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 Abstrakt 
Syftet med studien var att tolka pedagogers erfarenheter av att arbeta med 

nyanlända flyktingbarn i förskolan för att få en uppfattning om vad 

mottagandet kan betyda för det pedagogiska arbetet. Genom en kvalitativ 

metod utförde jag sex semistrukturerade intervjuer med sex pedagoger på sex 

olika förskolor. 

 

Resultatet visade att det fanns en variation i kunskap om flyktingbarns 

erfarenheter om nyanlända flyktingbarns påverkan av traumatiska 

upplevelser. Det fanns också olikheter i hur mycket föräldrarna själva varit 

beredda att dela med sig av kring de psykiska och fysiska påfrestningar de 

varit med om. 

 

En av de intervjuade pedagogerna hade erfarenhet att många föräldrar till de 

barn som inte är flyktingbarn är kritiskt inställd mot att flyktingbarnens 

integrerande i barngruppen medför en nivåsänkning på verksamhetens 

kvalitet. Pedagogens uppfattning var att dessa föräldrar hade en oro över att 

deras barn inte får den stimulans som de är berättigad att få. En ytterligare oro 

hos dessa föräldrar är att de nyanlända barnen upptar alltför mycket tid av 

pedagogernas uppmärksamhet och omsorg på bekostnad av övriga barns 

utvecklingsbehov.  

 

Studiens intention har varit att belysa och ge en inblick i hur pedagoger kan 

uppleva sitt arbete med nyanlända flyktingbarn i förskolan. 

 

Nyckelord: Flyktingbarn, Förskola, Migration, Nyanlända elever. 
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 Inledning  
Syftet med studien var att tolka pedagogers erfarenheter av att arbeta med 

nyanlända flyktingbarn i förskolan för att få en uppfattning om vad 

mottagandet kan betyda för det pedagogiska arbetet 

 

Under 2012 ansökte 44 000 människor om asyl i Sverige och 1853 personer fick 

uppehållstillstånd i Sverige som kvotflyktingar. Inom Europa är Sverige det 

land som tar emot flest kvotflyktingar enlig den liberala tankesmedjan FORES 

(www.migrationsinfo.se).  

 

I Jämtland startades 2010 ett projekt kallat Barnintroduktion i Jämtlands län, i 

samarbete mellan Länsstyrelsen och några av länets kommuner 

(www.barnintro.se). Deras upplevelser är att arbetet med nyanlända barn kan 

skilja sig från kommun till kommun, bland annat när det gäller strukturen för 

kommuners emottagande, antalet familjer man tar emot samt det arbetssätt 

som används. De menar även att små kommuner har begränsade resurser och 

erfarenheter av att arbeta med nyanlända barn samt att det förekommer ett 

behov av att samverka med andra pedagoger och förskolor för att byta 

kunskaper med varandra och för att utjämna de skillnader som finns inom de 

olika verksamhetsområdena. 

 

För de barn som sökt skydd i Sverige är förskolan oftast den första kontakten 

med det svenska samhället. Många nyanlända barn har tvingats att lämna sitt 

hemland, familj, hem och vänner under mycket svåra förhållanden. I arbetet 

med nyanlända barn kommer pedagoger möta barn som varit med om 

traumatiska upplevelser från kriget och från tiden som flyktingar och även 

vara tvungna att ta del av deras erfarenheter. Mötet med de nyanlända barnen 

öppnar upp för en annorlunda värld som vi inte har blivit utsatta för i samma 

utsträckning som idag. Med att antalet nyanlända barn ökar kommer kraven 

på förskolorna och pedagogerna att växa för att möta de nyanlända barnen i 

förskolan på ett positivt sätt. 

 

Min studie är gjord i Jämtland och jag har valt att besöka några av de 

kommuner som ingår i projektet Barnintroduktion i Jämtland. 

Barnintroduktion i Jämtland anser att pedagoger i små kommuner har en 

begränsad erfarenhet av nyanlända barn samt att de har knappa resurser i 

arbetet med nyanlända. Jag har ändå valt att bilda mig en egen uppfattning om 

de jämtländska pedagogernas erfarenhet av nyanlända flyktingbarn. Min 

http://www.migrationsinfo.se/
http://www.barnintro.se/
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inriktning har varit att bilda mig en uppfattning om pedagogerna tycker att de 

har tillräcklig kompetens och personalresurser för att ge dessa barn likvärdiga 

förutsättningar inför skolan som de svensktalande barnen. 

 

Enligt Tursunovic (2010) inrymmer asylsökande flyktingbarn de nyanlända 

flyktingbarn som har fått uppehållstillstånd innan ankomsten, är asylsökande, 

de nyanlända flyktingbarn som nyligen fått ett uppehållstillstånd efter 

varierad väntan samt de nyanlända flyktingbarn som blivit nekad 

uppehållstillstånd men som ändå valt att stanna i Sverige. Jönsson (2007) 

menar att nyanlända flyktingbarns situation skiljer sig åt i flera olika aspekter 

såsom: orsaken för migration till Sverige, de levnadsvillkor som de nyanlända 

flyktingbarnen hade i ursprungslandet, föräldrarnas utbildningsnivå, familjens 

ekonomiska förutsättningar, familjesammansättning, samt den möjlighet som 

ges till de olika familjerna för att stanna i Sverige. Min definition av begreppet 

nyanlända flyktingbarn har inspirerats av (Andersson, 2010) som anger vilka 

de gemensamma förhållandena i dessa två synsätt är, och ser ut enligt följande: 

 

 Nyanlända flyktingbarn som invandrat till Sverige på grund av krig 

och oroligheter i hemlandet. 

 Nyanlända flyktingbarn som invandrat till Sverige och som saknar de 

grundläggande kunskaperna i det svenska språket, oavsett sin tidigare 

skolbakgrund. 
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 Bakgrund 
I följande kapitel kommer jag att redogöra för tidigare forskning och litteratur 

inom det problemområde som jag har valt för studien. Kapitlet kommer bland 

annat ta upp: De nyanlända flyktingbarnens behov, nyanlända flyktingbarns 

rätt till utbildning i Sverige, de nyanlända flyktingbarnens introduktion i den 

svenska förskolan, information och sekretess, läkande processer, STOP-

modellen, Symptom på traumatisk stress i olika åldrar, tidigare forskning om 

flyktingbarns hälsa samt pedagogisk forskning om nyanlända barn i förskolan.  

 

I enlighet med Malmström (2005) slutledningar blir förskollärare i förskolan i 

många fall nyckelpersoner till nyanlända flyktingbarn och deras familjer. 

Lahdenperä (2005) menar att många förskollärare upplever att de har 

otillräckligt utbildning för att kunna undervisa nyanlända flyktingbarn. Därför 

menar Simeonsdotter (2002) att det bör vara en självklarhet att alla lärosäten 

undervisar sina lärarstudenter samt att de får möjlighet att praktisera i olika 

skolor som har erfarenhet och som även har nyanlända barn med 

flyktingbakgrund. Vidare hävdar Simeonsdotter (2002) att erfarenhet av arbete 

i både mångkulturella skolor och miljöer ger pedagoger den kompetens som 

behövs i det dagliga arbetet med nyanlända flyktingbarn.  

 

I en amerikansk studie om flyktingbarns särskilda behov (Szente, Hoote, 

Taylor, 2006) framkommer det att ett flertal förskollärare känt sig både 

kunskapsmässigt och emotionellt oförberedda inför sitt möte med nyanlända 

flyktingbarn. Några av svårigheterna som pedagogerna upplever med att möta 

nyanlända flyktingbarn menar Lahdenperä (2008) kan bero på att vissa 

pedagoger ser barn med utländskt påbrå som någonting annorlunda och 

ibland skrämmande, samt att pedagoger i många fall inte vet hur de ska agera 

och är oroliga för att handla fel. 

 

Olika studier, bland annat Blob (2004) och Jönsson (2007) har visat att både 

skolledare och lärare som arbetar med nyanlända flyktingbarn har ett genuint 

engagemang och är i många fall väldigt öppna emot de nyanlända 

flyktingbarnen och deras föräldrar Däremot räcker inte det engagemang som 

lärare har för att de nyanlända flyktingbarnen ska få en likvärdig utbildning 

som de övriga eleverna eftersom utbildningen inte har blivit anpassad efter de 

nyanlända barnens behov och förutsättningar. De menar att det krävs ett 

reflektionsarbete kring hur placeringen av de nyanlända barnen kommer 

påverka den normala undervisningen istället för att de blir placerade i en 



  

 

4 

 

förberedelseklass. Studierna har också visat att analyseringsprocessen inte är 

tillräcklig inom den svenska förskolan/skolan.  

 

De nyanlända flyktingbarnen har inte skolplikt i Sverige, men de har rätt till 

skolgång där kommunerna ansvarar för att de nyanlända flyktingbarnen ska få 

en möjlighet att gå i förskolan och skolan (SFS, 2001:976). Enligt regeringen är 

det önskvärt att de nyanlända flyktingbarnen placeras i skolan inom en månad 

efter att deras ansökan om asyl behandlats. Däremot har Andersson (2010) 

funnit i sin studie att det endast är ett fåtal asylsökande nyanlända 

flyktingbarn som får möjligheten att börja i förskolan/skolan inom den 

tidsramen. De har även funnit att det finns nyanlända flyktingbarn som inte 

placerats i förskolan/skolan förrän ett halvår efter att barnens asylansökan 

lämnats in vid Migrationsverket. De rekommenderar vidare att den befintliga 

riktlinjen som finns om att barnen bör placeras i förskola/skola även ska 

fungera i praktiken.  

 

Förskolan och skolan har en viktig roll när det gäller att uppmärksamma barns 

behov i tid menar Elmeroth & Häge (2009). De menar att föräldrar och 

pedagoger ska uppmärksamma barnens hälsa under introduktionssamtalet 

med förskolan/skolan där de vanligaste inskolningsmodellerna är 

gruppinskolning samt individuell inskolning. Ladberg (2003) menar att en 

individuell inskolning kan öka gemenskapen mellan pedagog och barn, men 

att en gruppinskolning inom förskolan samtidigt kan vara positivt. Hon menar 

då att en gruppinskolning har sina fördelar genom att barnet inte är det enda 

barnet som är ny och ovan i barngruppen. Ladberg (1989) skriver även att 

gruppinskolningar ger barnet en möjlighet att bygga upp en gemenskap med 

andra barn genom att barnet tidigt får en möjlighet att samspela med andra 

barn. Även Niss & Söderström (2006) anser att det finns fördelar med att 

inskola barn i grupp och menar att mycket av förskolans pedagogik handlar 

om att arbeta i grupp och därför bör gruppinskolning även vara ett naturligt 

arbetssätt inom förskolan.  

 

I en undersökning gjord i Göteborg i syfte att belysa flyktingföräldrars bild av 

den första tiden, Göteborgs stad (2001), nämns introduktionen av nyanlända 

flyktingbarn i förskolan. De menar att introduktionen har brister i samverkan 

och samordning inom Göteborg. I samma rapport går även att läsa att de 

önskar att det utvecklades en tydligare helhetsbild samt ett tydligare 

barnperspektiv mellan ansvarsfördelningen och mellan de olika enheterna 

samt skolorna. I en senare uppföljande undersökning, framkommer att det inte 

skett några framsteg i utvecklingen och att det fortfarande saknas ”tydliga 

övergripande mål för kommunens introduktion” (Göteborgs stad 2008, s. 12). 
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Myndigheten för skolutveckling (2005) påtalar att det finns skillnader mellan 

olika kommuner och deras sätt att organisera utbildning för de nyanlända 

flyktingbarnen och föreslår där med att det borde finnas nationella riktlinjer 

för att kunna öka likvärdigheten i utbildningen som de nyanlända 

flyktingbarnen erbjuds. I samma rapport framkommer det även att det endast 

är ett fåtal kommuner som har skrivna mål för kommunen, samt riktlinjer som 

handlar om hur man specifikt bör arbeta med de nyanlända flyktingbarnen. 

Där framkommer även att kommunerna i många fall lämnar över ansvaret för 

eleverna och deras skolintroduktion till skolledarna. 

 

Andersson (2010) hävdar att tjänstemän vid Migrationsverket informerar de 

nyanlända flyktingfamiljerna om den närmaste skolan redan vid 

inskrivningssamtalet. De menar även att det finns fler tillfällen där denna typ 

av information förmedlas, där ibland vid en tredagars introduktion. 

Andersson (2010) framför även att det inte pratas om någon slags skolgång 

under introduktionsutbildningen för de nyanlända familjerna. Däremot 

framkommer det i studien att tjänstemännen vid migrationsverket som 

medverkat i studien lovar att ta upp frågan om att mer information om 

skolgång bör finnas med under introduktionsutbildningen för dessa familjer. 

Även de kommunala tjänstemännen anser att migrationsverket bör informera 

om skolgången på informationsträffarna och därför medverkar ingen 

tjänsteman under introduktionsmöten för att informera om skolan. 

 

I studien av Tursunovic (2010) nämns Västraskolan i Göteborg som tar emot 

bland annat papperslösa flyktingbarn. Rektorn där berättar att varje nyanlänt 

flyktingbarn medtar en skriftlig rapport som beskriver barnets färdigheter och 

bakgrund. I denna rapport belyses också släktförhållanden såsom om en 

flyktingfamilj redan har andra familjemedlemmar i Sverige. Rapporten 

fungerar senare som ett hjälpmedel och underlättar det fortsatta arbetet i 

skolan. Tursunovic (2010) nämner att sekretesslagen ger Migrationsverket 

tillstånd att lämna ut namn, medborgarskap/födelseland, hemspråk samt 

bostadsadress till de berörda kommunerna som tar emot nyanlända 

flyktingbarn. Enligt Tursunovic menar migrationsverkets tjänstemän som 

medverkar i studien att de inte ska lämna ut mer information än att 

kommunerna ska ha en möjlighet att kunna kontakta barnet och dess familj.  

 

Szente, Hoot & Taylor (2006) framför i sin studie som är utförd i USA att det 

inte är tillåtet för varken skolpersonal eller rektorer att fråga de nyanlända 

flyktingbarnen och familjerna om orsaken till familjens flykt. I studien 

framkommer det även att många föräldrar väljer att inte berätta om det som de 

har upplevt i sitt hemland, vilket försvårar arbetet för både personal och 
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rektorer i deras arbete att organisera de bästa förutsättningarna för de 

nyanlända flyktingbarnen. Däremot gav föräldrarna till de nyanlända 

flyktingbarnen uttryck för att pedagogerna på förskolorna/skolorna fick 

samtycke att samtala med barnen om de själva sökte kontakt och ville prata 

om sina upplevelser. 

 

Läkande processer 

Elmeroth & Häge (2009) upplever att även om barn har genomgått trauman så 

kan en uppmärksam omgivning ge dessa barn en möjlighet till en positiv och 

utvecklande framtid. De menar även att de vuxna inom förskolan kan ge dessa 

barn en positiv framtid, men då krävs det även att pedagoger får den 

nödvändiga kunskapen som behövs, samt att det finns människor i 

omgivningen som pedagogerna kan dela erfarenhetsutbyten med (Elmeroth & 

Häge, 2009, s. 107). De anser vidare att varje individ är unik och har sitt sätt att 

bearbeta en sorgeprocess, de menar att vissa flyktingar drabbas av psykisk och 

fysisk ohälsa, men det finns även de som går igenom traumatiska upplevelser 

utan att drabbas av bestående svårigheter. Det är viktigt att de nyanlända 

barnen kommer in relativt snabbt i verksamheten och att dagarna inom 

förskolan är välstrukturerade. Inom förskolan är det de dagliga rutinerna som 

är trygghetsskapande anser Elmeroth & Häge (2009). Elmeroth & Häge (2009) 

anser även att förskolan bör vara observanta på förändringar hos asylsökande 

barn, förändringar som kan röra sig om sömnsvårigheter, huvudvärk, magont 

eller nedsatt aptit. Andra tecken som pedagoger bör vara observanta på är om 

barnet snabbt växlar i humör eller börjar dra sig undan från de andra barnen i 

barngruppen. Följande citat hämtar från Angel & Hjelm (2004) är ett exempel 

på hur asylsökande barn kan uppvisa symptom på att vara traumatiserade:  

 

En 6-årig flicka kommer till BVC på en rekommendation av sin 

dagisfröken eftersom man upplever henne som gravt avvikande på 

dagis. Hon tar inte någon kontakt med de andra, sitter mest för sig själv 

och stirrar ut i det blå. Hon kissar på sig på dagarna och gråter ofta för 

sig själv. I hemmet är hon mycket aggressiv mot sin mor, och låser in sig 

på sitt rum där hon lyssnar om och om igen på en kassett som hennes 

mormor har skickat. När hon kommer till BVC sätter hon sig 

demonstrativt lång från sin mor och ser ledsen ut. Hennes mot och jag 

pratar en lång stund om henne och familjen medan hon buttert tittar ner 

på sina fötter. Hon svarar enstavigt på frågor om dagis, om vadhon 

brukar göra på kvällarna. Men så får hon frågan om hon hade några 

husdjur i sitt hus i Chile. Plötsligt lyser hon upp och börjar berätta en 

lång berättelse om sitt fina hus, om sin trädgård, sin hund och sina 

kamrater som hon brukade träffa varje dag (s.33). 
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Lars H Gustafsson är barnläkare och har varit ledare för ett projekt där de 

använt en modell (STOP-modellen) i arbetet med nyanlända barn i Sverige. 

Projektets avsikt har varit att hitta ett arbetssätt med nyanlända barn som 

utgår ifrån det friska och oskadade hos barn och förstärka dessa egenskaper, 

(Gustafsson, Lindkvist, Nordenstam & Nordenström, 1987) Citerad i Elmeroth 

& Häge, 2009, s. 115). Elmeroth & Häge (2009) menar att modellen ger en 

möjlighet samt strategier för att kunna möta de nyanlända barnen med 

läkande processer. STOP- modellen ger även en möjlighet att stoppa den 

nedbrytande process som vissa barn kan befinna sig inom samtidigt det 

uppmuntrar nyanlända till att känna trygghet igen. Lindkvist (1987) nämner 

att STOP-Modellen har använts inom flera olika sammanhang, bland annat 

inom FN:s flyktingorgan UNHCR under flyktingars asyltid i flyktingläger, 

men modellen har även använts inom både förskolor och skolor inom Sverige. 

Lindkvist (1987) menar vidare att modellen är lämplig att använda för alla som 

upplevt en traumatisk händelse samt i varierande åldrar. Elmeroth & Häge 

(2009) har fördjupat sig i innebörden av STOP-modellen. Varje bokstav står för 

en komponent i introduktion av flyktingbarn. Denna sammanfattande 

beskrivning av modellen gör Elmeroth & Häge: 

 

S – Structure: För de barn som upplevt traumatiska händelser är det 

viktigt att det finns en yttre struktur i vardagen, varje dag ska ha sitt 

givna schema. En god struktur innebär även att det finns ett 

välorganiserat mottagande av de nyanlända barnen där informationen 

som ges är välgenomtänkt eftersom det ger barnen en större möjlighet 

till att både psykiskt och fysiskt må bra (s.116).  

 

T- Talking and time: Det viktigt att barn får en möjlighet att sätta ord på sina 

upplevelser, genom att berätta får de en möjlighet att förstå det som inträffat. 

Inom vissa familjer väljer föräldrarna att inte tala om det som skett, i tron om 

att de skyddar barnen, men när barnet får en möjlighet att berätta upprättas en 

ordning i barnets vardag, vilket barnet även behöver. Psykologen Kjerstin 

Almquist (2003) har även uppmärksammat familjer som väljer att inte pratat 

om de traumatisk händelser som inträffat (till exempel i samband med krig). 

Hon har valt att belysa denna situation ur ett anknytningsperspektiv där 

barnet i vanliga fall vänder sig till sina föräldrar om någonting oroar barnet. 

Vidare menar Almquist (2003) att föräldrarna i dessa situationer strävar efter 

att lugna sitt/sina barn men i traumatiska situationer som i samband med krig, 

vill de inte prata om händelsen då barnet är närvarande. Hon skriver även 

vidare att barnet lär sig att vara tyst om det som skett, allt för att inte göra sina 

föräldrar besvikna, hon menar däremot att behovet att bearbeta känslorna som 

barnet har inte tillgodoses och barnet blir lämnad ensam att bearbeta 
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händelserna. Som pedagog och vuxen handlar det om att visa en förståelse 

inför barnen menar Elmeroth & Häge (2009). 

 

O – Organized Play: Leken är det viktigaste redskapet för barns utveckling 

menar Elmeroth & Häge (2009). De anser vidare att många nyanlända barn kan 

sakna erfarenheter av konstruktiva lekar och menar att ansvaret ligger på de 

vuxna att organisera leken. Enligt Elmeroth & Häge (2009) ger leken barnen en 

möjlighet att lära sig om livet samt att barnen ges en möjlighet till att bearbeta 

upplevelser men även sina känslor.  

 

P – Parent Support: Handlar om att involvera föräldrarna i förskolans 

verksamhet menar Elmeroth & Häge (2009). Det handlar vidare om att 

förskolan ska erbjuda föräldrarna ett stöd där de blir både accepterade och 

välkomna samt att föräldrarna ska bli välinformerade om det svenska 

skolsystemet och ta föräldrarnas åsikter på allvar (Elmroth & Häge, 2009, 

s.122). Den dagliga kontakten är en central del i samarbetet med föräldrarna 

och regelbunden användning av tolkresurs hjälper att minska missförstånden 

som kan uppstå samt att det underlättar arbetet med barnen och bidrar till att 

arbetet kan gå fortare framåt. 

 

Symptom på traumatisk stress i olika åldrar 

Angel & Hjern (2004) hävdar att barns mest betydelsefulla förluster under 

landsflykt är förlusten av de människor som har en central roll i barnens liv. 

Många flyktingbarn kommer från kulturer där familjen är den sociala 

tryggheten för barnen och många förlorar en bit av sin identitet efter en 

landsflykt. Angel & Hjern (2004) menar vidare att det råder en stor variation i 

hur mycket barnen har förberetts av sina föräldrar på en landsflykt. Oavsett 

hur mycket föräldrarna har förberett deras barn så startar en sorgeprocess 

inom barnet relativt snabbt och många vill hålla kvar det som en gång var. 

Barnen bearbetar denna förlust på varierande sätt. Barnen reagerar genom en 

känsloprocess som både kan innefattar vrede och sorg (Angel & Hjern, 2004, s. 

62). Är det då möjligt att små barn kan uppvisa symptom på traumatiska 

händelser? Angel & Hjern (2004) hävdar att det gjorts många intervjustudier 

med nyanlända barn och deras föräldrar inom Sverige. De menar att ett 

genomgående resultat i undersökningarna är att många nyanlända barn 

uppvisar symptom som exempelvis separationsångest, ängslan, nedstämdhet 

men även sömnsvårigheter av olika slag. Små barn som varit med om 

traumatiska händelser innan två-treårsåldern har svårt att uttrycka det som de 

varit med om. Barnet kommer aldrig medvetet kunna förmedla och uttrycka 

dessa händelser, men rädslor kan utlösas av saker som får barnet att minnas 

det som de har varit med om (Angel & Hjern, 2004, s. 61). Angel & Hjern (2004) 
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menar vidare att små barn har ett ospecifikt minne vilket även innebär att 

deras reaktioner efter ett upplevt trauma även är ospecifika. Detta menar 

Angel & Hjern (2004) kan leda till att barnen stannar upp i sin utveckling, blir 

skrikiga eller rastlösa. Däremot hävdar Angel & Hjern (2004) att det är möjligt 

och se mer specifika reaktioner hos äldre barn. 

 

Förskolebarn anser att de bär ansvaret för det mesta som sker här i världen, 

förskolebarn är även genom sin fysiska sårbarhet speciellt hjälplösa vid en 

konfrontation av en allvarlig fara (Angel & Hjern, 2004, s. 62). Yule (1992) 

menar att förskolebarn har en tendens att regrediera efter en traumatisk 

händelse. Detta kan visa sig genom att barnen blir klängiga, kanske återgår till 

att använda sitt övergångsföremål som exempelvis nallar eller gosefiltar Angel 

och Hjern (2004) skriver vidare att beteenden som kan uppkomma vid en 

traumatisk händelse hos förskolebarn är gråtande, gnällighet, raseriutbrott, 

och även sömnstörningar. 

 

En studie gjord av Almquist & Brandell-Forsberg (1997) visar liknande resultat 

som Angel & Hjern (2004) påvisar. I studien av Almquist & Brandel–Forsberg 

ingick 50 förskolebarn i åldrarna fyra till åtta år från 47 olika iranska familjer 

som levde som flyktingar i Sverige. I studien ingick 36 pojkar och 14 flickor där 

de flesta av familjerna (inklusive barnen) hade stannat i flyktingläger inom 

Sverige en tid innan de fick rättslig status som flykting. Med inverkan av detta 

hade många av barnen spenderat cirka 12 månader i Sverige när de började 

medverka i studien.  

 

Studien använde en kombination av föräldraintervjuer samt bedömningar av 

barn, där varje barn bedömdes individuellt, intervjuer med föräldrarna 

fokuserade på traumatiska upplevelser och posttraumatiska reaktioner. 

Förskolebarnen i studien hade alla varit med om olika traumatiska upplevelser 

av krig och politisk förföljelse där mängden av den traumatiska exponeringen 

undersöktes för att bedöma hur den inverkade på posttraumatisk stress 

symptom. Både föräldrarna och barnen bedömdes av två olika 

barnpsykiatriker. Intervjufrågorna som föräldrarna fick besvara berörde främst 

barnet i familjen där de fick beskriva de posttraumatiska reaktioner som de 

uppmärksammat på deras barn, både när familjen befann sig i Iran och de 

aktuella symptomen i Sverige. Två och ett halvt år senare efter den första 

undersökningen genomfördes en uppföljningsstudie av samma familjer, med 

samma tillvägagångsmetoder (Almquist & Brandell-Forsberg, 1999). Vid 

undersökningstillfället hade barnen vistats i Sverige under 3½ år. 39 av de 50 

barn som medverkade i den första studien, medverkade även i 

uppföljningsstudien. Enligt föräldrarna som medverkade i studien uppvisade 
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34 av de 42 barnen som blivit utsatta för organiserat våld tecken på 

beteendestörningar av olika slag i samband med uppföljningsstudien. De 

allmänt förekommande symptomen hos barnen i studien var bland annat: 

ångest, sömnstörningar, aggressivitet beteende samt 

koncentrationssvårigheter.  

 

I ovanstående uppföljningsstudie uppmärksammades enbart ett fall av 

posttraumatisk stress hos barn genom att enbart intervjua föräldrarna. Inom 

uppföljningsstudien fanns även 10 barn som enligt deras föräldrar hade varit 

exponerade för svåra traumatiska händelser men som ändå inte uppvisade 

någon symptom på posttraumatisk stress. I uppföljningsstudien hade även 

symptomen hos barnen minskat, dock visade 22 av de 34 barn med traumatisk 

exponering att de fortfarande hade vissa beteendestörningar. De vanligaste 

symptomen vid uppföljningsstudien var bland annat: aggressivitet, 

överberoende, rädsla, sociala svårigheter och sömnstörningar. 

 

Tidigare forskning om flyktingbarns hälsa 

Både internationella och nationella forskningar som bland annat Almquist & 

Brandell-Forsberg (1995), Montgomery (1998) och Almqvist & Brandell-

Forsberg (1997) handlar om flyktingbarn och den påverkan som traumatiska 

händelser kan ha på barnen. Dessa forskare har varit eniga om att organiserat 

våld utgör en stark riskfaktor när det gäller barnens mentala hälsa under deras 

första tid i mottagarlandet.  

 

Senare forskning har kommit att förändra synen på de nyanlända barnens 

situation i mottagarlandet. Olika studier som bland annat Watters (2008), 

Andersson (2010) och statens offentliga utredningar (SOU, 2010:16) har 

fokuserat på familjernas mentala hälsa ur ett längre perspektiv och har funnit 

att familjernas sociala och ekonomiska villkor i mottagarlandet i många fall har 

en större betydelse än deras upplevelser från ursprungslandet. Yule (1992) 

menar däremot att det finns väldigt få studier som berör reaktionerna som 

barn eventuellt drabbas av vid traumatisk stress och många av studierna som 

görs brister i sina metodval. Yule (1992) menar vidare att många studier inte 

undersöker barn separat vilket är nödvändigt för att göra en tillförlitlig studie. 

Almquist & Brandell-Forsberg (1997) menar i sin tur att studier med 

individuella bedömningar av förskolebarn som varit med om traumatiska 

händelser, till exempel genom krig är väldigt ovanligt. 
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Pedagogisk forskning om nyanlända barn i förskolan 

Hyltenstam & Toumela (2004) och Björk-Willen (2006) har gjort pedagogiska 

forskningar om nyanlända barn i förskolan där deras frågeställningar har 

kretsat kring språkinlärning och flerspråkighet samt betydelsen av 

förberedelseklasser. Bland asylsökande barn är det de ensamkommande 

flyktingbarnen som har uppmärksammats av bland annat Integrationsverket 

(2006) och Andersson (2010), däremot har inte nyanlända flyktingbarn som 

anlänt med sina familjer uppmärksammats på samma vis. 

Barnombudsmannen (2000:2) menar att asylsökande barn som anlänt 

tillsammans med sin familj har försummats inom forskning utifrån ett 

antagande som innebär att vårdnadshavarna är mest lämplig att tillvarata de 

nyanlända flyktingbarnens rättigheter under själva asylprocessen medan 

staten står som ansvarig när det gäller att granska villkoren för de 

ensamkommande och asylsökande flyktingbarnen. Bunar (2010) menar att 

forskningen bör ge en bredare bild av de nyanlända barnens situation i 

förskolan och därmed behöver forskningen även belysa situationen ur ett 

samhälleligt perspektiv. Samtidigt menar Lunneblad (2013) att det är svårt att 

avgöra hur forskning i andra länder påverkar mottagandet av nyanlända barn 

i den svenska förskolan. 

 

Vitus & Linden (2010) menar att svensk invandringspolitik samt den svenska 

förskolan skiljer sig på flera olika sätt jämförelsevis med andra länder. Vittus & 

Linden (2010) menar vidare att situationen i Sverige bäst kan jämföras med 

situationen i Danmark och Norge. Inom studier som är gjorda på Svenska 

förskolor har forskare upptäckt att pedagoger försöker att förena det som är 

gemensamt hos barnen, studier har även uppmärksammat att pedagoger 

undviker att prata om de nyanlända barnens tidigare erfarenheter samt att de 

kulturella skillnaderna som finns inom barngruppen tonas ner (Runfors, 2003, 

Lunneblad, 2006). Studier som har gjorts i både Danmark och i Norge visar 

liknande resultat som forskningen som bedrivits i Sverige. Forskningen i 

Norge visar på att när de kulturella skillnaderna synliggörs inom 

barngrupperna så handlar de i många fall om svårigheter och problem 

(Korsvold, 2011, Gjervan, Andersen & Bleka 2006). Lauristen (2011) har sett att 

pedagoger har en vilja att integrera alla barn men att deras uppdrag försvåras 

av det motstånd som blir när pedagogerna behöver göra förändringar inom 

verksamheten för att kunna möta mångfalden på ett positivs sätt. Bundgard & 

Gullöv (2006) är två forskare som har studerat mottagandet av nyanlända barn 

inom den danska förskolan och menar att många förskollärare försöker att 

uppväga de kunskaper och erfarenheter som de nyanlända barnens familjer 

saknar. 
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 Syfte 
Syftet med studien är att tolka pedagogers erfarenheter av att arbeta med 

nyanlända flyktingbarn i förskolan för att få en uppfattning om vad 

mottagandet kan betyda för det pedagogiska arbetet. 

 

Jag hade förberett mina intervjuer med fyra frågeställningar som skulle hjälpa 

mig att få en bild av hur de jämtländska pedagogernas erfarenheter av 

nyanlända flyktingbarn ser ut. Frågorna var följande: 

 

 Hur kan inskolningen se ut för de nyanlända barnen? 

 Hur blir pedagogerna informerade om att de nyanlända barnen ska 

placeras i förskolan och vilken information får pedagogerna om 

barnen? 

 Vilka behov av stöd har pedagogerna uppmärksammat att barn har 

då de upplevt krig, samt finns det några hinder för att kunna ge de 

nyanlända barnen optimal hjälp? 

 Krävs det att man har en särskild utbildning för att ta emot 

nyanlända barn på ett pedagogiskt sätt, eller räcker den pedagogik 

som tillämpas för alla barn inom förskolan.  
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 Metod 
Här kommer jag att beskriva min metodprocess för hur jag gick till väga för att 

samla in information från informanterna som valt att medverka i min studie 

och som även har blivit grunden för mitt resultat. 

 

Forskningsansats 

Jag har valt en kvalitativ ansats till min forskning då jag tror att den ansatsen 

har förutsättningar att ge min studie ett bra och användbart resultat. Bryman 

(1997) hävdar att den kvalitativa forskaren försöker komma nära sina 

informanter och utgår ifrån deras varierande upplevelser av det specifika 

ämnet samt att forskaren försöker förstå helheten av analysen. Resultatet av 

min datainsamling utgår ifrån pedagogers erfarenheter av att arbeta med 

flyktingbarn i förskolan. Jag har gjort bedömningen att den kvalitativa 

ansatsen har större förutsättningar än den kvantitativa, att ge mig ett bra och 

användbart resultat.  

 

Kvalitativa Intervjuer 

I min studie har resultatet baserats på kvalitativa intervjuer med sex 

informanter som arbetar med nyanlända barn inom förskolan. De kvalitativa 

intervjuerna har som syfte att ge forskaren detaljerade svar och riktar sig mot 

informanternas åsikter samt att försöka förstå sammanhanget utifrån de 

intervjuades perspektiv (Bryman 2011) 

 

De intervjuer som jag utförde var semistrukturerade, vilket innebär att jag 

utgick ifrån frågeställningarna i min intervjuguide (se bilaga 1). Bryman (2011) 

menar även att en semistrukturerad intervju ger intervjupersonen en större 

möjlighet att forma svaren på sitt eget sätt, samt att intervjuaren har tillfälle att 

knyta an till något som intervjupersonen sagt tidigare och har då möjlighet att 

ställa följdfrågor utifrån vad som blivit sagt. Genom att jag använde mig av en 

semistrukturerad intervju har det även blivit möjligt för mig att urskilja 

mönster i resultatet. Det har även öppnat upp för informanterna att komma 

med intressanta detaljer som annars hade kunnat försvinna vid fasta 

frågeställningar. En semistrukturerad intervju är inte ett öppet vardagssamtal 

eller ett samtal utifrån ett slutet frågeformulär. En semistrukturerad intervju 

utförs genom en intervjuguide som kan innehålla ett antal frågor. Fördelen 

med att använda en semistrukturerad intervju är att det ges en större möjlighet 
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att anpassa intervjun efter situationen och intervjupersonen (Kvale, Brinkmann 

& Torhell 2009) 

 

Det var inte allt för svårt att formulera intervjufrågor. Svårigheten var att inte 

skapa allt för öppna frågor eftersom risken var att pedagogerna skulle prata 

om annat än vad jag valt att undersöka. Däremot valde jag en 

semistrukturerad intervju eftersom det ändå ger en relativt öppen diskussion.  

 

Urval och tillvägagångssätt 

Med hjälp av mitt sociala nätverk fick jag vetskap om flera förskolor där man 

tagit emot nyanlända flyktingbarn. Jag kontaktade därefter förskolecheferna 

för de utvalda förskolorna som jag ansåg lämpligast att besöka för min studie. 

Jag ringde samt mailade förskolecheferna och förklarade vilket syfte jag hade 

och därefter tipsade förskolecheferna om pedagoger som de ansåg skulle 

kunna hjälpa mig i mitt arbete. Vid två tillfällen fick jag gå tillväga på andra 

sätt. I det ena fallet kom jag inte i kontakt med förskolechefen och var då 

tvungen att kontakta förskolan direkt. I det andra fallet (vilket även blev mitt 

enda bortfall av en intervjumöjlighet) hade jag för avsikt att få kontakt med en 

jämtländsk flyktingförläggning och deras förskola. Trots att jag tog hjälp av 

Östersunds kommun och Migrationsverket kunde jag inte hitta något 

telefonnummer dit. Jag valde istället att åka till flyktingförläggningen. När jag 

kom dit hänvisade pedagogerna till sin sekretess och ville inte ställe upp på att 

bli intervjuade. De kunde på grund av tidsbrist inte heller ställa upp på att bli 

telefonintervjuade. Jag är övertygad om att deras erfarenheter hade bidragit 

väldigt mycket till min studie om de kunnat dela med sig av den. 

 

Under det andra tillfället hade jag både telefonkontakt och mailkontakt med en 

förskolechef. Under telefonsamtalet ville han att jag skulle skicka ut ett 

missivbrev (se bilaga 2) för att han skulle kunna använda det i kontakten med 

sin personal. När jag kommit i kontakt med förskolecheferna och de tipsat om 

pedagoger som eventuellt kunde medverka i studien valde jag att även 

kontakta dem eller besöka deras förskola för att boka in ett datum för 

intervjutillfället. Vid första besöket eller vid intervjutillfället lämnade jag även 

ut information där jag återigen gick igenom syftet med studien och de 

forskningsetiska principerna (samma som missivbrevet, se bilaga 2). Slutligen 

fick jag möjlighet att intervjua två barnskötare och fyra förskollärare i två olika 

kommuner och vid sex olika förskolor.  

 

Intervjuerna utfördes senare i ett avskilt rum som pedagogerna hade utsett på 

respektive förskola. Jag valde att använda ljudinspelning på alla intervjuer 



  

 

16 

 

samt att jag antecknade minnesanteckningar och eventuella följdfrågor under 

pågående intervju. Intervjuernas räckvidd var mellan 45-60 minuter.  

 

Intervjuerna började med en kort inledande fråga för att få dem att slappna av: 

”Hur länge har du arbetat som förskollärare/barnskötare?”. Därefter fick de 

öppet prata om sina åsikter och erfarenheter om att arbeta med nyanlända 

barn i förskolan. Det insamlade materialet fick en sammanlagd tid på 6 timmar 

och allt material har jag sedan gått igenom för transkribering och analys. Det 

material som jag inte valde att transkribera var material som jag ansåg var 

irrelevant för studien.  

 

Presentation av informanter 

Alla de intervjuade pedagogerna har olika lång erfarenhet av att arbeta inom 

förskolan, hur lång erfarenhet de har av att arbeta inom förskolan kommer jag 

att redogöra för i detta kapitel, jag kommer även redovisa vilken utbildning 

som pedagogerna har i grunden. Vidare har varken kön eller ålder någon 

betydelse i min studie. Jag har valt att kalla pedagogerna för Barnskötare 1, 

Barnskötare 2, Förskollärare 1, Förskollärare 2, Förskollärare 3 och 

Förskollärare 4. Jag har valt att benämna pedagogerna på detta sätt för att 

underlätta senare i resultatdelen av min studie (se sid. 20) 

Barnskötare 1.  

 

Den första barnskötaren jag intervjuade har arbetat till och från inom förskolan 

sedan 2002. Barnskötaren har även erfarenhet av att arbeta som elevassistent 

till barn i behov av särskilt stöd.  

 

Barnskötare 2. 

 

Den andra barnskötaren har arbetet inom förskolan i ungefär 28 år. 

Barnskötare nr 2 var även med och startade flyktingverksamheten på den ort 

jag besökte. Flyktingverksamheten startades upp 1987 då de första 

flyktingbarnen och familjerna kom till orten.  

 

Förskollärare 1. 

 

Den första förskolläraren som jag fick möjlighet att intervjua har arbetat inom 

förskolan sedan den 7 januari 2013. I grunden är förskollärare 1 lågstadielärare 

och har även undervisat som svenska 2 Lärare med både barn och vuxna.  
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Förskollärare 2. 

Förskollärare 2 har arbetet som förskollärare i 24 år. I hennes första arbete 

stötte hon på barn från Kurdistan och sedan 2012 har hon erfarenhet av att 

arbeta med barn som flytt från Somalia.  

Förskollärare 3. 

Förskollärare 3 har en finländsk utbildning (barnträdgårdsutbildning) och har 

arbetet som förskollärare i 20 år och har erfarenhet av att både arbeta inom 

Finland och Sverige.  

Förskollärare 4. 

Förskollärare 4 har arbetat som förskollärare sedan 1996.  

Analysens genomförande 

Jag valde att spela in alla intervjuer och därefter har jag valt att transkribera 

dem ordagrant i ett dokument på min dator. Genom att transkribera allt 

material hoppades jag på att kunna återspegla mina källor så bra som möjligt. 

Denscombe (2009) menar att intervjuaren bör göra en transkribering vid analys 

av en kvalitativ studie. När jag tids nog satt med allt mitt insamlade material 

försökte jag finna likheter och skillnader i pedagogernas sätt att se på 

nyanlända barn i förskolan.  Detta innebar även att jag var tvungen att granska 

texterna utifrån det syfte och de frågeställningar jag hade för studien. Jag fann 

det svårt att förkorta intervjuerna då jag var rädd att texten skulle bli fattig och 

innehållet skulle gå förlorat. Efter kategoriseringen av de återkommande 

mönstren som jag kunde finna började jag att bearbeta texten så att den blev 

läsvänlig och sammanhängande. Jag har valt att presentera intervjuerna i en 

löpande text där jag även har valt inslag av citat. Citaten är tagna direkt från 

intervjuerna.  

 

Slutligen har jag diskuterat analysen som har framkommit i min studie med en 

utgångspunkt i litteraturen. 

 

Etiska överväganden 

Inom all forskning det viktigt att ta hänsyn till de etiska principer som gäller 

för svensk forskning. Enligt Bryman (2011) är Informationskravet den första 

etiska principen som man måste ta hänsyn till. När jag kontaktade 

intervjupersonerna via telefon och senare vid besök var jag tydlig med att 

informera syftet med min studie, vilket är att ta reda på pedagoger erfarenhet 

av att arbeta med nyanlända barn i förskolan. Under besöket informerade jag 
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pedagogerna om att deras medverkan i studien är frivillig. Vid besöket i 

förskolan lämnade jag även mina kontaktuppgifter i form av telefonnummer 

och mail så att de kunde kontakta mig vid eventuella frågor eller om de ville 

avbryta sin medverkan i studien. Samtyckeskravet är den andra etiska principen 

att ta hänsyn till menar Bryman (2011). Eftersom jag upplyste pedagogerna om 

att deras medverkan är frivillig samt att jag lämnade mina kontaktuppgifter 

har jag även tagit hänsyn till samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet innebär 

enligt Bryman (2011) att de medverkandes personuppgifter ska betraktas som 

sekretess och behandlas under en stor konfidentialitet. I min studie innebär det 

att ingen obehörig kommer kunna ta del av originalmaterialet samt att de som 

medverkat har fiktiva namn. Det är svårt att utlova en hundraprocentig 

anonymitet då intervjuerna har gjorts på små orter och det finns en viss risk att 

de som läser kan avgöra vilka personer som medverkat. Däremot vill jag 

tillägga att målet är att minimera chansen till identifiering. Den fjärde och sista 

av de etiska principerna som man ska ta hänsyn till vid en kvalitativ forskning 

är Nyttjandekravet (Denscombe, 2009.s . 132). Jag kommer enbart att använda 

det insamlade materialet i undersökningssyfte. 

 

Metoddiskussion 

Jag anser att mitt tillvägagångssätt har varit positivt på det sättet att jag valde 

att inte använda mig av ett missiv i första hand. Givetvis var det tidskrävande 

att ringa till både förskolechefer och pedagoger för att få möjlighet till ett 

intervjutillfälle. Desto bättre fick jag svar samma dag som jag kontaktade 

pedagogerna och många var positiva till att jag ville att de skulle medverka i 

min studie. Jag använde missiv i ett fall då en av förskolecheferna ville 

använda det i samtalet med pedagogerna. Vid det tillfället tog det tre dagar 

innan jag fick svar om pedagoger som ville ställa upp i studien. Det som har 

varit mest tidskrävande har varit att boka datum för intervju och i många fall 

ville flera pedagoger boka intervju på samma datum. Detta var inte möjligt 

eftersom jag valde att intervjua pedagoger i olika kommuner, vilket dessutom 

innebar flera timmars resväg. Men till slut kom vi fram till bra lösningar. Jag 

fick efter en del ansträngningar kontakt med förskolor som tagit emot 

nyanlända flyktingbarn, vilket var en förutsättning för att kunna få ett bra 

resultat i denna studie. 

 

Jag fick möjligheten att intervjua fyra förskollärare och två barnskötare och jag 

har ingen relation till någon av intervjupersonerna. Detta gör det möjligt för 

andra att genomföra samma studie och eventuellt komma fram till liknande 

resultat, beroende på intervjupersonernas erfarenheter av ämnet. Däremot var 

nyanlända barn i förskolan ett relativt nytt fenomen för pedagogerna och om 

jag skulle utveckla studien hade jag även valt att intervjua pedagoger med 
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större erfarenhet för att få en större inblick i hur det generellt kan se ut i det 

pedagogiska arbetet med nyanlända flyktingbarn i förskolan. 

 

Under alla intervjutillfällen var det följande frågor som informanterna fann 

svårast att besvara. Jag blev tvungen att vidareutveckla dem under några 

intervjuer:  

 

 Har du som pedagog speciella krav eller förväntningar när det 

kommer till nyanlända barn?  

 Vad anser du är svårast i att möta dessa barn?  

 

Jag valde en kvalitativ metod till min studie och valde även att använda 

semistrukturerade intervjuer. Fördelen med att använda en semistrukturerad 

intervju samt att frågorna var relativt öppna är till exempel att 

intervjupersonerna får en större makt över intervjun. En annan fördel med att 

använda en semistrukturerad intervju med öppna frågor är enligt mig att 

intervjupersonerna får en större tillit till mig som intervjuare.  

Nackdelen är däremot att jag som intervjuare förlorar en del av intervjuns 

struktur och det är lätt att samtalet glider in på ämnen som ligger utanför 

själva syftet av studien. Oberoende av de svar jag fått från informanterna har 

jag ändå från min sida använt mig av de intervjufrågor (se bilaga 2) som varit 

utgångspunkten för intervjuerna. 
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 Resultat 
Syftet med studien är att tolka pedagogers erfarenheter av att arbeta med 

nyanlända flyktingbarn i förskolan för att få en uppfattning om vad 

mottagandet kan betyda för det pedagogiska arbetet. I resultatdelen kommer 

jag att redogöra för deras uppfattningar utifrån kategorier som arbetats fram 

ur intervjumaterialet. I analyseringen av mitt insamlade material har jag 

kommit fram till dessa kategorier: de nyanlända flyktingbarnens bakgrund, 

ankomsten till den svenska förskolan och de nyanlända barnens inskolning, 

utbildning och resurser i arbetet med nyanlända barn i förskolan samt när barn 

upplevt krig. Dessa kategorier har jag sedan delat upp i tematiseringar. 

 

De nyanlända barnens bakgrund  

Erfarenheter som handlar om den information som pedagogerna får om de 

nyanlända barnens bakgrund kommer tematiserats på följande sätt: 

 

 Bra information är innehållsrik information 

 Informationsprocessen utvecklas 

 Ibland uteblir informationen om de nyanlända flyktingbarnen 

 Förtroende mellan pedagogen och familjen 

Bra information är innehållsrik information 

Några av de pedagoger som jag intervjuade upplever att de får bra 

information om de nyanlända barnen och familjernas bakgrund. Den 

vanligaste informationen handlar om ifall de nyanlända barnen är kvot eller 

asylflyktingar. I en del fall fick pedagogerna information ifrån 

Integrationsenheten, vilket följande citat visar: 

Förskollärare 2: Integrationsenheten från kommunen informerade om att 

familjer skulle komma och när de skulle komma. Tillsammans fick vi 

möjlighet att boka in ett möte med tolk, integrationsenheten samt ett 

möte med familjerna och barnen som skulle börja på förskolan. Under 

mötets gång kunde vi informera om hur förskolan fungerar och vad 

som kommer att hända, som till exempel hur inskolningen kommer att 

gå till.  

Intervjuare: Vilken information fick ni under mötet med 

integrationsenheten? 

Förskollärare 2: Det vi vet är att inget av de barn som vi har på förskolan 

är född i det land som sina föräldrar ursprungligen kommer ifrån. 

Föräldrarna har bott i flyktingläger och en familj har varit gästarbetare i 
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Libyen. När det blev oroligheter där så flydde de till Tunisien där de 

bodde i flyktingläger under ett år. Alla de flyktingbarn som vi har här är 

kvotflyktingar och har fått permanent uppehållstillstånd. 

 

Informationsprocessen utvecklas 

Ytterligare en pedagog berättar om sina erfarenheter med 

informationsprocessen med familjerna och ser en utveckling sedan ett par år 

tillbaka:  

 

För två-tre år sedan hanterades det på ett annorlunda sätt. Då fick vi 

reda på under väldigt kort varsel att det skulle komma en grupp 

familjer till orten och att de hade barn som skulle placeras i förskolan. 

Då fick vi inte så mycket mer information än vilket land de kom ifrån, 

vad barnen hette samt hur gamla barnen var. Det var väldigt lite 

information förut. Nu under våren 2013 kom det en stor grupp somalier 

som kommunen tog emot under en hel vecka. Under den veckan fanns 

det en pedagog från respektive förskola tillgänglig för att träffa barnen 

som skulle tas emot. Under veckan fanns tillgång till tolk och då såg vi 

till att fixa allt pappersarbete, där ibland alla de kontaktuppgifter som vi 

måste ha tillgänglig om det skulle hända någonting. Vi tog reda på 

allmänna frågor som handlade om barnet. Det var positivt att vi hade 

möjlighet att göra det under denna vecka, annars har detta varit något 

som har tagit lång tid att ta reda på när vi har tagit emot barnen direkt 

på förskolan (Förskollärare 3). 

 

Ibland uteblir informationen om de nyanlända flyktingbarnen 

Även om många av de pedagoger som jag intervjuade upplever att de får bra 

information om de nyanlända barnen och deras familjer, finns det fall där 

informationen näst intill uteblir:  

 

Vi får väldigt lite information om barnens bakgrund. Vi har en blankett som de ska 

fylla i, men i många fall blir de inte ifyllda. Barnen kommer till Sverige av olika 

anledningar. Vi vet egentligen inte på vilka grunder barnen har kommit hit 

(Barnskötare 1).  

 

Förtroende mellan pedagogen och familjen 

Även om informationen är bra så önskar de flesta pedagogerna att det fanns 

mer information att få om de nyanlända barnen. Pedagogerna är även överens 

om att det är väldigt individuellt vad familjerna väljer att berätta och att det 

inte är pedagogernas uppdrag att rota i familjernas bakgrund om de själva inte 

vill berätta. Förskollärare nr 3 uttrycker det på följande sätt: 
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Det är väldigt individuellt om familjerna vill berätta om vad de har varit 

med om. Vissa berättar på en gång vad de har varit med om, men det är 

väldigt ovanligt. Andra berättar efter ett år eller två, i andra fall 

kommer det inte fram alls. Jag anser inte att det är vår sak att rota i det, 

däremot önskar vi få information om barnen har varit med om något så 

vi har möjlighet att bemöta barnen på bästa sätt och förstå barnet. 

Ibland har det hänt att vi får reda på saker i samma tid som barnet ska 

gå vidare till femårsgruppen. Då har vi känt att det förklarar ju allting. 

Det har även hänt att vi har rannsakat oss själva när väl föräldrarna 

berättar om vad barnen har varit med om. Vi har många gånger tänkt 

”vi som har gjort på detta sätt, undra hur barnet har känt sig när det har 

skett”. Mycket handlar om att bygga upp ett förtroende mellan 

föräldrarna och förskolan. Det kan ta upp emot tre terminer innan man 

känner ett förtroende för varandra (Förskollärare 3). 

 

Ankomsten till den svenska förskolan och de nyanlända 
flyktingbarnens inskolning 

Uppfattningar som handlar om ankomsten till den svenska förskolan och de 

nyanlända barnens inskolning kommer tematiseras på följande sätt: 

 

 Inskolningsprocessens olikheter 

 Kritik mot förskolans verksamhet 

 

Inskolningsprocessens olikheter 

Beslutet om att de nyanlända barnen skulle placeras i de berörda förskolorna 

kom med relativ kort varsel och inskolningen skulle ske på samma sätt som för 

de svensktalande barnen. En pedagog berättar om sina upplevelser av att ta 

emot nyanlända barn i förskolan:  
 

Barnskötare 1: Vi fick ett beslut i våras att vi skulle ta emot nyanlända 

barn med ganska kort varsel. Den information som vi har fått ifrån 

förskolechefen är att rutinerna ska gå till på samma sätt som för våra 

svenska barn. Det är meningen att familjerna ska ansöka om en 

förskoleplats som vi ska kunna behandla när det gäller inskolning. När 

barnen kom så sköttes det inte på detta sätt utan vi fick veta att det 

skulle komma ett antal nyanlända barn, att de skulle komma 

tillsammans och att det skulle vara en gemensam information för de 

berörda barnen och föräldrarna… 

Intervjuare: Hur många barn skolade ni in under samma tid? 

Barnskötare 1: Informationsmötet hölls den 14 maj (2013) och 

inskolningen hade vi den 27 maj (2013). Den 27 maj skolade vi in nio 
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barn samtidigt. Det blir svårt att få en relation till varje enskilt barn om 

de kommer många barn på samma gång. Det gäller även när det 

kommer till Svenska barn. Vi skulle aldrig göra så mot våra egna barn. 

Intervjuare: Hur såg inskolningen ut för de nyanlända barnen när de 

kom så många samtidigt? 

Barnskötare 1: Den första dagen var barnen här tillsammans med någon 

av sina föräldrar men den andra dagen lämnades de här ensamma. Det 

har även hänt att en vårdnadshavare har lämnat sitt barn på förskolan 

utan en ansökan om placering på förskolan, i detta fall fick vi in 

ansökan två veckor senare. När barnet kom till förskolan stod vi utan 

den viktigaste informationen om barnet och familjen. Detta innebar 

extra arbete för oss som pedagoger eftersom vi har ansvar för barnen 

och var då tvungna att ta reda på denna information på annat sätt. 

Intervjuare: Vilka förändringar skulle du vilja se skedde när det kommer 

till inskolningen för de nyanlända barnen? 

Barnskötare 1: Jag skulle önska att migrationsservice informerar om och 

hänvisar familjerna till vår förskola så vi har en möjlighet att hjälpa dem 

med ansökningsblanketten, som i sin tur leder till att vi som verksamhet 

kan anpassa oss och förbereda för en inskolning, men denna länk finns 

inte. Det känns som att de är i ett gränsland när de är här. Vi får ingen 

information utan vi får höra från annat håll, tillexempel från föräldrarna 

till barnen på vår avdelning.  

 

Pedagogen uttrycker en önskan om ett bättre samarbete mellan de olika 

aktörerna i arbetet med de nyanlända barnen. I detta fall uppfattas det som att 

pedagogerna har få möjligheter till att skapa ett positivt möte med de 

nyanlända barnen. Det framkommer även att det finns rutiner och riktlinjer 

som är utformade av förskolechefen, men att de inte följs och att det skapar en 

osäkerhet hos pedagogerna. Enligt förskolechefen ska en ansökan om 

placering i förskolan mottas innan barnet får placeras i förskolan men hur ska 

pedagogerna agera när de ges ett dubbelt budskap. Pedagogen uttrycker sin 

osäkerhet enligt följande:  

 

Hur ska vi göra när det kommer barn till förskolan utan en ansökan, 

egentligen skulle de ju inte få en placering, men ska vi som pedagoger 

bara ”mota bort dem” i dörren? Eller ska jag stå med öppna armar? Jag 

kan inte riktigt förstå varför det ska vara så svårt att få det att fungera.  

 

Pedagogerna framför olika beskrivningar av hur inskolningen inom förskolan 

kan gå till för de nyanlända flyktingbarnen. Besluten om att det ska placeras 

nyanlända flyktingbarn i förskolan verkar dock ha det gemensamma att det 

kommer med kort varsel. Det finns utformade rutiner för hur personal och 

förskolechefer önskar att processen skulle gå till, men som i många fall inte 
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följs. En av pedagogerna önskar att det sker en förändring och uttrycker sig på 

följande sätt: 

 
Jag kan inte riktigt förstå varför det ska vara så svårt att få det att 

fungera. Det är nytt för oss, men det är inte nytt för Sverige och det är 

inte nytt för Jämtland. Det måste ske en förändring och jag önskade att 

det fanns ett färdigt koncept om hur man skulle gå tillväga i denna 

situation. 

 

Kritik mot förskolans verksamhet 

Många föräldrar är kritiska mot att verksamheten förändras när nyanlända 

barn placeras i förskolan. Föräldrarnas oro riktar sig mot att pedagoger sänker 

nivån på verksamheten och att deras barn inte får den stimulans som de är 

berättigad. Föräldrar har även riktat en oro mot verksamheten om att de 

nyanlända barnen upptar allt för stor tid av pedagogerna. Förskollärare 4 

berättar om sina erfarenheter när det gäller kritik från föräldrar: 

 

Förskollärare 4: Det var en enkätundersökning ute i våras bland 

föräldrarna, där har man ju sett en del föräldrar som har skrivit att 

flyktingbarnen har upptagit mycket tid från de andra barnen och det 

kan man ju känna att så är det ju. Som till exempel har vi pratat i 

tvåords-meningar och det kanske man inte ska göra på en 

syskonavdelning. De barnen behöver ju språkutveckling åt det andra 

hållet. Det har man ju känt att det blir lite enklare samlingar och 

läsvilor. Man sänker nivån känner jag. Vi har diskuterat med 

specialpedagogen för att se vad hon anser att vi ska göra. Hon anser 

absolut inte att vi ska sänka nivån. Jag kände mig fortfarande osäker 

eftersom man även måste få med de barnen på något sätt. Jag är 

ansvarig för femåringarna och har verksamhet med dem varje torsdag. 

Efter jul var det tänkt att jag skulle börja med Bornholms-modellen och 

kapitelböcker och då skulle alla flyktingbarn komma och jag kände 

bara….shit. Vad gör vi nu? Det blev inte så mycket kapitelböcker, men 

Bornholm körde vi och det gick förhållandevis bra.  

Intervjuare: Hur tyckte specialpedagogen att ni skulle göra? 

Förskollärare 4: Hon sa att när nyanlända barn kommer in i skolan så tar 

ingen hänsyn till att de inte förstår språket…och det låter ju inte så 

optimalt heller kan man ju tycka. Samtidigt så får jag en tankeställare 

om att man kan sänka nivån en stund för att sedan höja den. Vi har 

diskuterat om vi ska sätta de nyanlända barnen i läsvilan för de mindre, 

men då blir det nästan inga i läsvilan för de äldre. Det är en sak om man 

får en eller två barn, men nu när vi har fyra eller fem barn utgör de en 

större del av gruppen.  
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Här framkommer det att förskolan har fått kritik som är befogad, samtidigt 

som pedagogerna har reflekterat över hur de bedriver sin verksamhet med 

barnen. Genom reflektion med arbetslaget och med specialpedagog har 

pedagogerna startat en tankeprocess om vilka förändringar som skulle vara 

möjliga och hur man ska göra för att alla ska få möjlighet till den stimulans 

som de är berättigad. Det framkommer även en osäkerhet om hur 

verksamheten bör se ut och vilken hänsyn man bör ta till de nyanlända barnen 

när de placeras i förskolan. Enligt specialpedagogen bör man inte sänka nivån 

av verksamheten i förskolan eftersom lärare inte tar hänsyn till barnen och 

deras språkskillnad senare när de hamnar i de högre klasserna.  

 

Utbildning och resurser i arbetet med nyanlända barn i 
förskolan 

Här kommer jag ta upp pedagogers uppfattningar om de anser sig ha rätt 

utbildning samt resurser i arbetet med nyanlända barn i förskolan. 

Uppfattningarna kommer att tematiseras på följande sätt: 

 

 Arbetet med de nyanlända flyktingbarnen liknar arbetet med barn i 

behov av stöd 

 Fortutbildning varierar mellan de intervjuade pedagogerna 

 

Arbetet med de nyanlända flyktingbarnen liknar arbetet med barn i 

behov av stöd 

Arbetet med nyanlända barn liknar arbetet med barn i behov av särskilt stöd 

menar de flesta av pedagogerna och pedagoger har en fördel om det finns en 

tidigare erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd eller med 

tecken som stöd. När de nyanlända barnen kommer in i den svenska förskolan 

har pedagogerna en erfarenhet av att pedagogerna och barnen inte kan 

kommunicera med varandra. I dagsläget upplever pedagogerna att de har 

möjlighet att ge de flesta barnen det som dom behöver, däremot känner många 

att de var oförberedda och oinformerade om hur de skulle göra när barnen 

placerades i förskolan och de flesta pedagoger har ingen utbildning när det 

gäller nyanlända barn i förskolan. Många menar att en stor hjälp på vägen vore 

att samtala med andra och utbyta varandras erfarenheter inom ämnet:  

Om man inte vet vad som kommer hända eller hur det kommer att 

funka så kan man inte ställa sig några frågor, men genom att man får 

samtala med andra kommer tankeprocessen att starta (Förskollärare 4) 

 

Här följer ett annat exempel:  
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Man kan aldrig få för mycket kunskap. Rikligt med information när de 

kommer är a och o. Vad har barnen varit med om och vad bör vi tänka 

på? (Barnskötare 2) 

 

Trots att många pedagoger efterfrågar en bredare utbildning i arbetet med 

nyanlända barn i förskolan känner en del pedagoger att de har erfarenheter 

som skulle kunna hjälpa övrig personal i arbetslaget, men att den övriga 

personalen inte är beredda att samarbeta eftersom inget är utsedd att handlade 

gruppen. Eftersom ingen är utsedd att handleda gruppen framkommer 

varierade åsikter vilket även bidrar till en orolighet och osämja i arbetslaget. 

Det finns även fall där pedagoger fått en utbildning som är användbar i arbetet 

med nyanlända barn men som inte används i praktiken: 

 

Jag anser att man har en fördel om man har en bakgrund eller erfarenheter av att 

arbete med barn i behov av särskilt stöd. Jag brukar använda bilder och tecken som 

stöd för att förstärka och göra det lättare för barnen att ta till sig orden. Även om 

övrig personal har gått utbildning med tecken som stöd så anser jag att de tyvärr 

inte använder det lika flitigt (Barnskötare 2). 

 

Fortutbildning varierar mellan de intervjuade pedagogerna 

Vissa pedagoger har blivit erbjuden mer utbildning än andra.  

 

Vi har fått en sorts utbildning där en del kommuner har gått ihop och 

där det skett en del sammankomster under året. De var inte innan de 

kom utan detta har skett senare. Vi har fått tagit del av erfarenheter och 

pratat med de som jobbar och väljer ut vilka som får komma till Sverige 

från flyktingläger. Vi har fått veta hur proceduren går till och att det 

finns vissa kriterier som de måste uppfylla för att få komma och senare 

få uppehållstillstånd. Det har varit väldigt intressant (Förskollärare nr 2). 

 

Ytterligare ett exempel: 

 

När vi hade barn som utåtagerande fick vi gå en kurs om kris och 

trauma. Några har även fått varit med i barnintroduktionsträffar. Det är 

ett projekt som avslutades med en bok. Den utbildningen är det som vi 

har fått. Det är inte mycket, men vi har fått reda på vem vi kan kontakta 

och vi har även ett samarbete med flyktingsamordnarna som tar emot 

familjerna på orten och har möjlighet att föra en dialog med dem, vid 

behov. Men någon direkt utbildning har vi inte fått (Förskollärare 3). 
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När barn upplevt krig 

Uppfattningar som handlar om erfarenheter av barn som upplevt krig kommer 

tematiseras på följande sätt: 

 

 Barn bearbetar traumatiska händelser på olika sätt 

 Ett svenskspråkigt barn eller ett nyanlänt barn spelar ingen roll, vi 

agerar lika. 

 Skilda erfarenheter att arbeta med barn som upplevt traumatiska 

händelser 

 När en extra resurs inte får sättas in blir det problematiskt 

 

Barn bearbetar traumatiska händelser på olika sätt 

Pedagogerna i min studie har mött barn som upplevt traumatiska händelser. 

Hur barnen bearbetar dessa händelser varierar från individ till individ. 

Pedagogerna har stött på barn som varit impulsiva och rymt, oroliga barn som 

haft svårigheter med ljud, barn som bearbetat sina traumatiska händelser 

genom lek, barn som bearbetat sina upplevelser genom teckningar, barn som 

varit aggressiva och utåtagerande mot de andra barnen i barngruppen, men 

det har även funnits de barn som varit försiktiga och tystlåtna. Många av 

pedagogerna menar att försiktiga och tystlåtna barn är svårare att hantera 

eftersom pedagogerna inte vet om det handlar om barnens personlighet eller 

om det är en följd av en traumatisk händelse. En del pedagoger har inte mött 

barn som upplevt traumatiska händelser och menar att det är svårt att svara på 

hur situationen skulle hanteras om en sådan situation skulle uppstå. Däremot 

är alla eniga om att det är viktigt att hantera situationen på bästa sätt, när och 

om det händer. Pedagogerna är även eniga om att det är viktigt att 

pedagogerna får bakgrundsinformation om det skulle komma ett barn till 

förskolan som har mycket med sig i bagaget. 

 

Ett svenskspråkigt barn eller ett nyanlänt barn spelar ingen roll, vi 

agerar lika. 

En av pedagogerna anser att de agerar lika när de uppmärksammar om ett 

barn inte mår bra eller har ett beteende som gör att de blir fundersamma, vare 

sig det är ett svenskspråkigt barn eller ett nyanlänt barn. En pedagog brukar 

vid första mötet fråga föräldrarna: 

 

Är det något som du som förälder anser att vi ska veta, som är viktigt 

för att vi ska kunna bemöta ditt barn på ett bra sätt”.  Då säger vissa 

föräldrar att ”mitt barn är rädd för flygplan” och vissa säger ”han/hon 
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är rädd för katter”, men om barnet har varit med om traumatiska 

händelser så kommer inte det upp i denna diskussion. Den erfarenheten 

har jag (Förskollärare 3). 

 

Skilda erfarenheter att arbeta med barn som upplevt traumatiska 

händelser 

Det framkommer att pedagogerna har skilda erfarenheter av att arbeta med 

nyanlända barn som upplevt traumatiska händelser och det råder en viss 

osäkerhet om hur arbetet skulle se ut med de nyanlända barnen om 

pedagogerna skulle upptäcka att ett barn mår dåligt eller har ett beteende som 

de är fundersamma över. Trots att det finns en osäkerhet bland pedagogerna 

finns det områden som pedagogerna fokuserar på i arbetet med att hjälpa 

nyanlända barn som upplevt traumatiska händelser. Alla pedagoger är eniga 

om att barnen måste känna en trygghet till pedagogerna och till de andra 

barnen i förskolan. Det är även viktigt att bygga upp en trygghet både till 

omvärlden och till sig själva. Pedagogerna delar även en uppfattning om att de 

nyanlända barnen, oavsett om de har upplevt en traumatisk händelse eller 

inte, är i behov av en lugn och harmonisk vuxen person. När situationerna väl 

uppstår är det först och främst familjen, förskolechefen och specialpedagogen 

som kontaktas och tillsammans kommer man fram till vilka åtgärder som bör 

göras i varje individuell situation: 

 

Jag har inte erfarenhet av flyktingbarn som varit traumatiserade och 

därför är det även svårt att svara på hur vi skulle hantera en sådan 

situation om den skulle uppstå. Jag tror att det är viktigt att hantera det 

på bästa sätt, när och om det händer. Jag tror en specialpedagog är det 

bästa hjälpmedlet om vi skulle behöva hjälp i framtiden (Förskollärare 2). 

 

Här är ett annat exempel: 

 

Vi haft barn som har varit väldigt aggressiv och agerat utåt mot de andra i 

barngruppen. Då har vi upplevt att vi har behövt hjälp för att barnet inte ska göra 

de andra illa. Då pratar man med sin specialpedagog och sin chef för att försöka 

komma fram till en plan för hur man ska göra (förskollärare 3). 

(Intervjuare): Visst är det så att man behöver föräldrarnas godkännande för att sätta 

in en extra resurs, brukar det vara okej för föräldrarna att ni hjälper deras barn? 

(Förskollärare 3) Ja, vi har inte haft, egentligen under alla de här åren så är det bara 

ett par gånger som vi ha behövt ta in en specialpedagog. 
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När en extra resurs inte får sättas in blir det problematiskt 

Trots att pedagoger och förskolechef vill de bästa för de nyanlända barnen är 

det inte alltid så enkelt. Vare sig det gäller svensktalande eller nyanlända barn 

behövs ett godkännande av föräldrarna för att kunna sätta in en extra resurs 

och det är inte alltid som förslaget godkänns av föräldrarna:  

 

Intervjuare: Har ni sett något barn som varit traumatiserat? 

Barnskötare 2: Ja. 

Intervjuare: Hur såg ni det? 

Barnskötare 2: Dels visste vi vad de hade varit med om…. 

Intervjuare: Kan du gå in lite mer på det? 

Barnskötare 2: Jag tror att det är sekretess. Men vi arbetade mycket med 

det här barnet och det är ju så i Sverige att vi behöver underskrift för att 

kunna jobba extra med resurser och där är det olika syn på barn. 

Föräldrarna till detta barn såg det som ett misslyckande. Vi hade ett 

samtal i våras om att vi ville sätta in en resurs på barnet så att vi kan 

hjälpa helt och hållet, hela tiden, men vi fick bakslag. NEJ, det inget fel 

på det här barnet. Så vi fick riva vår ansökan och det känns inte så roligt 

eftersom vi vet att det här barnet har kapacitet om man får sätta in rätt 

hjälp. 

Intervjuare: Vilken hjälp hade ni tänkt ge barnet? 

Barnskötare 2: Han behöver hjälp att förstå och någon som följer och 

visar, för det är ett otroligt tempo. Han rymmer och man måste vara på 

hela tiden och förklara. Om vi skulle sätta in någon så ville föräldrarna 

att det skulle vara någon ur familjen. Så de skulle ha full koll på vad 

man gjorde. Det hade hänt en del saker innan de kom hit. Så vi förstår ju 

att de vill ha insyn, men vi var tvungna att förklara att det inte funkar 

så. Vi kan inte ta in någon från familjen utan vi vill ha någon som både 

är för oss och för barnet. 

Intervjuare: Hade ni en önskan om att sätta in en specialpedagog? 

Barnskötare 2: Ja…eller. Så man har resurser att vara med barnet. 

Intervjuare: Så du menar att det inte spelar så stor roll vem personen är? 

Barnskötare 2: Nej, men att man kan släppa en från barngruppen som 

kan hjälpa till.  
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Sammanfattning av resultatet 
Det råder en variation i pedagogernas upplevelser om den information som de 

får om de nyanlända barnen samt familjernas bakgrund. Den vanligaste 

informationen handlar om ifall de nyanlända barnen är kvot- eller 

asylflyktingar. En del pedagoger upplever att de får bra information om de 

nyanlända barnen och deras familjer, men det finns fall där informationen näst 

intill uteblir. En pedagog har erfarenhet av att informationsblanketter inte fylls 

i av de nyanlända barnens vårdnadshavare och grunderna till varför barnen 

anlänt till Sverige och orten uteblir. Pedagogerna är även överens om att det är 

väldigt individuellt vad familjerna väljer att berätta och att det inte är 

pedagogernas uppdrag att rota i familjernas bakgrund om de själva inte vill 

berätta. 

 

Det framkommer genom pedagogerna att tiden för inskolningen i den svenska 

förskolan varierar allt mellan tre dagar upp till två veckor för de nyanlända 

barnen. Beslutet om att de nyanlända flyktingbarnen skulle placeras i de 

berörda förskolorna kom under relativt kort varsel och inskolningen skulle ske 

på samma sätt som för de svensktalande barnen. Det framkommer även att det 

finns rutiner och riktlinjer som är utformade av förskolechefen, men att de inte 

följs och att det skapar en osäkerhet hos pedagogerna. 

 

Många föräldrar är kritiska mot att verksamheten förändras när nyanlända 

barn placeras i förskolan. Föräldrarnas oro riktar sig mot att pedagoger sänker 

nivån på verksamheten och att deras barn inte får den stimulans som de är 

berättigad. Föräldrar har även riktat en oro mot verksamheten om att de 

nyanlända barnen upptar allt för stor tid av pedagogerna. Föräldrar har haft en 

oro om att de nyanlända flyktingbarnen upptagit mycket tid tillsammans med 

pedagogerna än vad de övriga barnen har möjlighet till. I vissa fall upplever 

även pedagogerna att föräldrarnas oro är berättigad och nivån på 

verksamheten har i vissa fall sänkts för att vara mer lämpad för de nyanlända 

flyktingbarnen.  

 

Arbetet med nyanlända flyktingbarn liknar arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd menar några av pedagogerna och att pedagoger har en fördel om 

det finns en tidigare erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd 

eller med tecken som stöd. När de nyanlända barnen kommer in i den svenska 

förskolan har pedagogerna en erfarenhet av att pedagogerna och barnen inte 

kan kommunicera med varandra.  
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I studien framkommer det att det finns pedagoger som har mött barn som 

upplevt traumatiska händelser. Hur barnen bearbetar dessa händelser varierar 

från individ till individ. Pedagogerna har stött på barn som varit impulsiva 

och rymt, oroliga barn som haft svårigheter med ljud, barn som bearbetat sina 

traumatiska händelser genom lek, barn som bearbetat genom teckningar, barn 

som varit aggressiva och utåtagerande mot de andra barnen i barngruppen, 

men det har även funnits de barn som varit försiktiga och tystlåtna. Många av 

pedagogerna menar att försiktiga och tystlåtna barn är svårare att hantera 

eftersom pedagogerna inte vet om det handlar om barnens personlighet. En 

del pedagoger har inte mött barn som upplevt traumatiska händelser och 

menar att det är svårt att svara på hur situationen skulle hanteras om en sådan 

situation skulle uppstå. Däremot är alla eniga om att det är viktigt att hantera 

situationen på bästa sätt, när och om det händer. Pedagogerna är även eniga 

om att det är viktigt att pedagogerna får bakgrundsinformation om det skulle 

komma ett barn till förskolan som har ”mycket i bagaget”. Alla pedagoger är 

eniga om att barnen måste känna en trygghet till pedagogerna och till de andra 

barnen i förskolan. Pedagogerna delar även en uppfattning om att de 

nyanlända barnen, oavsett om de har upplevt en traumatisk händelse eller 

inte, är i behov av en lugn och harmonisk vuxen person. När situationerna väl 

uppstår är det först och främst familjen, förskolechefen och specialpedagogen 

som kontaktas och tillsammans kommer man fram till vilka åtgärder som bör 

göras i varje individuell situation 
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 Diskussion 
I denna del kommer jag diskutera det resultat som framkommit i relation med 

den litteratur som jag tagit del av och som redovisats i litteraturgenomgången. 

Jag kommer använda mig av samma kategoriseringar som framkommer i 

resultatdelen av min studie (se sid.20). 

 

De nyanlända flyktingbarnens bakgrund  

När jag tolkar pedagogernas erfarenheter av vilken information som de får om 

barnens bakgrund vid inskolning ser jag både likheter och skillnader med den 

forskning som jag tog upp tidigare i litteraturgenomgången. I studien av 

Andersson (2010) nämns Västraskolan i Göteborg som tar emot bland annat 

papperslösa flyktingbarn. I studien framkommer det att skolan får en skriftlig 

rapport om barnets färdigheter och bakgrund, men även vilka 

släktförhållanden som det nyanlända flyktingbarnet har här i Sverige. I 

resultatdelen av min studie framkommer det att en pedagog har erfarenheter 

av att de som pedagoger får bristfällig information om barnets bakgrund står 

utan den viktigaste informationen om barnet. Däremot reflekterar jag över 

varför pedagogen står utan information om de nyanlända flyktingbarnen då 

Andersson (2010) nämner att migrationsverket har tillstånd att lämna ut 

uppgifter om bland annat barnets namn, medborgarskap/födelseland och 

hemspråk. En möjlighet är att det även i detta fall handlar om problem i 

samverkan och samordning, vilket framkommer i rapporten från Göteborgs 

stad (2001). 

Andersson (2010) hävdar att tjänstemän vid Migrationsverket informerar de 

nyanlända flyktingfamiljerna om den närmaste skolan redan vid 

inskrivningssamtalet. De menar även att det finns fler tillfällen där denna typ 

av information förmedlas, där ibland vid en tredagars introduktion. Däremot 

framför Tursunovic (2010) att det inte pratas om någon slags skolgång under 

introduktionsutbildningen för de nyanlända familjerna. De kommunala 

tjänstemännen anser att Migrationsverket bör informera om skolgången på 

informationsträffarna och därför medverkar ingen tjänsteman under 

introduktionsmöten för att informera om skolan. Detta liknas vid det som 

framkommer genom förskollärare 2 i resultatdelen av min studie (se sid.20). 

Förskollärare nr 2 (se sid. 20) berättade att de fått information från 

integrationsenheten om att nyanlända flyktingbarn skulle bosätta sig på orten 

och placeras i förskolan, därefter bokade pedagogerna in ett möte med 

familjerna och de nyanlända flyktingbarnen som skulle börja i förskolan. 
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Under detta möte informerades pedagogerna om hur deras 

förskoleverksamhet var organiserad och hur inskolningsprocessen skulle se ut. 

Om detta möte inte skett är det möjligt att både den nyanlända 

flyktingfamiljen och pedagogerna stått utan information om varandra, vilket är 

mycket möjligt om det vid inskrivningssamtalet saknas information från 

Migrationsverket. Det finns också risk för dessa familjer att gå miste om 

information om skolgången om ingen kommunal tjänsteman kan medverka 

under inskrivningssamtalet. Ytterligare en pedagog berättade att det skett en 

utveckling när det gäller den information som förskolan får om det nyanlända 

flyktingbarnen. Innan fick de inte någon noggrannare information om barnets 

bakgrund mer än vilket land de kom ifrån, vad barnen heter samt hur gamla 

barnen var. Men under våren 2013 skulle en stor grupp med somalier anlända 

till kommunen där jag gjort mina intervjuer. Kommunen och deras förskolor 

tog ett initiativ till att erbjuda de nyanlända familjerna en veckas information 

om förskolorna på orten. Det blev också ett tillfälle för pedagogerna att synas 

utåt och påbörja ett samarbete med familjerna. Man kan alltså här se att 

informationen från Migrationsverket ibland brister, men att kommunerna och 

förskolorna själva förebygger problem genom att arrangera ett möte för 

familjerna med kommunen och deras förskolor.  

 

De möten som pedagogerna bokade in med den nyanlända flyktingfamiljen 

och deras barn kan ses som en god yttre struktur enligt Elmeroth & Häge 

(2009). Elmeroth & Häge hävdar att en god yttre struktur innehåller ett 

välorganiserat mottagande av de nyanlända barnen där informationen som ges 

är välgenomtänkt eftersom det ger barnen en större möjlighet till att både 

psykiskt och fysiskt må bra.  

 

Pedagogerna är även överens om att det är väldigt individuellt vad familjerna 

väljer att berätta och att det inte är pedagogernas uppdrag att rota i familjernas 

bakgrund om de själva inte vill berätta.  

 

Raundalen och Schultz (2007) (Citerad i Elmeroth & Häge, 2009) har kommit 

fram till liknande resultat där familjer i vissa fall väljer att inte prata om det 

som skett, i många fall i tron om att de skyddar barnen. Almquist (2003) menar 

att föräldrarna i dessa situationer strävar efter att lugna sitt/sina barn men i 

traumatiska situationer som i samband med krig, vill de inte prata om 

händelsen då barnet är närvarande. Hon skriver även vidare att barnet lär sig 

att vara tyst om det som skett, allt för att inte göra sina föräldrar besvikna. På 

så sätt menar hon att barnets behov av att bearbeta sina känslor inte tillgodoses 

utan barnet blir lämnad ensam att bearbeta händelserna. Som pedagog och 
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vuxen handlar det om att visa en förståelse inför barnen menar Elmeroth & 

Häge (2009). De menar vidare att det handlar om att visa empati och en 

beredskap om att finnas till hands för barnet och lyssna, när barnet själv är 

redo och menar att signalen ”Jag finns här för dig” (Elmeroth & Häge, s.119).  

 

Szente, Hoot och Taylor (2006) framför i sin studie som är utförd i 

USA att det inte är tillåtet för varken skolpersonal eller rektorer 

att fråga de nyanlända barnen och familjerna om orsaken till 

familjens flykt. Det framkommer genom pedagogerna i min 

studie att det däremot i Sverige är tillåtet att fråga vad familjerna 

varit med om, men det är osäkert om man får något svar förrän 

familjerna känner förtroende för förskolan. 

 

Ankomsten till den svenska förskolan och de nyanlända 
barnens inskolning 

Pedagogerna framför olika erfarenhet av hur inskolningen inom förskolan kan 

gå till för de nyanlända flyktingbarnen samt att besluten om att det ska 

placeras nyanlända flyktingbarn i förskolan kommer under kort varsel. Det 

finns utformade rutiner för hur personal och förskolechefer önskar att 

processen skulle gå till, men som i många fall inte följs.  

Även myndigheterna för skolutveckling (2005) påtalar att det finns skillnader 

mellan olika kommuner och deras sätt att organisera utbildning för de 

nyanlända flyktingbarnen och föreslår där med att det borde finnas nationella 

riktlinjer för att kunna öka likvärdigheten i utbildningen som de nyanlända 

flyktingbarnen erbjuds. 

 

Beslutet om att de nyanlända barnen skulle placeras i de berörda förskolorna 

kom under relativt kort varsel och inskolningen skulle ske på samma sätt som 

för de svensktalande barnen. En pedagog berättar om sina upplevelser av att ta 

emot nyanlända barn i förskolan:  

 

Barnskötare 1: Vi fick ett beslut i våras att vi skulle ta emot nyanlända 

barn med ganska kort varsel. Den information som vi har fått ifrån 

förskolechefen är att rutinerna ska gå till på samma sätt som för våra 

svenska barn. Det är meningen att familjerna ska ansöka om en 

förskoleplats som vi ska kunna behandla när det gäller inskolning. När 

barnen kom så sköttes det inte på detta sätt utan vi fick veta att det 

skulle komma ett antal nyanlända barn, att de skulle komma 

tillsammans och att det skulle vara en gemensam information för de 

berörda barnen och föräldrarna… 

Intervjuare: Hur många barn skolade ni in under samma tid? 
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Barnskötare nr 1: Informationsmötet hölls den 14 maj med (2013) och 

inskolningen hade vi den 27 maj (2013). Den 27 maj skolade vi in nio 

barn samtidigt.  

Intervjuare: Hur såg inskolningen ut för de nyanlända barnen när de 

kom så många samtidigt? 

Barnskötare 1: Den första dagen var barnen här tillsammans med någon 

av sina föräldrar men den andra dagen lämnades de här ensamma. Det 

har även hänt att en vårdnadshavare har lämnat sitt barn på förskolan 

utan en ansökan om placering på förskolan, i detta fall fick vi in 

ansökan två veckor senare. När barnet kom till förskolan stod vi utan 

den viktigaste informationen om barnet och familjen. Detta innebar 

extra arbete för oss som pedagoger eftersom vi har ansvar för barnen 

och var då tvungna att ta reda på denna information på annat sätt. 

 

Det är här möjligt att de nyanlända flyktingbarnen på denna förskola, genom 

gruppinskolning, får en sämre inskolning än svensktalande barn eftersom de 

individuella behoven inte kan tillgodoses på samma sätt som vid vanliga 

inskolningar. Regeringen menar att det är önskvärt att de nyanlända 

flyktingbarnen placeras i skolan inom en månad efter att deras ansökan om 

asyl behandlats, de rekommenderar även att detta ska fungera i praktiken. Det 

är möjligt att det är där problematiken finns Förskolechefen sätter upp rutiner 

för hur han/hon vill att det ska se ut rent generellt och pedagogerna förlitar sig 

på att det ska fungera i praktiken. Det verkar vara en orealistisk beräkning att 

förskolan ska behandla placeringsansökningar enligt de vanliga rutinerna om 

de nyanlända flyktingbarnen ska beredas plats senast en månad efter 

asylansökan enligt regeringens önskemål. 

 

Förskollärare 4 (se sid. 24) har erfarenhet av att många föräldrar är kritiska mot 

att verksamheten förändras när nyanlända barn placeras i förskolan. 

Föräldrarnas oro riktar sig mot att pedagoger sänker nivån på verksamheten 

och att deras barn inte får den stimulans som de är berättigad. Föräldrar har 

även riktat en oro mot verksamheten om att de nyanlända barnen upptar allt 

för stor tid av pedagogerna. Blob (2004) och Jönsson (2007) anser att både 

skolledare och lärare har ett stort engagemang till de nyanlända 

flyktingbarnen men att deras engagemang inte räcker till för att de nyanlända 

barnen ska få en likvärdig utbildning som de övriga barnen, eftersom 

utbildningen inte blivit anpassad efter de nyanlända flyktingbarnens behov 

och förutsättningar. Däremot är det just detta som förskolan och pedagogerna 

har gjort på den förskolan jag besökte, de hade gjort ett försök att anpassa 

utbildningen efter de nyanlända flyktingbarnen så även de skulle få samma 

möjlighet till utbildning. De som däremot hände var att de fick kritik från 

andra barns föräldrar. Pedagogen upplevde att kritiken var befogad och de har 
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påbörjat en tankeprocess om vilka ändringar som bör göras i verksamheten för 

att både ta hänsyn till de nyanlända flyktingbarnen samtidigt som de inte får 

glömma bort de övriga barnen i barngruppen. 

 

Utbildning och resurser i arbetet med nyanlända barn i 
förskolan 

Arbetet med nyanlända barn liknar arbetet med barn i behov av särskilt stöd 

menar de flesta av pedagogerna och pedagoger har en fördel om det finns en 

tidigare erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd eller med 

teckenspråk som stöd. I dagsläget upplever pedagogerna att de har möjlighet 

att ge de flesta barnen det som de behöver, däremot känner många att de var 

oförberedda och oinformerade om hur de skulle göra när barnen placerades i 

förskolan och de flesta pedagoger har ingen utbildning när det gäller 

nyanlända barn i förskolan. Även Lahdenperä (2005) upptäckte att 

förskollärare i förskolan i många fall upplever att de har otillräckligt med 

utbildning för att de ska kunna undervisa nyanlända flyktingbarn. Därför 

menar Simeonsdotter (2002) att det bör vara en självklarhet att alla lärosäten 

undervisar sina lärarstudenter samt att de får möjlighet att praktisera i olika 

skolor som har erfarenhet och som även har nyanlända barn med 

flyktingbakgrund. Även i den amerikanska studien om flyktingbarns särskilda 

behov (Szente, Hoote, Taylor, 2006) framkommer det att ett flertal förskollärare 

känt sig både kunskapsmässigt och emotionellt oförberedda inför sitt möte 

med nyanlända flyktingbarn. Några av svårigheterna som pedagogerna 

upplever med att möta nyanlända flyktingbarn menar Lahdenperä (2008) kan 

bero på att vissa pedagoger ser barn med utländskt påbrå som någonting 

annorlunda och ibland ”skrämmande” och att pedagoger i många fall inte vet 

hur de ska agera och är oroliga för att handla fel.  

 

Vuxna inom förskolan kan ge de nyanlända flyktingbarnen en positiv framtid, 

men då krävs det även att pedagoger får den nödvändiga kunskapen som 

behövs, samt att det finns människor i omgivningen som pedagogerna kan 

dela erfarenhetsutbyten med (Elmeroth & Häge, 2009, s.107). Det är inte bara 

Elmeroth & Häge (2009) som menar att ett erfarenhetsutbyte med andra 

behövs för att få nödvändig kunskap om de nyanlända flyktingbarnen, även 

många pedagoger i min studie hävdar att en stor hjälp på vägen vore att 

samtala med andra och utbyta varandras erfarenheter inom ämnet: 

 

Om man inte vet vad som kommer hända eller hur det kommer att funka så kan 

man inte ställa sig några frågor, men genom att man får samtala med andra 

kommer tankeprocessen att starta (Förskollärare nr 4) 
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Här följer ett annat exempel:  

 

Man kan aldrig få för mycket kunskap. Rikligt med information när de kommer är 

a och o. Vad har barnen varit med om och vad bör vi tänka på (Barnskötare nr 2) 

 

När barn upplevt krig 

Pedagogerna i min studie har mött barn som upplevt traumatiska händelser. 

Hur barnen bearbetar dessa händelser varierar från individ till individ. 

Pedagogerna har stött på barn som varit impulsiva och rymt, oroliga barn som 

haft svårigheter med ljud, barn som bearbetat sina traumatiska händelser 

genom lek, barn som bearbetat genom teckningar, barn som varit aggressiva 

och utåtagerande mot de andra barnen i barngruppen, men det har även 

funnits de barn som varit försiktiga och tystlåtna. Många av pedagogerna 

menar att försiktiga och tystlåtna barn är svårare att hantera eftersom 

pedagogerna inte vet om det handlar om barnens personlighet eller är orsakat 

av traumatiska upplevelser. En del pedagoger har inte mött barn som upplevt 

traumatiska händelser och menar att det är svårt att svara på hur situationen 

skulle hanteras om en sådan situation skulle uppstå. Däremot är alla eniga om 

att det är viktigt att hantera situationen på bästa sätt, när och om det händer. 

Även Elmeroth & Häge (2009) anser att varje individ är unik och har sitt sätt 

att bearbeta en sorgeprocess, de menar att vissa flyktingar drabbas av psykisk 

och fysisk ohälsa, men det finns även de som går igenom traumatiska 

upplevelser utan att drabbas av bestående svårigheter. 

 

Det framkommer att pedagogerna har skilda erfarenheter av att arbeta med 

nyanlända barn som upplevt traumatiska händelser och det råder en viss 

osäkerhet om hur arbetet skulle se ut med de nyanlända barnen om 

pedagogerna skulle upptäcka att ett barn mår dåligt eller har ett beteende som 

de är fundersamma över. Trots att det finns en osäkerhet bland pedagogerna 

finns det saker som pedagogerna fokuserar på i arbetet med att hjälpa 

nyanlända barn som upplevt traumatiska händelser. Alla pedagoger är eniga 

om att barnen måste känna en trygghet till pedagogerna och till de andra 

barnen i förskolan. Det är även viktigt att bygga upp en trygghet både till 

omvärlden och till sig själva. Pedagogerna delar även en uppfattning om att de 

nyanlända barnen, oavsett om de har upplevt en traumatisk händelse eller 

inte, är i behov av en lugn och harmonisk vuxen person. Förskollärare 2 

berättar: 

 

Jag har inte erfarenhet av flyktingbarn som varit traumatiserade och 

därför är det även svårt att svara på hur vi skulle hantera en sådan 

situation om den skulle uppstå. Jag tror att det är viktigt att hantera det 
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på bästa sätt, när och om det händer. Jag tror en specialpedagog är det 

bästa hjälpmedlet om vi skulle behöva hjälp i framtiden (Förskollärare 2). 

 

Ett bra hjälpmedel för dessa pedagoger, oavsett om det är en situation som 

pågår eller som kommer att uppkomma i framtiden är STOP – modellen ett bra 

hjälpmedel att ta fasta på. Eftersom det ger strategier för att kunna möta de 

nyanlända flyktingbarnen med läkande processer (Gustafsson, Lindkvist, 

Nordenstam & Nordenström, 1987) (Citerad i Elmeroth & Häge, 2009, s. 115). 

STOP-modellen innebär bland annat att barn ska få en möjlighet till att sätta 

ord på sina upplevelser genom att berätta det som de en gång upplevt. Som 

pedagog handlar det många gånger om att visa en förståelse inför barnen 

menar Elmeroth & Häge (2009). De menar vidare att det handlar om att visa 

empati och en beredskap om att finnas till hands för barnet och lyssna, när 

barnet själv är redo och menar att signalen ”Jag finns här för dig” (Elmeroth & 

Häge, s.119). 

 

Avslutande reflektioner 

Min studie visar att arbetet med nyanlända flyktingbarn inom förskolan är 

fortfarande problematisk. Pedagoger anser att de får bristfällig information om 

de nyanlända flyktingbarnen innan de anländer till förskolan, men många 

anser att de har den kompetens som krävs i dagsläget i arbetet med de 

nyanlända flyktingbarnen, samtidigt som många uttrycker en önskan om en 

bredare utbildning inom området. De pedagoger som medverkade i min 

studie arbetar alla på mindre orter som alla nyligen tagit emot nyanlända 

flyktingbarn i förskolan. Det är därför viktigt att beakta att andra erfarenheter 

finns att finna inom större städer med mer erfarenheter av att ta emot 

nyanlända flyktingbarn samt inom förskolor som har flera års erfarenhet av 

nyanlända flyktingbarn inom förskolan. 

 

Jag har inte funnit någon bredare forskning om nyanlända flyktingbarn inom 

förskolan, dock har jag tagit upp några av dem i min studie i ett försök att 

uppnå syftet med studien. Eftersom forskningen än så länge är bristfällig inom 

förskolan är det svårt att uppnå ett färdigt koncept för alla förskolor om hur 

processen i arbetet med nyanlända flyktingbarn bör se ut. 

 

Förslag till vidare forskning 

För intresserade som vill nå en ännu mer fördjupad bild av hur det 

pedagogiska arbetet med nyanlända flyktingbarn i Sverige ser ut, vill jag ge 

två förslag: 
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Mitt ena förslag till vidare forskning är att göra en studie där de medverkande 

intervjupersonerna också förutom pedagoger utgörs av förskolechefer eller 

andra berörda aktörer. 

Mitt andra förslag är att göra en liknande studie som denna, där det görs en 

jämförelse mellan småorter/storstad eller förskolor med erfarenheter och 

förskolor med begränsad erfarenhet nyanlända flyktingbarn inom förskolan. 
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BILAGA 1:  Missiv 

Hej! 

Mitt namn är Malin Stensson och jag läser Lärarutbildningen vid 

Mittuniversitetet i Härnösand med inriktning mot förskolan. Jag läser nu min 

sista termin på lärarutbildningen och är därför är jag igång med att skriva mitt 

examensarbete om flyktingbarn i förskolan.  

Syftet med studien är att jag vill ta reda på pedagogers erfarenheter om att just 

arbeta med nyanlända inom förskolan. Min ambition är att försöka skapa en 

förståelse för hur arbetet kan se ut samt hur arbetet kan förbättras för barnens 

bästa. 

Jag har gjort en viss fördjupning genom tidigare forskning och litteratur inom 

ämnet, men jag vill även ta hjälp av dig som förskollärare genom en intervju. 

Därför önskar jag få tillåtelse att göra en personlig intervju tillsammans med 

dig. Under intervjun kommer jag ställa undersökande frågor angående din 

kunskap, utbildning och erfarenheter som kommer vara väldigt värdefullt för 

mitt examensarbete. Jag har förberett några intervjufrågor och hoppas att de 

kommer att öppna för en diskussion oss emellan. Intervjun tar troligtvis 

mellan 30-45 minuter och kanske mer, beroende på vår diskussion.  

Under intervjun tar jag givetvis hänsyn till de Vetenskapliga forskningsetiska 

principer som finns. Vilket innebär att du ställer upp frivilligt och du kan 

avbryta din medverkan i min studie när som helst. Din medverkan kommer att 

vara konfidentiellt samt att du kommer få ett fiktivt (påhittat namn), vilket 

även innebär att inga personuppgifter lämnas ut och informationen kommer 

inte kunna kopplas till varken dig som individ eller till er arbetsplats om ni 

inte godkänner den typen av användande. Resultatet av studien kommer 

enbart att användas i forskningsändamål. 

Om det dyker upp frågor under tiden kan ni alltid kontakt mig på antingen 

telefon eller E-post.  

Med vänliga Hälsningar: 

Malin Stensson  

Telefonummer:  

E-post: 



  

 

 

 BILAGA 2: Intervjufrågor  

  

 Hur länge har du arbetat som förskollärare/barnskötare?  

 

 Kan du berätta om dina erfarenheter av att arbeta med nyanlända barn 

 

 Vet du på vilka grunder de kommit hit? Känner du som pedagog att du 

har rätten till att fråga om orsaken till deras flykt? 

  

 Om du jämför arbetet med barn som är uppvuxen i Sverige och arbetet 

med nyanlända barn, märker du då någon skillnad, vad är skillnaden 

och vad beror det på? 

  

 Känner du som pedagog att du/ni som arbetslag har de resurser och 

kunskaper som behövs för att bemöta barns olika språk och 

kulturskillnader?  

  

 Vad lägger du fokus på i ditt arbete och vilka tankar har du kring 

detta? 

  

 Krävs det att man har en särskild utbildning för att ta emot nyanlända 

barn på ett pedagogiskt sätt, eller räcker den pedagogik som tillämpas 

för alla barn inom förskolan. Hur mycket kunskap har du fått med dig 

inom din utbildning för att kunna möta dessa barn?  

 

 Har ni en annorlunda inskolningsperiod för nyanlända barn, varför ser 

det ut så? 

 

 Har du som pedagog speciella krav eller förväntningar när det kommer 

till nyanlända barn?  

  

 Hur bemöter ni de barn som har varit med om traumatiserade 

upplevelser och hur brukar det visa sig på dessa barn? Arbetar ni på 

något speciellt sätt om ni skulle uppmärksamma detta? 

  

 Vad anser du är svårast i att möta dessa barn? 

  



  

 

 

 Har du någonting som du skulle vilja tillägga själv? 

 

 


