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Förord 
 

Under både dagar och nätter har jag på egen hand kämpat med denna uppsats genom 

glädje, skratt, tårar och ångest. De senaste månaderna har varit mödosamma samtidigt 

som de har givit mig mycket erfarenheter, reflektioner och härliga upplevelser kring ett 

ämne som verkligen fascinerar mig. Denna undersökning har gett mig tankar och 

reflektioner som jag kommer bära med mig i resten av mitt arbetsliv.  

 

Jag vill tacka alla de barn och elever som har inspirerat mig på min resa genom alla 

mina år på lärarutbildningen. Denna uppsats hade inte varit möjlig att genomföra utan 

de förskolor som ställt upp i studien. Därför vill jag tacka alla de pedagoger som ställt 

upp och låtit sig intervjuas i denna studie. Ett stort tack till min familj för allt stöd samt 

all förståelse och kämparglöd som de har bidragit med under dessa månader. Till sist 

vill jag rikta ett extra stort tack till min handledare Jenny Rosén, för all välbehövlig 

respons samt vägledning genom denna studie.  

 

Isabelle Bjärud 

Ställdalen 2013



Sammanfattning 

Syftet med studien är att beskriva pedagogers uppfattningar om och upplevelser av 

arbetet med att integrera asylbarn i den allmänna förskolan. I studien har en kvalitativ 

undersökning gjorts, där fem pedagoger från tre olika förskolor i Mellansverige har 

intervjuats. Intervjuerna har varit semistrukturerade och har gemomförts med 

inspelningar och stödanteckningar. Studiens teoretiska utgångspunkt är ett 

sociokulturellt perspektiv med belysning på språkets betydelse för integration. Även i 

den tidigare forskningen har det framkommit att fokus i lärandet ligger på barnens språk 

och de svårigheter som kan uppstå. Tidigare forskning visar även att lärande sker i 

barnens kommunikation med omvärlden och språket är den faktorn som är avgörande 

för barnens framgång. I samband med bearbetningen och analysarbetet av den 

insamlade datan har inspirationen hämtats ifrån fenomenografin och den 

fenomenografiska analysmodellen. I bearbetningen och analysen har inspirationen även 

tagits utav det sociokulturella perspektivet som innebär att fokus ligger på det samspel 

som uppstår mellan individer och att barnet utvecklar sitt lärande med hjälp av språk 

och kommunikation. I resultatet har det framkommit att pedagogernas fokus ligger på 

att försöka skapa en trygghet, tillit och delaktighet för asylbarnen. Integration handlar 

främst om ett arbete med språk och barnens språksvårigheter menar pedagogerna. 

Resultatet visar även på att pedagogerna upplever att lärande sker i samspel mellan 

pedagoger, barn och miljön.  
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1 Inledning 

De senaste åren har det blivit en gradvis ökning av asylsökande personer i Sverige och 

en stor del av ökningen har skett under enbart 2013. Hittills under 2013 har cirka 

35 000 människor ansökt om asyl i Sverige varav ca 11 000 av dem är barn under 18 

år (Migrationsverket 2013). Alla barn har rätt till att gå i skola, oavsett om de har 

uppehållstillstånd eller inte, och det är upp till varje kommun att se till att alla barn får 

gå i skolan på samma villkor. Den tjugonde november 1989 antogs Förenta 

nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) av FN:s 

generalförsamling. Barnkonventionen innehåller olika bestämmelser om barns 

mänskliga rättigheter och alla som ansluter sig till den har åtagit sig att göra sitt 

yttersta för att barns rättigheter skall respekteras. I enlighet med artikel 28 erkänner 

konventionsstaterna att alla barn har rätt till utbildning och att grundutbildning skall 

vara obligatorisk samt kostnadsfri. 

De pedagoger som arbetar inom den allmänna förskolan skall använda sig av samt 

följa den reviderade läroplanen för förskolan. I Lpfö 98/2010 finns det riktlinjer för 

hur pedagogerna skall bedriva sitt arbete inom förskolans verksamhet samt hur 

förskolans verksamhet skall anpassas till alla barn i förskolan. I läroplanen står det att 

”Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och 

förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle” (Lpfö 98/2010 s, 

8). Förskolan ska även vara en social och kulturell miljö som stimulerar barnen (Lpfö 

98/2010). 

Ett rimligt antagande är att ökningen av asylsökande barn som skett under 2013 bör ha 

påverkat både förskolor och pedagoger som ska möta dessa barn på olika vis. 

Skolverket (2010) beskriver i Barndomens förändrade villkor att: 

 

[…] i slutet av 1990-talet deklarerade man att Sverige officiellt är ett mångkulturellt 

samhälle. Det innebär att Sverige är ett land där mångfalden är norm och invandring 

ett naturligt och bestående inslag i samhällsbilden (Skolverket 2010, s 19) 
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Skolverket menar att den ökande mångfalden har inneburit en stor utmaning för skolan 

eftersom det har medfört nya krav och förväntningar på skolans verksamhet 

(Skolverket 2010). 

Aycan Bozarslan (2001) menar att förskolan samt pedagogerna blir representanter för 

Sverige när de möter nyanlända invandrarfamiljer. Detta på grund av att förskolan är 

den organisation och pedagogerna är de människor som dessa invandrarfamiljer har 

flest möten med. Förskolan blir mycket betydelsefull för dessa invandrarfamiljer och 

mötet med förskolan har en central roll under deras första år i Sverige. Eftersom 

verksamheten ständigt förändras så hävdar Bozarslan att pedagogerna måste diskutera 

fram nya sätt att bemöta och ta emot invandrarfamiljer (Bozarslan 2001).  

Utifrån detta har jag valt att studera hur pedagoger uppfattar sitt uppdrag med att 

integrera barn som befinner sig en asylsökningsprocess i förskolan samt vilka 

upplevelser pedagogerna har tillgivits under sitt arbete med att integrera dessa barn. 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva fem pedagogers uppfattningar om och upplevelser 

av arbetet med att integrerar asylsökande barn in i den allmänna förskolan.  

 

Med denna utgångspunkt formuleras följande frågeställningar: 

- Vilka uppfattningar har pedagogerna om sitt arbete med att integrera asylsökande barn 

i förskolan? 

- Hur upplever pedagogerna arbetet med att integrera asylsökande barn i förskolan?  
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2 Bakgrund 
 

I avsnittet kommer först en presentation av de begrepp som kommer att användas för att 

belysa pedagogernas arbete, upplevelser samt erfarenheter i denna studie. Vidare sker 

en beskrivning av hur asylsökningsprocessen går till vid Migrationsverket och en 

beskrivning av förskolans riktlinjer. Slutligen tas studiens teoretiska perspektiv upp 

vilket även belyser språkets betydelse för lärande.  

2.1 Begrepp  

I uppsatsen används en rad centrala begrepp för att belysa pedagogernas arbete, 

upplevelser samt erfarenheter. Det finns både för- och nackdelar med att använda olika 

begrepp. Precis som Johannes Lunneblad (2006) belyser så kan begrepp tolkas olika 

och i vissa fall skapa generaliseringar samt förutfattade meningar om individer i sig. Det 

går att diskutera huruvida jag i ett examensarbete bör använda vissa begrepp eller inte. 

Jag har valt att använda mig av de begrepp som jag anser är socialt acceptabla i dagens 

samhälle och som inte kränker eller diskriminerar någon människa ifråga. 

 
2.1.1 Integrering 

Niels Egelund, Peder Haug och Bengt Persson (2006) förklarar att integrering inte 

handlar om att förändra en elev så att denna kan passa in i skolan utan att det istället 

handlar om att förändra skolans riktning till en integrerande riktning, vilket skapar ett 

utrymme för att kunna ta vara på elevers olikheter och se dem som resurser. Vidare 

hävdar Egelund, Haug och Persson (2006) att integrering inte enbart handlar om att 

eleven blir integrerad i sin klass utan att eleven blir integrerad i hela skolan.  

 

Enligt Bozarslan (2001) kan integration tolkas olika utifrån vilken upplevelse av 

integrationspolitik människan har fått erfara. Hon hävdar att vissa länder använder sig 

av en sådan integrationspolitik som innebär att minoriteten skall anpassa sig efter 

majoriteten och att människan inte kan vara sig själv för då ses man som ett problem. 

Tolkningen kan även byggas upp utifrån vilka människor som omfattas av 

integrationspolitiken. Bozarslan (2001) hävdar att integration handlar om relationer 
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mellan människor. Bozarslan (2001) beskriver vidare sitt synsätt på integration som 

sådant: 

 

För mig innebär integration att alla har lika värde och lika valmöjligheter oavsett 

ursprung, kön, hudfärg, religion, livsuppfattning, funktionshinder etc. Och att samhället 

anpassar sina resurser till individens behov. Det möjliggör för människor att leva sitt liv 

på sina villkor (Bozarslan 2001, s 20). 

 

Bozarslan (2001) menar att integration är en process och ett möte mellan individer där 

individen kan vara sig själv utan att behöva känna sig som ett problem. 

 

2.1.2 Mångfald och det mångkulturella samhället 

Enligt Anders Skans (2011) används begreppet mångfald när man vill beskriva 

variationer utifrån klass, etnicitet, kön, språk, funktionshinder eller sexuell läggning. I 

samband med att invandringen ökade under både 1950-talet samt slutet på 1900-talet 

växte begreppet det mångkulturella samhället fram enligt Skans (2011). Lunneblad 

(2006) beskriver även han hur en ”ny” integrationspolitik tog fäste i slutet på 1990-talet. 

Lunneblad (2006) hävdar att begreppet mångkultur försvann och istället började det 

talas om samhällets mångfald. Mångfald innebär inte bara etisk mångfald utan även 

religiös-, kulturell- samt språklig mångfald. Målet med den nya integrationspolitiken 

menar Lunneblad (2006) är att belysa människors lika rättigheter och möjligheter 

oavsett vilken etnisk eller kulturell bakgrund människor har.  

 

2.1.3 Etnicitet 

Begreppet ras har sin utgångspunkt i biologiska skillnader. Begreppet etnicitet tar till 

skillnad från begreppet ras sin utgångspunkt i kultur. Lunneblad (2006) förklarar hur 

etnicitet traditionellt har förståtts, då det syftat till att synliggöra att människor delar 

samma normer, värderingar och kulturella uttryckssätt. Den definitionen har sitt 

ursprung i föreställningar om gemensamma kulturer, religioner, geografiskt ursprung, 

språk etc. Lunneblad (2006) förklarar att begreppet etnicitet har varit omdiskuterat 

länge bland annat på grund av att vissa personer menar att man borde överge begreppet. 

Lunneblad (2006) hävdar att dessa argument är välgrundade och att begreppet kan 

skapa förutfattade meningar om människor. Lunneblad (2006) förklarar även att 

begreppet har använts för att beteckna relationen mellan utlandsfödda människor och de 
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människor som är födda i Sverige. Kritiken mot det synsättet byggs i att begreppet 

används för att belysa människors olikheter hävdar Lunneblad (2006). 

 

 

2.1.4 Invandrare 

Invandrare är ett begrepp med många olika definitioner. Lunneblad (2006) beskriver en 

definition av begreppet invandrare som ett objekt vilket innebär att exempelvis 

personen i fråga har ett speciellt födelseland eller medborgarskap. Lunneblad (2006) 

hävdar också att begreppet kan ses som ett subjektiv, dvs. att begreppet har kriterier 

som är riktade mot individens identitet, hur individen och/eller andra människor ser på 

individen i fråga. De subjektiva kriterierna bygger enligt Lunneblad (2006) på 

exempelvis språk eller utseende etc. I grund och botten menar Lunneblad (2006) att 

dessa kategoriseringar grovt generaliserar en viss grupp av människor som skiljer sig 

från ”svenskarna”. Begreppet invandrare är omdiskuterat och problematiskt menar 

Lunneblad (2006).  

 

2.1.5 Asylsökande, asylbarn och mångkulturella barn 

Skolverket beskriver en asylsökande som en ”Utlänning som kommit till Sverige och 

begärt skydd mot förföljelse, men som inte fått sin ansökan prövad av Migrationsverket 

och/eller migrationsdomstol” (Skolverket 2008, s 4). Enligt United nations high 

commissioner for refugees betyder asyl att en förföljd person får skydd i ett annat land 

(UNHCR 2013). Förutom ordet asylsökande används begreppet flykting och UNHCR 

(2013) menar att asylsökande personer kallar sig själv för flyktingar så länge de ej fått 

asyl (UNHCR 2013). I denna studie kommer dock inte begreppet flykting att användas. 

De barn som kommer till Sverige och söker asyl kallas asylsökande barn eller i kort 

form; asylbarn. Asylsökande barn kan komma till Sverige tillsammans med sin familj, 

vårdnadshavare eller komma på egen hand. I denna studie används begreppet 

mångkulturella barn utav en del av informanterna. Förklaringen till detta är att 

pedagogerna arbetar på samma vis med alla mångkulturella barn oavsett om barnen har 

ett uppehållstillstånd eller ej. Det finns inget som utmärker arbetet med just asylbarnen 

och därför har en del informanter val att kalla alla barn som har mångkulturellt ursprung 

för mångkulturella barn.  
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2.1.6 Den goda relationen 

Enligt Bozarslan (2001) handlar integration om relationer mellan individer. Integration 

innebär att individer har en ömsesidig relation till varandra där parterna kan utvecklas 

som människor utan att känna sig som en förlorare. Samhället måste anpassa sig efter 

individens behov och så måste även individer anpassa sig till varandra för att integration 

ska kunna ske hävdar Bozarslan (2001). 

2.2 Asylsökningsprocessen 

En invandrare som kommit till Sverige och begärt skydd mot förföljelse kallas för 

asylsökande (Skolverket 2008, s 4). En asylsökande har inte frivilligt valt att lämna sitt 

land för att söka asyl i ett annat. Tyvärr är skälen ibland inte tillräckliga för att få ett 

uppehållstillstånd i Sverige, då sker en utvisning av familjen. Det är myndigheterna och 

domstolar som avgör ifall en familj har rätt till uppehållstillstånd. Migrationsverket har 

huvudansvaret för mottagandet av asylsökande (SFS 1994:137, 2§). Migrationsverket 

ansvarar även för de utredningar som pågår samt de beslut som fattas kring rätten till 

asyl. Den allmänna förskolan erbjuds alla barn från och med höstterminen det år barnet 

fyller 3år. Den kommun som tar emot asylsökande bör ha riktlinjer för mottagandet 

(Skolverket 2008, s 8). Förskolan ska vara medveten om dessa riktlinjer för att själva 

kunna skapa rutiner kring hur deras mottagande av asylbarn går till (Skolverket 2008, s 

8). 
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3 Teoretiska perspektiv 
 

Denna studie utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv där fokus ligger på interaktion 

och samspel mellan individer. Studien utgår ifrån att integrering sker genom en social 

process där pedagoger, barn samt föräldrar är delaktiga. Enligt Lpfö 98/11 ska 

förskolans verksamhet ses som en social miljö där pedagogerna utmanar barnen till att 

utveckla sina sociala och kommunikativa kompetenser. Vidare kommer studiens fokus 

även ligga på språkets betydelse för asylbarnens lärande eftersom grunden i ett 

sociokulturellt perspektiv att människans tänkande och språk är sammanvävt med 

varandra. 

 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Ett sociokulturellt perspektiv tar sin utgångspunkt i att människan ses som en social och 

kulturell varelse, en varelse som tillägnar sig olika sociokulturella erfarenheter och 

förmågor. Dessa förmågor bidrar till individens utveckling samt lärande menar Anne 

Kultti (2012). Enligt Roger Säljö (2000) så lever kunskapen i ett samband mellan 

individer. Kunskapen blir sedan en del av den enskilde individen, dennes tänkande samt 

handling. Kunskapen kommer sedan tillbaka i nya interaktioner mellan olika individer. 

Barnet ses som en social varelse vilket gör att denne kan ta till sig information genom 

att samspela med andra individer. Dessa ”andra” individer är människor som står barnet 

väldigt nära och som finns i barnets närhet. Barnet växer upp i en kultur där denne lär 

sig att socialisera sig med andra individer. Säljö (2000) hävdar att människan formas 

genom sitt deltagande i kulturella aktiviteter och genom de redskap som kulturen 

tillhandahåller individen. Enligt Säljö (2000) ligger fokus på det samspel som uppstår 

mellan individer. Säljö (2000) hävdar även att människan föds in i en värld där kunskap 

redan existerar och att det är den världen som avgör hur människan kommer att 

utvecklas:  

 

Utgångspunkten för ett sociokulturellt perspektiv är det antagande som nämndes ovan; 

människan är en biologisk varelse med en uppsättning fysiska och mentala resurser som är mer 

eller mindre givna av naturen och bestämda av den art vi tillhör (Säljö 2000, s 18).  

 

Gunilla Ladberg (2003) beskriver precis som Säljö (2000) att människan föds in i 

beredskapen för kommunikation. Enlig Säljö (2000) har människan inte utvecklats 
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speciellt mycket i den biologiska bemärkelsen, skillnaden som har skett genom åren 

beror istället på de redskap och verktyg som människan använder sig av för att kunna 

observera, tolka samt bearbeta omvärlden med. Människan har utvecklat hjälpmedel 

som förbättrar förmågan att hantera vår omvärld samt förmågan att samspela med 

varandra.  

 

3.2 Språkets betydelse 

Enligt Skans (2011) är grunden i ett sociokulturellt perspektiv att människans tänkande 

och språk är sammanvävt med varandra. Genom språket kan individen uppleva sin 

omvärld samtidigt som språket är skapat i individens omvärld. Det är nödvändigt för 

individens lärande att individen har kommunikationsprocesser menar Skans (2011). 

Med andra ord menar Skans (2011) att barnet utvecklar sitt lärande med hjälp av 

kommunikation. Skans (2011) förklarar att det sociokulturella perspektivet bygger på 

att människan har vissa medfödda egenskaper. En av de egenskaperna är barnets eget 

initiativtagande och strävan efter att söka kontakt med människor i sin omgivning.  

Ann Runfors (2003) beskriver hur invandrarbarn kategoriseras efter språket eftersom att 

deras modersmål inte är det svenska språket. Eftersom det främsta undervisningsspråket 

är svenska så blir invandrarbarnens kunskaper i svenska språket avgörande för deras 

möjligheter att tillgodogöra sig den undervisning som pågår menar Runfors (2003). 

Enligt Kultti (2012) är språket en av de viktigaste egenskaper som individen besitter. 

Ladberg (2003) beskriver språk på följande vis: 

 

Språk är bron mellan människor. Vi människor behöver språk för att möta varandra, 

för att förstå och bli förstådda. Kan jag uttrycka mig så kan jag nå fram till andra 

människor. Fråntas jag den möjligheten så blir jag ensam (Ladberg 2003, s 7). 

 

Ladberg (2003) menar även att kommunikation är något mer än bara en språklig 

kontakt mellan individer. Ladberg (2003) hävdar att människan kommunicerar genom 

olika kanaler, där språket enbart är en av dem. Ladberg (2003) beskriver de andra 

kanalerna så som tonfall, ansiktsuttryck samt kroppsspråket. Dessa kanaler påverkar 

människan starkare än själva talspråket eftersom dessa kanaler är kopplade till hjärnas 

känslocenter. Bara en liten del av kommunikationen sker via talet menar Ladberg 

(2003). Ladberg (2003) menar även att hjärnan är programmerad till att avläsa, tolka 

och besvara kommunikation. Enligt Säljö (2000) är språket en mekanism som tillåter 
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människan till att lagra kunskaper och erfarenheter samtidigt som det tolkar och jämför 

tidigare erfarenheter. Genom den språkliga kontakten har människan den unika 

förmågan att kunna dela sina erfarenheter med andra individer och på så vis kan 

människan lära sig saker som den själv ej upplevt eller fysiskt varit i kontakt med (Säljö 

2000).  
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4 Tidigare forskning 

I detta kapitel redovisas tidigare forskning som är relevant för denna studie. Litteratur 

och avhandlingar har sökts i Örebro universitets egen publicerings databas; DIVA samt i 

den gemensamma katalogen för svenska universitets-, högskole- och specialbibliotek; 

LIBRIS. Det har varit en svår process att finna relevant litteratur kring integration av 

asylbarn eftersom det knappast finns riklig tillgång av litteratur inom ämnet. Därför har 

sökningen breddats till mångkulturalitet och mångfald i förskolan och skolan eftersom 

ämnet ”integration i förskolan” inte heller finns i en stor mängd. De sökord som används 

har bland annat varit: Mångfald, Mångfald i förskolan, Mångkultur, Mångkulturalitet i 

förskolan, Asylsökande, Integration i förskolan samt Integration i skolan. Med hjälp av 

andra datasökningsbaser på Internet samt vald litteraturs referenser har resultatet blivit 

den tidigare forskning som behandlas i kommande kapitel.  

 

4.1 Lärande med språk i fokus 

I Anders Skans (2011) licentiatuppsats En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken är 

syftet att undersöka och analysera didaktiken inom den flerspråkiga förskolan. Skans 

(2011) vill att uppsatsen skall kunna bidra med kunskap om de didaktiska frågorna i 

samband med uppdraget med att arbeta interkulturellt. Studien tar sin utgångspunkt i det 

sociokulturella perspektivet med belysning på kommunikationen. Skans (2011) menar att 

grunden till lärandet sker i kommunikationen med omvärlden. Skans (2011) har valt att 

genomföra en fallstudie med kombinerade observationer samt intervjuer för att ge en 

mångsidig bild utav förskolans praktik. Skans (2011) genomförde sex intervjuer med 

rektor, biträdande rektor och fyra pedagoger samt kombinerade intervjuerna med 

trettiotvå observationstillfällen. Alla intervjuade i studien betonade att barnens trygghet, 

språkutveckling samt en god föräldrakontakt är viktigt. Trots att alla intervjuer skett 

enskilt så lyfter samtliga pedagoger fram vikten av lärandet av alla språk i förskolan och 

menar på att den viktigaste uppgiften är språkutveckling. I Skans (2011) studie framgår 

det att både kommunikationen med barnen och den språkliga kontakt som förs med 

föräldrar utgår ifrån det barnen har upplevt och erfarit. Med hjälp av fotografier och 

bilder förs en kommunikation om det barnet har gjort på förskolan (Skans 2011) 
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 Ann Runfors (2003) beskriver i sin doktorsavhandling Mångfald, motsägelser och 

marginaliseringar. En studie av hur invandrarskap formas i skolan hur språket ses som 

den absoluta mittpunkten i pedagogernas uppmärksamhet. Det är en självklarhet menar 

Runfors (2003) att invandrarbarnens kunskaper i svenska blir avgörande för deras lärande 

och möjligheter till undervisning. Det framgår i Runfors (2003) studie att pedagogerna 

ser språket som den avgörande faktorn för framgång i skolan eftersom språkskillnader 

bidrar till svårigheter i undervisningen. Pedagogerna menar på att invandrarbarnen inte 

behärskar att tala det svenska språket vilket bidrar till att läroböcker och hjälpmedel som 

pedagogerna har inte går att använda i undervisningen med invandrarbarnen. Runfors 

(2003) utgår i sin avhandling ifrån konstruktivismen där hon kritiskt reflekterar och 

relativiserar. Hon utgår även ifrån etnografiska metoder och väljer att följa tre låg- och 

mellanstadieskolor under en längre tid. Runfors (2003) följer femtio skolanställda genom 

att delta vid klassrumsundervisning samt att hon genomför samtal och intervjuer med 

pedagoger. Syftet med Runfors (2003) avhandling är att ”beskriva och analysera den 

uppmärksamhet de skolanställda riktade mot kategorin invandrarbarn samt att belysa hur 

uppmärksamheten skapade villkor för dessa barn” (Runfors 2003, s 18).  

 

Det framkommer i Anne Kulttis (2012) avhandling Flerspråkiga barn i förskolan: villkor 

för deltagande och lärande att gruppaktiviteter inom förskolan i hennes studie erbjuder 

fysiska och/eller språkliga handlingar som innebär ett stort utrymme för individuellt 

deltagande, något som Kultti (2012) anser passar in väl i förskolans verksamhet. I Kulttis 

(2012) avhandling framgår det även att pedagogerna medvetet stöttar barnen till att 

kommunicera genom att använda sig av exempelvis böcker i pedagogiska och didaktiska 

syften. Det framhävs även i Kulttis (2012) studie att mångkulturella barn på egen hand 

klarar av att byta mellan sitt modersmål och det svenska språket genom att barnet utläser 

vilket språk som är funktionellt i ett visst sammanhang. I Kulttis (2012) avhandling ligger 

fokus på att utveckla de flerspråkiga barnen inom det svenska språket. I Kulttis (2012) 

avhandling är syftet att ”analysera vilka villkor de deltagande förskolorna ger för yngre 

flerspråkiga barns språkliga och kommunikativa utveckling och för deras deltagande i 

olika aktiviteter” (Kultti 2012, s 18).  Kultti (2012) har även hon utgått ifrån det 

sociokulturella perspektivet på utveckling och lärande i sin studie eftersom lärande och 

utveckling kan förstås igenom interaktion och kommunikation. Hennes forskningsansats 

bygger på en etnografisk tradition och av interaktionsanalys. Hon genomförde 
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enkätundersökningar, deltagande observationer samt kvalitetsbeskrivningar på åtta 

förskolor (Kultti 2012, s 60). 

 

Johannes Lunneblads (2006) syfte i avhandlingen Förskolan och mångfalden: en 

etnografisk studie på en förskola i ett multietniskt område är ”Att analysera förskolans 

kultur- och identites-re/producerade uppgift i relation till samhällets kulturella mångfald” 

(Lunneblad 2006, s 20). Lunneblad (2006) utgår ifrån en etnografisk ansats där han under 

en längre period genomför en fallstudie på två avdelningar på en förskola. Fokus i 

Lunneblads (2006) studie ligger på samtal och observationer. Utöver det samlar 

Lunneblad (2006) även in statistik och artefakter samt att han genomför intervjuer med 

pedagogerna. På den förskola Lunneblad (2006) genomför sin studie pågår ett arbete 

kring mångkultur där båda avdelningar har kommit fram till olika målsättningar som 

pedagogerna vill följa och/eller uppfylla. Pedagogerna i studien använder sig av olika 

kategorier för att begreppsliggöra praktiken och barnens utveckling. Enligt Lunneblad 

(2006) kan dessa kategorier förstås som centrala utifrån vad pedagogerna diskuterar. De 

begrepp pedagogerna använder sig av för att beskriva barnen utveckling är ”social, 

motorisk, emotionell, kognitiv och kommunikativ” (Lunneblad 2006, s 106). Det framgår i 

Lunneblads (2006) studie att pedagogernas målsättning innebär att arbete med barnens 

modersmål men att pedagogerna själva menar att språkarbetets fokus egentligen ligger på 

att arbeta med det svenska språket.  

 

4.2 Sammanfattning 

Denna studie tar avstamp i det som tidigare forskning visar; att lärande sker i interaktion 

och kommunikationen med omvärlden. Skillnaden mellan svenska barn och flerspråkiga 

barn är att de talar olika språk. Denna faktor blir avgörande i flerspråkiga barns 

möjligheter till utveckling och lärande. Språkskillnader bidrar till svårigheter och att 

undervisningen påverkas för de flerspråkiga barnen. Genom att arbeta målmedvetet kan 

pedagoger förhindra att svårigheter uppstår. Genom att arbeta med barnens modersmål 

och att barnen ska delta aktivt i aktiviteter kan pedagoger bortse ifrån barns svårigheter. 
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5 Metod 
I detta kapitel presenteras studiens genomförande. Först redovisas de metodval som 

gjorts, sedan redovisas det urval som gjorts. Sedan presenteras även de informanter som 

deltagit i studien samt en redovisning av hur genomförandet av intervjuer har gått till. 

Avslutningsvis kommer en beskrivning av bearbetning och analysen av datamaterialet 

samt ett avsnitt kring de etiska aspekterna och ett avsnitt kring studiens trovärdighet.  

5.1 Metodval 

4.1.1 Kvalitativ data 

Syftet är att utifrån pedagogers uppfattningar och upplevelser försöka beskriva hur 

integrationen av asylbarn i förskolan ser ut. Valet gjordes att använda enbart kvalitativa 

data med intervju som fokus eftersom den kvalitativa forskningsintervjun baseras på 

informanternas synvinkel av världen (Kvale & Brinkmann 2009). Enligt Martyn 

Denscombe (2009) finns det inte några definitiva kännetecken för kvalitativa data utan 

den avgörande frågan handlar om karaktären utav den producerade datan. Genom denna 

studie ska resultaten, på ett beskrivande vis, redogöra för pedagogers uppfattningar samt 

upplevelser av hur integrationen av asylbarn ser ut. Utifrån detta är kvalitativ metod den 

metod som ger bäst resultat för denna studie.  

 

4.1.2 Semistrukturerade intervjuer 

Denscombe (2009) beskriver att forskaren har en färdig mall eller ämnen som forskaren 

har tänkt utgår ifrån när forskaren använder sig av semistrukturerade intervjuer. 

Utifrån studiens syfte gjordes valet att semistrukturerade intervjuer skulle vara de 

intervjuer som på bästa vis uppfyller syftet med denna studie. En mall gjordes av 

forskaren, där olika teman användes för att belysa studiens syfte och frågeställningar 

(Bilaga 2). Teman var asylbarn, integrering, föräldrar samt läroplan och dessa teman 

har inspirerats av tidigare forskning, det sociokulturella perspektivet med fokus på 

språkets betydelse samt fenomenografins tematiska intervjuer. Dessa teman har även 

varit grunden för de intervjufrågor som används. Denscombe beskriver hur forskarens 

roll är att vara flexibel vid intervjutillfället samt att informanterna är de som bestämmer 

samt utvecklar ordningsföljder (Denscombe 2009). Inför varje intervju fick 

informanterna ta del av teman och intervjufrågor genom bilaga 2, detta val har 

inspirerats av fenomenografins tematiska intervjuer som innebär att forskaren vägleder 
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informanterna genom ett mindre antal frågor (Dahlgren & Johansson 2009). 

Informanterna har informerats om att intervjun skall pågå som ett vardagligt samtal där 

informanterna styr ordningsföljden av frågorna och där forskarens roll är att vara 

passiv.  

 

5.2 Urval 

Syftet med denna studie är att få kunskap om pedagogers uppfattningar och upplevelser 

kring arbetet med att integrera de barn som befinner sig i en asylsökningsprocess i 

förskolan. Detta har inneburit att urvalet gjorts utifrån de kommuner och förskolor som 

tar emot asylsökande. Eftersom de flesta kommuner inte skriver ut information kring 

detta på sina hemsidor har första etappen varit att ringa runt till kommuner och fråga 

vilka som tar emot asylsökande. Efter att det har framkommit vilka kommuner som tar 

emot asylsökande så har tio förskolechefer och ett tjugotal förskolor kontaktas i två 

omgångar via mail. I mail kontakten med förskolecheferna har det framgått vilka 

pedagoger som arbetar med asylbarn. Utifrån studiens syfte har valets gjorts att endast 

intervjua de pedagoger som för tillfället arbetar med asylbarn. I den första omgången 

kontaktades en förskola som valde att ställde upp på ett flertal intervjuer. Därför gjordes 

valet att inte kontakta fler förskolor i första omgången. Senare blev tyvärr pedagogerna 

tvungna att ta tillbaka sitt deltagande på grund av olika skäl, bland annat av sjukdom 

och tidsbrist. Efter tillbakadragandet kontaktades resterade förskolor, i andra omgången.  

Först skickades ett mail ut (Bilaga 1) till alla förskolechefer sedan skickades samma 

mail ut till de pedagoger som arbetar med asylbarn. I omgång två visade fem pedagoger 

intresse av att delta i studien och samtliga av dessa pedagoger har intervjuats. 

 

5.3 Informanter 

Sammanlagt intervjuades fem pedagoger på tre olika förskolor i mindre kommuner i 

Mellansverige. På avdelningarna fanns det mellan ett och fyra asylbarn vid 

intervjutillfället. Förutom asylbarnen fanns även andra barn på avdelningarna som har 

ett mångkulturellt ursprung. Alla intervjuade var utbildade förskollärare som haft olika 

lång tjänstgöring inom yrket samt med olika erfarenhet av arbetet med asylbarn. 

Erfarenheten av att ha arbetat med asylbarn har varit ifrån ett till åtta år. Ingen av 

informanterna har någon vidareutbildning, förutom sin lärarexamen, kring mottagandet 
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av asylbarn. Dock har pedagogen Barbro på egen hand deltagit vid en föreläsning kring 

hanteringen av asylbarn. Med hänsyn av informanternas integritet har jag valt att kalla 

dem vid fiktiva namn Ulla, Lina, Kaisa, Lovisa samt Barbro. På förskola 1 jobbar 

Barbro och Lina, på förskola 2 jobbar Ulla och på förskola 3 jobbar Kaisa och Lovisa.  

 

5.4 Genomförande 

Intervjuerna har genomförts i ett enskilt rum i tillhörande förskolans lokaler under cirka 

trettio minuter. Intervjuaren började med att beskriva studiens syfte samt frågeställning 

sedan frågades informanterna ifall de gick med på att intervjun spelades in. Valet att 

spela in pedagogerna, med hjälp av en mobiltelefon, gjordes för att lättare kunna 

analysera det empiriska materialet. Två av pedagogerna nekade till att intervjun 

spelades in. Resterande pedagoger godkände att inspelning av intervjun kunde göras. 

Under intervjun fördes anteckningar som ett komplement till inspelningarna. Sedan 

klargjordes det att pedagogerna, när som helst, kunde avböja sin medverkan i studien 

utan att ha en andledning till detta. Detta klargjordes även i det mail som skickades ut 

till pedagogerna. Inför varje intervju skrevs teman med tillhörande intervjufrågor ut på 

papper som varje informant har fått tagit del av under hela intervjun. Valet gjordes för 

att informanterna skulle kunna få en bättre bild av vilken data som intervjuaren vill att 

informanterna skall bidra med. Informanterna upplystes om att intervjun skulle pågå 

som ett vardagligt samtal där intervjufrågorna ska vara grunden i samtalet. Vissa 

informanter har styrt ämnenas ordningsföljd på egen hand och vissa informanter har valt 

att inte styra ordningsföljden av ämnena. Utifrån detta har intervjuerna konstruerats 

under processens gång utifrån hur mycket informanterna har tagit plats i intervjun, med 

andra ord hur mycket informanterna själva har valt att styra intervjun.  

5.5 Bearbetning och analys 

Vid bearbetningen och analys av insamlad data har inspirationen hämtats ifrån en 

fenomenografisk analysmodell som Lars Owe Dahlgren och Kristina Johansson (2009) 

beskriver i kapitlet ”Fenomenografi” i boken Handbok i kvalitativ analys. 

Fenomenografi syftar i enkelhet till att analysera data som kommer ifrån enskilda 

individer. Metodansatsen är till ”för att beskriva och analysera människor tankar om 

olika fenomen” (Dahlgren & Johansson 2009, s122). Syftet med studien är att beskriva 

pedagogers uppfattningar om och upplevelser av arbetet med asylbarn vilket stämmer 
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överrens med inriktningen i fenomenografi som är att förstå människors uppfattningar. 

Genom den fenomenografiska analysmodellen som Dahlgren och Johansson (2009) tar 

upp, har datamaterialet kategoriseras. Dahlgren och Johansson (2009) beskriver att en 

fenomenografisk analysmodell har sju olika steg att förhålla sig till när man analyserar 

datamaterial. I denna analys gjordes valet att endast använda sex olika steg i 

analysmodellen. Steg 5 – artikulera kategorierna valdes bort eftersom det handlar om 

att fokusera på likheter i materialet. I denna analys ligger fokus inte enbart likheter utan 

både likheter och skillnader, därför gjordes inte steg 5 i analysen.  

 

Steg 1 – att bekanta sig med materialet 

Precis som Dahlgren och Johansson (2009) beskriver så transkriberades intervjuerna för 

att sedan läsa transkriptionerna om och om igen för att bekanta mig med materialet. Det 

las till egna fotnoter i transkriptionerna för att lättare kunna förstå dem.  

 

Steg 2 – kondensation 

Redan innan intervjuerna genomfördes så utvecklades några teman. Dessa teman har 

kommit att utvecklats utifrån tidigare forskning samt inspirerats av det sociokulturella 

perspektivet och fenomenografins tematiska intervjuer (se bilaga 2). Efter att lärt känna 

materialet så inringades olika nya kategorier som uppstått genom datamaterialet. Ett 

nytt dokument skapades i datorprogrammet Word, där olika kategorier skrevs ner. 

Under varje kategori placerades citat, utifrån intervjuerna, in för att skapa en grund för 

vidare analys.  

 

Steg 3 – jämförelse och Steg 4 - gruppering 

Inom de kategorier som upptäckts gjordes jämförelser över vad de olika informanterna 

hade sagt. Inom varje kategori grupperades citaten om och kategoriseras efter likheter 

och skillnader för att lättare visa en bild av olika likheter och skillnader i det 

informanterna sagt.  

 

Steg 6 – namnge kategorierna och Steg 7 – kontrastiv fas 

De kategorier som uppkommit genom analysen hade i ett tidigt skede namngetts för att 

materialet skulle vara tydligare att läsa. De kategorier som uppkommit är Delaktighet, 

Integration, språket, trygghet samt när barnen lämnar förskolan. Dessa kategorier är 

grunden till resultat delen i denna studie. Genom hela analysen har datamaterialet varit 
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flexibelt och kunnat inkluderas i flera olika kategorier på samma gång vilket innebär att 

samma citat har kunnat hamna under flera olika kategorier men fortfarande kunnat fylla 

sin funktion. 

5.6 Etiska aspekter 

Det finns fyra huvudkrav i vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 2002). Kraven finns till 

för informanternas rätt till skydd mot att otillbörliga personer får insyn i forskningens 

data samtidigt som informanterna aldrig får utsättas för kränkning, skada eller 

förödmjukelse (Vetenskapsrådet 2002, s 5). Nedan beskriv dessa krav. 

 

Informationskravet: Informationen kring forskningen skall ges till informanterna. Det 

handlar om att beskriva hur undersökningen genomförs men även informera om att 

informanterna har rätt till att avböja sin medverkan när som helst. Vetenskapsrådet 

beskriver informanters rätt till att avböja sin medverkan: 

 

De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma 

om, hur länge och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin 

medverkan utan att detta medför negativa följder för dem (Vetenskapsrådet 2002, s 10). 

 

I det mail som skickats ut till förskolorna har det framgått att informanterna, när som 

helst, kan välja att avbryta sin medverkan i undersökningen. Detta har även förmedlats 

vid intervjuerna med informanterna. I samband med intervjuerna har informanterna 

även upplysts om undersökningens syfte samt hur undersökningen kommer att gå till 

väga. 

 

Samtyckeskravet och konfidentiellitetskravet: Utifrån samtyckeskravet samt 

konfidentiellitet kravet har informanterna delgivit sitt deltagande på de grunderna att 

ingen utomstående på något vis, genom undersökningen, kan få reda på informanternas 

eller förskolans identitet. Med hänsyn till informanternas integritet har valets gjort att ge 

informanterna fiktiva namn inför undersökningen. Vetenskapsrådet beskriver regel 

nummer två: 
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Samhällets medlemmar har emellertid samtidigt ett berättigat krav på skydd mot otillbörlig insyn 

t.ex. i sina livsförhållanden. Individer får inte heller utsättas för psykisk eller fysisk skada, 

förödmjukelse eller kränkning (Vetenskapsrådet 2002, s 9).  

 

Eftersom ingen minderårig individ har deltagit i undersökningen och eftersom 

undersökningen inte har skett i samma rum som förskolans barn befann sig i så har 

ingen vårdnadshavares samtycke införskaffats inför undersökningen. 

 

Nyttjandekravet: Informanterna har upplysts om att den insamlade data endast kommer 

att användas för denna undersökning och ingen annan kommer att kunna ha tillgång till 

datan som samlas in. Informanterna har även upplysts om att data kommer att förstöras 

efter att betyg satts på uppsatsen alternativ senast tre månader efter insamlandet av data.  

5.7 Trovärdighet 

Validitet handlar om styrkan i ett yttrande och att ett giltigt argument faktiskt är hållbart 

och välgrundat menar Kvale och Brinkmann (2009). Syfte med denna studie är att 

beskriva fem pedagogers uppfattningar om och upplevelser av arbetet med att integrera 

barn som befinner sig i en asylsökningsprocess i den allmänna förskolan. Genom att 

använda semistrukturerade intervjuer undersöks pedagogers upplevelser och 

uppfattningar kring arbetet, vilket är studiens syfte, och på så vis kan validiteten bli hög 

inom studien. Dock menar Denscombe (2009) att validiteten inte blir hög inom studier 

som syftar till att undersöka personer uppfattningar, känslor eller erfarenheter eftersom 

det är näst intill omöjligt att verifiera någons känslor eller erfarenheter. Genom att välja 

intervjuer som metod menar Denscombe (2009) att studien kan få en mera djupgående 

och detaljerad data där validiteten är hög på grund av den direktkontakt som sker mellan 

forskare och informant. Forskaren kan vid direktkontakt kontrollera rikligheten i svaren 

och relevans. Validiteten av intervjuer styrs av frågorna som forskaren ställer. Ställer 

forskaren ledande frågor kan det bilda föreställningar om att intervjuaren samlar in 

svarsreaktioner menar Kval och Brinkmann (2009). Den alternativa förställningen till 

detta är att intervjuaren är flexibel i sitt styrande och att intervjun ses som ett 

medmänskligt förhållande där båda parter i intervjun bidrar i lika hög grad till 

konstruktionen av intervjun menar Kvale och Brinkmann (2009). I denna föreställning 

ska fokus inte ligga på om frågorna ska vara ledande eller inte, istället ska fokus ligga 

på vart frågorna leder. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver hur reliabilitet handlar 

om att resultatet kan komma att se annorlunda ut ifall data produceras av andra forskare 
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och informanter vid andra tidpunkter. Studiens data utgår ifrån fem pedagogers 

upplevelser och uppfattningar vilket betyder att resultatet inte vara representativt för hur 

pedagoger i allmänhet uppfattar och upplever sitt jobb med asylbarn. 
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6 Resultat 

Under denna rubrik redovisas det resultat som framkommit i analysen av intervjuerna. I 

resultatet benämns informanterna med fiktiva namn (se kapitel 4.3). I första avsnittet 

besvaras frågeställning 1, i resterande avsnitt besvaras frågeställning 2. Första avsnittet 

handlar om integration och delaktighet, där pedagogernas uppfattningar kring begreppet 

integration belyses samt hur integration med hjälp av barngruppen fungerar. Sedan följer 

ett avsnitt där integration ses som ett arbete med språket, där informanterna beskriver 

sina upplevelser av kommunikationen med barnen och föräldrakontakten. Vidare 

beskrivs informanternas uppfattningar och upplevelser av barn med språkliga svårigheter. 

Slutligen beskriver informanterna sina uppfattningar kring att skapa en trygghet för 

barnen samt hur informanterna påverkas när barnen blir tvungna att lämna förskolan.  

 

5.1 Integration och delaktighet 

I föreliggande avsnitt presenteras först pedagogernas uppfattningar av vad integration 

innebär för att sedan följa upp med avsnittet kring integrationen som sker i och med hjälp 

av barngrupperna.  

 

5.1.1 Vad integration handlar om 

Ulla beskriver den ovisshet som uppkom när hennes förskola började ta emot asylbarn. 

Hon beskriver en ovisshet som handlar om den tid som läggs på barnen samt hur 

barngruppen skall kunna formas när asylbarnen anländer till förskolan. Hon menar att 

nya barn tar mer tid utav barngruppen och pedagogerna samt att hon kände en ovisshet 

hur barnen skulle bli placerade i förskolan. 

  

I och med att det kommer många nya hit. Kommer de bli en egen grupp? Hur ska 

vi tackla det? Dom tar ju mer tid (Intervju, Ulla). 

 

Lovisa ger även hon uttryck för den extra tid som behövs när ett asylbarn anländer till 

förskolan. Hon menar på att den extratiden går till att integrera asylbarnet in i den 

befintliga barngruppen som finns på förskolan samt att tiden går till att bygga en relation 

mellan henne och barnet.  
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Extratid kan jag nog hålla med om att man försöker sätta in och att man tänker 

mer på det här barnet. Att det ska komma med dom andra barnen (Intervju, 

Lovisa). 

 

Ulla belyser även att det är stora skillnader mellan dagens integration i förskolan och 

förskolans hemspråksundervisning som infördes år 1968. Istället för att barnen ”går 

undan” för att lära sig, eller att barnen hamnar i en egen grupp, skall man idag integrera 

barn i den befintliga barngrupp som redan finns i förskolan.  

 

Det blir ju utmärkande att de går iväg. Det är inte bra. Man ska ju vara med 

(Intervju, Ulla).  

 

Enligt Barbro handlar integration om att alla har lika värde. Hon menar att alla barn skall 

ha samma möjligheter att vara sig själva och utvecklas i sin egen takt på förskolan.  

 

5.1.2 Med hjälp av barngruppen 

Alla informanterna antyder att integrationen handlar om olika arbetssätt, olika processer, 

som uppstår mellan barnen i barngruppen. Att integration sker inom barngruppen med 

hjälp av de andra barnen i barngruppen. Informanterna beskriver hur de ”tar hjälp av” de 

svenska barnen i barngruppen för att kunna integrera asylbarnen bättre.  

 

Och barnen sinsemellan är ju väldigt duktiga på att peka och visa och så. Som ett 

exempel i matsalen så hade vi ett barn med annat ursprung som inte förstod riktigt 

hur hon skulle göra när hon skulle skrapa av tallriken och det här. Då hade vi ett 

annat barn; ”men jag kan visa, jag kan hjälpa” (Intervju, Lovisa) 

 

Lovisa beskriver en situation som har uppstått, där ett asylbarn inte förstår hur det ska 

bete sig och där ett av de andra barnen ingriper och hjälper till genom att visa och berätta. 

Lovisa hävdar att hon oftast låter barnen hjälpa varandra eftersom hon tror att barn har 

lättare att förstå varandra än vad barn har att förstå vuxna. Barn beskriver på ett sätt som 

är mer förståligt än vad vuxna gör menar hon. Kaisa beskriver hur hon försöker använda 

sig av de andra barnen i barngruppen som inspiratörer för asylbarnen. Hon menar att de 

andra barnen har lättare för sig att locka in asylbarnen in i leken än vad pedagogerna har.  

 

 Man försöker ju använda sig av dom andra barnen i barngruppen. Dom är 

inspiratörerna till att få med sig barnet. Dom lyckas nästan mer (Intervju, Kaisa) 
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Oftast så är det barnen i barngruppen som är de bästa på att bjuda in till lek och bjuda in 

till förskolans verksamhet menar Kaisa. Ulla ger uttryck för uppmuntran till barnen i 

förskolan. En uppmuntran om att barnen skall ta hand om varandra i förskolan och att de 

ska hjälpa varandra. Speciellt när ett nytt barn börjar på förskolan, förklarar hon. 

Barbro beskriver att hon använder sig av olika metoder för att integrera asylbarnen i 

verksamheten. En metod är enligt henne att låta de andra barnen få vara nyfikna och 

inbjudande till det nya barnet på förskolan. Hon beskriver hur de andra barnen oftast är 

väldigt nyfikna av sig och att de ofta försöker ta reda på mer om det nya barnet som 

anlänt till förskolan. Barbro talar om de språk som barnen använder sig av, de talar ett 

språk som vi vuxna inte gör menar hon. 

 

 Kroppsspråk pågår hela tiden. När man inte talar samma språk får man använda 

kroppsspråket istället (Intervju, Barbro) 

 

 Barnens kroppsspråk, tal och uttryck skiljer sig från de vuxnas hävdar hon. Denna 

skillnad, antyder hon, är andledningen till att barn har lättare att förstå varandra än vad de 

har att förstår vuxna. Lina beskriver hur barnen på hennes förskola oftast försöker vara 

inbjudande mot de barn som har annat ursprung. Ibland fungerar det väldigt bra och 

barnen leker med varandra medan andra gånger fungerar det inte alls och barnen leker i 

olika ”grupper”, förklarar hon. Lina menar att hon försöker belysa för barnen att de kan 

leka med varandra och att de kan bjuda in andra barn i sina lekar men att hon inte vill 

tvinga barnen till det.  

 

Vi har pratat mycket om detta men jag vill inte bli för tjatig. Då kan det ju bli 

motsatt effekt. Att dom vägrar leka med varandra. Då kan det lätt bli att de 

mångkulturella barnen hamnar utanför (Intervju, Lina) 

 

Lina hävdar att tvång kan bidra till att det blir en motsatt effekt av det hela och att 

asylbarnen kan hamnar mer utanför om man tvingar barnen att leka med varandra när de 

inte vill det. Lina menar att vilja ska komma inifrån människan själv och inte genom 

tvång. Hon hävdar att barnens egna initiativ är det bästa verktyget för integrering.  

 

 Som sagt, jag vill inte tvinga barmen att leka med barnen. Det är bäst om dom 

själva bjuder in andra och tar initiativet själva (Intervju, Lina) 
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Hon hävdar att barnens egna initiativ är det bästa verktyget för att integrering. 

6.2 Ett arbete med språket 

Något som alla informanter är medvetna om är att språket är en viktig del av arbetet med 

asylbarn och integration. Oftast anländer det barn och föräldrar som inte använder eller 

kan det svenska språket. Vissa föräldrar klarar av att prata engelska medan andra 

föräldrar inte har lärt sig kommunicera genom det engelska språket. I föreliggande avsnitt 

presenteras pedagogernas uppfattningar och upplevelser av den kommunikation som 

uppstår mellan pedagogerna, barnen och deras föräldrar. Avslutningsvis presenteras de 

språksvårigheter som pedagogerna hävdar kan uppstå hos ett asylbarn. 

 

5.2.1 När pedagogerna försöka kommunicera  

Kommunikationen behövs för att vi skall kunna förstå varandra, men när två personer 

inte talar samma språk så får man gå andra vägar till förståelsen beskriver pedagogerna. 

Lovisa förklarar i intervjun att kommunikationen handlar om hon ska göra sig förstådd på 

ett vis så att barnen förstår henne rätt. Det gäller inte bara att prata utan att det verkligen 

handlar om att barnet faktiskt ska förstå det som sägs. När pedagogen och barnet inte 

talar samma språk så kan det vara svårt för barnet att visa att hen har förstått vad 

pedagogen har sagt menar Lovisa Det är då det handlar om en sorts respons som måste 

komma ifrån barnet förklarar Lovisa. För Lovisa är det en sorts aha-upplevelse som 

uppstår hos henne, när upplevelsen infaller så förstår hon att barnet har förstått henne. 

 

Då ser du ju med. Om du säger något och pekar. Om dom då pekar på det du har 

sagt, då känner du ju liksom; ÅH! Hon förstod mig. Så då får du den här 

responsen (Intervju, Lovisa) 

  

I intervjun med Ulla förklarar hon att asylbarnen måste ha kommunikationen även synlig 

för ögat. Asylbarnen måste kunna se på det som pedagogerna talar om och även kunna ta 

på det, menar hon. Kommunikationen skall vara konkret och åskådlig för asylbarnen 

förklarar hon. Ulla beskriver att hennes arbetssätt oftast handlar om att kommunicera 

med hjälp av bilder och lappar, eller att peka på. 

 

 För det är viktigt att ha det så konkret och åskådligt som möjligt. Så vi har bilder 

på alla kläder och maträtter (Intervju, Ulla) 
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Även Barbro beskriver att bilder kan göra allting mera konkret inför de barn som klarar 

av att tala det svenska språket.  

 

 Vi har satt bilder som du ser, på deras krokar, diskhoar och sånt. Bilder som 

beskriver typ hur man tvättar händerna och vart alla kläder ska ligga (Intervju, 

Barbro) 

 

Asylbarnen måste kunna koppla bilder till ord förklarar även Ulla. Ett annat viktigt 

arbete, som Barbro beskriver det som, är att pedagogerna måste kunna använda sig av 

alla förskolebarns språk i verksamheten. En viktig faktor som spelar in är att 

verksamheten använder sig av böcker, sagor och filmer på varje språk, menar Barbro.  

 

 Vi har jobbat en del med barnens föräldrar. Typ att föräldrarna har tagit med 

böcker och filmer hit till förskolan så vi har kunnat använda oss av det. Det är 

viktigt att de mångkulturella barnen får känna sig som en del av förskolan, det kan 

man göra genom att till exempel läsa böcker på deras språk (Intervju, Barbro). 

 

Det handlar om att alla barn ska ha samma rättigheter till undervisning på deras språk 

samtidigt som de är integrerade i den vanliga barngruppen, förklarar Barbro.  

 Samtidigt som detta visar man, genom filmen eller sagan, att alla barnen är lika fast 

ändå olika menar Barbro. Genom att exempelvis visa filmer på olika språk så kan barnen 

förstå att; alla människor talar olika språk men att alla människor sitter i samma sits, 

förklarar Barbro. Genom att beskrivningen ”att sitta i samma sits” menar Barbro; att alla 

barn får uppleva att både kunna förstå en film på ”sitt språk” medan de andra barnen inte 

gör det motsvarande de gånger barnet inte förstår en film med annat språk medan några 

av de andra barnen förstår.  

  

 Ser dom svenska barnen en film på ett annat språk så förstår dom; AHA! Det är så 

de mångkulturella barnen känner sig när dom ser en film på svenska (Intervju, 

Barbro) 

 

Det handlar om olika situationer och att alla barnen, någon gång, har känt samma känsla. 

Genom detta menar Barbro att hon kan visa de svenska barnen hur det känns att vara 
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asylbarn, att de svenska barnen får känna hur det känns att inte kunna förstå en saga eller 

film på ett annat språk.   

 

 Kommunikationen är kroppsspråk och man pekar och man visar (Intervju, Lina) 

 

 Lina beskriver att kommunikationen mellan henne och asylbarnen främst handlar om 

kroppsspråk. Hon förklarar att hon ofta använder rörelser, händer och tecken för att göra 

sig förstådd inför asylbarnen. Hon menar att pekandet är förståelig för asylbarnen när 

själva talspråket inte är det. 

 

 Det är lättare för dom att förstå mig när jag pekar och visar än om jag pratar med 

dom (Intervju, Lina) 

 

Kroppsspråket är något som alla informanterna beskriver som en viktig del i 

kommunikationen till asylbarnen. Utifrån arbete med kroppsspråk så förklarar Barbro, 

Lovisa, Linn samt Kaisa att de använder sig av tecken som kommunikation. Barbro 

beskriver att hon flitigt använder sig av tecken i sin kommunikation med de barn som inte 

talar svenska. Barbro förklarar att hon har läst forskning kring användandet av tecken till 

små barn. Hon förklarar att forskningen visar på att barn har lättare att lära sig ett språk 

genom att teckenanvändningen. Kaisa beskriver att hon helst talar till asylbarnen om det 

går, annars handlar kommunikationen om att visa med hjälp av tecken och pekande eller 

att de andra barnen i barngruppen visar asylbarnen. 

 

Men annars är det ju att visa. Tecken. Kanske förklara genom dom andra barnen. 

Att dom får visa (Intervju, Kaisa) 

  

Kaisa upplever att hon måste vara noga med vilka ord hon använder när hon talar till 

asylbarnen. Att använda sig av långa meningar och många ord när man talar till dem kan 

göra dem förvirrade och göra det svårare för dem att förstå.  

 

Det man kan tänka på med kommunikationen... Det man får tänka på är att vilka 

ORD man ANVÄNDER. Och varför jag använder dom. Det ska inte vara för 

långa utläggningar. Utan försöka tänka att informationen ska vara kort och koncis 

(Intervju, Kaisa) 
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 Hon menar att hon måste använda sig av få ord som är förståeliga samt inte använda sig 

av för långa meningar och för många meningar. 

 

5.2.2 Att skapa en föräldrakontakt 

 I intervjun med Lovisa beskriver hon en känsla av osäkerhet när det handlar om 

föräldrakontakten. Hon förklarar att osäkerheten beror på att hon har svårt att avgöra hur 

mycket föräldrarna förstår utav det hon berättar för dem. 

 

 Det svåraste är med föräldrarna. Det är svårt att veta hur mycket föräldrarna 

förstår. Barn är lättare på något vis, att göra sig förstådd med och peka och visa 

(Intervju, Lovisa) 

 

I Lovisas möten med föräldrarna beskriver hon hur hon försöker förklara tydlig för dem 

när hon talar. Hon använder sig av sitt kroppsspråk och händer för att göra sig förstådd 

samtidigt som hon upprepar det hon säger flera gånger. Ändå så förklarar Lovisa att hon 

kan känna att föräldrarna inte vågar säga till när de inte förstår henne.  

 

 I kapphallen kan jag stå och förklara för dom och dom nickar. Som att dom har 

förstått det jag har sagt. Men sen har vi tagit tolksamtal och då har det kommit 

fram mera att dom inte har förstått det jag har sagt (Intervju, Lovisa) 

  

Lovisa tror att detta beteende kan bero på att även föräldrarna känner en viss osäkerhet 

inför mötet med förskolan och pedagogerna. Även Kaisa har märkt av detta när hon har 

kommunicerat med föräldrar till asylbarn.  

 

 Det som är så vanligt med många asylföräldrar är att dom säger att allting är bra. 

Fast egentligen så förstod inte föräldrarna vad vi syftade på (Intervju, Kaisa) 

 

Kaisa tror att det beror på att föräldrarna inte är vana att ta plats och ifrågasätta 

pedagogerna och deras arbete. Kaisa beskriver att hon trots detta försöker hålla en god 

kommunikation med föräldrarna genom att förtydliga genom tecken, stödord och 

anteckningar. Ulla förklarar att hon oftast är tvungen att använda sig av engelska eller 

lösryckta fraser när hon kommunicerar med föräldrarna. Hon beskriver även hur 

pedagogerna på hennes förskola försöker stödja varandra i arbetet med att kommunicera 

med föräldrarna. Detta på grund av att vissa pedagoger känner sig osäkra inför att 
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kommunicera med hjälp av det engelska språket. Alla informanterna är överens om att 

det bästa sättet att kommunicera när det gäller viktiga saker är att ta hjälp av en tolk och 

genomföra ett tolksamtal tillsammans med föräldrarna. Informanterna beskriver att 

tolksamtalet hjälper dem att göra sig förstådda på riktig samtidigt som föräldrarna kan 

kommunicera bättre också.  

 

 Vi kan ju ta in tolkar fast i höst har vi haft föräldrar som har varit väldigt duktiga 

på engelska så vi har inte behövt det. Men vi kan beställa telefontolk och gå 

igenom det där viktiga sakerna (Intervju, Ulla) 

 

Ulla beskriver att varken hon eller någon av de andra pedagogerna på hennes förskola har 

behövt använda sig av en tolk denna termin eftersom föräldrarna har varit duktiga på det 

engelska. Samtidigt lägger hon vikt vid att använda sig av tolk när det kommer till viktiga 

saker så som allergier och vaccinationer, eftersom det är viktigt att föräldrarna har förstått 

dessa saker rätt menar hon.  

 

5.2.3 Att se barn med språksvårigheter 

Under intervjuerna har alla pedagogerna beskrivit och/eller jämfört asylbarn som ”barn 

med språksvårigheter” och förklarat att fokus i arbetet med dessa barn ligger på just 

språket. Lovisa beskriver hur hon jämför asylbarnen med andra barn som har språkliga 

svårigheter. 

 

 Men jag kan nog jämföra dom med vilket barn som helst som har språksvårigheter 

(Intervju, Lovisa) 

 

Även om alla pedagoger beskriver asylbarn som ”barn med språksvårigheter” så är det 

ingen av pedagogerna som vidare går in på vad ”barn med svårigheter” betyder för just 

dem. Pedagogerna beskriver däremot språket som det mest utpekande när det handlar om 

skillnader mellan svenska barn och asylbarn eftersom de talar olika språk. Kaisa förklarar 

att hon blir fundersam över asylbarnens språkutveckling när språket inte kommer igång 

som det borde och att det är en signal för att något är fel.  

 

 När språkutveckling inte kommer igång så blir man fundersam. Är det något fel? 

(Intervju, Kaisa) 
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Även om Kaisa beskriver en fundersamhet och/eller oro över att barnen kan ha vissa 

problem så hävdar hon ändå att hon förstår den svårighet som uppstår för asylbarnen när 

de kommer till ett nytt land där alla andra människor talar ett främmande språk. 

 

 Kan dom inte sitt eget språk kan det vara svårt för dom att ta till sig ett nytt 

språk. Det är svårt (Intervju, Kaisa) 

 

En svårighet kan vara att barnen aldrig ens har hört det svenska språket och om det även 

har hört språket så har de aldrig fått chansen att tala det hävdar Kaisa. 

Barbro beskriver att hon lägger mycket fokus på språket och språkutveckling i arbetet 

med asylbarnen. Hon hävdar att hon ser alla barnen i förskolan lika även om det läggs 

extra tid på de barn som har språkliga svårigheter.  

 

 Vi ser alla barnen lika men ser extra på barn som har det svårt. Du vet, med 

språket (Intervju, Barbro) 

 

Alla pedagogerna har beskrivit att de lägger fokus på språkutvecklingen hos asylbarnen. 

De fortsätter med att beskriva olika tillvägagångssätt som de kan använda sig av för att 

förbättra och/eller förebygga språkliga svårigheter hos barnen. Precis som Barbro beskrev 

så lägger även Lovisa ner extra tid på asylbarnen. Detta gör Lovisa genom att vara ett 

”språkrör” för barnen. 

 

 Så att man får ägna sig lite extra tid. Just med det språkliga då. Och kanske att man 

är med i leken och är med och hjälper det här barnet (Intervju, Lovisa) 

 

Kaisa hävdar att barnens språksvårigheter kan bero på den miljön som barnen befinner 

sig i. Kaisa beskriver att hon brukar försöka förändra miljön på olika vis för att skapa en 

bättre möjlighet för kommunikation och för att kunna locka barnen till kommunikation 

med varandra.  

 

 Att försöka skapa situationer och tänka mycket på miljön. Att man skapar 

kommunikationsmöjligheter. Att varje vrå skapar en kommunikation (Intervju, Kaisa) 
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Precis som tidigare har tagits upp så beskriver Lina och Barbro deras arbete med att låta 

asylbarnen få chans till att utveckla sitt eget modersmål.  

 

 […]föräldrarna har tagit med böcker och filmer hit till förskolan så vi har kunnat 

använda oss av det. Det är viktigt att de mångkulturella barnen får känna sig som en 

del av förskolan, det kan man göra genom att till exempel läsa böcker på deras 

språk (Intervju, Barbro) 

 

Lina förklarar att de använder sig av böcker, sagor och filmer på asylbarnens språk för att 

kunna bidra med ”den” språkliga biten i deras utveckling eftersom asylbarnen helt inte 

ska gå undan från gruppen för att exempelvis ha modersmålsundervisning. 

 

6.3 Skapa trygghet och tillit 

I Intervjun med pedagogerna har det framkommit att en central del i lärandet handlar om 

att skapa en relation till samt en trygghet för asylbarnen. I följande avsnitt beskrivs 

pedagogernas uppfattning och upplevelser av vad det kan innebära. 

 
Ulla upplever att hon har svårt att veta vad barnet är förberett på när det skall inskolas. 

Detta på grund av att det kan vara skillnader på en förskola i deras hemland och den 

förskola som finns i Sverige förklarar Ulla. Det som Ulla lägger fokus på vid inskolning 

är att skapa en trygg relation mellan henne och barnet som ska skolas in. 

 

Men du måste ju bli trygg med en person först. Och jag kände att jag fick en väldigt 

bra relation (Intervju, Ulla) 

 

Ulla beskriver en viss inskolning som hon hade varit delaktigt i där tryggheten byggdes 

upp relativt lätt och relationen mellan henne och barnet var som hon beskriver ”en bra 

relation”. Lina upplever att en god relation handlar om att skapa en trygg miljö för 

asylbarnen och att asylbarnen har tillit till pedagogerna.  

 

När barnet är här så är det viktigt att miljön är trygg . Att barnet kan känna sig trygg 

att leka och vara här. Barnet måste kunna vara trygg för att kunna lite på oss och vise 

versa (Intervju, Lina). 
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Lina menar även att en god relation till barnen kan skapa en sorts trygghet i sig själv. Att 

relationen och tryggheten hänger ihop. Kaisa upplever att tryggheten både kan byggas 

upp relativ lätt i arbetet med vissa barn samtidigt som det i andra situationer kan vara 

väldigt svårt att få en bra relation till barnen. Ibland fungerar tilliten och relation inte alls 

och barnen känner ingen trygghet till pedagogerna. 

 

Vissa barn känner tillit till oss vuxna på en gång medans andra barn gör det inte alls 

(Intervju, Kaisa) 

 

Kaisa upplever även att den brist på trygghet och tillit som barnen känner kan påverka 

barnets språk.  

 

För är dom inte trygga i miljön och i sammansättningen, så då vet jag att dom inte 

vågar öppna sig och prata heller (Intervju, Kaisa) 

 

Hon menar att barn som inte känner en trygghet och tillit vågar inte heller öppna sig 

gentemot sina kamrater och pedagoger, detta bidrar till att barnen låter bli att språkligt 

kommunicera med andra människor. Ulla upplever att pedagogernas jobb är att utgå ifrån 

barnens villkor för att kunna skapa så bra möjligheter som möjligt, där barnen upplever en 

trygghet och bekräftelse. 

 

Vårt jobb är att dom har det så bra som möjligt hos oss. Ge dom trygghet, 

möjligheter och bekräftelse. Närhet på deras villkor (Intervju, Ulla) 

 

Ulla upplever även att förskolan blir som ett andra hem för asylbarnen. Hon menar att det 

är pedagogernas uppgift att skapa detta andra hem. 

 

Vi får lägga ribban där. Det blir som ett andra hem (Intervju, Ulla) 

 

Kaisa beskriver en händelse på sin förskola där ett barn valde att dra sig undan och hålla 

sig utanför sammansättningen i gruppen. Ingen pedagog kunde knyta an och skapa en 

relation till detta barn. Pedagogerna valde då att utöka inskolningstiden för detta barn. 

Pedagogernas argument var att barnet skulle känna sig tryggt genom att föräldrarna var 

med i förskolan under en längre tid.  
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Vi skulle korta ner tiderna och ha en längre inskolning. Och att dom hade tryggheten 

med sig via genom föräldrarna. Och att dom var med under en längre tid (Intervju, 

Kaisa) 

  

Kaisa menar alltså att tryggheten inte enbart kommer etablera sig genom miljön och en 

god relation mellan pedagog och barn. Tryggheten kan även gestalta sig genom 

förändrarnas närvaro i förskolan. 

6.4 När barnet lämnar förskolan 

En av de saker som utskiljer asylbarn utifrån mängden är det sättet som de lämnar 

förskolan på. Oftast sker detta väldigt snabbt och utan större förvarning. I följande avsnitt 

beskriver pedagogerna sina upplevelser kring detta scenario. 

 

5.4.1 Ett hastigt avslut 

Ulla beskriver att hon känner sig väldigt emotionellt kopplad till barnen på hennes 

avdelning. Speciellt till asylbarnen eftersom hon har lagt ner mycket tid på att skapa en 

god relation till dem.  

 

Och jag börjar gråta för att hon bara ska försvinna igen. Vi som precis har kämpat 

och hittat varandra (Intervju, Ulla) 

 

Ulla beskriver att hon kämpar för att barnet och hon skall hitta till varandra och därför 

blir det väldigt jobbigt när väl barnet ”rycks ifrån” förskolan och blir tvungen att sluta. 

Vidare funderar hon över hur dessa upplevelser påverkar asylbarnet i sig, att bli tvungen 

att lämna förskolan snabbt och precis när goda relationer har byggts upp.  

 

Hur blir det med tilliten? När man tar till sig någon då försvinner den. Man ska 

bort. Det gör ont (Intervju, Ulla) 

 

Även Barbro upplever vissa funderingar kring påverkan på dessa barn, när de blir 

tvungna att lämna förskolan snabbt och utan att ta ett riktigt farväl. 

 

Det går så snabbt att man inte hinner reagera. Högst någon dag. Man undrar hur det påverkar 

barnet. Det kan inte vara nyttigt (Intervju, Barbro) 
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Barbro menar att hon ibland inte hinner reagera över situationen eftersom allting sker 

väldigt snabbt om man jämför med hur en vanlig avslutning sker. Barbro menar att 

snabba beslut som dessa borde påverka barnet på ett eller annat vis, speciellt på ett 

negativt vis. Kaisa beskriver att hon har upplevt att det gått väldigt hastigt från och med 

att föräldrarna fått reda på att de måste flytta.  

 

Avsluta genom att plocka ihop barnets tillhörigheter och saker här. För det händer 

väldigt, det går väldigt fort (Intervju, Kaisa) 

 

Hon förklarar att hon inte hinner med att förbereda en ”riktig avslutning” utan att det 

snarare handlar om att samla ihop barnets tillhörigheter. Lovisa berättar att pedagogerna 

på hennes avdelning försöker hinna med att fixa ett ”avslutningskalas” men oftast hinner 

man inte med det eftersom barnet lämnar förskolan nästan direkt.  

 

5.4.2 Ett känslosamt avslut 

Lina upplever även hon hur det går väldigt hastigt till när ett asylbarn tvingas lämna 

förskolan.  

 

Det går väldigt väldigt hastigt till faktiskt. Man hinner inte reagera mycket över det. 

Man får skynda sig att säga adjö och förklarar för dom andra varför plötsligt det här 

barnet har försvunnit (Intervju, Lina) 

 

Lina beskriver att vissa andra barn på förskolan har blivit väldigt fundersamma över 

varför just asylbarnet inte längre går kvar på förskolan. Hon förklarar att det går så snabbt 

att reaktioner ibland kan komma flera veckor efter att barnet slutat. 

 

Så kommer dom efter nån vecka och frågar: ”fröken vart är hon/han?” Och man 

måste försöka förklara för dom hur det går till. Men det är svårt (Intervju, Lina) 

 

Barnen kommer då fram och frågar vart barnet är. Vad som har hänt och varför det har 

hänt. Lina beskriver att det är svårt att förklara för barnen så att de förstår. Hon menar att 

det är en komplicerad process att försöka förstå sig på. Även Ulla beskriver en känslosam 

process som startar när ett asylbarn lämnar förskolan. 
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Hon bara försvann. Alla blir ledsna, hela gruppen. Så att jag frågade: ”kommer det 

bli såhär?” (Intervju, Ulla) 

 

Ulla upplever det som att det inte bara är pedagogerna som blir ledsna när ett barn 

tvingas lämna förskolan utan även de andra barnen påverkas utav detta. Ulla upplever att 

hon i vanliga fall engagerar sig känslomässigt till de barn som hon arbetar med. Dock 

vågar hon inte göra det fullt ut gentemot asylbarnen även om hon vill. Samtidigt vill hon 

inte bli sårad och ledsen när barnet blir tvunget att sluta. 

 

Tillslut törs man inte engagera sig känslomässigt. Man får ju stenhjärta tänkte jag 

(Intervju, Ulla) 

 

Ulla förklarar detta beteende genom att berätta om en händelse som hänt på förskolan. En 

förälder anländer till förskolan för att berätta att de måste flytta vidare snabbt. Ulla 

beskriver hur känslosam hon blev, att hon och föräldern började gråta tillsammans. Efter 

det mötet träffades de två aldrig igen eftersom flytten skedde så abrupt. Lovisa beskriver 

även hon upplevelsen av att barnen i barngruppen blir fundersamma efter ett tag. 

 

Sen kan det ju gå flera samlingar och att dom andra barnen frågar efter det här 

barnet. Men oftast så märker man att dom saknar det barnet som har flyttat eller så. 

(Intervju, Lovisa) 

 

Barbro upplever även hon att barnen på hennes avdelning kan blir något fundersamma över 

varför vissa av barnen blir tvungna att lämna förskolan snabbare än andra.  
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7 Diskussion 
Under detta avsnitt kommer först en metodanalys presenteras som sedan följs av en 

urvalsanalys. Därefter följs en resultat analys. Avslutningsvis presenteras förslag på 

vidare forskning. 

7.1 Metodanalys 

I detta avsnitt diskuteras den metod som använts i uppsatsen och vilka fördelar 

respektive nackdelar som finns med den valda metoden. Det förs en argumentation 

kring valet av metod och hur valen kan komma att påverka validiteten av studien.  

 

Studiens syfte är att beskriva fem pedagogers uppfattningar om och upplevelser av 

arbetet med att integrerar barn som befinner sig i en asylsökningsprocess i den allmänna 

förskolan. Eftersom urvalet endast består av fem pedagoger kan resultatet inte vara 

representativt för hur pedagoger i allmänhet uppfattar och upplever sitt jobb med 

asylbarn. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver hur reliabilitet handlar om att 

resultatet kan komma att se annorlunda ut ifall data produceras av andra forskare och 

informanter vid andra tidpunkter. Som nybörjarforskare menar Kvale och Brinkmann 

(2009) att man bör ställa sig frågor inför sin studie. Man bör ställa sig frågor kring vad 

som är relevant inför studien, vad som är nödvändigt och vad som kan vara skadligt 

exempelvis. Valet gjordes att intervjua informanterna var och en enskilt eftersom jag 

anser att detta kan göra att informanterna vågat öppna upp sig mer än vad det kanske 

skulle göra om de intervjuades två och två eller i grupp. Samtidigt som valet att 

intervjua flera informanter tillsammans skulle kunna bidra till en bredare diskussion 

kring ämnet. Scenariot att någon utomstående skall komma in på informanternas 

arbetsplats och intervjua kan verka skrämmande för informanterna vilket även kan bli 

skadlig för informanterna. Osäkerheten av att inte riktigt veta vad intervjuaren vill ha 

fram för data kan påverka informanternas svar på frågor. Därför kan det vara en frihet 

att kunna sitta ensam och prata öppet om vad man tycker och tänker om sin arbetsplats 

utan att någon arbetskamrat med skilda åsikter skall sitta bredvid. Även om skilda 

åsikter också kan bidra till en bredare diskussion inom ämnet.  

 

Genom att genomföra semistrukturerade intervjuer belyser forskaren olika teman som 

intervjun ska handla om. Semistrukturerade intervjuer ses som en ”balansgång” över 
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vem som styr intervjun. Validiteten av intervjun styrs av frågorna som forskaren ställer. 

Ställer forskaren ledande frågor kan det bilda föreställningar om att intervjuaren samlar 

in svarsreaktion menar Kval och Brinkmann (2009). Den alternativa förställningen till 

detta är att intervjuaren är flexibel i sitt styrande och att intervjun ses som ett 

medmänskligt förhållande där båda parter i intervjun bidrar i lika hög grad till 

konstruktionen av intervjun menar Kvale och Brinkmann (2009). I denna föreställning 

ska fokus inte ligga på om frågorna ska vara ledande eller inte, istället ska fokus ligga 

på vart frågorna leder. Ändå så har ledande frågor en stor roll när det diskuteras i 

relation till reliabiliteten av forskningen menar Kvale och Brinkmann (2009). Valet 

gjordes att använda sig av teman som belyser studiens syfte, detta på grund av att 

validiteten av studien ska vara hållbar. Genom att utveckla teman utifrån studiens syfte 

skapas en bild av vilken data som skall utvinnas ur intervjuerna. På så vid blir studiens 

validitet stark enligt min mening eftersom validitet handlar om att utvinna data som 

verkligen speglar studien syfte. Samtidigt kan man som ställa sig frågande till ifall 

färdiga teman är det bästa sättet att forska på. Genom att använda teman som är 

utvecklade av tidigare forskning och perspektiv kan man ”leda in” informanterna på det 

spår forskaren själv vill. Istället för att främst utgå ifrån pedagogernas erfarenheter så 

utgår forskaren istället ifrån sina egna teman och uppfattningar för att på så vis forma 

informanternas uppfattningar kring ämnet. Validiteten kan anses vara hög eftersom 

studiens syfte blir uppfyllt, men om man utgått enbart ifrån pedagogernas egna 

erfarenheter hade datamaterialet kanske sett annorlunda ut. 

 

Valet av att använda en bandspelare vid intervjutillfällena har varit till stor fördel. I de 

intervjuer som blivit bandade syns en bättre bild utav informanternas upplevelser än om 

man jämför med de intervjuer som inte blivit bandade. Detta på grund av att en 

transkribering kunnat ske och på så vis kunna ordagrant framhäva det informanterna har 

yttrat sig om. Med hjälp av transkriberingar och ljudinspelningar har analysen påverkats 

till det bättre eftersom det har gått att lyssna på inspelningarna om och om igen för att få 

en bättre bild av vad informanterna har yttrat sig om. Ulrika Wigg (2009) beskriver i 

kapitlet ”Att analysera livsberättelser” i boken Handbok i kvalitativ analys hur 

transkriberingar kan bidra till en detaljrik bild av datamaterialet. Transkriberingarna och 

ljudinspelningarna har även varit till stor hjälp vid användandet av den 

fenomenografiska analysmodellen. Den fenomenografiska analysmodellen som 
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Dahlgren och Johansson (2009) tar upp har varit till stor hjälp vid analysen då det på ett 

tydligt sätt har beskrivit hur en analys kan gå till.  

 

Genom att använda en fenomenografisk analysmodell väljer forskaren att kategorisera 

den insamlade datan. Dahlgren och Johansson (2009) beskriver hur olika forskare oftast 

väljer att analysera datamaterialet på egen hand för att sedan mötas upp och jämföra 

sina analyser med varandra. Detta för att kunna validera resultaten som forskarna 

kommer fram till. Genom att välja att kategorisera materialet kan det innebära att 

forskaren skapar kategorier för att sedan försöka ”passa in” materialet i de kategorier 

som finns. Det kan hända att forskaren på så vis missar viktiga saker i sitt material 

eftersom forskaren endast söker efter material som passar ihop med kategorierna. 

Dahlgren och Johansson (2009) beskriver att den fenomenografiska analysmodellen kan 

innebära mycket arbete för forskare eftersom det kräver mycket tid. Forskaren måste 

ständigt söka efter likheter och skillnader i sitt material samtidigt som forskaren måste 

reflektera över det redan sökta materialet. I denna studie har jag som forskare varit 

ensam i analysarbetet och på så vis kan man ifrågasätta de kategorier som jag har 

kommit fram till. Man kan ifråga sätta ifall jag som forskare faktiskt har kunnat se 

materialet utifrån olika perspektiv. Om någon annan hade kategoriserat samma material 

hade analysen då skiljt sig ifrån min egen analys? Även om den fenomenografiska 

analysmodellen passar bra in i denna studie, enlig min mening, så har det ändå varit 

ganska tidskrävande att analysera alla intervjuer på egen hand.  

 

7.2 Urvalsanalys 

I urvalsanalysen diskuteras fördelar och nackdelar med det urval som gjorts samt att det 

beskrivs en vidare tanke om urvalet kan ha sett ut ifall det utvecklats på annat vis.  

 

I urvalet spelade många olika faktorer in i valet av vilka informanterna skulle vara. 

Urvalet baserades främst på att informanterna skulle ha erfarenheter kring att jobba med 

asylbarn. Det som sedan spelade in mest var det faktum att den första förskolan valde 

att hoppas av precis innan intervjuerna började. Det var en händelse som inte var 

förutspådd eller planerad utifrån. Att på snabbast möjligaste vis försöka finna 

informanter som uppfyllde kraven för studien var svårt på grund av tidsbrist. Från 

början av studien borde det ha funnits ett par informanter extra som kunnat ställa upp i 
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fall att vissa andra informanter skulle ha fallit bort. En vidare tanke är också att urvalet 

kunde ha varit utvecklat utifrån vissa städer och områden där mångkulturaliteten är hög. 

Detta på grund av verksamheter som ligger i områden med hög mångkulturalitet kan 

anses ha större erfarenhet av många asylbarn än de verksamheter som i områden med 

låg mångkulturalitet.  

7.3 Resultatanalys 

I resultatanalysen diskuteras resultatet och jämförs med de teoretiska perspektiven och 

den tidigare forskningen. Syftet med studien var att beskriva fem pedagogers 

uppfattningar om sitt arbete och upplevelser av sitt arbete med att integrera asylbarn i 

den allmänna förskolan. Först diskuteras uppfattningar kring begreppet integration 

sedan diskuteras den sociala process som upplevs. Vidare sker en diskussion kring det 

fokus som upplevs och uppfattas ske i arbetet med integration. Sist beskriv upplevelser 

av den goda relationen och den trygghet som behövs i arbetet med integrationen. 

 

7.3.1 Begreppet integration 

I resultatet beskrivs integrationsarbetet som ett tidskrävande arbete som kräver tid 

främst ifrån pedagogerna. Nya barn som kommer till förskolan tar extra mycket tid 

menar pedagogerna och detta skapar även ovissheter om hur pedagogerna ska tackla 

detta. Enlig Bozarslan (2001) beror tidsbristen på att många barn kräver uppmärksamhet 

och behov på en och samma gång. På grund av att pedagogerna har en dålig 

detaljplanering och medveten satsning på integrationsarbetet så fungerar inte 

integrationsarbetet. Enlig Bozarslan (2001) ställer pedagoger ofta för höga krav, mål 

samt ambitioner över sig själva, hur verksamheten ska vara och hur verksamheten ska 

se ut vilket bidrar till att integrationsarbetet inte fungerar så som pedagogerna har 

hoppats på. Pedagogerna i denna studie har förklarat att de lägger lite tid på att 

förbereda inför ankomsten av ett asylbarn och att de lägger lite tid på att förbereda 

barnet och barngruppen på att asylbarnen kan bli tvungna att flytta när som helst. Denna 

brist på planering kan bero på att det inte finns någon färdig mall över hur integrering 

skall genomföras. I resultatet beskrivs integrering även som en inkludering (istället för 

segregation) i den befintliga barngruppen. Integrations begrepp har en annan betydelse i 

dagen förskola än om man jämför med hemspråksundervisning på sextiotalet förklarar 

en pedagog. Enligt Egelund, Haug och Persson (2006) skedde en reform eftersom det 
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fanns individer som befann sig utanför skolan och som skulle komma in i den. Skolan 

var en väl etablerad storhet som innebar att alla individer som skulle komma att befinna 

sig inom den blev tvungna att förändra sig själv för att passa in. Vid reformen blev 

konsekvensen för den ”gamla skolan” att den var tvungen till att förändras så att den 

passade för alla individer. Historiskt sett så har barn med behov av stöd erbjudits 

segregerande åtgärder i form av speciella skolor, klasser eller grupper. Utvecklingen har 

arbetat sig ifrån segregerande och istället gått i riktningen mot inkluderande menar 

Egelund, Haug och Persson (2006). Denna typ av integration i den befintliga 

barngruppen framgår även som central i denna studie. Pedagogerna är väl medvetna om 

att integration inte handlar om att sätta barnen i egna grupper utan att alla barn ska ingå 

i samma barngrupp. Dagens integration betyder att alla individer ska ha lika värde och 

lika möjligheter vilket även Bozarslan (2001) lägger stor vikt vid. Istället för att 

individer ska exkluderas ska samhället anpassa sina resurser efter individers olika 

behov. Individen ska inte behöva försöka passa in i samhället utan tvärtom menar 

Bozarslan (2001). Pedagogerna i denna studie hävdar att de försöker använda barnen 

som tillvägagångssätt för integration. Som Egelund, Haug och Persson (2006) beskriver 

så ska individer integreras istället för att placeras ut i andra skolor, klasser eller gruppen 

eftersom integrering bidrar till att individers olikheter ses som resurser. 

 

 7.3.2 Den sociala processen 

 I resultatet har det framkommit att pedagogerna har uppfattat integration som ett arbete 

med barngruppen. Barngruppen har setts som en hjälpande hand och som ett gott 

komplement till den integration som pedagogerna arbetar med. Det går att läsa fram ur 

resultatet att asylbarnen lär sig och utvecklas inom barngruppen och i samspel med 

andra barn enligt pedagogerna. Bozarslan (2001) är positivt inställd till att integrering 

ska ske i barngruppen och med stöd sinsemellan barnen i gruppen. Barn lär sig av 

varandra genom att se upp till varandra och ta efter varandra i lekar. Erfarenheten av att 

vara en grupp blir en naturlig del i barnens liv och barnen fostras till demokratiska 

medborgare menar Bozarslan (2001). Det har beskrivits i denna studie hur olika 

situationer har uppstått där svensktalande barn har bidragit med en hjälpande hand i 

arbetet med att integrera asylbarnen. Genom ett samspel barnen emellan har lärande 

uppstått menar pedagogerna. Kultti (2012) beskriver olika Samvarokompetenta mönster 

som något som sker inom barngruppen där barn observerar och lär sig av varandra. 

Barn anpassar sina egna intentioner genom att uppmärksamma och observerar de andra 
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barnens intentioner och på så vis lär sig barnen av varandra. Pedagogerna i denna studie 

menar även dem att asylbarnen lär sig av att observera och ta efter de svensktalande 

barnen. De svensktalande barnen är medvetna om detta och kan då medvetet visa 

asylbarnen hur man ska göra i vissa situationer. Kultti (2012) kommer fram till att 

barngruppen kan bidra och begränsa barns möjligheter till utveckling, speciellt när det 

gäller flerspråkiga barns möjligheter till att använda sitt modersmål då modersmålet inte 

får ta så stor plats inom barngruppen. Potentialen med barngruppen är att barn bidrar 

med ömsesidigt stöd gentemot varandra genom kommunikation och samspel. Genom 

kommunikationen och samspelet lär sig barnen även att förstå allt i sin omgivning 

menar Kultti (2012). I denna studie framgår det att samspelet i barngruppen bidrar till 

utveckling och lärande även om asylbarnens modersmål inte får ta lika stor plats som 

det svenska språket. Detta kan precis som Kultti (2012) beskriver det, begränsa barnens 

möjligheter till utveckling och lärande. Även Ladberg (2003) menar att ett barns 

utveckling, främst språket, börjar i kontakten med andra individer. Säljö(2000) 

beskriver hur samspelet bidrar till att individer utbyter information, kunskaper och 

färdigheter med varandra, detta bidrar i sig själv till lärande hos individen. Individers 

sätt att tänka och agera baseras på individens sociala och kulturella erfarenheter (Säljö 

2000). Som det framgår i Lunneblads (2006) studie att samspel mellan flerspråkiga barn 

och svensktalande barn motverkar utanförskap eftersom de flerspråkiga barnen 

integreras i verksamheten. Precis som Lunneblad (2006) beskriver pedagogerna i denna 

studie hur integration med hjälp av barngruppen kan motverka utanförskap och att 

asylbarnen hamnar i sin egen grupp. När de svensktalande barnen bjuder in asylbarnen 

till lek så motverkas risken till utanförskap menar pedagogerna..  

 

7.3.3 Fokus på kommunikation och språket 

Det har även framgått i resultatet att pedagogerna uppfattar integrering som ett arbete i 

en social process där språket ligger i fokus. Pedagogerna har beskrivit hur 

kommunikationen har sett ut mellan dem och asylbarnen samt mellan dem och 

föräldrarna sett ut. Inom det sociokulturella perspektivet är de kommunikativa 

processerna centrala eftersom de bidrar till mänskligt lärande och utveckling menar 

Säljö (2000). För att kunna kommunicera med omvärlden, läras och utvecklas behöver 

individer ha en kommunikativ praktik enligt det sociokulturella perspektivet. Oavsett 

vad en individ ska behärska i sin vardag måste det finnas en kommunikativ praktik som 
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bidrar till kunskap och förståelse hävdar Säljö (2000). Det framgår väldigt tydlig att 

pedagogerna håller med om att det måste finnas kommunikation för att lärande ska 

kunna ske. Precis som Ladberg (2003) beskriver även pedagogerna att kommunikation 

inte enbart är talspråket utan att även kroppsspråk, tecken, bilder etc. är en väldigt stor 

del i pedagogernas kommunikation i vardagen. Precis så som pedagogerna i Skans 

(2011) studie så beskriver pedagogerna att de använder sig av konkreta föremål för att 

underlätta kommunikationen. Dessa konkreta föremål kan vara bilder, stödanteckningar, 

leksaker etc. I resultatet beskrivs det även hur pedagoger använder sig av sagor som 

verktyg vid integrering av asylbarn. Likaså gör pedagogerna i Skans (2011) studie, där 

pedagogerna också använder sig av sånger som hjälpmedel. Skans (2011) anser att 

pedagogerna bör ta vara på de tillfällen då barnen tar initiativet till kommunikation på 

egen hand eftersom bristen på detta arbetssätt bidrar till att barnen blir mindre delaktiga 

i gruppen och väljer att dra sig undan. 

 

7.3.4 Fokus på språkliga svårigheter 

I resultatet framgår det att pedagogerna uppfattar asylbarnen som barn med svårigheter i 

det svenska språket. Pedagogerna belyser olika faktorer som dessa svårigheter kan bero 

på. En faktor är bland annat miljöns påverkan på barns svårigheter. I Runfors (2003) 

avhandling framskrivs det att de flesta av flerspråkiga barnens svårigheter beror just på 

språket. I resultatet av denna studie framskrivs det att svårigheten kan bero på att de 

flesta asylbarn inte har kommit i kontakt med det svenska språket tidigare. De har aldrig 

hört eller upplevt det svenska språket tidigare. I Skans (2011) studien framkommer det 

att de flesta flerspråkiga barn har låg kunskap kring svenska språket. Skans (2011) 

menar på att pedagoger måste kunna fokusera på att använda sig av det svenska språket. 

Det handlar om att pedagogerna utmanar barnen i positiv bemärkelse istället för att se 

problem med barnens språksvårigheter menar Skans (2011). Pedagogerna i denna studie 

hävdar att mycket fokus läggs på just asylbarnens språkutveckling eftersom det är en 

stor problematik när barnen inte klarar av att tala det svenska språket. Precis som även 

Kultti (2012) menar så hamnar fokus på att man måste utveckla det svenska språket 

eftersom det är en förutsättning för deltagande. I Kulttis (2012) studie ses svenska som 

ett normspråk som måste uppmärksammas och uppmuntras eftersom det är det språk 

som alla barn har gemensamt i Sverige. Runfors (2003) ställer sig emot detta arbetssätt 

och hävdar att flerspråkiga barns utveckling skulle gynnas ifall man utgick ifrån barnens 

modersmål. I Runfors (2003) avhandling framkommer det att lärarna anser att material 
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och läroböcker bör vara utformade på alla barns olika språk för att gynna utveckling hos 

alla. Material som är utformat på enbart det svenska språket kan sätta käppar i hjulet för 

utveckling hos de flerspråkiga barnen menar Runfors(2003). Precis som i Lunneblads 

(2006) studie osynliggörs den språkliga och kulturella mångfalden på grund av 

pedagogernas förhållningssätt gentemot barngruppen. Istället för att se en mångfald i 

barngruppen väljer pedagogerna i denna studie att lägga fokus på utveckling av det 

svenska språket. Detta förklarar Lunneblad (2006) att det kan bero på bristen av tid till 

planering och genomförande. Även bristen på erfarenhet kan påverka integreringen av 

mångfalden menar Lunneblad (2006).  

 

7.3.5 En god relation och trygghet 

Resultatet visar på att pedagogerna upplever att integration handlar om att skapa en 

trygghet för asylbarnen och att bygga upp ett förtroende mellan dem och asylbarnen. 

Pedagogerna belyser vikten av att kunna känna en trygghet i förskolans verksamhet 

samt en trygghet med personer som befinner sig där. Pedagogerna menar på att trygghet 

och tillit främjar lärandet hos asylbarnen. En god relation och trygghet beskrivs som 

sammanhängande, att de hör ihop med varandra. Enligt Bozarslan (2001) ger den goda 

relationen en bra start på barnens livslånga lärande och den goda relationen beskrivs 

som viktig även när barnet blir vuxen. Bozarslan (2001) hävdar även att pedagogers 

utbildning och meriter inte spelar någon roll ifall den goda relationen inte finns mellan 

pedagogerna och barnen. Men när den goda relationen finns så kan pedagogernas 

erfarenheter bidra till att utveckla en individ ännu mera. Även om den goda relationen 

ses som en viktig del i pedagogens arbete så menar Bozarslan (2001) att det inte finns 

några färdiga mallar över hur ett relationsrelaterat arbete ska se ut och fungera utan det 

enda som beskrivs är att pedagogen ser sig själv som arbetsredskapet. I resultatet 

framgår det att pedagogerna tycker att barnens språkliga öppenhet hör ihop med barnens 

känsla av trygghet. Finns inte tryggheten så försvinner den språkliga kontakten eftersom 

barnen blir tillbakadragna, rädda och osäkra. Ifall barnen är öppna språkligt och på egen 

hand väljer att kommunicera så vet man att dessa barn känner trygghet menar 

pedagogerna. Det framgår i Runfors (2003) avhandling att tryggheten byggs upp när de 

flerspråkiga barnen lär sig ”bra svenska”, att barn som är duktiga på det svenska språket 

kan känna en trygghet eftersom de barnen får samma möjligheter till utveckling som 

alla andra.  
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7.4 Vidare forskning 

Denna studie kan bygga grunden för vidare forskning inom ämnet integrering av 

mångkulturella barn i förskolan. Studien har skapat en större förståelse kring hur 

pedagoger tänker kring ämnet integration. Det skulle vara intressant att bygga på denna 

studie med ännu fler intervjuer med pedagoger från andra delar av Sverige. Pedagoger 

med och utan erfarenhet av integrering av mångkulturella barn i förskolan. Det skulle 

även vara intressant att bygga på studien med observationer av pedagogernas arbete samt 

barnens samarbete med varandra. Studien skulle även kunna utvecklas utifrån ett 

föräldraperspektiv på förskolans arbete med integration.  

 

7.5 Avslutande reflektioner 
Syftet med denna studie var att beskriva fem pedagogers uppfattningar om och 

upplevelser av arbetet med att integrerar asylsökande barn in i den allmänna förskolan. 

Det framkommer i studien att informanterna uppfattar integration som ett arbete med att 

försöka inkludera alla barn genom individanpassad undervisning. I studien framkommer 

det att detta arbete kan se olika beroende på olika faktorer. Integrationsarbetet beskrivs 

även som ett stort och tidskrävande arbete som pågår konstant i förskolan. Informanterna 

upplever att integration som ett arbete med barnens språk på. Informanterna belyser att 

lärande sker med hjälp utav språklig kontakt av olika slag och därför anser informanterna 

att språket har en viktig roll i integrationsarbetet. Informanterna hävdar även att den 

största skillnaden på asylbarn och svenskfödda barn är språket. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 – Mail 
 
Hej! 

Jag heter Isabelle Bjärud och jag läser min sista termin på lärarutbildningen med inriktning 

förskola samt yngre år vid Örebro universitet. Som avslutning på min sista termin skall jag 

skriva ett examensarbete kring ett valt ämne/fördjupning av en vald del ur min utbildning. 

 

Jag har valt att intressera mig för integrationen av asylsökande elever i den allmänna 

förskolan. Syftet med min undersökning är att få kunskap om hur pedagoger arbetar integrerat 

samt ge en bild av hur några pedagoger upplever sitt arbete med att integrera asylelever.  

 

För att kunna belysa min forskningsfråga kommer jag att vilja intervjua ett par pedagoger (3-5 

stycken) som arbetar med asylelever. Jag har tänkt intervjua pedagogerna enskilt i ca 30 – 45 

minuter. Till hjälp kommer jag att använda mig av bandspelare för att senare kunna 

transkribera intervjuerna.  

 

Under hela mitt arbete kommer jag att följa vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket 

innebär att det är helt frivilligt att delta i en intervju och att den intervjuade har rätten att 

avbryta sin medverkan när som helst under arbetets gång utan att ha en motivering till detta.   

Materialet som jag samlar in kommer att behandlas konfidentiellt och syftet med materialet är 

att enbart använda det till min studie. Efter att examensarbetet blivit godkänt kommer 

materialet att förstöras enligt lag.  

 

Jag skulle vilja genomföra mina intervjuer under veckorna 44 – 45 men har förståelse för era 

arbetstider/scheman samtidigt. 

 

Tack på förhand för er medverkan! 

 

Isabelle Bjärud 

Telefon: 070-5926806 

Mail: isabellebjarud@live.se 

Handledare: Jenny Rosén

mailto:isabellebjarud@live.se
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Bilaga 2 - Frågeformulär 

 
Inledande frågor 
1. Vilken utbildning har du? 
2. Hur länge har du jobbat inom yrket? 

2.1.  Hur länge har du jobbat på förskolan? 
2.2.  Hur länge har du jobbat på avdelningen? 

 
3. Hur gammal är du? 
 
4. Hur många barn finns det på avdelningen? 
 
Tema Asylbarn 
5. Hur många av de barnen befinner sig för tillfället i en asylsökningsprocess? 
 
6. Kan du beskriva hur verksamheten ser ut med tanke på dessa barn? 

6.1.  Ifall en förändrig skett: Kan du beskriva hur verksamheten har förändrats 
med tanke på dessa barn 

 
7. Barn i en asylsökningsprocess kan när som helst vara tvungna att åka tillbaka 

till sitt hemland eller till en annan ort. Kan du beskriva hur du/ni planerar 
utifrån denna aspekt. 

 
Tema Integrering 
8. Kan du beskriva för mig hur ni på förskolan arbetar med att integrera 

asylbarnen i verksamheten 
 
9. Kan du beskriva hur mötet mellan dig och asylbarnen ser ut 

9.1.  Kan du berätta hur kommunikationen fungerar mellan dig och dessa 
barn? 

 
Tema Föräldrar 
10. Kan du beskriva hur mötet mellan dig och föräldrarna ser ut och fungerar? 

10.1 . Kan du berätta hur kommunikationen mellan dig och föräldrarna 
fungerar? 

 
Tema Läroplan 
11.  Hur förhåller ni er/ du dig till den reviderade läroplanen för förskolan? 
 
Extra frågor 
12. Har du fått någon vidareutbildning om hur du som pedagog kan möta barn 

från olika länder och kulturer? 
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