barn skönjas, dessa är direktintegrering i ordinarie 

verksamhet samt förberedelseverksamhet (Axelsson, 2015; Bunar, 2015; Juvonen, 2015; 

Nilsson & Bunar, 2016). Skolverket (2016b) förespråkar varken direktintegrering eller 

förberedelseverksamhet, däremot syftar deras allmänna råd till att främja en likvärdig 

utbildning för alla samt att alla barn ska ges bästa möjliga förutsättningar att utvecklas. Bunar 

(2015) framhåller att asylsökande barn i flertalet kommuner placeras i olika 

förberedelseverksamheter där barnets tidigare kunskap kartläggs och där en introduktion till 

det svenska språket ges. Barnen förbereds för att sedan kunna fortsätta i ordinarie 

verksamheter såsom förskola och skola (ibid.). Vid direktintegrering placeras det asylsökande 

barnet i en ordinarie verksamhet utan någon förberedande introduktion till det svenska språket 

(Axelsson, 2015). Skolverket (2016b) betonar att det är viktigt att förberedelseverksamheter 

inte ses som en verksamhet där barnen behöver särskilt stöd utan att det ses som en 

verksamhet som ska förbereda barnen till deltagande i ordinarie verksamhet.  

Nilsson Folke (2015) har i sin studie sett att barnets övergång till ordinarie verksamhet kan 

vara svår då barnet måste lämna tryggheten i förberedelseverksamheten. Övergången från 

förberedelseverksamhet till ordinarie verksamhet kan medföra en exkluderande inkludering. 

En exkluderande inkludering kan till exempel innebära att barnet inkluderas i den ordinarie 

verksamheten men samtidigt blir denne exkluderad av kamrater, den språkliga kontexten eller 

undervisningens innehåll. Att åstadkomma en lyckad integration för barn som kommer från 

förberedelseverksamheter kan vara en utmanande uppgift (ibid.).  

Juvonen (2015) framhåller att motiven bakom förberedelseverksamheter är att barnen behöver 

ges tid att acklimatisera sig till den ofta nya skolmiljön samt att de behöver utveckla 

grundläggande kunskaper i det svenska språket innan övergång till ordinarie verksamhet. 

Vidare menar Juvonen att motiven bakom direktintegrering är att barnens språkinlärning sker 

snabbare i en miljö där det svenska språket används och talas av jämnåriga barn samt att de 

asylsökande barnen snabbare integreras i verksamheten. Juvonen framhåller även att 

förberedelseverksamheter kan fungera segregerande istället för integrerande då 

förberedelseverksamheterna kan bli som små öar som helt tappar samverkan med andra 

lärarkategorier (ibid.). Å ena sidan finns det fördelar med förberedelseverksamheter enligt 

Bunar (2015). Dessa är bland annat är att barnen ges trygghet och struktur, inlärningen av det 

svenska språket görs under lugna och trygga former, tillgången till personal med utbildning i 

svenska som andraspråk samt att barnets bakgrundskunskaper lyfts fram och synliggörs. Å 

andra sidan finns det enligt Bunar nackdelar med denna typ av verksamhet då barnen 

exkluderas från ordinarie verksamhet samt att barnen ofta tenderar att bli kvar i 

förberedelseverksamheten under lång tid trots att det kanske inte behövs. 

Juvonen (2015) har i sin studie om lärares erfarenheter kring direktintegrering funnit att 

språket anses vara ett stort hinder vid direktintegrering. Bristfälliga kunskaper i det svenska 

språket anses leda till social isolering, konflikter och marginalisering inom skolverksamheten. 

Vidare pekar hennes studie på att lärare anser att kontakten och umgänget med jämnåriga 

svenska barn är det som bäst gynnar barns språkutveckling och inkludering i 

skolverksamheten. Många av lärarna i Juvonens studie anger att de saknar tid och relevant 

kunskap som behövs vid direktintegrering. Lärare som hade utbildning i svenska som 
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andraspråk var de enda i denna studie som ansåg sig ha kompentens för att undervisa barnen 

som dirketintegrerades i ordinarie verksamhet (ibid.). Förskolan ska enligt Skolverket (2016a) 

verka för att barn med annan etnicitet får utveckla sitt modersmål eftersom det underlättar 

möjligheterna att lära sig svenska. Då Juvonen (2015) pekar på att denna kompetens saknas av 

lärarna i hennes studie så framkommer behovet av stöd för verksamma förskollärare. 

Enligt Bunar (2015) måste asylsökande barn som grupp förstås som en grupp individer där 

hänsyn måste tas till varje individs olika förutsättningar. Individens erfarenheter behöver ligga 

till grund för barnets inkludering i den ordinarie verksamheten. Förskollärare ska enligt 

Skolverket (2016a) ansvara för att varje enskilt barn blir sett och får sina behov respekterade 

samt att de får uppleva sitt egenvärde. Juvonen (2015) framhåller att om lärare ges tillgång till 

organisatoriska förutsättningar såsom utbildning och tid till samarbete så kan de bättre möta 

varje barns individuella behov i undervisningen. 

3.7 Språk och kommunikation 

Axelsson (2015) och Skans (2011) betonar att det är genom samspel och interaktion med 

andra barn och vuxna som det asylsökande barnet tillägnar sig det svenska språket. Persson 

(2016) framhåller att barnen ska ha möjlighet att samarbeta och kommunicera med varandra 

både på svenska och sitt modersmål, då det gynnar språkutvecklingen för barn som inte lärt 

sig så mycket svenska ännu.  Vidare påtalar Axelsson (2015) att utvecklingen av det svenska 

språket främjas genom språkliga interaktioner med barn som kan mer svenska än det 

asylsökande barnet. Ojala (2016) ser detta som en form av stöttning där även det barn som 

kan mer svenska också utvecklas. För att stimulera barnens kontaktskapande med andra barn 

så ska verksamhetens miljö enligt Skolverket (2016b) vara utformad så att den lockar barnet 

till att lära i samspel med andra. Miljön ska med andra ord vara utformad på ett sådant sätt att 

barnen blir stimulerade till samarbete, dialogskapande och gemenskap. Axelsson (2015) 

framhåller att asylsökande barn lättare finner motivation för utveckling och lärande i en miljö 

som präglas av kommunikation och samspel än i en miljö som präglas av frustration för att 

det förekommer språkliga förbistringar och låg grad av stöttning. Ojala (2016) påpekar att 

barn kan hämmas i sin språkutveckling om de ofta får höra att de gör fel.  

För barn med annat modersmål än svenska tar det ungefär sex till åtta år att erövra det svenska 

språket, därför är det viktigt att ge de asylsökande barnen bästa möjliga förutsättningar att 

kunna använda det svenska språket (Skolverket, 2016b). Persson (2016) och Skolverket 

(2016b) påpekar att om barnet talar sitt modersmål kontinuerligt och parallellt med 

andraspråket, svenskan, så främjar det barnets andraspråksutveckling samt den övriga 

kunskapsutvecklingen. Additiv tvåspråkighet innebär att barnet tillåts utveckla både sitt 

modersmål samt andraspråket parallellt med varandra (Persson, 2016). Vidare framhåller 

Persson att om språken och barnens kulturella bakgrund värderas högt så kommer de olika 

språken berika och komplettera varandra. Även Ojala (2016) och Skans (2011) påtalar vikten 

av att arbeta med de asylsökande barnens modersmål där tillgång till modersmålslärare anses 

vara värdefullt. Skans (2011) betonar att förskollärare ska visa respekt inför barnens 

modersmål och kulturella bakgrund för att stärka barnets identitet och självkänsla. När barnet 

känner trygghet i sin identitet ökar viljan att lära sig ett andra språk (Persson, 2016; Skans, 

2011). Det är enligt Persson och Skans viktigt att barnens vårdnadshavare har en positiv 

attityd till att barnen utvecklar både sitt modersmål och andraspråket. Ojala (2016) betonar att 

språkutvecklingen främjas av dialog, det är genom användning av det svenska språket som det 

också blir möjligt att lära sig det. Skans (2011) framhåller i sin studie vikten av att 

förskollärare lär sig ord och fraser på barnens modersmål för att visa de asylsökande att andra 

språk än svenska accepteras. Enligt Persson (2016) är modersmålslärare en bristvara inom 

förskolan, därför är det bra om förskolan och hemmet samarbetar för att lyfta och arbeta med 

barnens modersmål. Det är viktigt att synliggöra allas språk och kulturer i förskolan och visa 
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uppskattning för barnens skilda språkliga kompentenser (ibid.). Skans (2011) framhåller att 

detta kan vara problematiskt för förskollärarna då det kan förekomma många olika modersmål 

i barngruppen, trots det så måste förskollärare försöka stimulera barnens modersmål. För 

förskollärare är det viktigt att ta reda på vilka fraser och begrepp som barnet kan på sitt 

modersmål för att erbjuda barnet dess svenska motsvarighet, detta för att barnet ska få 

mentala krokar att befästa det svenska språket i (Persson, 2016). 

Ojala (2016) framhåller att det är viktigt att läsa böcker för att stimulera de asylsökande 

barnens språkutveckling. Att visualisera budskapet i böckerna är viktigt för att stötta barnens 

förståelse (Ojala, 2016; Skans 2011). Visualiseringen kan ske genom att visa bilder som 

antingen förtydligar budskapet eller som tillför extra information, det kan också handla om att 

använda sig av kroppsspråket för att betona, förtydliga och visualisera olika begrepp (Ojala, 

2016). Att använda sig av olika konkreta illustrerande föremål vid bokläsning och berättande 

kan ge barnen en ökad förståelse för innehållet samt att det bidrar till att barnen snabbare 

tillägnar sig bärande ord och begrepp i det svenska språket (Skans, 2011). Att låta barnen 

repetera ord och fraser flera gånger är enligt Ojala (2016) ett bra sätt att stimulera 

språkutvecklingen på, det ger barnen ökade möjligheter att dels komma ihåg orden och 

fraserna men även att kunna använda dem själv. 

3.8 Studiens teoretiska utgångspunkter 

Denna studie baseras på en fenomenologisk ansats. I kommande avsnitt ges en presentation av 

fenomenologin. 

3.8.1 Fenomenologin 

Ferm (2008) redogör för att fenomenologin varit en filosofisk tradition under lång tid men att 

den vidareutvecklades av Edmund Husserl under 1800-talet. Husserls vidareutveckling av 

fenomenologin brukar nämnas som modern fenomenologi eftersom den inte ska förväxlas 

med tidigare filosofier med samma namn (Bengtsson, 2001). Ordet fenomen betyder enligt 

flera författare »det som visar sig» och det är just det som ligger till grund för fenomenologin 

(Bengtsson, 1999; Johansson, 2003; Stensmo, 2002). Fenomenologin kan som Szklarski 

(2009) beskriver ge ”en bild av verkligheten som vi upplever den” (s. 107). Fenomenologin 

kan ses som en erfarenhetsfilosofi som utgår från den naturliga erfarenheten och som 

eftersträvar att förstå den naturliga erfarenheten såsom den upplevs av den som erfar den 

(Bengtsson, 2001; Szklarski, 2004). ”Varje upplevelse är unik för den enskilda, erfarande 

människan” (Stensmo, 2002, s.106). Inom den fenomenologiska forskningen är det 

människors erfarenheter av ett fenomen som studeras, människans synsätt eller perspektiv på 

fenomenet är det som forskaren intresserar sig för (Johansson, 2003).  

Inom fenomenologi ska människan ses som ett subjekt och det är först när subjektet riktar sin 

uppmärksamhet mot ett innehåll som det kan få mening (Ferm, 2008). Vidare framhåller Ferm 

att människan är ett subjekt med levda erfarenheter som ständigt omvandlas. ”Allt vi erfar 

erfars som något, dvs. det har mening” (Bengtsson, 2001, s.28). Inom fenomenologin ses 

subjekt och värld som sammanflätade med varandra, de går heller inte att skilja från varandra 

(Alerby, Hagström & Westman, 2014). Intentionalitet är ett bärande begrepp inom 

fenomenologin och det innebär att subjektet alltid riktar sin uppmärksamhet mot något objekt 

samtidigt som detta visas för någon (Bengtsson, 1999; Ferm, 2008; Szklarski, 2004, 2009). 

”Medvetandet har en intention, en riktadhet. När människan förnimmer, är det alltid något 

hon förnimmer, när hon tänker är det alltid något hon tänker på, när hon älskar är det alltid 

något hon älskar” (Stensmo, 2002, s.106). Detta medför som Bengtsson (1999) framhåller ett 

inbördes beroende mellan objekt och subjekt. ”Verkliga är de fenomen som uppstår när 

mänskligt medvetande riktas mot ett objekt” (Szklarski, 2004, s. 275). När människan riktar 

sin uppmärksamhet mot någonting så uppfattar människan världen genom sina sinnen och 
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med hjälp av reflektion över det som uppmärksammats så kan människan utveckla kunskap 

om världen (Ferm, 2008). Medvetandets intentionalitet leder till att objekt blir till fenomen 

och det kräver ett samspel mellan subjekt och objekt (Szklarski, 2004).  

I mötet mellan olika individer kan en gemensam förståelse skapas, individens förkroppsligade 

erfarenheter förstås som fenomen och de kan utvecklas i ett intersubjektivt handlande med 

andra (Ferm, 2008). Intersubjektivitet handlar om att dela världar med varandra och skapa en 

gemensam förståelse, vilket kan göras genom mötet mellan kroppsliga subjekt. Ferm 

framhåller vikten av kommunikation för att kunna nå intersubjektivt meningsskapande mellan 

subjekt. Med hjälp av kommunikation tillåts subjekt att komma till uttryck i andra subjekts i-

världen-varo (ibid.). Människans vara-i-världen präglar enligt Stensmo (2002) den egna 

tillvaron samt relationerna till andra människor och baseras på individens livsvärld. 

Livsvärlden består enligt Stensmo av individens upplevelser av den verklighet som denne 

lever i, livsvärlden är konkret och oreflekterad. I livsvärlden är det vissa fenomen som träder 

fram och görs medvetna för individen, de fenomen som träder fram i livsvärlden kommer att 

utgöra individens vara-i-världen. Människans vara-i-världen präglar enligt Stensmo den egna 

tillvaron samt relationerna till andra människor. Relationer som skapas till andra människor 

påverkas av individens förmåga att känna empati, vilket i sin tur kräver en förmåga till 

gränsöverskridande (ibid.). Ferm (2008) framhåller att det är i interaktion med världen som 

mening skapas, det är subjektets erfarenheter som ligger till grund för meningsskapande. 

Ferm betonar att en människas erfarenheter ligger till grund för det meningsskapande som kan 

ske med andra människor. Tidigare erfarenheter bildar tillsammans med nya sådana en ny och 

samlad erfarenhet. Det är via reflektion kring erfarenheterna som de blir möjliga att 

kommunicera (ibid.). 

Fenomenologin har som avsikt att finna essensen i subjektets erfarenheter, det vill säga dess 

rena väsen, det som framhålls som viktigt (Stensmo, 2002, Szklarski, 2004).  En förutsättning 

för att nå fenomenets rena väsen och dess essens är fri föreställningsvariation som innebär att 

de egna uppfattningarna om ett fenomen hålls utanför, subjektets erfarenheter och upplevelser 

av fenomenet ska ligga till grund för dess essens (Stensmo, 2002; Szklarski, 2004). 

Fenomenologin syftar enligt Szklarski (2004) till att nå det invarianta för ett fenomen, alltså 

det som är gemensamt för ett fenomen. Med hjälp av fri föreställningsvariation kan det 

invarianta hos ett fenomen nås (ibid.). 
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4 Metod 
I det kommande avsnittet kommer vald metod att beskrivas närmare. En beskrivning av 

studiens urval kommer ges samt en redogörelse för de forskningsetiska överväganden som 

kan uppstå vid datainsamling och behandling av empiri. 

4.1 Intervjuer 

En kvalitativ datainsamlingsmetod såsom intervjuer som grundar sig i fenomenologisk teori 

har använts och lämpat sig bäst för att nå studiens syfte och svara på dess frågeställningar. Vi 

har utfört halvstrukturerade livsvärldsintervjuer som enligt Kvale och Brinkmann (2009) är en 

bra intervjuform då intervjuaren vill ta del av respondenternas livsvärld och deras erfarenheter 

för att därefter kunna tolka innebörden i det som beskrivs av respondenterna. 

Intervjuer är ett bra sätt att få ta del av personliga erfarenheter och reflektioner och de kan 

leda till en bredare förståelse för ett fenomen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015; Patel & 

Davidson, 2003). Szklarski (2004) framhåller att intervjuer är en vanlig metod för 

datainsamling inom fenomenologiska studier. Patel och Davidson (2003) betonar vikten av att 

inta ett neutralt förhållningssätt gentemot respondenterna, eftersom den stämning som byggs 

upp mellan parterna påverkar vilka svar som framkommer. Om en negativ atmosfär byggs 

upp mellan parterna som deltar i en intervju så kan studiens resultat komma att hämmas 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). En låg grad av struktur ger respondenterna större frihet 

att besvara frågorna med egna ord (Patel & Davidson, 2003). Kvale och Brinkmann (2009) 

påtalar vikten av att intervjuaren uppfattar vad som sägs likväl som det som sägs mellan 

raderna. Trost (2010) framhåller att frågor av analyserande karaktär inte ska ställas till 

respondenterna, sådana frågor bör istället ställas vid påbörjad analys och tolkning av insamlat 

datamaterial. En fördel vid utförandet av intervjuer är att vara två då en kan fokusera på den 

verbala kommunikationen med intervjupersonen medan den andre kan fokusera på att ta 

anteckningar under intervjun (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015).  

Kvale och Brinkmann (2009) framhåller att intervjuer kan ses som ostrukturerade eller icke-

standardiserade då det ofta saknas strukturerade eller standardiserade sätt att genomföra dem. 

Detta medför att intervjuaren ofta behöver fatta beslut gällande metoden under själva 

genomförandet. Intervjuaren kan med hjälp av kunskap och insikt ta relevanta beslut som bäst 

lämpar sig för intervjuns syfte (ibid.). Ostrukturerade intervjuer används ofta inom studier 

bygger på fenomenologisk teori (Szklarski, 2009). Halvstrukturerad livsvärldsintervju kan ses 

som en typ av ostrukturerad och icke-standardiserad intervju och tar enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) avstamp i fenomenologisk filosofi. Den halvstrukturerade 

livsvärldsintervjun vill enligt Kvale och Brinkmann förstå teman i den levda världen ur 

respondentens eget perspektiv, det är just respondentens egen upplevelse av ett ämne som står 

i fokus för den typen av intervju. ”En sådan intervju söker erhålla beskrivningar av 

intervjupersonens levda värld utifrån en tolkning av innebörden hos de beskrivna fenomenen” 

(Kvale och Brinkmann, 2009, s. 43). Syftet med halvstrukturerade livsvärldsintervjuer kan 

vara att få fylliga beskrivningar av respondenternas erfarenheter samt finna och beskriva det 

essentiella i deras erfarenheter (Szklarski, 2004). I intervjusituationen kan det enligt Kvale 

och Brinkmann (2009) uppstå en maktasymmetri mellan intervjuaren och respondenten. ”Om 

det finns en inneboende makt i mänskliga samtal och relationer är poängen inte att makten 

nödvändigtvis ska elimineras från forskningsintervjun, utan snarare att intervjuaren bör 

reflektera över den roll makten spelar i produktionen av intervjukunskap” (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 50). Intervjuaren intar enligt Kvale och Brinkmann (2009) en 

maktposition gentemot respondenten genom att vara den som inleder och styr intervjun, val 

av intervjuämne, frågor och följdfrågor, samt den som tolkar vad intervjupersonen sagt vilket 

innebär en maktasymmetri mellan parterna. Ett sätt att undkomma denna maktasymmetri kan 
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enligt Patel och Davidson (2003) vara att avsluta intervjun med en öppen fråga där 

respondenten ges möjlighet att göra ytterligare tillägg som denne anser vara viktigt att lyfta 

fram. 

4.2 Urval 

Urvalet till denna studie baseras på deltagarnas tidigare erfarenheter av arbete inom olika 

förberedelseverksamheter för asylsökande barn. Urvalet av respondenter har skett som 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar på basis av respondenternas tidigare 

erfarenheter från en specifik verksamhet. Då vår ambition var att göra ett relevant urval valdes 

fyra förskollärare med tidigare erfarenheter av att arbeta med asylsökande barn i 

förberedelseverksamhet ut att delta i studien. Respondenterna ska vara utbildade förskollärare 

och ha arbetat på förberedelseverksamheter för asylsökande barn i minst ett år. 

Respondenterna som valts ut till denna studie uppfyller de krav som ställts. Respondenterna 

har i dagsläget andra arbeten då förberedelseverksamheterna de arbetade på är nedlagda, men 

vi anser ändå att deras erfarenheter från arbetet på förberedelseverksamheterna är av stor vikt 

för denna studie. 

4.2.1 Studiens kontext 

Respondenterna som deltagit i denna studie har arbetat på två olika förberedelseverksamheter 

i två olika kommuner. I dagsläget är förberedelseverksamheterna i bägge kommunerna 

nedlagda, de lades ned under våren 2015 respektive våren 2016. Vid uppstarten av 

förberedelseverksamheterna gjorde bägge kommunerna en inventering av hur mottagande av 

asylsökande barn och barn med annan etnisk bakgrund såg ut. Bägge kommunerna ansåg vid 

inventeringen att de behövde verksamheter som arbetade specifikt med att introducera barnen 

och deras föräldrar språkligt, kulturellt och socialt i det svenska samhället genom att skapa ett 

positivt mottagande av dem. Förberedelseverksamheterna i bägge kommunerna arbetade 

således aktivt med både barnen och deras föräldrar. 

4.3 Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) framhåller att det finns vissa forskningsetiska principer som varje 

forskare behöver förhålla sig till, dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Samtliga deltagare i studien har enligt 

informationskravet informerats om de villkor som gäller för deltagande i studien samt att 

deras deltagande är frivilligt. Information om studiens syfte och metod för datainsamling har i 

förväg lämnats till deltagarna i studien. Samtliga deltagare har lämnat sitt samtycke till att 

delta i studien. I enlighet med samtyckeskravet så har deltagarna själva kunnat bestämma om, 

hur länge och på vilka villkor de vill delta i studien. Om en deltagare väljer att avbryta sin 

medverkan så skall inte denne utsättas för påverkan från oss som forskare. All information har 

enligt konfidentialitetskravet behandlats konfidentiellt så att personuppgifter inte kunnat röjas 

för utomstående. De forskningsresultat som insamlats har inte förts vidare för kommersiellt 

bruk enligt nyttjandekravet. Vetenskapsrådets forskningsetiska principer har legat till grund 

för det informations- och samtyckesbrev som skickats ut till respondenterna (se bilaga 1). 

4.4 Genomförande 

Den första kontakten med respondenterna togs via telefonsamtal där studien i korthet 

presenterades varpå varje respondent fick frågan om de ville delta i studien. Samtliga 

respondenter tackade ja till deltagande. Utifrån studiens syfte och forskningsfrågor 

formulerades därefter intervjufrågor (se bilaga 2) som syftar till att svara på studiens syfte. 

Därefter kontaktades respondenterna återigen via telefonsamtal där tid för intervjuerna 

bokades in. Under det andra telefonsamtalet informerades respondenterna även om det 

informations- och samtyckesbrev som förklarar de forskningsetiska principerna 

(Vetenskapsrådet, 2002) som också skickades ut via e-post till samtliga respondenter. Vid 
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telefonsamtalen föreslog samtliga respondenter själva lämplig plats och lokal på sina 

respektive arbetsplatser för intervjun. Eftersom studiens syfte var att ta del av förskollärares 

personliga erfarenheter valde vi att genomföra enskilda intervjuer trots att flera av 

respondenterna tidigare arbetat tillsammans, detta för att respondenterna inte skulle bli 

påverkade av varandra. 

Innan intervjuerna påbörjades fick samtliga respondenter skriva under det informations- och 

samtyckesbrev som tagits med till intervjutillfället (se bilaga 1). Vid genomförandet av 

intervjuerna höll en av oss i själva intervjun och ställde intervjufrågorna som framställts i 

förväg (se bilaga 2). Intervjuaren har förhållit sig neutral gentemot respondenterna för att inte 

påverka intervjusvaren (Patel & Davidson, 2003; Eriksson-Zetterquist & Ahrne). Den av oss 

som inte intervjuade tog anteckningar och skötte ljudinspelning av intervjun, detta framhåller 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) som en fördelaktig uppdelning. 

4.5 Transkribering och bearbetning 

Transkribering av det insamlade materialet är enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) ett 

viktigt steg i bearbetningsfasen då det innebär att värdefull information inte går förlorad. 

Författarna framhåller fördelar med att inleda analysarbetet redan under processen att 

transkribera det insamlade materialet. Att transkribera är enligt Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne ett tidskrävande arbete men det är även fördelaktigt då det kan fördjupa förståelsen för 

det material som samlats in. Patel och Davidson (2003) framhåller att transkribering bidrar till 

bearbetning och analys av det inspelade materialet då det kan öppna upp för möjligheten att 

kunna urskilja eventuella mönster. 

Ljudupptagningarna som gjordes under intervjuerna har transkriberats för att förtydliga den 

kommunikation som skett under intervjuerna. Patel och Davidson (2003) framhåller att 

talspråk och skriftspråk skiljer sig så till vida att gester, mimik, betoningar, ironier och 

kroppsspråk ofta försvinner i arbetet med att transkribera talspråk till skriftspråk.  I 

transkriberingsarbetet har vi valt att lägga till punkter, kommatecken, frågetecken, 

utropstecken och pauser för att försöka närma oss vad respondenterna faktiskt uttryckte 

genom gester, betoningar och ironier. Arbetet med att transkribera intervjuerna inleddes direkt 

efter genomförd intervju (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Redan under 

transkriberingsprocessen inleddes analysarbetet där materialet delades in i preliminära teman 

som vidareutvecklades i det fortsatta analysarbetet (Szklarski, 2004). 

4.6 Analysmetod och tolkning 

Syftet med analysen är att ur en fenomenologisk ansats finna det invarianta (oföränderliga) i 

det insamlade materialet och fånga de gemensamma nämnarna för det studerade fenomenet 

(Szklarski, 2009). Stensmo (2002) redogör för en analysmetod som kallas den hermeneutiska 

spiralen som tillämpas inom fenomenologisk teori. Den hermeneutiska analysprocessens 

första steg innebär enligt Stensmo att forskaren skapar sig en uppfattning om helheten i det 

insamlade materialet. Därefter söker forskaren i det andra steget efter olika teman som kan 

urskiljas i texten (Stensmo, 2002; Szklarski, 2009). Ett tema är enligt Stensmo (2002) inte en 

enskild sak utan det är någonting som finns utspritt i hela det insamlade materialet. Det tredje 

steget i den hermeneutiska analysprocessen är att jämföra insamlat material från olika 

respondenter för att se om de delar erfarenheter som liknar varandra, detta är ett sätt att fånga 

essensen i det insamlade materialet (ibid.). Det är enligt Szklarski (2009) de invarianta temana 

som utgör det studerade fenomenets essens. ”Essensens speglar fenomenets generella 

struktur” (Szklarski, 2009, s. 117). Den generella strukturen bygger på en intersubjektiv likhet 

i alla respondenters erfarenheter (Szklarski, 2009). Det fjärde steget i den hermeneutiska 

analysprocessen är enligt Stensmo (2002) att återigen se till helheten i det insamlade 

materialet och göra nya jämförelser för att eventuellt urskilja nya teman. 
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Det transformerade materialet har analyserats ingående för att finna det invarianta och det 

meningsbärande i resultatet (Szklarski, 2009).  Analysen har genomförts utifrån den 

hermeneutiska spiralen och har följt dess samtliga steg. Det transkriberade materialet har gåtts 

igenom flera gånger, för att dels se till helheten men även till mindre beståndsdelar som sedan 

urskilts i olika teman. Det insamlade materialet från de olika intervjuerna har sedan jämförts 

för att finna de invarianta teman som kan spegla essensen i det som framkommit (Szklarski, 

2009). Analysen har resulterat i identifikation av fem olika teman som framstår som centrala i 

arbetet med att integrera asylsökande barn, de utgör en beskrivning av fenomenets essentiella 

konstituenter, alltså dess väsentliga beståndsdelar (Szklarski, 2004).   

4.7 Trovärdighet 

Syftet med studien har inte varit att som Kvale och Brinkmann (2009) framhåller kunna 

generalisera resultaten till att gälla andra undersökningspersoner och situationer. Istället måste 

studiens resultat förstås som att de är bundna både socialt och historiskt till en viss kontext, 

som i enlighet med Patel och Davidsons (2003) resonemang kring kvalitativa studier, söker 

förstå ett visst fenomen i en viss kontext. Generaliseringen kan möjligtvis göras i relation till 

snarlika situationer eller kontexter (ibid.). 

Vidare är det som Patel och Davidson (2003) betonar viktigt att forskningsprocessen beskrivs 

noga så att läsaren av studien kan få en uppfattning för de val forskaren gjort under hela 

forskningsprocessen. Transparens är något som vi försökt eftersträva i hela 

forskningsprocessen. Det finns ett flertal steg som är viktiga att beskriva för att uppnå 

transparens i forskningsprocessen, dessa är: formulering av forskningsproblemet, vilken 

förförståelse forskaren hade, val av teoretisk ansats, val av undersökningspersoner, i vilken 

kontext studien genomförts, hur datainsamlingen och transkriberingen genomförts, hur 

analysen genomförts samt hur resultatet redovisats (Bryman, 2008/2011; Patel & Davidson, 

2003). Om ovanstående steg tas i beaktning vid författande av forskningsrapporten så kan det 

stärka validiteten på genomförd forskning (Patel & Davidson, 2003). Genom att eftersträva en 

transparent beskrivning av hela forskningsprocessen så kan andra bedöma hur pass 

överförbara studiens resultat är i en annan kontext (Bryman, 2008/2011). I en studie där data 

samlats in i form av intervjuer anser Patel och Davidsson (2003) att det är viktigt att i 

resultatredovisningen sträva efter att blanda citat från respondenterna med forskarens 

tolkningar, detta för att ge läsaren möjlighet att själv avgöra trovärdigheten i tolkningarna. Det 

ska enligt Bryman (2008/2011) tydligt framgå att forskaren inte påverkat resultatet med 

personliga åsikter eller teoretiska ståndpunkter. Resultatredovisningen i denna studie har 

gjorts på ett sådant sätt där vi velat ge läsaren god inblick i respondenternas utsagor för att 

själva kunna avgöra trovärdigheten i våra tolkningar samt om det är möjligt att styrka 

resultatet. Patel och Davidson (2003) framhåller vikten av att forskaren är medveten om de 

val denne gör i hanteringen av det insamlade materialet. Vi valde att förtydliga det insamlade 

materialet då detta transkriberades genom att lägga till punkter, kommatecken, frågetecken, 

utropstecken och pauser. Vi anser att det har gjort materialet fylligare samt att det 

underlättade analysarbetet då det tydligare framgick vad respondenterna faktiskt framhöll. 
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5 Resultat 
Nedan redovisas studiens resultat. Syftet med studien är att beskriva förskollärares 

erfarenheter av att i förberedelseverksamhet arbeta med att integrera asylsökande barn och 

analysera vilken bärighet dessa skulle kunna ha i förskolans kontext. Analysen av det 

insamlade materialet har resulterat i fem teman som fångar essensen och den generella 

strukturen i respondenternas utsagor och erfarenheter, de utgör fenomenets essentiella 

konstituenter. Innehållet i de olika temana överlappar till viss del varandra och har många 

gånger varit svåra att särskilja i givna teman. De olika teman som urskilts ur respondenternas 

utsagor har namngetts på ett sådant sätt att de närmar sig respondenternas egna röster och 

fångar deras erfarenheter av att i förberedelseverksamhet arbeta med att integrera asylsökande 

barn. De fem teman som redogörs för i detta avsnitt är: Det positiva mottagandet, Olika 

kulturkompetenser - en tillgång, Kommunikationens många uttryck, Behov av förutsättningar 

samt Nyfikenhet, öppenhet och jämlikhet. 

5.1 Det positiva mottagandet 

Samtliga förskollärare anser att det är viktigt med ett positivt mottagande av de asylsökande 

barnen och deras familjer för att främja barnens möjligheter att integreras i förskolan. Det 

positiva mottagandet består i huvudsak av några olika aspekter som förskollärarna framhåller 

som viktiga vid mottagande, dessa är jämlika möten, förståelse för de asylsökandes bakgrund, 

tydlighet och struktur. I det följande avsnittet beskrivs dessa aspekter utifrån förskollärarnas 

erfarenheter.  

Att ha tydliga rutiner kring mottagandet är viktigt för att resultatet ska bli gynnsamt. Ett 

lyckat mottagande handlar enligt förskollärarna om att skapa jämlika möten mellan de 

asylsökande familjerna och förskolan så att goda förutsättningar för integration och lärande 

skapas.  

Mottagandet är ju otroligt avgörande för hur… alltså för att skapa förutsättningar för barnen 

och de bästa möjliga! Det betyder inte att de… de blir inte jämna men det beror på var barnen 

befinner sig, men man ger de bästa möjliga förutsättningarna… man optimerar det. 

En förskollärare fortsätter sedan med att ytterligare poängtera hur viktigt det är med ett bra 

mottagande för att integrera barnen i förskolan. 

Och då ska vi ha ett jämlikt mottagande av alla familjer så att de också får en chans… och 

eftersom det visas att de har mycket större svårigheter att gå i skolan eller att få det de ska få i 

skolan… det är ju för att det är språket egentligen… och kanske mottagandet, alltså att man 

får förutsättningar i början. Det är ju där man ska satsa på dem så förskolan har ju en… ni har 

ju en enorm roll, mycket viktig och egentligen också upplyftande roll men man ska vara 

medveten om det. 

Samtliga förskollärare berättar att det är viktigt att i ett initialt skede kartlägga familjens 

bakgrund. Syftet med detta är att skapa sig en förståelse för vad den andre har upplevt och 

därefter kunna arbeta med barnen och deras familjer på ett adekvat sätt. 

Men just att ha ett mottagande som… som gör att man kartlägger barnens bakgrund, då vet 

man vilken bakgrund de har och då kan man dra slutsatser. 

Förskollärarna beskriver att asylsökande barn och föräldrar många gånger bara kunde dyka 

upp i förberedelseverksamheten utan någon förvarning. Vid sådana tillfällen menar 

förskollärarna att det extra viktigt att vara tydlig med vad som gäller. Att hälsa dem välkomna 

och visa dem runt i verksamheten var givet, men samtidigt poängterar förskollärarna vikten av 

att påtala att barnet inte kan stanna kvar utan att familjen måste komma tillbaka vid ett senare 
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tillfälle då tolk bokas in till mötet. Syftet med detta är att säkra ett gott mottagande av 

familjen. 

Där fick man vara ganska hård för många ville ju liksom redan första dagen bara humpa in 

barnet. Det sa vi stopp! Det går inte! Vi behöver ha inskolning tillsammans med en tolk. 

Vikten av ett strukturerat mottagande förklaras både för barn och föräldrar på ett tydligt sätt 

vid första mötet och därefter bokas ett möte med tolk in då ett ordentligt mottagande kan ske. 

En av förskollärarna menar att om barnet och föräldrarna blir dåligt bemötta så kommer det 

leda till sämre självkänsla hos de asylsökande.  

En av förskollärarna pekar på att det saknas kunskap om hur mottagande bör ske hos andra 

verksamma förskollärare. Nedanstående citat visar att det förekommer bristande kunskaper 

om just mottagandet ute i verksamheten. 

Jag var faktiskt på en förskola igår och de hade bara gjort ett begränsat mottagande. De visste 

inte hur de skulle göra med familjen och jag sa att de måste göra ett mottagande med tolk och 

kartläggning av barnens bakgrund. 

Samma förskollärare berättar om hur hjälpen mottogs ute i verksamheten. 

Förskolläraren hon tyckte… wow! Det konkretiserar hur man kan göra! 

En annan av förskollärarna påtalar att personal som arbetar med direktintegrering måste ges 

de rätta förutsättningarna för att kunna genomföra ett gott mottagande.  

Det finns ju varianter och idag är de asylsökande på vanliga förskoleavdelningar, men det gör 

ju att de inte får det mottagande som de bör få, nu är vi tillbaka på ruta ett… vi har inte ett 

likvärdigt mottagande längre. Men då borde man ge personalen förutsättningar för det… och 

det menar jag att man inte gör, tyvärr. 

Ovanstående citat visar på att traditionella förskoleverksamheter inte tycks ha samma 

förutsättningar att genomföra ett gott mottagande som vad förberedelseverksamheterna haft, 

enligt de tillfrågade förskollärarna. 

Arbetet med att integrera asylsökande barn börjar enligt förskollärarna i studien med att även 

integrera föräldrarna i förskolans verksamhet. Trygghet anses vara en faktor som bidrar till en 

god integration, en av förskollärarna beskriver vikten av att se till att både föräldrar och barn 

blir trygga i verksamheten. 

När föräldrarna blir trygga… och det här ser man ju egentligen på svenska barn också, men de 

har ju den biten redan från början, men när föräldrarna blir trygga i hur förskolan fungerar, hur 

samhället fungerar, hur jag som förälder ska förhålla mig, vad som förväntas av mig som 

förälder, då blir barnen också trygga! 

En annan förskollärare förtydligar vikten av att barnen känner sig trygga i verksamheten. 

Och bara det att barnen blir trygga, att man överbryggar mellan kulturerna… då kommer 

barnen att trivas! När barnen blivit trygga kan man jobba med andra bitar. 

Struktur anses vara viktigt inte bara vid mottagandet utan även i det övergripande arbetet med 

asylsökande barn. En förutsättning för att struktur ska kunna ges är enligt en av förskollärarna 

mindre barngrupper där mer tid kan spenderas på varje enskilt barn. En av förskollärarna 

uttrycker på vilket sätt arbetet med asylsökande barn gynnas av mindre barngrupper. 

I den bästa av världar tycker jag att det ska vara mindre antal barn för de här barnen behöver 

mycket struktur, ofta. De behöver att man upprepar saker många gånger. De kanske inte ska 
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ha så många kontakter utan det räcker med några stycken… för de behöver ett lugn många 

gånger som inte… 

Skapandet av trygghet och struktur är enligt ovanstående citat viktigt i arbetet med att 

integrera asylsökande barn. Att vara tydlig i sitt arbete är någonting som lyfts fram som 

viktigt av förskollärarna, särskilt tydlighet kring att förklara vad som gäller samt vad 

uppdraget går ut på. 

5.2 Olika kulturkompetenser - en tillgång 

Samtliga förskollärare lyfter vikten av att se de asylsökande som en kulturkompetens inom 

förskolan. I detta stycke redogörs det för förskollärarnas erfarenheter av se de asylsökande 

som kulturkompententa. 

Att se både asylsökande barn och föräldrar som en tillgång inom verksamheten framhålls av 

förskollärarna som viktigt. Barnen och föräldrarna innehar en kulturkompetens som 

förskollärarna saknar. Om barn och föräldrar ses som kompententa så kan kulturkrockar 

vändas till kulturmöten enligt förskollärarna. En av förskollärarna uttrycker sig enligt följande 

för att visa på en öppenhet och förståelse gentemot andra. 

Man behöver inte vara överens, man kan tycka olika men det ska inte behöva vara ett 

problem… det kan vara sådana… alltså det blir kulturmöten… alltså det kan bli kulturkrockar 

men oftast är familjerna ju väldigt angelägna att förstå … då säger man jag förstår att du kan 

tänka på det sättet. Jag förstår att du tycker det och det får du tycka. 

Det är enligt samtliga förskollärare viktigt se till barnens och föräldrarnas förmågor och lyfta 

fram dessa i verksamheten. 

Att möta nyanlända, det handlar om att möta egentligen vem som helst! Alla är vi olika, det 

handlar om att kunna se personens förmågor och alltså vad den här individen kan bidra med, 

vad de här föräldrarna kan bidra med. Hur kan vi underlätta för att lyfta de här förmågorna, 

både hos barn och föräldrar? Alla har någonting att bidra med och det gäller att lyfta det! 

Citatet ovan visar på vikten av att se de asylsökande som en kulturkompetens inom förskolan, 

det förutsätter att förskollärarna har ett interkulturellt förhållningssätt gentemot de 

asylsökande. Det interkulturella förhållningssättet framhålls av samtliga förskollärare i 

studien som oerhört viktigt i arbetet med att integrera asylsökande barn. Samtliga 

förskollärare anser att det interkulturella förhållningssättet innebär att vara öppen och 

tillåtande gentemot andra människor. 

Flera av förskollärarna menar att de asylsökande barnen samtidigt ganska snabbt behöver 

utmanas genom att möta svenska barn. En av förskollärarna ger sin bild av en lyckad 

integration, där barngruppens sammansättning lyfts som central. 

Om man vill att integrationen ska bli bra då måste man se till att inte 95 % av förskolans barn 

är asylsökande, utan då måste man medvetet se till att man blandar barn. Det behöver inte vara 

på den avdelningen, man kan ha en avdelning som är speciellt anpassad för de här barnen där 

de har en grundstruktur som är tydlig och viktig för dem. Sen möter de andra barn i andra 

situationer och så får man det bästa av två världar. 

Ovanstående citat visar att föreberedelseverksamheten kanske inte är en helt ideal arena för 

integration eftersom barnen ofta går miste om att möta andra barn som inte är asylsökande. 

5.3 Kommunikationens många uttryck 

Samtliga förskollärare lyfter vikten av att kunna kommunicera med asylsökande barn och 

deras familjer på något sätt, i detta avsnitt redogörs det för de olika sätt att kommunicera på 

som förskollärarna lyfte fram.  
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Språket är någonting som förskollärarna arbetar medvetet med, språket ses som ett verktyg i 

det jämlika mötet mellan förskollärare, barn och föräldrar. Samtliga förskollärare anger att det 

har haft en ambition att lära sig några fraser och nyckelord på barnens modersmål eftersom 

det bidrar till att integrera barnen i förskolan. 

Så vi brukade bemöda oss att lära oss någon fras och vi frågade barnen och föräldrarna om 

mycket. Vad heter det på ditt språk och hur gör ni med det här? Det är ju ett sätt både att 

involvera föräldrarna men också att göra det synligt. Det är viktigt det här med språket, deras 

modersmål likväl som att lära sig svenska. 

Vidare anger några av förskollärarna att de använt sig av olika digitala verktyg för att lära sig 

olika ord på barnens modersmål. Många gånger har de översatta orden uttalats felaktigt av 

förskollärarna och detta har lett till många gemensamma skratt, vilket bara ses som positivt, 

att förskollärare, barn och föräldrar gemensamt kan dela pinsamma stunder. 

Samtliga förskollärare beskriver att en god relation till föräldrarna är viktigt för att kunna 

arbeta språkligt med barnen. Föräldrarna ses som en resurs i barnens språkutveckling, dels av 

modersmålet men även av det svenska språket. Det framhålls att om barnen ser att 

förskollärare och föräldrar har en god kommunikation sinsemellan så signalerar detta en 

trygghet till barnen, och det kan bidra till att barnen öppnar upp sig språkligt med 

förskollärarna. Förskolläraren har ansvar för barnets språkutveckling och det går även ut på 

att påtala vikten av att familjen talar barnets modersmål hemma med barnet eftersom det 

främjar språk- och identitetsutvecklingen. 

De pratar arabiska hemma och så kommer de i förskolan och så är det svenska. Då är det täta 

skott… de fattar inte vad som… men man måste säga jag vill jobba med det och det är viktigt. 

Föräldrar säger nej, de ska prata svenska bara, de ska lära sig svenska, inte något modersmål. 

Då måste man säga att det är viktigt med modersmålet och det gör vi! Vi kan inte arabiska 

men det är ju för identitetsutvecklingen, det är viktigt att känna sig trygg i sin identitet och 

språket hänger samman med det. 

Förskollärarna använde sig mycket av bilder i kommunikationen med de asylsökande barnen 

och deras föräldrar. Bilder som är kopplade till olika teman anses vara bra att använda sig av i 

arbetet med de asylsökande barnen och föräldrarna. Att använda sig av bilder ses som ett sätt 

att konkretisera vardagen, och förskollärarna menar att just konkretiseringen är en viktig del i 

integrerandet av de asylsökande barnen. En av förskollärarna berättade att de använde sig av 

bilder som visade vanligt förekommande saker och händelser i det svenska samhället. Det 

kunde vara bilder som användes i syfte att provocera fram en diskussion mellan barn och 

vuxen. Bilderna kunde bestå av kvinnor som hade manliga yrken, män som hade kvinnliga 

yrken eller av samkönade bröllop. Nedan följer ett utdrag som visar på att bilder kan leda till 

oväntade samtal mellan barnen och förskollärarna. 

Vi hade också bilder på samkönade bröllop och det var ju chockerande för vissa… Det var ju 

två kvinnor i vitt som gifte sig och så två män… hetero… vi hade bilder på det och vi åt frukt 

vid bordet. Barnet sa, nej inte bra! Det var det de kunde säga. Men samtidigt frågar de varför. 

Vi vill inte säga att det där är bra… bara att det är vårt samhälle. Och det väcker frågor och 

det var ju fantastiska samtal vi hade. Vi kommunicerade och just bilderna gjorde att det satte 

igång tankarna, processen så det är inte bara passivt. De måste tänka… och då har de sitt 

språk… och de måste försöka uttrycka sig, leverera ett språk och det gjorde de genom 

bilderna. 

Några av förskollärarna framhöll vikten av att förskolemiljön ska tala för sig själv. De menar 

att miljön ska vara tydlig så att de asylsökande barnen kan orientera sig i denna även om 

språkkunskaperna i svenska är bristfälliga, därför var miljön något som förskollärarna ständigt 

arbetade med att utveckla. Det skulle vara lätt att visa barnen de kunde hämta material själva. 
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Att även ta in olika kulturer i miljön var givet för förskollärarna i studien, de ger exempel på 

hur de använt kläder, föremål, texter etcetera från andra kulturer för att berika miljön och göra 

den relaterbar för de asylsökande barnen. 

Möjlighet att använda tolk vid möten med asylsökande barn och familjer anses av samtliga 

förskollärare vara en viktig förutsättning i arbetet med att integrera de asylsökande i 

förskolans kontext. Samtliga förskollärare berättar att de haft goda möjligheter att använda sig 

av tolk i arbetet med de asylsökande. 

Annars var det ingen tvekan att vi skulle använda tolk, det var det ju inte. Annars kan man inte 

ha information på ett bra sätt.  

Att använda tolk vid mötet med asylsökande framhålls som fördelaktigt även om de 

asylsökande kan lite svenska. 

Även med föräldrar som kan en del svenska tog vi ändå tolk därför att det blir ofta nyanser 

och sånt där som kanske försvinner… de förstår kanske inte allt även om de är duktiga på 

svenska så det finns en hel del som går förlorat om man inte har tillgång till bra tolk. 

En av förskollärarna berättar om känslan som infinner sig de gånger tolk är bokad till möten 

då föräldern inte dyker upp. 

Det jobbiga är att när man bokat tolk och så kommer inte föräldern till mötet man har bokat. 

Det hände ofta och då står man där med kostnaden, kostnaden är ju så stor… för man måste 

avboka i god tid före ett möte om man inte ska ha mötet annars måste man betala. Det kände 

man som en press… att det gick så mycket pengar i onödan… men jag kan ju inte låta det 

liksom genomsyra. 

Ovanstående citat visar på vikten av att förskollärare inte låter sig oroas över höga kostnader 

som kan uppstå vid användandet av tolk och låta det genomsyra arbetet med de asylsökande 

barnen. Arbetet med de asylsökande barnen måste ske på ett sådant sätt att det gynnar barnen 

och dess familjer.  

5.4 Behov av förutsättningar 

Samtliga förskollärare framhåller att vissa förutsättningar behövs i arbetet med de 

asylsökande barnen. De förutsättningar som förskollärarna anser vara viktiga innefattar dels 

förskolechefens ansvar att rekrytera flerspråkig personal, erbjuda kompentensutveckling samt 

andra organisatoriska förutsättningar. Dessa förutsättningar kommer beskrivas i följande 

avsnitt. 

Någonting som är viktigt i arbetet med asylsökande barn är att förskolechefen ger 

förskollärarna förutsättningar för att kunna arbeta med att integrera asylsökande barn. Det kan 

till exempel handla om att försöka rekrytera flerspråkiga medarbetare till förskolan. En av 

förskollärarna berättade att flerspråkiga förskollärare kan fungera som en länk mellan den 

svenska förskolekulturen och det asylsökande barnet. 

Förskolechefen ska faktiskt begrunda två gånger och skaffa sig kunskap och organisera… för 

det är viktigt. Man kan ju tänka att man också anställer folk som har ett annat modersmål än 

svenska även om det inte stämmer överens… men att man har någon från en annan kultur är 

ju faktiskt ett steg i det. Att man kanske också söker vikarier, när det finns några att få tag 

på… alltså att man tänker på att det finns barn som har det språket och om det finns vikarier 

som talar det språket, alltså det är bra om man talar till exempel arabiska. 

En av förskollärarna beskriver att arbetet med de asylsökande barnen påverkades av krav om 

att hjälpa till på andra avdelningar.  
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Kraven på att vi skulle ta in fler barn på vår avdelning blev starkare och starkare, för vi hade 

sällan fullt antal inskrivna. Det var en oerhörd press på oss att vi skulle ställa upp med att 

vikariera på andra avdelningar, vilket gjorde att vår verksamhet haltade och sådana saker. Så 

om man ska ha en sån här avdelning som vi hade där man ska ta emot de här barnen… då 

måste förståelsen finnas hela vägen! 

Förskolläraren i ovanstående citat antyder att förberedelseverksamheten måste förstås utifrån 

sitt syfte och att den inte bör låta sig påverkas av andra faktorer såsom lågt antal inskrivna 

barn. Förskolechef och huvudman kan alltså inte enligt förskolläraren ha samma krav på 

förberedelseverksamheter som på ordinarie förskoleverksamheter. Det kan ses som en viktig 

förutsättning att personal som arbetar med asylsökande barn inte berörs av krav på att ta emot 

fler barn eller att personalen tvingas vikariera på andra avdelningar. 

Möjlighet till fortbildning beskrivs av samtliga förskollärare som viktigt i arbetet med att 

integrera asylsökande barn. En förskollärare påpekar vikten av att förskolechefen erbjuder 

personalen kompetensutveckling i syfte att skapa ett gemensamt förhållningsätt. 

Sen att man utbildar sin personal så faktiskt… så att det blir intressant… att alla har en 

gemensam förståelse. 

Flera av förskollärarna framhåller att det saknas kunskap kring arbetet med att integrera 

asylsökande barn hos annan verksam personal inom förskolan. Många gånger har de fått svara 

på frågor som ställts av andra förskollärare. 

Jag skulle önska att fler pedagoger fick mer kunskap om det här… för det är min erfarenhet, ja 

att det saknas så oerhört mycket. Vi fick ta emot många frågor och samtal från förskollärare 

inte bara i samma kommun utan även från grannkommuner. De kunde fråga: Hur gör ni det 

här? Och jag tänkte att men herregud det här borde ni ju fatta!? Men det gjorde de inte. 

Som ovanstående citat visar så förekommer det bristande kunskaper om integration av 

asylsökande barn inom förskolan, enligt de tillfrågade förskollärarna.  

En av förskollärarna nämner olika populärvetenskapliga källor som ett sätt att fortbilda sig 

inom området, förskolläraren beskriver det som ett sätt att tillägna sig kulturkompetens. 

Det är ju någonting som jag själv sökt på olika sätt, nätet förstås, nyheterna, litteratur, både 

facklitteratur men även skönlitteratur. Där kan man hämta jättemycket kulturell kunskap, jag 

har läst ofantliga mängder böcker som handlar om allt möjligt. 

Kunskap kring kris och trauma lyfts av flera förskollärare fram som ett område som de önskar 

sig mer kompetens inom. En av förskollärarna uttrycker sig kring vikten av kunskap om kris 

och trauma. 

Ett trauma för oss det är ju en skilsmässa, ett dödsfall, eller så. Men det här är ju människor 

som har varit på flykt, som har sett mycket död, de har kanske levt i rent krig på riktigt, det 

har inte vi. Men då kommer de här människorna, mammor, pappor, syskon och barn som 

faktiskt varit med det här och alla reagerar olika och då är det faktiskt bra att ha kunskap om 

trauma. Vad det innebär och hur det kan visa sig, vilka uttryck det kan ta sig.  

Några av förskollärarna berättar att de deltagit i föreläsningar som handlar om kris och trauma 

och att det varit värdefullt för dem i deras arbete. 

Vi har gått på föreläsningar om trauma och det… det var nog det som var allra viktigast och 

det visste jag minst om. För trauma det har vi ju inte så mycket kunskap om egentligen. 

Förskollärarna uttrycker att de asylsökande barnen många gånger kan uppvisa avvikande 

beteenden såsom en överdriven orolighet, ängslan och rädsla. Kunskap kring hur trauman tar 
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sig uttryck kan bidra till att avvikande beteenden kan kopplas till ett trauma istället för att det 

kopplas till som förskolläraren uttryckte, någon ”bokstavskombination”. Kunskapen kring 

trauman kan bidra med en ökad förståelse kring vad de asylsökande bär på. En av 

respondenterna anser att förskollärare ska akta sig för att bli någon slags terapeut för barnen 

eftersom förskollärare inte har rätt sorts utbildning för att kunna hjälpa barnen på ett korrekt 

sätt. Det förskollärarna däremot kan bidra med är att hjälpa familjerna att vända sig till rätt 

personer inom vården.  

5.5 Nyfikenhet, öppenhet och jämlikhet 

Samtliga förskollärare lyfter tre aspekter som är särskilt viktiga i arbetet med att integrera 

asylsökande barn, dessa är nyfikenhet, öppenhet och jämlikhet, vilka kan sägas utgöra 

grunden i ett interkulturellt förhållningssätt. Förskollärarnas erfarenheter kring att visa de 

asylsökande nyfikenhet, öppenhet och jämlikhet kommer beskrivas i följande avsnitt. 

Att vara nyfiken inför andra människor och deras kulturer är viktigt i det interkulturella 

förhållningssättet. En av förskollärarna ger nedan sin bild av vad ett interkulturellt 

förhållningssätt innebär. 

Att skapa de här jämlika mötena som bygger på att vara respektfull och tolerant naturligtvis. 

En ärlig nyfikenhet, jag vill verkligen förstå, jag vill verkligen veta… varför gör man si och 

varför gör man så? 

Som citatet ovan antyder så bygger ett interkulturellt förhållningssätt på att skapa jämlika 

möten som baseras på respekt för den andre. Nyfikenhet anses vara en bärande del i det 

interkulturella förhållningssättet. Det beskrivs också som viktigt att ständigt skaffa sig nya 

kompentenser inom området. 

De egna kompentenserna blir nog aldrig tillräckliga för det finns alltid en massa nya saker att 

lära. Så där måste man själv ha ett förhållningssätt där man är nyfiken och man frågar. Man 

lär sig göra det på ett respektfullt och tolerant sätt. 

Citatet ovan tyder på vikten av att vara nyfiken och vara öppen inför att det alltid finns mer att 

lära sig. Det egna lärandet ses som ett sätt att skapa jämlika möten med asylsökande barn och 

föräldrar, en vilja att dels lära sig något nytt men även lära barnen och föräldrarna något nytt. 

Att vara nyfiken inför asylsökande barn och föräldrars egen kultur är något som uppskattas av 

de asylsökande själva. Något som lyfts fram som viktigt av samtliga förskollärare är den egna 

viljan att arbeta med asylsökande barn och deras familjer. 

Om man ska jobba med asylsökande då måste man vilja det! Man måste vilja möta de här 

människorna, man måste vara nyfiken, alltså genuint och ärligt nyfiken på… alltså en vilja att 

förstå den andre. För att går man in och möter de här människorna med en tanke eller en 

omedveten tanke som mer är en känsla av att ni ska bli som vi, då blir det inte bra. Utan ska 

man göra ett bra jobb då måste man vilja möta de här människorna för det är så speciellt! 

Den egna viljan bidrar till ett givande och tagande mellan personer med olika kulturell 

bakgrund. Den egna viljan att arbeta med asylsökande kan undvika skapandet av ett ”vi” och 

ett ”de”. En förskollärare berättar att det är viktigt att synliggöra individers olikheter och att 

visa en öppenhet gentemot dessa. Nedan följer ett utdrag som visar på vikten av 

självreflektion för att medvetandegöra sitt eget förhållningssätt och skapa ett interkulturellt 

förhållningssätt. 

Men jag står för att jag har fördomar, jag har min ryggsäck, jag är ju uppfostrad på ett visst 

sätt. Jag har värderingar och när jag möter andra människor så gör det att jag reagerar utifrån 

det jag har… så jag kan bli chockerad… vara oförstående för att någon annan kommer med 

något nytt och det kan vara bra eller dåligt. Men det ifrågasätter egentligen mitt sätt att se på 
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saker och behöver inte vara bra eller dåligt, det är därför möten gör att man… att det är 

berikande. För man är tvungen att se sig själv och förstå vem man är i mötet med andra. Det är 

det som är själva lyftet på något sätt, man har chansen att… men om man inte är öppen då 

tänker man att herregud vad de är konstiga och så är det, den delen är ju naturlig. Jag tror inte 

att man kan säga att jag har inte fördomar, det är klart att vi har! Det bygger på det… men att 

man har öppenhet gör att man har chansen att öppna sin egen värld. 

En annan av förskollärarna påtalar betydelsen av att synliggöra det egna förhållningsättet och 

vara medveten om det i arbetet med de asylsökande barnen och deras familjer. Hela 

arbetslaget måste reflektera över sina egna erfarenheter och kunskaper och därefter skapa sig 

ett gemensamt förhållningssätt att förhålla sig till. Nedanstående citat visar på vikten av 

gemensam reflektion: 

Det är bra att diskutera att man kommer överens om samma förhållningssätt i förskolan, det är 

ju då man har bästa möjlighet att arbeta.  Alltså det är då det blir roligast också när man vet 

var man har varandra men att man kan tillåta varandra att… och att man kan fråga, alltså man 

har olika styrkor och då ska man använda sig av det! Så det är bra med reflektion och det är ju 

en styrka i förskolan. 

En av förskollärarna framhöll vikten av att i arbetet med de asylsökande barnen se till att 

barnen såg sig själva som förebilder för varandra. Förskolläraren berättade att det inspirerade 

barnen att inta ett interkulturellt förhållningssätt gentemot varandra. 

Då såg hon upp till de här barnen för de hade nånting som hon inte kunde… hon trodde hon 

var bäst förstår du. Hon hade det här mycket prestations… hon var ju skolad och allt. Och hon 

såg dem som… de är ju vilda, de kan ingenting. Jag kanske övertolkar? Men såhär kände jag 

ändå… att hon inte såg upp till dem, men då fick hon syn på någonting hos dem som hon inte 

kunde och som hon… eftersom hon hade fått ett sånt här intryck av det… det blev nåt lyft för 

henne, på sin förståelse för andra. 

Citatet ovan visar på att barnen i förberedelseverksamheten upptäcker nya saker hos varandra 

och att de därmed kan öppna upp sin förståelse för andra kulturer och påbörja skapandet av ett 

interkulturellt förhållningssätt. 
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6 Diskussion 
I kommande avsnitt diskuteras först vald metod och sedan diskuteras studiens resultat kopplat 

till tidigare forskning och vald teoretisk ansats. Avsnittet avslutas med implikationer för 

förskollärares profession och förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

Valet av halvstrukturerade livsvärldsintervjuer har varit fördelaktigt för vår studie eftersom vi 

fått en god inblick i respondenternas eget perspektiv gällande deras upplevelser kring arbetet 

med att integrera asylsökande barn i förskolan. Vi har tagit del av respondenternas tolkningar 

kring de eftersökta fenomenen (jfr Kvale & Brinkmann, 2009). Respondenterna har bidragit 

både med fakta men även med sina åsikter och känslor och vi har inte upplevt att 

respondenterna känt sig hämmade vid något tillfälle under intervjuerna (jfr Patel & Davidson, 

2003). Vetenskapsrådets forskningsetiska principer har tillämpats i studien, samtliga 

respondenter har informerats om dessa krav vid flera tillfällen under studiens gång (jfr 

Vetenskapsrådet, 2002). Det har varit bra för både oss men även för respondenterna att stödja 

sig mot de forskningsetiska principerna.  

Genom att intervjuerna innehållit en låg grad av struktur så har respondenterna kunnat tolka 

och svara på frågorna med egna ord (Patel & Davidson, 2003). Graden av struktur har också 

varit fördelaktig för oss som intervjuare då den erbjudit möjligheten att kunna ställa 

följdfrågor till respondenterna. Den valda graden av struktur har ställt höga krav på oss som 

intervjuare att kunna uppfatta vad respondenterna sagt och det som sagts mellan raderna för 

att kunna ställa relevanta följdfrågor (jfr Kvale & Brinkmann, 2009). Den låga graden av 

struktur har bidragit till att intervjuerna tagit olika skepnad med de olika respondenterna, 

rollen som intervjuare har likväl som Kvale och Brinkmann (2009) menar inneburit 

beslutsfattande gällande metoden under själva genomförandet av intervjuerna. Att kunna 

ställa följdfrågor har varit nödvändigt, dels för att verkligen få fram vad respondenterna 

menar men även för att kunna plocka upp intressanta vinklingar som antytts av 

respondenterna. Följdfrågorna har ställts på ett sådant sätt så att respondenterna ska kunna 

tolka dem utifrån sina egna erfarenheter. Genom att vara den som styr val av följdfrågor så 

kan ett maktutövande gentemot respondenten uppstå (Kvale & Brinkmann, 2009). Utifrån 

stämningen under intervjutillfällena så drar vi slutsatsen att det inte upplevts som 

problematiskt varken ur vår position som intervjuare eller ur respondenternas position.  Det är 

ändå viktigt att som Kvale och Brinkmann (2009) framhåller reflektera över vilken roll 

makten har vid skapandet av intervjukunskapen. Däremot gavs respondenterna möjlighet att 

tillägga sådant som de ansåg vara av vikt innan intervjuerna avslutades (jfr Patel & Davidson, 

2003). Valet att dela upp ansvarsfördelningen under genomförandet av intervjuerna anser vi 

likväl som Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) har varit fördelaktigt. Däremot upplevdes 

det som att respondenterna många gånger hade svårt att veta vem av oss de skulle ha 

ögonkontakt med. Den av oss som fört anteckningar och tagit ljudupptagningar under 

intervjuerna har med jämna mellanrum försökt ta ögonkontakt med respondenten. Valet av att 

ta ögonkontakt med respondenterna har varit för att undvika att det blir en tryckt stämning 

under intervjutillfället.  

Att transkribera det insamlade materialet har i enlighet med Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2015) varit ett tidskrävande arbete. Trots den ökade tidsåtgången så har det ändå varit 

fördelaktigt att transkribera materialet då det har fördjupat och utvecklat anteckningarna som 

fördes vid själva intervjutillfällena. Valet att tillföra punkter, kommatecken, frågetecken, 

utropstecken och pauser till transkriberingarna har berikat dessa och bidragit till att ge det 

transkriberade materialet en liknande dimension som vid intervjutillfällena. Risker som finns 

med att tillföra punkter, pauser etcetera i det transkriberade materialet kan vara att den som 
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utför transkriberingarna tolkar och färgar dessa utifrån sina egna erfarenheter. Vi har varit 

medvetna om riskerna som förekommer men ändå valt att tillägga punkter, pauser etcetera 

eftersom vi anser att det bidragit till att ge det transkriberade materialet en djupare dimension. 

Studiens analys är utförd i enlighet med den hermeneutiska spiralen som utgår från en 

fenomenologisk ansats (jfr Szklarski, 2009). Materialet har bearbetats i olika steg enligt den 

hermeneutiska spiralen med syfte att finna olika teman i respondenternas utsagor. Vid arbetet 

med att urskilja teman har vi försökt finna likheter i respondenternas utsagor som tillsammans 

bildar det insamlade materialets generella struktur, dess essens (jfr Szklarski, 2009). Syftet 

med studien är inte att generalisera dess resultat till att gälla andra undersökningspersoner 

eller situationer utan resultatet måste förstås som socialt och historiskt bundet till den kontext 

studien genomförts i. För att öka studiens tillförlitlighet så har forskningsprocessen därför 

beskrivits på ett sådant sätt att den ska bli transparent för läsaren (jfr Bryman, 2008/2011; 

Patel & Davidson, 2003). Det ger läsaren en möjlighet att bedöma studiens resultat i relation 

till andra kontexter (Bryman, 2008/2011). För att ytterligare stärka studiens tillförlitlighet har 

resultatredovisningen genomförts på ett sådant sätt att läsaren ges god inblick i 

respondenternas egna utsagor samt våra tolkningar av deras utsagor (jfr Patel & Davidson, 

2003), detta för att det tydligt ska framgå att vi inte påverkat resultatet med våra personliga 

erfarenheter och teoretiska ståndpunkter (jfr Bryman, 2008/2011).   

I likhet med vad flertalet författare framhåller kan studiens resultat relateras till vald 

fenomenologisk ansats (jfr Alerby et al., 2014; Ferm, 2008). Förskollärarna riktar sin 

uppmärksamhet mot något speciellt och det är då som innehållet får mening och framträder. 

Förskollärarna kan anses vara sammanflätade med varandra, med verksamheten och med de 

erfarenheter som skapas under arbetet med de asylsökande barnen. Subjektet och objektet går 

inte att skilja åt.  De levda erfarenheterna omförhandlas ständigt allteftersom arbetet 

fortskrider (jfr Ferm, 2008).  

6.2 Resultatdiskussion 

De fem olika teman som urskilts kommer nedan diskuteras utifrån tidigare forskning i relation 

till studiens forskningsfrågor samt vald teoretisk ansats. 

6.2.1 Förskollärares arbete för att främja barns integrering 

Temat Det positiva mottagandet visar att integration av asylsökande barn sker genom att 

förskollärare har en ambition om att genomföra ett gott mottagande, där förskollärarna har 

möjlighet att samtala med barnet och dess familj under lugna omständigheter. I temat Olika 

kulturkompetenser – en tillgång framhålls det att det är viktigt att de asylsökande barnen får 

möta svenska barn kontinuerligt för att skapa en god integration för de asylsökande barnen. 

Detta kan bidra till att en naturlig acceptans för varandras olikheter skapas i barngruppen 

(Bozarslan, 2010). En acceptans för varandras olikheter kan ses som ett intersubjektivt 

meningsskapande i mötet mellan kroppsliga subjekt (jfr Ferm, 2008). På 

förberedelseverksamheterna har det varit ett lägre antal inskrivna barn än antal inskrivna i 

ordinarie verksamhet. Temat Det positiva mottagandet visar att förberedelseverksamheterna 

haft bättre möjligheter att genomföra ett gott mottagande än vad ordinarie verksamheter har. 

Nilsson och Bunar (2016) framhåller att rutiner gällande mottagande av asylsökande barn 

många gånger saknas i det svenska skolväsendet. Förskollärarna i vår studie pekade i temat 

Det positiva mottagandet på att det generellt råder bristande kunskap om hur mottagande av 

asylsökande ska se ut. I temat Det positiva mottagandet framhålls vikten av att kartlägga 

barnens bakgrund under mottagandet, detta för att kunna arbeta med de asylsökande barnen 

på ett adekvat sätt (jfr Bunar, 2015).  
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Asylsökande lever många gånger i ovisshet då de dels funderar över situationen i hemlandet 

men även när de väntar på besked om sin asylansökan (Nilsson & Bunar, 2015). Skapandet av 

trygghet för både asylsökande barn och deras föräldrar blir därför viktigt och det lyfts i temat 

Det positiva mottagandet fram som en framgångsfaktor för att åstadkomma en lyckad 

integration. De asylsökande lever många gånger i ovisshet eftersom när de enligt Nilsson och 

Bunar (2015) dels funderar över situationen i hemlandet men även när de väntar på besked om 

sin asylansökan. I och med den nya tillfälliga lagen, Lag om tillfälliga begränsningar av 

möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (SFS, 2016:752) så finns det risk att det skapas 

en ännu större känsla av otrygghet för de asylsökande familjerna (jfr Migrationsverket, 2016e; 

Rädda Barnen, 2016). Den nya tillfälliga lagen (SFS, 2016:752) har trätt i kraft efter att 

förberedelseverksamheterna som förskollärarna i denna studie arbetade på lades ned. Med 

tanke på att förskollärarna i temat Det positiva mottagandet pekar på vikten av att skapa 

trygghet för de asylsökande barnen så blir det i och med införandet av den nya tillfälliga lagen 

än viktigare för förskollärare i ordinarie verksamhet att arbeta med att skapa trygghet för de 

asylsökande barnen. STOP-modellen kan då fungera som ett stöd i arbetet med att skapa 

trygghet för de asylsökande barnen (jfr Gustafsson & Ödquist Drackner, 2016). Gustafsson 

och Ödquist Drackner påpekar att personer som arbetar med asylsökande barn måste vara 

stabila och trygga i sin yrkesroll för att skapa trygghet för barnen. 

Förskolan är en viktig grundsten för de asylsökande barnen då den erbjuder barnen stabilitet 

och struktur (Gustafsson & Ödquist Drackner, 2016). I både temat Det positiva mottagandet 

samt Kommunikationens många uttryck lyfter förskollärarna fram vikten av att skapa trygghet 

och struktur för både barnen och föräldrarna. När barnen blir trygga kan de lättare öppna upp 

sig och berätta om händelser som skett under flykten (jfr Gustafsson & Ödquist Drackner, 

2016). Skapandet av trygghet och struktur är enligt Gustafsson och Drackner viktigt för att 

barnen ska ges möjlighet att bearbeta sina känslor om flykten. Syftet är att 

förberedelseverksamheten ska bli en trygg plats för barnen, däremot anser förskollärarna i 

temat Olika kulturkompetenser – en tillgång att de asylsökande barnen snabbt behöver 

utmanas genom att möta svenska barn. Nilsson Folke (2015) påtalar att det kan vara svårt för 

barnen att lämna tryggheten i förberedelseverksamheten för övergången till traditionell 

verksamhet och att det kan leda till en exkluderande inkludering. Förskollärarna lyfter både i 

temat Det positiva mottagandet samt Olika kulturkompetenser – en tillgång fram att 

förberedelseverksamheterna ger lugn och stabilitet för de asylsökande barnen men att 

verksamheterna kanske inte är optimala eftersom de asylsökande barnen går miste om mötet 

med jämnåriga svenska barn som i sin tur bidrar till en lyckosam integrering. Detta ger även 

Bunar (2015) utryck för i sin studie där han framhåller att det finns en risk för att barnen blir 

kvar i förberedelseverksamheterna längre tid än brukligt. Förskollärarna i vår studie önskar att 

de asylsökande barnen fick utmanas genom mötet med svenska barn. Det kan antas att 

förskollärarna inte anser förberedelseverksamheten vara helt optimal för att integrera de 

asylsökande barnen i förskolans kontext. Förberedelseverksamheter kan enligt flertalet 

författare verka segregerande då de ofta kan bli till små öar som står utanför ordinarie 

verksamhet (Bunar, 2015; Juvonen, 2015). Det är denna typ av segregering som 

förskollärarna vill undkomma då de uttrycker en önskan om att utmana de asylsökande barnen 

genom mötet med svenska barn. 

Studiens resultat visar att en förutsättning för lyckad integration av asylsökande barn är att 

barnens bästa sätts i främsta rummet. I temat Det positiva mottagandet lyfter förskollärarna 

vikten av att skapa trygghet och ro för dessa barn. En av rättigheterna i FN:s barnkonvention 

(Unicef, 2009) är att barn ska få uppleva trygghet. I enlighet med vad både Rädda Barnen 

(2016) och Migrationsverket (2016) antyder får den nya tillfälliga lagen, Lag om tillfälliga 

begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (2016:752) betydande 
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konsekvenser på barnens trygghet om barnen och deras familjemedlemmar enbart beviljas 

tillfälliga uppehållstillstånd. 

6.2.2 Viktiga förutsättningar för att arbeta med att integrera asylsökande barn 

En viktig del i arbetet med att uppnå ett gott mottagande av de asylsökande barnen är att 

förskollärarna har tid att kommunicera med varje enskild individ. Genom att förskollärarna 

ges tid att kommunicera med varje enskild individ under mottagandet så tillåts de ta del i 

varandras i-världen-varo (jfr Ferm, 2008; Stensmo, 2002). Temat Det positiva mottagandet 

visar att en viktig förutsättning för att ett gott mottagande ska kunna ske är antalet barn i 

barngruppen. 

I temat Behov av förutsättningar framgår det att förskollärarna önskar sig möjligheter till 

fortbildning. Nilsson och Bunar (2016) påpekar att verksam personal inom förskolan behöver 

ges möjlighet att fortbilda sig inom området. Gustafsson och Ödquist Drackner (2016) 

framhåller att barn på flykt kan bära på traumatiska upplevelser som de inte berättar om. 

Enligt författarna kan barnet visa avvikande beteenden som är en indikation på att barnet kan 

behöva stöd i att bearbeta händelserna. I temat Behov av förutsättningar framhåller 

förskollärarna att de önskar sig mer kunskap om kris och trauma för att kunna arbeta med att 

integrera asylsökande barn. Några av förskollärarna hade fått möjlighet att fortbilda sig om 

just kris och trauma. Kunskap kring kris och trauma ansågs vara en viktig kompentens att 

besitta i arbetet med de asylsökande eftersom det kan bidra till en ökad möjlighet att upptäcka 

barn som kan bära på traumatiska händelser och som därav kan vara i behov av stöd (jfr 

Nilsson & Bunar, 2016).  

I temat Kommunikationens många uttryck lyfter förskollärarna olika sätt att stödja 

kommunikationen med de asylsökande på. Förskollärarna är de är personer som familjen har 

kontakt med i ett initialt skede och de bör därför vägleda och stödja barnen i sin språkliga 

utveckling. Att vägleda och stödja barnen poängterar Skolverket och Migrationsverket som en 

viktig uppgift för de personer som arbetar med asylsökande (Migrationsverket, 2011; 

Skolverket, 2016a). 

I temat Behov av förutsättningar framhåller förskollärarna en önskan om att förskolechefen 

tillgodoser fortbildningsbehovet för att främja arbetet med asylsökande barn. Vår studies 

resultat pekar på att det är viktigt med tillgång till kompetensutveckling och andra 

organisatoriska förutsättningar för att främja ett positivt möte för varje enskilt barn (jfr 

Juvonen, 2015; Skolverket, 2016b). I temat Behov av förutsättningar nämner förskollärarna 

ytterligare en viktig förutsättning som ligger under förskolechefens ansvar, nämligen att 

rekrytera flerspråkiga medarbetare till verksamheten när det finns möjlighet till detta (jfr 

Skolverket, 2016b). Förskollärarna i vår studie anser att de flerspråkiga medarbetarna kan 

fungera som en länk mellan de asylsökande barnen och förskollärarna.  

I likhet med vad Bunar (2015) påtalat framhåller förskollärarna i temat Behov av 

förutsättningar att det råder en osäkerhet i ordinarie förskolor om hur de ska bemöta 

asylsökande barn på ett adekvat sätt. Därför är det angeläget att belysa goda exempel på hur 

ett gott bemötande av asylsökande bör se ut. Skolverket (2016b) framhåller att goda exempel 

kan spridas genom kollegialt lärande för att föra vidare kunskapen och erfarenheterna inom 

verksamheten. I både temat Det positiva mottagandet samt Nyfikenhet, öppenhet och 

jämlikhet framhålls exempel på vikten av att dela med sig av de egna kunskaperna. I temat 

Nyfikenhet, öppenhet och jämlikhet lyfts det fram att personer som arbetar med asylsökande 

barn måste ha en vilja av att arbeta med asylsökande barn, detta för att skapa goda 

integrationsmöjligheter samt undvika en positionering i form av ”vi och dem” på förskolorna 

(jfr Bozarslan, 2010). Respondenterna menar att när förskollärare har en vilja att arbeta med 
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asylsökande barn så bidrar det till att förskolläraren försöker skapa en förståelse kring de 

asylsökande och deras situation. Att förskollärarna har en vilja att skapa förståelse kring dem 

och deras situation kan ses som att förskollärarna har en ambition att ta del av de 

asylsökandes livsvärldar (jfr Stensmo, 2002). Att förstå de asylsökande och deras situation 

förutsätter en förmåga till empati och gränsöverskridande från förskollärarna (jfr Stensmo, 

2002). 

I både temat Olika kulturkompetenser – en tillgång samt Nyfikenhet, öppenhet och jämlikhet 

lyfts vikten av förskollärare tar tillvara på mångfalden i verksamheten, det kan göras genom 

att uppmärksamma skillnader och olikheter hos de inblandade parterna. Tidigare forskning 

framhåller vikten av att uppmärksamma olikheter och skillnader men betonar att det alltid ska 

ske i förhållande i till förskolans värdegrund (Bozarslan, 2010; Lahdenperä, 1999; Lorentz, 

2013). Att uppmärksamma likheter och skillnader hos de inblandade parterna kan ses som ett 

intersubjektivt handlande (jfr Ferm, 2008). Genom att uppmärksamma likheter och skillnader 

så kan förskollärarna ta del i de asylsökandes livsvärldar och därigenom tillsammans med de 

asylsökande skapa sig en gemensam förståelse för varandras livsvärldar och således nå 

intersubjektivitet (jfr Ferm, 2008; Stensmo, 2002). Skolverket (2016a) föreskriver att allt 

arbete inom förskolan ska bedrivas med omsorg, hänsyn, rättvisa och respekt för andra 

människor. Förskollärare är ålagda att uppmärksamma och lyfta upp etniska och kulturella 

olikheter och skillnader inom verksamheten för att grundlägga barnens kunskap om etniska 

värden och normer (ibid.). 

I likhet med vad Juvonen (2015) funnit pekar temat Kommunikationens många uttryck delvis 

på att ett bristfälligt språk är ett hinder vid integration av asylsökande barn men studiens 

resultat pekar samtidigt på att det är fullt möjligt att kommunicera med hjälp av andra verktyg 

(jfr Ojala, 2016; Persson, 2016; Skans, 2011). Förskollärarna pekar i temat 

Kommunikationens många uttryck på svårigheten att kunna kommunicera med de asylsökande 

barnen och deras föräldrar. Många gånger användes tolk för att stödja kommunikationen, 

särskilt vid viktigare samtal (jfr Persson, 2016). I samma tema framhåller förskollärarna att de 

känt sig bekymrade över kostnaderna för tolkanvändning och att de även fått påpekanden om 

höga kostnader vid användning av tolk, därför har förskollärarna utvecklat andra sätt att stödja 

kommunikationen på. Vid vardagliga samtal används bilder för att stödja kommunikationen 

(jfr Ojala, 2016; Skans, 2011). Förskollärarna ser inte språkförbistringarna som ett hinder i 

kommunikationen med de asylsökande utan de ser andra möjligheter att kommunicera med 

varandra. Bland annat genom ett tydligt kroppsspråk, en talande miljö, bilder, digitala verktyg 

etcetera. Om miljön är talande så finner de asylsökande barnen lättare motivation till att börja 

kommunicera på sitt andraspråk (Axelsson, 2015; Skolverket, 2016b). 

6.2.3 Att implementera ett interkulturellt förhållningssätt 

Temat Nyfikenhet, öppenhet och jämlikhet visar på vikten av att som förskollärare ha ett öppet 

förhållningssätt som bygger på en ärlig nyfikenhet inför de asylsökande och deras kulturer. 

Vår studie visar att det måste finnas en önskan om att skapa jämlika möten med de 

asylsökande barnen och deras familjer. De jämlika mötena ska enligt studiens resultat bygga 

på respekt och tolerans för andra vilket både även Lahdenperä (2004) och Lorentz (2013) 

betonat i sin forskning. I likhet med författarna har studien genom temat Nyfikenhet, öppenhet 

och jämlikhet visat att ett ärligt och öppet förhållningsätt främjar jämlika möten. Studiens 

resultat betonar även vikten av att förskollärarna ser alla barns förmågor och enligt Bunar 

(2015) ska förskolläraren uppmärksamma varje individ och lyfta deras erfarenheter och 

förutsättningar. I vår studie påtalas vikten av att verksamma inom förskolan intar ett öppet, 

lyhört och respektfullt förhållningssätt inför de möten de ställs inför (jfr Bozarslan, 2010; 

Lorentz, 2013). I temat Behov av förutsättningar framhålls det att verksamma inom förskolan 

många gånger saknar kunskaper om hur de ska möta och arbeta med asylsökande barn och 
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deras familjer. Lorentz (2013) lyfter fram att många inom skolväsendet verkar behöva 

kompetensutveckling inom interkulturell kunskap. 

I arbetet med asylsökande barn är det viktigt att förskollärare inte ser sig själva som fullärda 

utan att det alltid finns mer att lära sig. Insikten i att det alltid finns mer att lära sig är viktig 

för det meningsskapande som kan ske med andra människor, då det enligt Ferm (2008) är 

människans erfarenheter, gamla likväl som nya, som ligger till grund för det 

meningsskapande som kan ske med andra människor. I temat Olika kulturkompetenser – en 

tillgång framhålls vikten av att de asylsökande ses som en resurs i att lära sig mer om andra 

människor och andra kulturer. Tidigare forskning framhåller vikten av att vara öppen inför 

kulturella möten för att utveckla och berika verksamheten samt den egna professionen 

(Bozarslan, 2010; Lahdenperä, 2004; Lorentz, 2013). I temat Olika kulturkompetenser – en 

tillgång framhålls vikten av att synliggöra individers olikheter i förskolans verksamhet, vilket 

överensstämmer med att förskolans verksamhet bedrivs så att den lyfter och synliggör barnens 

individuella förmågor och egenskaper (jfr Skolverket, 2016a). Även Lorentz (2013) betonar 

vikten av att synliggöra och framhäva alla individers förmågor samt olikheter för att bland 

annat öka kulturförståelsen i barngruppen. Att göra detta framhäver samtliga förskollärare i 

vår studie som ett av de viktigaste sätten att skapa ett interkulturellt förhållningssätt på.  

I vår studie framhålls det att det är viktigt att bygga ett förtroende gentemot de asylsökande 

barnen och deras familjer. I både temat Olika kulturkompetenser samt Kommunikationens 

många uttryck lyfts det att en förtroendefull relation mellan asylsökande och förskollärare 

underlättar möjligheten att kunna förenas i humoristiska inslag som till exempel när 

förskolläraren ska försöka uttala ord och fraser på ett annat språk. Att förenas i någon form av 

meningsskapande kommunikation underlättar skapandet av förtroende mellan parterna, Ferm 

(2008) beskriver att detta är en betydande del i att skapa intersubjektivitet mellan individer. 

De asylsökande och förskollärarna kan därmed tillåtas att komma till uttryck i varandras i-

världen-varo, alltså i det som görs medvetet och anses som viktigt för subjektet (Ferm, 2008, 

Stensmo, 2002).  

Temat Nyfikenhet, öppenhet och jämlikhet framhåller att reflektion är en betydelsefull del i 

arbetslagets utveckling. Studiens resultat visar att förskollärarna genom att reflektera 

tillsammans medvetet riktar sin uppmärksamhet mot asylsökande och att det bidrar till att hela 

arbetslaget gemensamt uppmärksammar kulturella kunskaper. De kulturella kunskaperna 

tydliggörs sedan för att skapa ett gemensamt förhållningssätt att arbeta utifrån. Genom ett 

gemensamt förhållningssätt i arbetslaget anser förskollärarna att ett interkulturellt arbetssätt 

skapas. Förskollärarna i vår studie framhåller vikten av att kontinuerligt arbeta med reflektion 

för att synliggöra och kommunicera sina erfarenheter. Ferm (2008) betonar att reflektion är 

nödvändigt för att kunna kommunicera erfarenheter med andra. Vidare framhåller Ferm att 

människan med hjälp av reflektion kan utveckla kunskap om världen.   

6.3 Slutsatser 

Vår studie visar att det är viktigt för verksamma inom förskolan att eftersträva ett 

interkulturellt förhållningssätt som bygger på nyfikenhet, öppenhet och jämlikhet. 

Förskollärare behöver i arbetet med de asylsökande vara nyfikna och öppna för de 

asylsökandes bakgrund och värderingar samt behandla de asylsökande som jämlika. Att 

arbeta utifrån ett interkulturellt förhållningssätt är viktigt i arbetet med att integrera 

asylsökande barn, där förmågan och viljan att förstå de asylsökande är avgörande för hur det 

fortsatta arbetet kommer te sig. Ur studiens resultat framgår det att gemensam reflektion är av 

stor vikt för att kunna skapa ett interkulturellt förhållningssätt. Med detta i beaktning kan ett 

gemensamt interkulturellt förhållningssätt skapas. Utifrån vårt resultat kan slutsatsen dras att 

verksamma inom olika förskoleverksamheter kan ha hjälp av STOP-modellen i sitt arbete 
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med asylsökande barn. Med kunskap om STOP-modellen kan förskollärarna fungera som ett 

adekvat stöd för barnen och dess familjer (Gustafsson & Ödquist Drackner, 2016). STOP-

modellen lyfter fram sådant som temana i vår resultatredovisning visat vara betydelsebärande 

enheter för att åstadkomma en god integration för asylsökande barn. 

6.4 Implikationer för yrkesuppdraget 

Arbetet med denna studie har fått oss att se de betydande beståndsdelar som kan behövas i vår 

kommande profession. Ett interkulturellt förhållningssätt som genomsyrar hela 

förskoleverksamheten behöver implementeras för att det ska kunna utvecklas en 

mottagandekompetens i alla förskolor. Vi anser att förmågan och viljan att förstå den andre 

individen behöver finnas hos alla verksamma inom förskolan. Det måste finnas en lyhördhet 

för andras förmågor. På förskolan sker det ständigt nya möten med människor och det är 

förskollärares uppgift att försöka göra dessa möten till jämlika för alla inblandade parter. För 

att det ska ske måste mötena bygga på lyhördhet, respekt och tolerans för den andre. 

Förskollärarna måste vara medvetna om vikten av att bemöta alla individer på ett likvärdigt 

sätt. Att fullfölja förskollärares uppdrag i enlighet med läroplanen, skollag och andra gällande 

förordningar blir problematiskt om inte arbetslaget samt den enskilde förskolläraren har 

reflekterat över sina egna förgivettaganden för att skapa en förskola som är till för alla. 

6.5 Förslag till fortsatt forskning 

Förskollärarna i studien har framhållit att många förskollärare i ordinarie verksamhet uppvisar 

en osäkerhet kring hur de ska bemöta och arbeta med asylsökande barn. Det antas alltså råda 

osäkerhet gällande hur arbetet med asylsökande barn ska se ut i ordinarie verksamhet. 

Förskollärare som arbetar på förberedelseverksamheter har ofta andra förutsättningar för att 

kunna möta och arbeta med de asylsökande än vad ordinarie förskolor har. De två kommuner 

som representeras i denna studie har beslutat att lägga ned respektive förberedelseverksamhet 

i sin kommun. Anledningarna till beslut om nedläggning har inte helt och fullt ut framkommit 

i det insamlade materialet. Däremot befäster deras beslut om nedläggning vår undran över 

varför flertalet förberedelseverksamheter läggs ned. Förskollärarna som deltagit i vår studie 

anser sig själva ha goda kunskaper gällande arbetet med asylsökande barn. En intressant 

infallsvinkel för den fortsatta forskningen inom detta område blir då med tanke på 

förberedelseverksamheternas försvinnande att undersöka hur asylsökande barn 

direktintegreras i ordinarie  verksamhet.
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8 Bilaga 1 
Hej,  

Vi är två blivande förskollärare som studerar vid Luleå tekniska universitet och skriver nu 

vårt examensarbete som handlar om integration av asylsökande barn i förskolan. 

Studiens syfte är att beskriva förskollärares erfarenheter av att i förberedelseverksamhet 

arbeta med att integrera asylsökande barn och analysera vilken bärighet dessa skulle kunna ha 

i förskolans kontext. 

- Hur arbetar förskollärare för att främja asylsökande barns möjligheter till integrering? 

- Vilka förutsättningar anser förskollärare vara viktiga i arbetet med att integrera 

asylsökande barn? 

- Hur implementerar förskollärare ett interkulturellt förhållningssätt i arbetet med 

asylsökande barn? 

Vi vill att du delger dina erfarenheter kring arbetet med integration av asylsökande barn. 

Intervjufrågorna kommer ni få ta del av vid intervjutillfället. Syftet och forskningsfrågorna 

kan ligga till grund om ni redan nu önskar börja förbereda er inför intervjun. 

Vår önskan är att kunna spela in samtalet för att underlätta vårt analysarbete. Materialet 

kommer endast användas av oss och raderas efter examensarbetet blivit godkänt. Fram till 

dess förvaras allt inspelat material oåtkomligt för obehöriga. 

Vi har inför detta arbete tagit del av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Deltagande i denna studie är frivilligt och du 

kan när som helst välja att avbryta din medverkan. Alla personuppgifter kommer hanteras 

konfidentiellt. 

Examensarbetet kommer efter godkännande publiceras och vara sökbart via Luleå Tekniska 

Universitets databas, Diva.  

Detta informationsbrev skickas ut via mail för att ni ska kunna ta del av det innan intervjuerna 

sker. Det kommer även tas med en utskrift av detta brev för påskrift av samtycke vid 

intervjuernas genomförande. 

Med vänlig hälsning 

Linnea Norén och Cecilia Lundborg 

 

 

 

 

 

Ort och Datum  Signatur 

 

Vid frågor vänligen kontakta: 

Linnea Norén: 070-xxx xx xx eller xxx@student.ltu.se 

Cecilia Lundborg: 070-xxx xx xx eller xxx@student.ltu.se  

mailto:xxx@student.ltu.se
mailto:xxx@student.ltu.se


 

 

  

9 Bilaga 2 
Intervjufrågor 

- Hur uppkom förberedelseverksamheten som du tidigare arbetade på? Vad var syftet 

med den? 

- Hur har du arbetat med att integrera asylsökande barn? 

- Vilka kompetenser anser du vara viktiga att besitta i arbetet med att integrera 

asylsökande barn?  Upplever du dina egna kunskaper som tillräckliga? 

- Vilka förutsättningar anser du är viktiga i arbetet med asylsökande barn? Upplever du 

att du har saknat någon förutsättning? 

- Vad innebär det att arbeta interkulturellt för dig som förskollärare? Kan du ge några 

goda exempel på ett interkulturellt arbete? 

- Har du något annat att tillägga? 

 

 

  


