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1 Inledning och Bakgrund:

Söderköpings kommun är en gammal stad och den grundades redan 1210, då centrumet låg nere i 

Drothems kvarter. (pdf Söderköping under våra fötter) 

Idag anses kommunen vara en kustkommun och med Sankt Anna skärgård ger det en potentiell 

miljöfaktor, samtidigt som att pendla till Linköping och Norrköping är en fördel. 

(Söderköping 2016a) 

I kommunen bor det  idag 14  275 personer. (Söderköping 2016b)

I år kommer varje kommun i Sverige att få ta hand om flyktingar och man ska inte längre kunna 

neka dem en plats att bo i kommunen. Konflikten som finns i Mellanöstern/Syrien, Afghanistan och

länder i Afrika gör så att flera människor bestämmer sig för att fly sina egna länder.

De som arbetar inom kommunen måste se över sina resurser för att ta hand om flera nysvenskar 

som bosätter sig på orten. För att de som kommer till kommunen ska känna sig delaktiga i det nya 

landet är det viktigt att ha en stark social omsorg. 

Men det gäller också att det finns frivilliga organisationer som är villiga att hjälpa de nyanlända.

Mötesplatser som exempelvis Öppna förskolan kan hjälpa nyanlända föräldrar att komma ut i 

samhället. Fördelen med en sådan verksamhet är inte då enbart för vuxna, som har ett möjligt behov

att träffa andra föräldrar, utan också för barn. Barnen utvecklas också tillsammans, de lär känna 

andra barn, samspelet mellan dem blir bättre, barnen  lär sig ord och meningar genom sången och 

andra sätt att kommunicera än med språket. 

Sedan kan detta vara ett sätt att möta den svenska kulturen genom olika aktiviteter som firas 

tillsammans exempelvis julbord och Lucia.

Söderköping kommer 2016 att kunna ta mot ca 55 flyktingar, antalet beror bland annat på att det ska

finnas bostäder, förskoleplatser, skolor och undervisning i svenska för invandrare. Antalet beror 

också på Söderköpings befolknings storlek, arbetsmarknaden i kommunen och tidigare erfarenheter 

av flyktingar. (Bercu 2015a)



Dock finns det lite moment som kommunen måste lösa innan de nya medborgarna kommer.

Ett moment är  till exempel om vårdcentralen i kommunen kommer att läggas ner, majoriteten av 

partierna anser att det inte är lönsamt och att det har blivit en dyr börda för andra kommuner i 

Östergötland. (Klinga 2016)

Sedan är det svårt att kunna hitta bostäder till både ensamkommande barn och till familjer som inte 

har någonstans att bo. Söderköping försöker att upphandla platser på bostäder, tyvärr finns det inte 

så många lediga bostäder inom kommunen för det byggs inte i en takt som motsvarar det nya 

behovet. (Bercu 2015b)

Dock finns det en lösning i kommunen och det är ett förslag att bygga upp kuber till flyktingar att 

bo i, dock kan dessa byggnader bryta mot byggnadslagarna. Kuberna som byggs kommer möjligtvis

byggas på mark som inte är stor nog för kuberna. Det är svårt att få fram mark snabbt för att kunna 

bygga på något annat sätt anser kommunen. 

( Bercu 2015c)

1.1 Syfte:

Genom min C-uppsats vill jag belysa hur nyanlända familjer kan komma in i det svenska samhället 

och känna sig välkomna. Samtidigt kan jag genom uppsatsen visa fördelarna med att nyanlända 

kommer in och integreras i kommunen på ett positivt sätt. 

Söderköping kommer i år att få ta mot flera familjer med utländsk bakgrund och hela kommunen 

kan bidra till integrationen, vilket kan vara fördelaktigt för hela samhället. Den här uppsatsen 

fokuserar särskilt på integrationen av barnfamiljer i kommunen, och på Öppna förskolans 

verksamhet. 

1.2 Frågeställning:

Mina frågor är: 

Vad gör Söderköpings kommun för nyanlända?

Varför är det så få nyanlända familjer på Öppna förskolan i Söderköping?

 1.3 Metod:

Jag var ute på 3 observationer på den kommunala öppna förskolan som bedrivs av Söderköpings 



kommun. Sedan var jag på en observation på Duvan, en öppen förskola på Drothems 

församlingshem i Svenska kyrkan. Och jag var på 2 observationer på Öppna förskolan Arken, som

 bedrivs av Svenska kyrkan, medan lokalerna bedrivs av svenska missionsförsamlingen EFS. 

Efter mina observationer gjorde jag också intervjuer med pedagogerna, prästen och 

samverkanskontoret. Mina intervjuer tog mellan 20 min till 30 minuter.  

Mina nyckelinformanter som jag hade på öppna förskolorna var förskolepedagogerna och en präst. 

När det gäller mina nyckelinformanter på socialförvaltningen arbetade de mest med 

ensamkommande flyktingbarn inom kommunen. Jag valde intervjuer istället för enkäter, för enkäter

skrapar enbart på ytan. Sedan är det svårare att få ett djupare svar och följdfrågor vid enkäter. 

Enkäter kan vara bra om man ska få svar av många på en gång. 

För att kunna förstå hur Söderköping tar hand och hjälper nyanlända gjorde jag två intervjuer, en 

intervju med flyktingkoordinatorn och en intervju med enhetschefen för integration. Båda 

intervjuerna hölls på socialkontoret, som finns i samverkandeskontoret i Söderköping. 

Jag antecknade vad som sades under intervjuerna och renskrev materialet när jag var hemma.

Mina informanters namn på öppna förskolorna och prästen kommer inte stå med i min C-uppsats. 

Likaså  kommer informanterna på socialförvaltningen heta enhetschef och koordinatorn istället för 

namn. Detta gör jag för att skydda deras privatliv och karriär. (Bryman 2009, 448-449) 

Under alla mina intervjuer med mina informanter använde jag mig av kvalitativa frågor, dvs. frågor 

som är  flexibla. Sedan använde jag  mig av en semi strukturerad intervju, frågor som var breda och 

som ledde till att informanterna kunde svara fritt. Oftast gled dessa svar ut i andra frågor som inte 

hade som intervjufrågor. Jag hade några grundfrågor som var likadana till de båda öppna 

förskolorna och de på socialförvaltningen. Sedan specificerade jag mina frågor som ansågs passa till

öppna förskolan och till socialförvaltningen. (Bryman 2009, 301) 

Jag använde mig av en etnografisk forskningsmetod, dvs. jag var ute på observationer och skulle bli

en del i gruppen. Observationen jag bedrev var i en rätt öppen miljö, den offentliga. Alla får besöka 

och delta i miljön. Jag gick in som en dold etnograf, de enda som visste om min observation var de 



som arbetade med öppna förskolan. Inför deltagarna bedrev jag dolda observationer. Jag var dold 

för deltagarna i öppna förskolan för de inte skulle bli stela.  Jag ansåg att detta inte stred med några 

etiska problem. Jag intervjuade inte deltagarna, jag intervjuade förskolepedagogerna och dessa 

namn ger jag inte i min intervju. Sedan skriver jag inte vad deltagarna gör eller vad de säger, utan 

bekräftar enbart om det finns eller inte finns någon med utländsk bakgrund. ( Bryman 2009, 276-

282)

Jag gick in i gruppen och var en fullständig deltagare, jag var med på alla aktiviteter och var som en

i gruppen. (Bryman 2009, 286) 

Under mina observation var jag med vår yngsta son. Vi försökte vara med i de flesta aktiviteter som

de erbjöd. Jag ville delta istället för enbart sitta och anteckna så att föräldrar, barn och pedagoger 

inte skulle tycka att det var obekvämt att jag var där. 

När jag kom hem antecknade jag och skrev ner dagens aktiviteter. Jag bestämde mig innan att 

enbart fokusera mig på aktiviteterna och inte skriva om människorna som var där. Det enda jag 

antecknade var antal föräldrar och antal barn och om det fanns någon med utländsk bakgrund med.

När jag var färdig med mina observationer, intervjuade jag tre pedagoger, och en präst.

Sedan använde jag mig av böcker, internet och tidningar för att få fram en bakgrund till att förstå 

betydelsen av integration, utanförskap, och fördelen med lek och musik för barn.

Genom detta material ska jag kunna besvara min frågeställning.

1.4 Källmaterial:

Jag har använt mig av intervjuer, för att få en bred förståelse av hur integrationen och 

introduktionsprocessen ser ut i Söderköping. Likaså intervjuer med pedagogerna och prästerna för 

att få se deras syn på integration. När det gäller intervjun med socialkontoret berättade de mycket 

vad just de gjorde. När det gäller intervjun med pedagogerna berättade de om sin verksamhet och 

sedan var det deras egna uppfattningar om varför det inte var några nyanlända på Öppna förskolan. 

Detta material består av deras egna åsikter.

Jag försökte hålla mig neutral under mina observationer, jag försökte enbart skriva om aktiviteterna.



Sedan använde jag mig av böcker som handlade om barnens utveckling, utanförskap, och 

integration. Likaså använde jag mig av internet för att få information om de stater som flest  

människorna flyr ifrån. 

De böcker jag hade valt var inte direkt nya, utan några var upp till ca 10 år gamla. Det var svårt att 

hitta tryckt material med nyare årtal. Dessutom är flyktingsituationen i Sverige så ny, åtminstone i 

omfattning, att det ännu inte skrivits så mycket om situationen annat än i dagspress.  

Böckerna gällande barns utveckling var baserade på pedagogik. 

Böckerna som handlade om integration och utanförskap var det ofta skrivna av författare med 

utländsk bakgrund, annars var det författare som har mött flera med utländsk bakgrund i sitt arbete. 



2. Vad är integration?

"Integration, inom samhällsvetenskapen : process som leder till att skilda enheter förenas ; även 

resultatet av en sådan process" (NE, 2015)

Integration handlar om att anpassa sig till majoritetssamhälle som individen bor i, oftast handlar det 

om att flyktingar kommer till ett nytt samhälle och bosätter sig. När individen integreras i samhället 

handlar det om att bli i del i samhället och samtidigt ta vara på den kultur som individen hade innan.

För att en integration ska kunna fungera måste majoritetssamhället acceptera att det finns andra 

kulturer och andra religioner i landet. Som gammal och ny medborgare har vi båda samma 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter i samma land. I detta fall menas det att nya medborgare har

samma rättighet att söka arbete, få sjukvård och utbilda sig som resterande medborgarna i 

samhället.

Några som är kritiska till integration anser att den har misslyckats. De hävdar i vissa fall att 

invandrare eller flyktingar inte vill bli en det i det svenska samhället. Oftast så grundas 

uppfattningar som dessa på att diskriminering finns i samhället som gör att invandrare eller 

flyktingar inte har samma förutsättningar som andra medborgare och därför kan ha lägre 

levnadsstandard, vilket bidrar till deras utsatthet.

(Expo, 2015a)

Det finns fall där integration och assimilation försöker att likställas, men det är inte riktigt rätt. 

Assimilation handlar mer om att förändra sig, att förändra sig för att passa in i samhället. 

Genom detta tar den nya medborgaren upp den svenska kulturen och lämnar sin gamla kultur 

bakom sig. Detta användes sig Sverige med innan 1970-talet, att de nya medborgarna skulle bli 

svenskar. Efter 1975-talet blev det mer tal om jämlikhet och valfrihet mellan de nya medborgarna. 

I Sverige finns det ett parti som fortfarande bedriver en assimileringspolitik, Sverigedemokraterna, 

och deras mål är att Sverige ska bli som förr i tiden. 

(Expo, 2015b)



Vi medborgare som befinner oss i ett samhälle bildar vår egen kultur tillsammans, det kan vara vår 

religion eller exempelvis musiken vi lyssnar på. Kultur är något som hela tiden är i rörelse, den 

växer och förändrar sig ständigt med nya influenser. Mångkultur handlar om att olika kulturer möts 

i ett samhälle, och att en individ kan ha två kulturer. Individen behöver inte ge upp sin egen kultur 

för att ta del av en annan kultur. Kritiker säger att individens identitet kan ta skada om personen har 

två eller flera olika kulturer. Personen kan känna sig otrygg, menar de. Istället ser de människor som

kulturella stereotyper som inte kan förändras. (Expo, 2015c) 

Sverige har haft svårt att ta vara på de nya medborgarna i samhället. Oftast i de små städerna är det 

kommunen som bedriver SFI (Svenska för invandrare). I de större städerna finns det SFI för 

speciella arbetsgrupper, att de specificerar sig på yrket eller utbildningen de hade innan. 

De nya medborgarna som bor i ett litet samhälle kan få gå i grupper där vissa har akademisk 

utbildning men andra är mer eller mindre analfabeter. När det gäller att bilda organisationer och 

träffpunkter för de nya medborgarna har nya medborgare stött på problem. Det finns kommuner 

som inte har velat hjälpa till och då är det privata och ideella stiftelser som har gått in istället. Om 

kommunen har gått in har det oftast varit i projektform, och inte någon organisation som har skapats

för att vara permanent. För att organisationen ska kunna få ta del av kulturstöd måste de visa upp 

sin kultur genom exempelvis dansuppvisningar och eller laga mat. I detta fall kan organisationen få 

några tusen kronor. I några av fallen har nyanlända som bott ett tag i landet själva fått hjälpa andra 

nyanlända med exempelvis läxläsning. Detta sker oftast privat och de saknar finansiellt stöd med 

exempelvis bidrag till material. ( Hellström och Wallen 2001, 11-14)

Svenska myndigheter har i vissa fall varit ovilliga att hjälpa organisationer för integration. Om de 

nya medborgarna vill skapa en organisation har de i många fall inte fått någon statlig 

verksamhetsfinansiering. Statliga tjänstemän har i många fall en låg kunskap om andras kulturer 

och detta kan bidra till att inslussningen i samhället för de nya medborgarna blir svårt och lidande.

(Hellström och Wallen 2001, 11-14)

När det gäller integration av barnfamiljer bland nya svenskar är mötet med förskolepersonalen en av

de viktigaste bitarna. Ett bra samarbete mellan nya medborgare och förskolan ger en bra relation 

mellan personalen, föräldrarna och barnen. Många nya medborgare kan känna sig osäkra på det nya 

samhället. Ett exempel kan vara att på förskolan lämnas barnen bort till "okända personer", i 



ursprungslandet var det någon släkting eller familjemedlem som hjälte till. Det kan också handlar 

om att de flesta aktiviteter bland förskolepedagogerna och barnen sker på golvet i rummen snarare 

än på skolbänkar eller bord. Det dagliga mötena mellan svenskar och nya svenskar är viktigt, då det 

sker en ständigt pågående integrationsprocess. Genom förskolepersonalen möter de nya svenskarna 

samhället och de svenska värderingarna som finns. Likaså är de spontana/naturliga mötena mellan 

människor bra för att lära känna varandra, exempelvis då man väntar på bussen. Ett hinder kan vara 

språket, det är svårt att förstå varandra först. Men genom enbart några få ord och kroppsspråk kan 

man prata och förstå varandra. (Bozarslan, 2001, 9-42)

Om barnets förälder har ett annat förstahandsspråk och förskolepedagogen har ett annat kan det 

uppstå problem med kommunikationen. Likaså kan det användas ”skratt” och ansiktsuttryck för att 

förtydliga något som har varit bra eller dåligt. Oftast om pedagogen har svårt att kommunicera 

upprepar hen samma sak, för att barnets förälder ska uppfatta frågan och ge ett svar. I vissa fall kan 

kommunikation bli starkare om pedagogen använder gester i samtalet. Ibland använder pedagogen 

barnen som hjälpmedel för att kommunicera med föräldrarna, då är det barnet som vidarebefordrar 

informationen till föräldrarna. När pedagogen pratar exempelvis om hur barnets dag på förskolan 

har varit, så översätter barnet till föräldrarna och barnet säger vad föräldrarna svarar. (Björk Willen, 

Gruber och  Puskás, s 91-112)  

 Integration handlar om att alla vill vara delaktiga och att möta varandra genom kompromisser.

Det handlar om att göra integrationsprocessen mellan barnen så god som möjligt och att inte skylla 

ifrån sig om det blir problem. Barn som går på förskola lär känna andra kulturer och det ger dem en 

bättre förståelse av varandra, empatin förstärks mellan dem och de har lättare att acceptera olikheter.

Förskolepedagogerna ska kunna utgå ifrån barnets perspektiv, om det blir konflikter ska pedagogen 

kunna gå in i leken och styra upp den. Samtidigt utvecklas barn med varandra och de lär sig av 

varandra. Trygghet och goda relationer mellan barnen och personalen är viktig för barnets 

utvecklingsidentitet, för att känna sig älskad och bekräftad. (Bozarslan 2001, 9-42)



2.2 Vad är utanförskap och hur ska man motverka detta problem.

"Det är att inte (få) tillhöra viss gemenskap inom samhällslivet el. inom internationell politik" 

(Svensk ordbok och Svensk uppslagsbok)

Kulturkrockar eller kulturskillnader kan uppkomma när individen som har lärt sig en identitet 

hemifrån möter en annan kultur ute i samhället. För att motverka problemen att personer känner sig 

utanför behövs det resterande samhällets förståelse. Det är det enda sättet för att integration ska 

kunna fungera i samhället. 

Några hävdar också att ha två olika kulturer ger dessa människor en delad identitet. Den delade 

identitet uppstår om man inte får trygghet i vare sig den gamla eller den nya kulturen. Integrationen 

genom att vi lär oss av en annan kultur och de lär oss av vår kultur och vi möte på mitten. 

Kultur är något starkt och identitetsskapande så det är inte lätt att vända den ryggen. 

Då är det hjälp ifrån samhället det behövs för att inte kulturkockar och utanförskap kan frodas. 

När ungdomar med utländsk bakgrund blir dömda i domstol för ett allvarligt brott är det oftast 

ihopkopplat med en jobbig uppväxt. För dessa ungdomar är det viktigt att tidigt bryta deras negativa

bana och analysera hur de lever i samhället. Att dessa personer ska kunna hitta sin egen identitet för 

att undvika att bli fast i utanförskap i samhället. Oftast bottnar detta i att individen befinner sig i två 

världar, en värld hemma i familjen och en värld i samhället. Det är svårt för dessa personer att 

komma in i ett samhälle när de ofta blir marginaliserade och diskriminerade. Det är oftast pojkarna 

som blir dömda och får straff men det förekommer också att flickor blir dömda. (Ahmadi och 

Söderholm Carpelan 2003, 12-15)

I många fall pratas det om fördelarna med att vara två tvåspråkig och ha två kulturer. I stället för att 

ta vara på detta uppstår det ibland problem. Det är t ex i miljonprogramsområdena där skolan har 

begränsade resurser så att eleverna varken får hjälp med det svenska språket eller deras 

ursprungsspråk. Då är det lättare att komma efter i samhället, då man inte är stark i något av 

språken.(Ahmadhi och Sjögren 2003, 17-18)

För en nyanländ utländsk familj som bosätter i Sverige kan det uppstå konflikter mellan familjens 

gamla traditioner och den nya kulturen de möter. Innan i ursprungslandet kan det ha varit fadern i 



familjen som var tryggheten. De flesta länder som har medborgare som har flytt till Sverige har 

patriarkala familjestrukturer, d v s att det oftast är fadern i familjen som bestämmer. Det är han som 

är den som har kontakt med sin familj och det är han som har kontakten ute i samhället. 

Om det inte skulle finnas någon far i familjen p.g.a. av dödsfall så är det en annan manlig 

familjemedlem som tar över rollen som överhuvud för familjen. I patriarkala samhällen är det 

viktigast att det kommer födas söner i familjen, och det är den äldsta pojken som ska ta över efter 

sin far. I starkt patriarkala familjer ska flickorna vara hemma och sköta familjen, och de behöver 

inte utbilda sig. Om de skulle få en utbildning skulle maktbalansen i familjen rubbas. Om det skulle 

uppkomma problem inom familjen eller med andra familjer så löses problemet mellan de manliga 

överhuvudena i familjerna. När familjerna flyr till exempelvis Sverige kan det uppstå konflikter 

mellan den gamla kulturen och den nya kulturen de möter. De lämnar då ett land som de har minnen

ifrån, vänner och sin trygghet i och utsätter sig i månader på flykt, som skyddslösa och måste 

lämnas i händer på främlingar som "hjälper" de på flykt. (Ahmadi och Al-Baldawi 2003, 110-119)

När de kommer fram till det nya landet och om de bosätter sig länge i samhället börjar de antagligen

känna av kulturkrockar. Om familjen har barn börjar de i skolan, och där får barnen lära sig svenska

och möta andra barn med andra kulturella bakgrunder. När barnen försöker komma in i det svenska 

samhället, kan det uppstå problem mellan det nya och det gamla och mamman spelar ofta rollen 

som medlare mellan dem. Hon försöker både ha kontakt med barnen och vidarebefordra vad de 

säger till fadern. De vuxna blir beroende av barnen, de är de som kan språket och hjälper till med 

kontakten med omvärlden som exempelvis myndigheter och i sjukdomsärenden. Oftast är det 

kvinnan i familjen som är mest kontaktsökande av de vuxna. Hon ser att andra kvinnor är ute och är

sociala, träffar andra och umgås. Genom detta lär hon sig språket, och vågar sedan söka både 

utbildning och arbete. I några fall har det varit jobbigt för fadern i familjen, för hans status har blivit

svagare, det är inte han som är kontakt med omvärlden och det är inte enbart han som behöver 

arbeta. Fadern har försökt att hålla ihop familjen och behålla sin status med våld eller hot. Om man 

studerar ”lyckade” integrationsprocesser i Sverige är det bästa sättet att komma in i det svenska 

samhället och slippa utanförskapet att både mannen och kvinnan blir jämställda, båda har utbildning

och arbete. De kan ta vara på deras gamla traditioner och ta till sig nya traditioner. Att de träffar 

människor med olika kulturer, båda sina egna rötter, andra kulturer och den svenska kulturen. 

(Ahmadi och Al- Baldawi 2003, 122-126)



Många av människorna som har varit på flykt uppvisar tecken på stress och oro. Det kan förklaras 

av att de har förlorat den trygghet de kände innan. Det kan visas genom depressioner, ångest och 

sömnproblem. Med hjälp med kuratorer och psykologer kan personerna få hjälp att bearbeta sina 

trauman. (Ahmadi och Al-Baldawi 2003, 127)

Det kan hända att föräldrarna inte känner sig hemma i sitt nya land och tänker tillbaka på tiden 

innan de blev deprimerade. Dessa depressioner kan barnen också dras in i. För att familjen ska 

komma ur detta beteende är det bra med krissamtal, och att myndigheter, skola och 

fritidsverksamhet uppmärksammar detta, så att föräldrarna kan bearbeta sina minnen ifrån landet 

och möjliga katastrofer de har varit med om. Tillsammans med behöriga grupper och myndigheter 

kan de skapa en integrationsstrategi för att kunna bearbeta och slå hål på utanförskapet. 

(Ahmadi, Bravo och Lönnback 2003, 172-176)  

Gruppen kvinnor och flickor är det mest utsatta gruppen i en utländsk familj. När den patriarkala 

maktstrukturen är stark får kvinnor och flickor ofta lida. För att hålla ihop familjen i det nya landet 

kan hot och våld vara ett sätt för männen att få kontroll igen. De kvinnor och flickor som oftast blir 

lidande bor med sin familj är i miljonprogramsområdena, där de inte möter många svenskar och 

traditionerna förs vidare utan att andra reagerar. För dessa kvinnor och flickor är det svårt att söka 

sig till socialen, för oftast kommer socialen att kontakta hela familjen. Då är de rädda för att det blir 

ännu mer hot och våld i hemmet. (Ahmadi och Sjöblom 2003, 213 och 216)

Det är mest kvinnor och flickor som rymmer hemifrån för att slippa våld och hot från familjen. I 

många fall har myndigheter ansett att det bästa har varit återföreningssamtal, att flickan/kvinnan , 

myndigheter och föräldrarna har haft samtal tillsammans. På sistone har myndigheterna insett att 

samtalen också kan stjälpa, genom att samtalen är ett sätt att få kvinnan/flickan flytta hem till 

familjen igen. Då har det framkommit att det har uppkommit mer våld och ännu mer tragik, istället 

ska kvinnan få hjälpa att "fly" från familjen. (Ahmadi och Sjöblom 2003, 221)



3 Barns utvecklingsprocess genom lek. 

Utvecklingen genom lek anser jag är en viktig del inom barnets lärande. 

Det finns olika fördelar medlek, leken kan ge verktyg för att utvecklas genom att ta andras roller. 

Leken  kan användas för barn som har svårt med exempelvis med kommunikationen och då kan  

leken ersätta språket. Det är genom leken som vi får reda på vad barnet igentligen vill säga.  

När barnet blir så stort att det leker två och två eller flera är det ett samspel och barnet lär sig då 

socialisera med andra barn. 

Detta kan vara bra med andra barn ifrån andra kulturer, barn lär sig och anpassar sig snabbare vid 

nya situationer. Med leken så kommer det nyanlända barnet få en fördel med utvecklingen och 

bygga ett försprång med det svenska språket. 

Lek bland barn är ett sätt att lära sig och på förskolan används det två sätt att leka: Ena delen som är

fri lek, det är då barnen leker med vad de vill. Sedan finns det pedagogisk lek och det är lek som är 

mer planerad ifrån pedagogerna. Barn leker lekar utifrån sin utveckling, och barn som är små leker 

oftast parallellekar, de sitter och leker bredvid varandra. Ju äldre barnen blir desto mer fantasi och 

rollekar används mellan varandra. Med barn som leker uppstår det ibland konflikter och det handlar 

oftast om att inte de kan förstå varandra. Barn som inte talar samma språk eller har en begränsad 

språkkunskap är mer utåtagerande och använder kroppen istället, exempelvis slag och knuffar. Om 

inte barn kan prata med varandra, då använder de gester och olika ljud för att förstå och förklara 

händelser mellan varandra. Ibland när det uppstår problem är det bra om en förskolepedagog hjälper

till och medlar mellan barnen. Aktiviteter som bygga med pärlplattor, rita/måla gynnar barnens 

utveckling lika mycket som sången. Dessa lekar är både parallella och sociala. Kroppsspråket är ett 

viktigt redskap för att kunna leka med andra barn, om kroppsspråket bland barnen är tydligt, är det 

lättare att avläsa barnets tankar och vilja. Barn som inte har samma första språk kan klara att leka 

med varandra genom att visa upp gester och kroppsspråk. (Puskas mfl , s 71-89)

Samspelet mellan barn börjar i åldern 1 1/2  till 3 år, och då är det låtsaslekar som utvecklas, att 

låtsas olika händelser. Barnen imiterar varandra och de som inte pratar använder sig av ickeverbala 

lekar. Detta gör så att barnets utvecklingsprocess förstärks genom imitation. (Michélsen 2005, 31)



Barnets utveckling kan delas in i två delar; den primära och sekundära utvecklingsprocessen. Den 

primära utvecklingsprocessen sker i familjen, och den sekundära utvecklingsprocessen sker utanför 

familjen exempelvis bland vänner och i förskolan. För att barnet ska utvecklas ska den primära stå 

till grund för att den sekundära utveckling ska fungera. (Michélsen 2005, 39-40)

Bland de yngre barnen varar samspelet i några sekunder upp till någon minut. Ju äldre barnet är 

desto längre tid kan barnet samspela med andra. Barnet kan vara delaktigt mitt i själva leken eller 

stå vid sidan av och titta in i leken. Barnens lek kan delas in i kroppslek där stora rörelser används 

ex hoppa och springa, och leksaker; då samlas barnen runt en leksak. Under de stora kroppslekarna 

är det vanligt med att både pojkar och flickor är med och många barn. När det gäller lekar med 

leksaker så är det oftast två och två och oftast så att flickor leker med flickor och pojkar med pojkar.

(Michlesén 2003, 62-64) Barn använder sig av kroppsspråk, gester, höga rop och kroppsrörelse för 

att komma närmre andra barn. Barn är oftast kontaktsökande och vill göra något med andra barn. 

Barnet utvecklas också när de leker med andra barn, det ger ett utbyte som gör att barnet får 

kunskap och växer. (Michélsen 2003,  121-127)

Lekar gör så att barnets språk utvecklas och den sociala situationen blir bättre för barnet. Barnets 

återkoppling av språket ger både en bättre social situation och interaktion mellan dem själva och 

andra. Imitationen som sker i barnens lek tolkas och översätts bland de andra barnen i leken. Den 

sociala aktiviteten mellan barnen gör så att barnet utvecklas i sitt tänkande. (Löfdahl 2004, 13-16)

Lek ökar barnets kognitiva förmåga, genom att gå ifrån ensamlek till den sociala leken med andra 

barn. Barnen i gruppen utvecklar tillsammans i sin lekkultur under lek och dramat. Rollekar, 

fantasilek och dramalekar öka barns utveckling. Förr i tiden såg forskarna enbart enskilda delar i 

leken, men nu ser forskarna leken i ett större sammanhang där alla delar är viktiga. Rollekarna som 

exempelvis leka mamma, pappa ökar barns kunskap och främjar deras lärande. ( Löfdahl 2004, 33-

40) Pedagogerna kan också gå in och skapa konfliktlösning genom lekar, i de lekarna få barnen 

behandla olika teman i leken. Barnen får ta olika roller och lösa en påhittad konflikt för att öva sig 

inför liknande situationer. (Löfdahl 2004, 44)



3. 1 Sångstundernas fördelar för utveckling.

Sången och själva sångstunden anser jag var ett annan del som är viktig att ta upp inom att stärka 

integrationsprocessen och barnets egna utveckling. 

Barnsången har fördelen med att den har en  rätt lätt rytm som hjärnan tar upp snabbt och vi lär oss 

orden eller texten i sången snabbt. 

Sången har fördelen med att de kräver inte så stor koncentration som en bok, små barn anser det är 

rätt jobbigt att sitta still och enbart lyssna och inte riktigt delta. 

En annan fördel med  sången är att deltagarna sitter på golvet och då är det lättare med det sociala 

samspelet mellan varandra. 

Det är lättare att knyta kontakter och lättare med ögonkontakt när alla sitter på golvet och den 

personliga barriären har sänkts.

Sjunga med barnen ger pedagogerna ett sätt för barnen att använda hela sin kropp. Barnen har 

lättare att bearbeta kunskap om de är med och formar händelsen. Att utföra någon händelse mer 

praktiskt ger barnet en djupare kunskap än att  enbart få information tilldelad dem. Som exempel 

kan pedagogen använda sig av verktyg för inlärningssyfte som exempelvis en trumma, och 

pedagogen kan använda trumman när barnen ska lära sig matematik (dunka antalet slag) och att 

spela med inom sångstunden. Sången kan också göra att barnets språk blir bättre och att barnen 

vågar vara mer sociala inför andra barn. (Lärarnas Nyheter , 2016)



4. Länderna 

I Söderköping fanns det totalt 19 nya medborgare år 2015 och då är ensamkommande flyktingbarn 

också inräknande. De flesta som kommer till Sverige är ifrån Syrien, Eritrea och personer som är 

statslösa



5. Teorier 

5.1 Symbolisk interaktionismen:

Den symboliska interaktionismen är  grunden för att  barnets utveckling ska kunna fungera och ge  

viss fördel med att socialiseras i  ett samhälle.  

Symbolisk interaktionism handlar om att människan är en social varelse och vi är sociala objekt. 

 Samhället som vi bor i är inte skapat permanent utan att vi formar och utvecklar samhället 

kontinuerligt.  Vi är sociala varelser som bidrar till vårt egna utveckling. Genom att vi möter andra 

människor skapas det en samspelsprocess mellan oss. Vi människor  utbyter kunskap och då 

uppkommer  interaktion och den gör så att vårt sociala livsrum ökar.

För att utveckla vår sociala process behöver vi ett språk, för att kommunicera med, det är språket 

som gör oss till sociala varelser. 

 Kommunikation genom språket  med andra bidrar till att ”jaget” utvecklas hos människan .

(Månsson och Berg 2007, 151-167)

Den sociala organisationen är en pågående process som ger oss nya situationer och vi lär oss att 

skapa lämpliga strategier som vi människor kan använda i samhället med varandra.

(Layton 1999, 133) 

För att en symbolisk interaktion skall bli av behövs det flera människor  med ”jaget”. 

Tillsammans går människorna ihop och bildar en grupp. Dessa grupper har skapats genom en 

reaktion på en specifik händelse. Och när människorna samspelar har de skapat ett kollektiv som 

kan sträva mot samma mål. Som ordet samtala betyder, tillsammans talar man. 

”Jaget” kan enbart skapas av tänkande varelser.

När det sker interaktion i gruppen, utvecklas en process bland deltagarna. När flera människor går i 

hop och samtalar om en specifika händelser kan flera delta med sina egna tolkningar. Och genom de

olika tolkningarna  ifrån andra deltagare utvecklas det egna ”jaget”. 

Under en interaktion mellan deltagarna är det ingen av dem som vet som kommer att ske, samtalet 

är något oförutsägbart. 

(Månsson och Berg 2007, 151-167)När barnet är litet skapas identiteten genom kategorisering.

Den första kategoriseringen för barnen kan vara att dela upp mamma och pappa i familjen. 

Mamma ser ut på ett speciellt sätt, och en pappa ser ut på ett annat sätt. 



Det finns olika utseende attributer hos en mamma och en pappa, som barn lär sig se skillnad på. 

Genom denna reflektion utgår barnet ifrån att alla flickor kallas för mammor och att alla pojkar 

kallas för pappor. Då är det atttributerna som avgör uppfattningen på man och kvinna.

Nästa utvecklingssteg interaktionen  är det när barnet utvecklar ett språk och kan kommunicera med

andra. 

För att barnet ska få ett språk behövs det minst två  deltagare i samtalet, en mottagare som är barnet 

och en sändare som är en annan person. I detta stimuli börjar barnet sin språkutveckling. 

Barn som enbart kommunicerar med en enda vuxen eller enbart en  enda människa kan inte skapa 

en full interaktions processen.  Det bästa sättet  för att ett barn ska utveckla ”jaget” är att det finnas 

flera sändare. 

När barnets språk  har utvecklas kan barnet nå lekstadiet och sedan kan barnet gå in i spelstadiet där

barnet använder sig av samspel med andra barn. Dvs i lekstadiet leker ofta barnet med sig själv och 

i spelstadiet leker barnet tillsammans med andra och lär sig av varandra. 

(Månsson och Berg 2007, 151-167)

Likaså  beskrivs  klassificering och kategorisering i social antropologin som något vi människor 

”gör”. Vi klassificerar upp vårt samhälle och kategoriserar det i olika grupper för att lättare förstå . 

Klassificering kan skiljas mellan olika människor, dock har människorna i en viss grupp ungefär 

likadana kategoriseringar på händelser. 

Barnet kategoriserar samhället som jag skrev om innan i texten. En pappa och en mamma skiljer sig

åt i utseende och specifika drag.  När barnet ser en flicka  eller en pojke kopplas det automatiskt i 

hjärnan och barnet säger mamma eller pappa. Sedan utvecklas barnet med sin klassificering och 

lägger in mer och mer i sina kategorier som barnet uppfattar i sin omvärld. 

När barnet möter andra människor som inte delar samma kategorisering  sker det alltid en 

utvecklings process 

(Hendry 2008,  20-21)   

 

5.2 Social interaktion:

Vi kan dela in sociala interaktionen i två grupper, den första är primärgruppen, och där befinner sig 

familjen och nära vänner. Där sker det oftast en kommunikationen ansikte mot ansikte, dvs. 

mottagare och sändare. Det är i den primära gruppen där personen får sina grundläggande 



uppfattningar och känslor som utvecklar ”jaget” 

I den sekundära gruppen är det kommunikation som sker på exempelvis på en arbetsplats. Genom 

att det är många människor så är det inte ansikte mot ansikte kommunikation som är dominerande 

utan nå den stora massan med information.

(Trost och Levin 2008, 86-88) 

För att den sociala interaktionen mellan människor skall kunna fungera, är det viktigt att deltagarna 

ska kunna ta varandras roller och kunna sätta sig in i varandras situationer..

(Trost och Levin 2008, 105) 

Den sociala interaktionen består av den vardagliga kommunikationen, den vi möter varje dag. Det 

kan vara genom kommunikation via talandet och skrivandet med andra personer. Men också handlar

det om kommunikationen som vi använder för oss själva när vi tänker. (Trost och Levin 2008, 97-

98)

En annan del inom social interaktion  är  socialisationsprocessen,  en process för som gör oss mer 

sociala. Hur vi ska veta hur vi ska bete oss i olika situationer mot andra som vi träffar och 

socialiserar oss med. ( Trost och Levin 2008, 9-11)



6. Familjecentralen i Söderköping.

Familjecentralen ligger i samma hus som Söderköpings vårdcentral med en egen ingång och en liten

inhägnad lekplats innan man kommer in. Innanför dörren möts besökarna av en hall där man hänger

av sig ytterkläder och ställer av sig skorna. Lite längre in i hallen finns det toaletter och skötrum. 

Mellan ytterrum och aktivitetsrummet finns det en grind och besökarna kan se in i aktivitetsrummet 

genom fönster. Inne i aktivitetsrummet finns det ett öppet kök, flera matbord som står i rader och 

stolar. Lite längre bort finns aktivitetsbord där besökarna kan leka med lera eller måla. Sedan finns 

det en lekavdelning. I ett rum intill finns det ett vilorum.

På avdelningen arbetar två förskolepedagoger, de arbetar ca 60% var. En av förskolepedagogerna 

arbetar också på en annan förskola inom kommunen. Varje tisdag anordnas det olika aktiviteter, och

oftast brukar det vara många föräldrar som kommer med sina barn. Annars finns det aktiviteter som 

barnsång, massage och kurser som hjärt- och lungräddning som föräldralediga kan delta i.

När det närmar sig större högtider som jul och påsk firas det med gemensam mat, som lagas 

tillsammans i köket. Sedan brukar det vara terminsavslutningar med lite extra firanden. Barnen kan 

också sitta själva och pyssla med lera, måla eller bygga med pärlor vid pysselborden. 

Familjecentralen har öppet 8-17, men inte alltid med personal.  Familjecentralen har också 

Barnavårdscentralen (BVC) och familjeteamet i samma hus. Det är öppet måndag till fredag, dock 

kan de ha stängt på lov och helgdagar. 

Besökarna är oftast de yngsta barnen och deras föräldrar, men det finns också barn som kommer när

det är lediga från sin vanliga förskola. De föräldrar som kommer är oftast föräldralediga som har 

små barn som inte har börjar i förskolan ännu, och äldre syskon till yngre barn som ännu inte börjar 

på förskola. Antalet besökare kan variera, ena dagen kan det vara fullt och andra dagar är det få 

barn.

Familjecentralen startade mars 2011 i Söderköping, och de består av pedagoger, Region Öst (f d 

landstinget), BVC och MVC (Mödravårdscentralen). Familjecentralen syftade till att samordna 

skyddet och minska riskfaktorerna bland barnfamiljerna, särskilt inom hälsoområdet. Tillsammans 



ska de kunna ge stöd, råd och insatser i familjer där det behövs. 

6. 1a Observation 1, Familjecentralen 

Den första observationen var på en tisdag. Klockan 9 öppnar de, efter denna tid droppade det in 

besökare. Kl 10 var det sång, men innan sången och under hela tiden kunde besökarna förse sig med

fika. För att få fika får besökarna skriva upp sig i en bok, och anteckna hur mycket pengar man har 

lagt. Sedan får besökarna fika upp den summan. När det är sångstund sitter alla på golvet i en cirkel 

på sittkuddar. Det är en vagn som körs runt med tygpåsar. I tygpåsarna är det någon leksak, och man

sjunger om den leksak som plockas upp. Oftast är det ett gosedjur i tygpåsen. Under sången så 

förstärks sången med teckenspråk. Denna dag var det enbart 4 barn på sången, så barnen fick ”dra” 

ett gosedjur två gånger vardera. Det var två pappor, en med en yngre flicka och en med en yngre 

pojke, en mamma med en yngre flicka och jag med en yngre pojke. 

Efter sången var det skapande med lera, och det kom en kvinna från kulturskolan som pratade och 

visade upp en lerfigur. Sedan fick man själv passa på att pyssla med lera och göra egna konstverk. 

Till lerpysslet kom det tre till föräldralediga mammor med yngre barn. Denna gång var det flera 

yngre barn, så det var föräldrarna som pysslade istället och barnen lekte med leksaker på golvet. 

När lerpysslet var färdigt värmde några föräldrar upp mat sina barn. För en symbolisk summa kan 

besökarna köpa pannkakor till barnen. Efter maten och efter pysslet gick de flesta hem och då var 

klockan runt 11.30.  Denna dag var det ingen med utländsk bakgrund på öppna förskolan. 

Mina reflektioner under första observationen: 

Det är trevligt att de bjuder in olika personer som inte direkt är knutna till öppna förskolan. 

Genom att de bjuder in olika personer förmedlas kunskap om annat, som kanske inte personalen på 

öppna förskolan har. Kvinnan som visade pysslet jobbar på kulturskolan och de ansvarar för all 

estetisk verksamhet för barn inom Söderköpings kommun.  

Samtidigt verkar det mest vara mammor som vill delta i aktiviteterna, inte männen så mycket. 

Det är mest mammorna som pysslade och sjöng, papporna var inte med på pysslet men de satt i 

ringen vid sången. 



 6. 1b  Observation 2, Familjecentralen

Jag kom dit strax innan sången. Vi satte oss på kuddar på golvet i en cirkel och en av 

förskolepedagogerna hade gjort ark med julsånger. När vi hade sjungit klart sångerna så gick vi över

till vagnen med påsarna. Varje barn fick plocka en påse i vagnen efter sin tur, och i påsen låg det 

föremål. För varje föremål som togs upp sjöngs det sånger till föremålet, och texten förstärktes av 

teckenspråk. Efter sången var det pyssel, och en kvinna ifrån kommunens kulturskola visade 

julpyssel. Denna gång var uppgiften att skapa magneter till frysen eller göra egna broscher. Det var 

ett äldre barn som var med på pysslet.  De flesta var föräldrar där hade yngre barn . De yngre barnen

satt mest och lekte på golvet med leksaker. Innan lunch började de flesta gå hem, men några 

stannade kvar för att äta lunch innan hemgång. Idag var det två pappor med var sitt barn, fyra 

mammor inklusive mig själv, en mamma med två barn i äldre ålder, ytterligare en mamma med en 

bebis, en mamma med två barn och barnens mormor.

En farmor kom med sitt barnbarn och på slutet kom det i ytterligare tre mammor med sina bebisar. 

Dock var inte dessa mammor med på pysslet, utan satt tillsammans i ett vilorum. Denna gång var 

det inte heller någon med utländsk bakgrund på familjecentralen.

Mina reflektioner ifrån andra observationen:

Det är jättebra att de använder teckenspråk på flera av sångerna som de sjunger på öppna förskolan. 

Fördelarna med tecken under själva sången för att teckna ord är jättebra för de som inte kan 

kommunicera genom talet. Barn som har svårt för att prata kan använda tecken för att utveckla sitt 

lärande. 

6. 1c Observation 3, Familjecentralen.

Det börjades med sång och alla barnen som satt i en ring på mattan fick ta en sångpåse ur vagnen.

Denna gång var det rätt många barn som satt i ringen och påsarna tog nästan slut ur vagnen när vi 

hade gått ett varv. Efter sången var det dags att förbereda för jullunchen. Mycket var redan gjort, 

men att steka köttbullar och sätta in korven i ugnen skulle göras. En av deltagarna hade med sig 

vårrullar till julbordet. Sedan när allt var klart var det plockbord med allt från sill till skinka till 

pepparkakor och köttbullar. Efter maten så tackade förskolepedagogerna för sig och önskade oss 



alla en trevlig jul. Denna gång var det svårt att veta exakt hur många som var där och vem som var 

förälder till vilka barn, för det var så många. Denna gång var det en mamma ifrån Sydostasien där 

med sin son. 

Mina reflektioner på tredje observationen:

Det var jättetrevligt att de ville ”bjuda” på julbord och det var kul att det kom så många mer än en 

vanlig dag på öppna förskolan. I vanliga fall brukar det vara ungefär samma personer som går dit. 

Men denna gång var det många flera familjer, dock var det mest mammor. Det var inte de allra  

yngsta barnen denna gång, det fanns större barn också .

Jag får hoppas att de kommer ha denna aktivitet nästa år med, för de nyanlända som kommer i år 

kan detta vara ett sätt att se hur vi firar jul i Sverige. 

Varför jag skrev att en kvinna var ifrån sydostasien, det handlar om mina egna preferenser som 

exempelvis utseendet. 

 

6. 2 Intervju på Familjecentralen

Jag intervjuade två pedagoger på Familjecentralen.

6.  2a Intervju med förskolepedagog. 

Kan ni berätta om er verksamhet på Öppna förskolan?

Vi använder oss av främjande verksamhet till barnfamiljer och vi arbetar med tidiga insatser åt 

familjen. Familjecentralen arbetar med socialtjänsten, kommunen, BVC och Mödravårdscentralen.

Vad kan ni erbjuda för aktiviteter?

Vi sjunger sånger varje dag klockan 10 i en samling. Familjecentralen och öppna förskolan har 

kreativa aktiviteter som att bjuda in pedagoger som arbetar med att skapa. Sedan har vi också 

tisdagsprogram som vi bjuder in gäster till, som föreläser i utvalda ämnen. Ibland kan 

barnomsorgen komma, BVC sköterskan berättar om sjukdomar, och andra ämnen som anses vara 

aktuella för tiden. De yngsta kan få vara med på babysång, och babysången är viktig för att främja 



anknytningen till barnen och att föra vidare våra sångtraditioner till dem.

Har det varit några med utländsk härkomst på Öppna förskolan?

Det är tyvärr knappt mätbart i här, men BVC möter dem. Många av de familjerna passerar enbart 

genom våra lokaler för att gå till BVC. Men det har funnits familjer med utländsk härkomst, för 

några år sedan var det en man från Irak som ofta kom med sin son.

Vad ska man göra för att upplysa om Öppna förskolan till familjer av utländsk bakgrund?

Familjecentralen vänder sig till varje familj i Söderköping. Men vi försöker bjuda hit gäster som 

kan hjälpa oss att nå ut till många flera. Vi hoppas kunna öppna upp kontakter ned nyinflyttade men

också grupper som är på andra sätt en utsatt grupp i samhället; fånga upp dem som har det svårt och

bor i utsatta områden, så de kommer ut och bli en del i samhället. På våra kvartalsträffar försöker vi 

ta kontakt med familjerna, uppföljning hur det går med en bebis, BVC informerar om 

familjeanknytningen. Våra kvartalsträffar är det mödravården som har och de är en öppen grupp.

Som ny och särskilt med ett annat språk och annan kultur skapar det ännu större klyftor att komma 

in i en ny kommun eller ett samhälle. 

Mina reflektioner på första intervjun:

Det är bra att pedagogen kände till att det finns ett problem med utanförskap, både bland nyanlända 

och andra grupper i Söderköping. Om man har kunskap om detta är det lättare att kunna komma på 

idéer för att få dem komma dit. 

6. 2b Intervju med förskolepedagog.

Kan ni berätta om verksamheten på Familjecentralen och öppna förskolan?

Familjecentralen och öppna förskolan är ett ställe för alla barnfamiljer. Vår verksamhet bygger på 

en social samvaro och att knyta kontakt med andra familjer i samma situation. Samtidigt ger vi en 

utbildning i anknytningsprocessen till sitt barn. 



Vad kan ni erbjuda för aktiviteter?

Vi har något som kallas för kvartalsverksamhet, då bjuder vi familjer med bebisar som är födda 

under de 3 månaderna. Då bedriver vi information om stället, vi pedagoger presenterar oss, 

familjerna får presentera sig för varandra. Detta är ett sätt för att lära känna andra familjer med 

nyfödda. Den andra träffen kommer BVC och föreläser om första tiden med bebisen, hur det går 

och det ingår diskussioner för att kunna öppna upp sig. Tredje gången kommer socialtjänsten och de

visar en film om anknytning till barnet och hur viktigt samspelet mellan bebis och vuxna är. Sista 

gången besöker mödravårdscentralen och informerar om kroppens förändring efter förlossning och 

preventivmedel.

Det finns också ett tisdagsprogram som vi har för familjerna, där det finns föreläsare och gäster som

kommer. Sedan har vi familjebehandlare som kommer några gånger i veckan till Öppna förskolan. 

De kan familjer få råd och stöttning av, som förälder kan man få ca 5 möten som inte måste vara 

bokade, utan man får gå dit och prata utan en bestämd tid. BVC kan också lotsa vidare om familjer 

vill prata med familjebehandlarna.

Vi har en familjerättsexpert som informerar om rättsfall ex familjetvister, skilsmässor och 

adoptionsärenden. De kan också få använda våra lokaler på helger och eftermiddagarna för att låta 

barnet träffa både mamma och pappa när det finns problem mellan dem. Då är öppna förskolan bra 

för här finns det leksaker och platsen är neutral för alla parter.

Har det varit några med utländsk härkomst på Öppna förskolan?

Nej, inte speciellt mycket här, men de kommer mest till BVC. Om det skulle komma hjälper 

socialtjänsten med att lotsa de familjerna vidare. BVC försöker hjälpa till när barnen skrivs in, de 

hjälper de nya familjerna runt i lokalen. Samtidigt försöker pedagogerna vara öppna och presentera 

sig och öppna förskolans verksamhet. Det är viktigt som pedagog att försöka låta alla komma med i 

gemenskapen och går fram till föräldrar som sitter ensamma. Genom att samling på mattan öppnar 

det upp lättare än att sitta vid ett bord.



Vad ska man göra för att upplysa om Öppna förskolan till familjer av utländsk bakgrund?

Människor är osäkra så det enda sättet att nå ut är att ha ett öppet bemötande. Som anställd på 

familjecentralen är det viktigt att kunna informera att detta är ett sätt att få nya vänner, både för sig 

själv och för barnen om de är nya. Oftast är det blygheten som är problemet, det är jobbigt att möta 

nya människor och svårt att öppna upp nya kontakter.

 Mina reflektioner på andra intervjun:

De försöker göra öppna förskolan som ett inbjudande ställe att träffas med aktiviteter och 

föreläsningar. Och att så många yrkeskategorier är inblandade är på samma plats ska det vara lätt att

nå ut om det uppkommer problem. 

Samtidigt pratar pedagogen om en blyghet, och det är nog svårare att komma in som ny som äldre. 

De som går det kanske redan känner någon som går dit och då är det lättare. 

7. Öppna förskolan i Svenska kyrkans regi.

7. 1a Observation 1, Duvan

Duvans öppna förskola är i Svenska kyrkans regi i Söderköping och håller till i Drothemskyrkans  

församlingshem i centrum i staden. När besökarna kommer in är det en stor tambur där man kan 

placera vagnarna och hänga av sig. På vänstersidan är det ett rum som påminner om en liten 

”kyrka”, rakt fram är det en samlingssal med servering och ett mindre rum med leksaker och pyssel 

för barnen.

Först inleddes dagen med lite lek och pyssel. I mitten av rummet stod det ett bord med glasburkar, 

olika färgade papper och klister. Om barnen ville kunde de få göra lyktor att ta sig med hem. 

Klockan 09.30 började sången och då var sången i ”kyrksalen”. Vi satt i en ring på mattan, och en 

av förskolepedagogerna spelade gitarr. Alla musiktexter hade de skrivit ner på stora ark, så det var 

lätt att följa med. Nu innan jul så var det mest julsånger men också kända barnlåtar. Efter ett tag fick

barnen och vi vuxna ett var sitt skrammelägg för att skramla med musiken. Efter musiken fick 

besökarna köpa smörgåsar, frukt, och kaffe/te. Sedan satt vid borden inne i samlingssalen och 



fikade. När fikat var klart fortsatte leken och pysslet inne i rummet bredvid. Innan avslutningen 

ringdes det i en klocka och vi började städa upp. Och vi gick åter ut till ”kyrksalen”. Denna gång 

sjöng vi lite mer religiösa sånger, och vi avslutade med ”Fader vår”, vi ett klistermärke med 

budskap. Efter avslutningen fick alla barn en julkalender.

Denna gång var det tre pappor med, en pappa med sin son (1 år), den andra pappan med sin dotter 

(1 år), den tredje pappan med en son (1 år) och dotter (5 år). Fyra mammor; en mamma med sin 

dotter (ca 2 år) sin son (4 år), den andra mamman med sin son (1 år), den tredje mamman med sin 

dotter (2 år) och sin son (4 år) och jag med min son. Ingen med utländsk härkomst bland deltagarna.

Mina reflektioner på observation fyra:

Det var inte lika många barn, dock var känslan vänlig också. 

Ofta är det samma människor som går på kyrkans öppna som den kommunala. 

Några av deltagarna gick hem strax innan gudtjänsten började, möjligtvis för de inte ville delta.

7. 1b Observation 1, Arken

Arken öppnar klockan 9 och ligger i Missionsförsamlingens lokaler i Söderköping. Huset eller 

byggnaden är ett stort gult enplanshus hus av träfasad. När besökaren kommer in är det en bred 

tambur där man hänger av sig ytterkläderna och kan gå på toaletterna. Rakt fram finns en servering 

och kyrkoråden, de sitter ihop. Där inne är det stora fönster som vetter ut mot baksidan. Längst fram

i rummet är den ett litet altare, och framför altaret finns det runda bord med stolar. När besökarna 

går ut därifrån är öppna förskolans lokaler på höger sida. Det är två rum som ligger bredvid 

varandra, ett för hobby och pyssel och ett annat rum med leksaker. Och längst bort finns det ett stort

uppehållsrum, där man kan leka med kuddar, åka rutschkana och spela innebandy. Det är där 

samlingen är och det är där man sjunger.

Strax efter halv tio började sången inne i stora uppehållsrummet, och då satt vi i en cirkel på en 

matta. En av pedagogerna spelade gitarr. Vi sjöng de vanliga föreskolevisorna och några julsånger. I

mitten av sången fick barnen ett litet ett skrammelägg som de skakade till musiken. När sången var 

klar gick vi in i serveringen och fick ta fika; frukt, smörgåsar, kaffe och te.



Efter fikat erbjöds pyssel: göra tomtar av toalettrullar, göra en egen blomsterpinne med en stjärna 

eller göra julkort. Det var de äldre barnen och föräldrarna som pysslade. De yngre barnen och 

bebisarna lekte i lekrummet eller i uppehållsrummet. Innan stängning gick vi in kyrkodelen och 

satte oss i en cirkel på golvet. En av pedagogerna tände upp adventsljuset och andra ljus på altaret.

Vi sjöng många barnpsalmer och det spelades gitarr till dem. Det fanns text till sångerna så det var 

lätt att kunna följa med i sången. När sången var slut tog en av pedagogerna upp en röd påse, och 

inne i påsen var det en tändsticksask och där i låg ett litet jesusbarn.

Denna dag var det tre pappor och sex mammor inklusive jag och tolv barn. Det var ungefär samma 

föräldrar som var nere på Duvan också. Inga barn eller föräldrar med utländsk bakgrund var med. 

Mina reflektioner på observation fem

Jag tyckter att upplägget på både Arken och Duvan var ungefär lika.

Det bero på att det är samma personal som åker runt mellan de olika ställena. 

När det är en öppen förskola inom kyrkan kan detta kanske skrämma bort många familjer som inte 

är kristna. Men det enda som har något religiöst budskap är enbart på slutet i ca 10 min. Samma  

händelse som förra  gången så  lämnade några deltagare när gudstjänsten började. 

7. 1c Observation 2,  Arken

Idag var det ett lite julfirande, och de barn som ville fick vara med i ett luciatåg. Denna gång var all 

sång ute i salen framför altaret. Det var upptänt med ljus och krubban hade kommit fram och några 

julklappar låg framme på altaret. Vi sjöng  luciasånger och sedan var det en liten gudstjänst. Prästen 

pratade om hur Maria och Josef skulle ta sig till Betlehem och föda. Under berättelsen varvades det 

med sånger som passade in i gudstjänsten. Efter gudstjänsten var det fika, med skinksmörgås, 

klementiner och pepparkakor. När fikat var klart fick de barn som ville gå iväg och pyssla, det 

skapades granar av garn, julkort och de kunde göra ett eget litet Jesusbarn i tyg om de ville.

Denna gång var det en dagmamma med några barn, samt fem mammor och två pappor.

Det var ingen med utländsk bakgrund som närvarade.

Mina reflektioner på observation sex. 



Denna gång var det lite mer fokus på julen och litet Lucia tåg. 

Och det var lite mer deltagare än vanligt, det kanske berodde på att det var lite mer julfirande. 

Det är ungefär samma människor som går dit, förutom att det var en dagmamma som gick dit med 

sina dagbarn. 

7. 2 Intervju på kyrkans Öppna förskola.

7. 2 a Intervju med förskolepedagogen

Hur ser integrationen ut i Svenska kyrkan i Söderköping?

Varje söndag bedriver vi gudstjänst och ibland kommer det en präst ner i från Stockholm som är 

ifrån Eritrea, då bedrivs ibland gudstjänsten på eritreanska. Ibland kommer det också familjer med 

utländsk bakgrund på babysången. Men det är inte lätt för dem att komma.

Varför kan det vara svårt för dem att komma?

Blygheten, Det kan vara mer bekvämt att vara hemma eller kanske de inte känner något behov att 

vara här. Men vi i Svenska kyrkan skulle tycka det var roligt om fler kom. För ett tag sedan hade vi 

en familj ifrån Mellanöstern som kom, de arbetstränade samtidigt i kyrkan och detta gav oss 

kunskap om varandras och det var nyttigt för både dem och oss. Det är viktigt att skapa ett 

förtroende, så folk vågar komma.

Hur ser er verksamhet ut i Svenska kyrkan med öppna förskolan?

Vi i Svenska kyrkan har en sångstund och andakt, men också mycket lek och prat. Det har blivit 

mer för föräldrar att träffas än det är för barnen. Förr var det mera äldre barn, men nu är det mest 

yngre barn. Så det har blivit mera egen lek än uppstyrt med gruppaktiviteter., 

Vi har funnits i dessa lokaler ifrån 1995, och innan på Rimmögatan. Innan hade vi olika kyrkliga 

öppna förskolor i kommunen och ibland ända upp till 5 gånger i veckan. Men nu har 

Familjecentralen tagit över mycket av verksamheten. Exempelvis Skönberga församling har haft en 



öppen verksamhet, sedan blev det en vanlig förskola i Svenska kyrkan och nu är det en kommunal 

förskola. Ute i Sankt Anna finns det inget behov av en öppen förskola, för det finns för få familjer.

Och i Mogata hade vi öppen förskola 3 ggr i veckan inom Svenska kyrkan.

På måndagar ska vi ha ett samarbete mellan de kommunala förskolorna och vår öppna förskola 

inom kyrkan. Så barnen kommer ut och träffar varandra. Vi i Svenska kyrkan och öppna förskolan 

måste vara flexibla för förändringar. Kyrkan har haft läger tillsammans med ensamkommande 

flyktingbarn och våra svenska ungdomar. Många familjer som i medlemmar i kyrkan anser det är 

viktigt att ensamkommande flyktingbarnen kommer in i samhället. Detta kan ge dessa barn en bra 

start i deras nya land.

Förskolepedagogen anser att det är nog svårt att kliva in i ett nytt samhälle. Och vad skulle vi vilja 

ha om vi kom till ett nytt land? Förskolepedagogen fundera på  hur de skulle vara för oss att skapa 

en ny identitet i ett nytt land.

Vad ska vi kunna kvalificera som svenskt och vad är det som är typiskt svenskt? Det mesta grundar 

sig på en rädsla, att vi formas efter den och de är det lika viktigt att vi ändras hos oss själva också, 

ansåg förskolepedagogen.

Vår ungdomsverksamhet kallas för Nikodemus, och det är för kyrkans ungdomar och vi arrangerar 

läger. Den verksamheten är till för både  vår befintliga ungdomsgrupp och ensamkommande barn 

som vill vara med. I exempelvis tisdags hade vi en Nobelmiddag, då ungdomarna lagade mat och de

åt tillsammans. Dock har det inte alltid varit lätt, vi har fått riktade hot mot oss via tidningar som 

bedrivs på internet och hot via forum.

Om det kommer många familjer i mars nästa år får vi se över vår verksamhet och få in dem i vår 

verksamhet också, kanske familjeläger.

Min reflektioner på intervjun:

Det är jättebra att Svenska kyrkan går in och hjälper ensamkommande barn in till samhället. 

De flesta ensamkommande barnen kommer ifrån länder som är i majoriteten muslimska, det är 

jättekul att  svenska kyrkan vill hjälpa dem . Ibland kan man tänka sig att det strider mot den kristna

tron, men så är är inte fallet. 



Likaså kanske inte muslimska familjerna vill gå dit, för de inte är kristna. 

De anställda i kyrkan har  tagit mot hot, och det är inte bra för vårt öppna demokratiska samhälle. 

Det finns människor som anser att de har rätt att hota och uttrycka sitt avsky mot att ungdomarna 

beblandas. Svenska kyrkan kommer inte sluta hjälpa utsatta grupper, de vill fortsätta hjälpa till och 

det anser jag är jätteviktigt. 

7.  2b Intervju med prästen på församlingen Arken.

Vad har ni för verksamhet för andra kulturer?

Vi bedriver söndagsskola och söndagsgudstjänst. Några gånger har det kommit en präst ifrån 

Stockholms Betlehemsförsamling som har bedrivit gudstjänst på eritreanska. Då hade det varit 

deltagare från Eritrea men också Etiopien. Ibland har vi haft präster som har översatt från svenska 

till eritreanska. Några gånger har det kommit ett 30-tal ifrån Stockholm, Valdemarsvik och 

Norrköping till vår kyrka. Men deltagarna kan också komma när det är en gudstjänst på enbart 

svenska också.

Är det många familjer ni har kontakt med?

I Söderköping är det mest ensamkommande flyktingbarn, efter den 1 mars kan det komma mer 

familjer. Söderköping kommun är en av de sämsta att ta hand om flyktingfamiljer. De 

ensamkommande bor på olika hem eller anpassade bostäder, sedan bor de hos familjer utspridda i 

Söderköping. Norrköping hyr också in sig i Söderköpings kommun för att de ska få bostad.

Fotbollslaget i Östra Ryd har värvat ca 40 tal ensamkommande flyktingbarn till deras junior lag. 

Det är viktigt att fånga upp både ensamkommande ungdomar och familjer som kommer till vår stad.

Jag anser att det är jätte bra att Östra Ryds fotbollsklubb har gått in och velat  värva 

ensamkommande flyktingbarn. Genom att föräldrarna i laget är så delaktiga, att de bjuder hem 

barnen och hjälper till med skjutsning. Detta är ett bra sätt att låta dessa barn träffa andra ungdomar 

och föräldrar. Det är ett utmärkt sätt för att skapa kunskap om varandra och motverka de och oss 



känslan

8. Intervjuer på Socialkontoret.

Två av mina intervjuer var på samverkanskontoret i Söderköping. På samverkanskontoret sitter 

polisen, socialsekreterare och andra myndigheter. Jag intervjuade en flyktingkoordinator och 

enhetschefen för "integration, flykting och främjande"

8. 1a Intervju med Söderköpings flyktingkoordinator

Söderköpings flyktingkoordinator, han kommer ursprungligen från Iran och på 1970-talet flyttade 

han till Sverige. 

Kan du berätta om dig själv och verksamheten i Söderköping?

Innan den 1 januari detta år, var det enbart  en socialsekreterare och jag som arbetade med varandra.

Efter den 1 januari så slog vi ihop vår avdelning med de andra anställda i socialförvaltningen i 

Söderköping. Söderköping har tagit emot ca 25-30 flyktingar ända ifrån 1980 talet, och då fanns det

bostäder uppe vid Björkbacken som de bodde i och nu är de utspridda.

Under de senaste 10 åren har det skett stora förändringar i flyktingfrågor. Det har handlat om hur 

man ska dela upp processen. Arbetsförmedlingen går in med det ekonomiska stödet. 

Flyktingkoordinatorn hjälper till med kontakter med bostad, utbildning både för vuxna och barnen. 

De vuxna får skriva in sig på SFI och ha en praktik dag i veckan. På SFI går det ca 90-100 st elever 

och det är 4-5 grupper och de håller till i Berga skolan. Det är elever som bor i Söderköping och 

elever som kommer ifrån Valdemarsvik. Som barn, både ensamkommande och barn i familjer går 

de i skolorna i Söderköping. De äldre barnen/ungdomarna går på Nyströmska gymnasieskolan. När 

föräldrarna är på SFI går barnen i skolan, som vanliga medborgare i kommunen.

Hur många barnfamiljer finns det i Söderköping?

Det finns ca 5-6 st familjer och de bor i de kommunala bostäderna ”Ramunderstaden” och några i 



HSB.

Om det kommer flera flyktingar vart ska de bo?

Familjerna ska bo i lägenheter, det finns inga riktiga flyktingboenden här. Ungdomarna som är 

under 18 år får bo i hem för ensamkommande flyktingar. De får inte bo ensamma i kollektiv 

tillsammans i vanliga lägenheter. Det finns några boenden i Söderköping för just ungdomar, de 

drivs av privata företag i Söderköping. I Valdemarsvik drivs de av kommunen i stället, så det ser 

annorlunda ut.

Varje kommun får en peng av Migrationsverket för att de hjälper till med flyktingar. Innan fick 

kommunen betalt genom att räknade ihop alla totala kostnader och sedan fick pengar ut i från detta. 

Nu finns det en schablonbild de går efter och pengarna kommer samtidigt. 

Vart kommer flyktingarna ifrån? 

De som kommer nu är ifrån Syrien och Afghanistan och Colombia. Familjen ifrån Colombia är 

kvotflyktingar. Åren innan har det varit ifrån Kongo, Somalia, Eritrea och andra länder. Sedan för 

länge sedan kom det människor ifrån Bosnien, de står nu utanför vår hjälp.

Koordinatorn berättar utförligt för mig hur Migrationsverket hjälper till att få tag i bostad åt 

flyktingar.

Kommunerna i Sverige arbetar tillsammans för att få tag i bostäder. En kommun kan ringa upp en 

annan kommun och fråga om det finns lediga lägenheter. Då kan ena kommunen ha en familj som 

söker en lägenhet. Sedan tillfrågas kommuner om de kan hjälpa till med matchningen. Den 

kommunen med anpassade resurser får ta emot familjen. Dessa resurser kan vara att de som arbetar 

med flyktingarna kan deras språk/modersmål, att det finns tolkar och hemspråkslärare.

Ibland blir koordinatorn (talar persiska) tillfrågad att ställa upp som medlare eller tolk, men oftast 

säger han nej, för han vill vara neutral.



Känner barnfamiljerna till Öppna förskolan?

De som arbetar som flyktingkoordinatorer har berättat att det finns Öppna förskolor för barn och 

vuxna. Men de känner inte till den Öppna förskolekulturen ifrån sitt hemland. Samtidigt känner de 

inte till det svenska samhället och varandra för att våga gå dit.

koordinatorn berättar också att det finns något i Söderköping som heter Sluss in. Det är 

Socialförvaltningen som står bakom detta projekt. Under 3 veckor lär de sig samhällskunskap och 

det svenska samhället. Samhällsinformationen går på de nyanländas modersmål. 

De får hjälp med att söka utbildning och hjälp med i vilken nivå deras utbildning ska läggas på. 

Det är stor skillnad mellan de nyanlända, några har gått flera år i skolan och några kan inte läsa. 

På Sluss in kan flyktingar få hjälp i exempelvis träna sig på svenska och få hjälp med skolan av 

gamla lärare ca två gånger i veckan. Detta är frivilligt och inte som SFI som är obligatoriskt.

Vad är det bästa sättet för integration i Söderköping?

Koordinatorn påpekar att det bästa är att det ska ske på ett naturligt sätt, som exempelvis en kopp 

kaffe. Sedan nämner han att fotbollen och andra föreningar som Svenska kyrkan, och biblioteket 

försöker hjälpa till. Det är många (svenska) ungdomar som vill hjälpa till.

Finns det segregation i Söderköping?  

Nja, inte så mycket men visst. Det handlar om rädsla, okunnighet och försiktighet bland människor, 

säger han.

Samtalet fortsätter med att det är viktigt att slå hål på förutfattade meningar. Koordinatorn berättar 

att man hör enbart om de 20 % av flyktingarna som beter sig dåligt, inte de 80-85 % som gör rätt 

och har lyckade arbeten. Han säger också, att han var flykting en gång, men direkt när han fick bli 

svensk medborgare var han inte flykting längre.



Koordinatorn påpekar att språket är viktigast för att komma in i samhället. Andra är att våga ställa 

frågor, och små detaljer i ett samtal är också viktigt för att budskapet kan se annorlunda ut.  Många 

av flyktingarna kommer mer eller mindre ifrån diktatoriska länder och ibland kan det vara svårt för 

de att öppna upp sig. De kanske inte vågar berätta vissa händelser för att de är rädda att vad som 

sägs kan rapporteras till någon annan. Koordinatorn berättade att ibland kan han eller lärare få 

frågor gällande om de får asyl eller inte. För de tror att alla arbetar tillsammans som de gjorde i 

deras gamla hemland.  

Mina reflektioner på intervjun:

Det intressanta med denna intervjun är att koordinatorn jag intervjuade anlände själv från Iran och 

bosatte sig i Sverige. 

När han pratade fick man en djupare förståelse genom att han berättade mycket ifrån sitt perspektiv 

att komma till Sverige.

Det han berättade gav mig mycket mer än att enbart  läsa i böcker.  

8.  1b Intervju med enhetschefen för "Integration, flykting och främjande".

Vad gör ni på "integration, flykting och främjande", hur ser er verksamhet ut?

Jag (enhetschefen) är arbetsledare och socialsekreterare, flyktingkoordinatorn , socialsekreterare 

(tillfälligt sjukskriven) hjälper till med försörjningsstöd och Anna är samordnare.

Vi arbetar med något som heter Sluss in, alla ensamkommande flyktingbarn går på Nyströmska (om

de är i gymnasieåldern), det är en kurs i tre veckor för asylsökande i kommunen. På måndagar har 

de en introduktion, på tisdagen kommer läkare och lärare och informerar om studier och möjlig 

läkarvård, på onsdag berättar koordinatorn om samhällsinformation på hemspråk och 

gymnasielärare kommer och kartlägger ensamkommande flyktingbarnens skolnivå. På torsdagen är 

de ute i naturen, uppe vid Ramunderberget. På fredagen kommer kulturskolan på besök. Efter 3 

veckor får ungdomarna följa med ner på Nyströmska skolan.



Hur många flykting familjer finns i Söderköping?

Det vet jag tyvärr inte, men på SFI är det över 100 elever inskrivna. Alla har inte familjer, men det 

finns.

2010 blev det en ändring, nu söker flyktingar uppehållstillstånd på Migrationsverket och sedan 

slussas familjerna ut till olika kommuner i Sverige. Det bor över 10. 000 personer på 

migrationsboenden som väntar på asyl och de som har fått asyl, som inte har fått en annan bostad.

Vad händer med dem som inte har fått asyl?

De som inte har fått asyl ännu har inga rättigheter i samhälle, de får inte arbeta eller gå i skolan. 

Barnen som kommer får sjukvård och gå i skolan. Som tur finns det frivillig organisationer som 

hjälper till, exempelvis Röda korset och Svenska Kyrkan till för dem som saknar asyl. De hjälper 

till med olika mötesplatser i kommunen. I Söderköping finns språkcafeét nere på biblioteket. Många

av dem som kommer mår dåligt så det är bra att det frivilliga som vill ställa upp.

När de har fått asyl bor de först ett transitboende och sedan kan flyktingarna ansöka om boende. 

Oftast ansöker de boende till städer de känner igen eller har andra kontakter i exempelvis familj 

eller vänner. Oftast skickas det ut fax till kommunerna och de kommunerna som verkar passa in på 

ansökandes kriterier kan ta emot personen. Personen eller familjen får en biljett och ta sig fram till 

den nya kommunen, oftast möter någon ifrån boendet eller socialkontoret upp på plats. Sedan får de

hjälp med en god man, advokat (i asylärendet), en handledare och kontakt på boendet.

Det kan hända att ungdomarna skrivs upp i ålder på Migrationsverket. Innan de kommer till 

Migrationsverket är de en ålder och när de lämnar kontoret har de i vissa fall skrivit om åldern. 

Oftast så höjs åldern från ungdom till vuxen och då blir de tagna som vuxna och måste söka asyl. 

Och i de fallen så hjälper de inte till med boende för barnen och måste agera som en vuxen istället.

När jag har varit på Öppna förskolan har det inte kommit några med utländsk härkomst. Hur kan 

man informera om den verksamheten?

Jag har hört talas om att på Arken finns det ibland familjer ifrån Somalia och Eritrea med på 



babysången. I vår grannkommun Valdemarsvik och då i Gusum finns det en flyktingboende och där 

finns det mera familjer. Där har också en Familjecentral, dock i Valdemarsvik och där har de också 

språkverkstäder på svenska.

I Söderköping har vi vårt språkcafé som bedrivs av frivilliga, både organisationer och pensionerade 

lärare. På tisdag och torsdag har vi läxläsning, och de är inte enbart för flyktingar utan också för 

gymnasieelever som vill ha extra hjälp. 

Söderköping ligger på 19 sämsta kommun som tar emot flyktingar och vår grannkommun är den 19 

bästa kommunen. Det beror mest på bostadsbristen, att vi inte har lägenheter Men vi har några inom

kommunen som ser över lägenheterna i kommunen.

De som kommer till Söderköping är mest ensamkommande flyktingbarn, och där är det mest pojkar.

Det är enbart 10-20% kvinnor, det låga antalet är för att vägarna de färdas på är påfrestande. Resan 

tar i vissa fall flera år och de har bott i länderna runt sitt ursprungsland också. Den yngsta pojken 

som bor i kommunen är född 2003.

Norrköping ska bli en ankomstkommun, de ska avlasta Malmö, som har ett stort tryck hos sig.

Finns det någon segregation i Söderköping?

Det har jag inte märkt av ännu, för det finns inte så många flyktingar. Men det är viktigt att kunna 

lära känna svenskar, få bekanta/vänner, och få bostad. De ensamkommande flyktingbarnen vill 

komma in i samhället, det är istället svenskarna som har lite svårare. Några föreningar i 

Söderköping försöker värva ensamkommande flyktingbarn till idrotter och i många fall har det 

uppstått bra kontakter mellan dem och svenska ungdomar. Familjerna har bjudit in 

ensamkommande barnen i in i gruppen, genom bjudningar som grillning. Några av de Afghanska 

pojkarna anordnade en drakfest nere på stan. Allmänheten fick vara med och bygga drakar och 

sedan var det underhållning och servering. Det var kommunen och andra bidragsgivare som hjälpte 

till för att det skulle bli en fest.

Är det svårt att komma in i Söderköping?



Det kan stämma, det är en småstadsmentalitet. Det skulle vara bra att svensken också skulle 

integreras med andra.

På Öppna förskolan kan personer som inte känner någon anse att det är svårt att komma in? Kan 

språket vara en bristvara?

Det kan nog stämma, att det är svårare om man inte kan språket som talas.

Mina reflektioner på observationen:

Jag anser att kommunen är förberedda att ta emot en ny flyktingvåg till Söderköping. 

Det finns människor som verkligen brinner för att hjälpa till. 

Kommunen är en del i detta men många privata aktörer vill också hjälpa till. 

Dock finns det lite problem, de har inga bostäder till de nyanlända, vår statliga vårdcentral kan 

läggas ner och pensionerade lärare måste gå in och hjälpa till. 

Det kommer bli annorlunda nu när familjer kommer och inte enbart ensamkommande barn. För nu 

måste de också utgå från familjernas efterfrågan, som ser lite annorlunda än ensamkommande 

barnens behov.  

 



9. Slutsats och analys:

Under mina observationer på både den kommunala öppna förskolan och öppna förskolan i kyrkan 

fanns det ingen med någon utländsk bakgrund. Detta gjorde mig fundersam, att på alla dessa 

observationer fanns det ingen med utländsk bakgrund och ingen från något krigsdrabbat land. Under

mina intervjuer både med pedagogerna och med personal på socialkontoret fick jag några svar på 

denna fråga, varför de utländska familjerna inte kommer på de öppna aktiviteterna.

Pedagogerna sade att de kanske var lite blyga och inte kände sig hemma där. På socialkontoret sade 

de att i Söderköping inte har så många flyktingfamiljer som bor i kommunen. Annars kanske öppna 

förskolan som finns i Sverige ansågs lite konstigt, något som de inte har mött innan.

Mina egna reflektioner på detta var att Söderköping inte har så många flyktingfamiljer ännu, som 

det snart ska komma. Och hur ska man göra så att dessa familjer vet om att det finns ställen att 

träffas på. Jag tror det handlar om att sprida information, och när Söderköpings kommun kommer ta

emot flera familjer behövs det reklam om dessa mötesplatser. Skyltarna som sitter ute i samhället 

har oftast en text på svenska. Istället skulle de kunna översätta texten till olika språk för att de kan 

läsas av flera människor. 

Detta år (2016) måste varje kommun ta emot flyktingar och detta kommer ge ett ökat tryck på att 

kommunen hjälper till med integrationen. Nu har Söderköpings kommun och frivilliga fokuserat 

sina resurser på ensamkommande barn. Svenska kyrkans öppna förskola kommer se över sina 

evenemang och program om det kommer mer barnfamiljer till Söderköping. Den kommunala öppna

förskolan skulle vilja försöka informera de utsatta grupperna om fördelarna med dem. 

Socialkontoret kommer att också göra om i sina resurser när ännu fler familjer kommer.

Mina reflektioner är att det är mest de frivilliga krafterna som är villiga att hjälpa till ute i samhället.

Det är privata människor och olika föreningar som är eldsjälar i samhället för integrationen. 

Söderköpings kommun har tagit emot flyktingar från både kriget mellan Iran och Irak och kriget 

inom fd Jugoslavien. Så kommunen har redan kunskap för detta innan. 

Fördelarna med en öppen förskola är att föräldrar som inte har sina barn i den vanliga förskolan kan



lära känna andra familjer. Istället för att sitta hemma, så är det ett sätt att lära känna andra. Sedan 

har öppna förskolan också aktiviteter som sång, musik och pyssel. Sången och musiken ger barn ett 

bra ordförråd, och simultanförmågan tränas upp med sång och rörelser.

Den symboliska interaktionismen  gör så att barnen utvecklar sitt egna ”jag” och kan börja att 

samspela med andra barn. Detta är särskilt viktigt för barn som inte kommer i kontakt med andra än

sin familj. Då kan den öppna förskolan ge barn en fördel i samspel jämfört med de barn som enbart 

är hemma utan vidare kontakt med samhället. 

Min reflektion är att fördelarna väger upp nackdelarna för barnets välbefinnande och  utveckling att 

träffa andra barn och vuxna. Detta kan bidra till att barnet har lättare med sin kommunikation med 

andra barn och vuxna när barnet börjar vanliga verksamheten. 

Genom att Söderköping är en rätt liten kommun så är det relativt lätt att komma in i samhället 

hävdar några. 

Det är många grupper som engagerar sig för exempelvis de ensamkommande flyktingbarnen. 

Fotbollsklubbarna i och runt omkring i Söderköping värvar spelare, familjerna hjälper till med 

skjutsar och de blir hembjudna till familjerna. Likaså hjälper frivilliga och pensionerade lärare 

ensamkommande och flyktingar med frivillig språkverkstad nere på biblioteket. De 

ensamkommande har visat upp delar ur sin kultur och Söderköping kommun hjälpte till. Så det 

finns aktiviteter som ensamkommande ungdommar och svenska  ungdommar möts och umgås.

Samtidigt kan det finnas en småstadskultur där det är svårt att komma folket in på livet. Det är svårt 

att komma in och lära känna andra. Då kan den öppna förskolan vara ett bra alternativ. Flera ska 

kunna våga gå dit utan att känna sig uttittade. På mina observationer var det ungefär samma 

personer som gick runt mellan kyrkans och den kommunala öppna förskolan. De flesta känner till 

varandra innan, att känna igen andra ger säkert en säkerhetsfaktor med att gå dit. 

Som ny kanske man känner en rädsla och osäkerhet, men jag anser att pedagogerna som arbetar på 

de öppna förskolorna försöker göra att deltagarna känner sig välkomna.  

Fördelarna med att integrera människor med varandra är att det ger ett öppnare klimat, det blir 

mindre ”vi och dem”. Det är viktigt med de spontana mötena mellan människor, sådant som inte 

arrangeras utifrån av någon som ser till att personerna möts.



Problem kan uppstå mellan de nyanlända och de som redan bor i staden, det kan handla om 

kulturkrockar och språkproblem. Men med hjälp av kulturöversättare, språkverkstäder, kommunen 

och frivilliga organisationer kan man minska problemen. 

På det sättet är det bra med Söderköping som är en rätt liten stad att mötena kan ske spontant. 

I år ska Söderköping kommun ta emot ca 55 flyktingar och kommunen har problem att lösa 

logistiken med att få fram bostäder, platser till utbildning bland de minsta och till de äldre. 

Samtidigt som kommunen vill lägga ner vårdcentralen och då måste medborgarna åka till andra 

kommuner för att få hjälp

Min reflektion är att kommunen täpper till i ena delen och den andra delen tar de bort. 



10 Fortsatta forskning i ämnet:

Det skulle vara intressant att fortsätta på ämnet om integration i Söderköpings kommun. 

I mars kommer alla kommuner i Sverige vara tvingade att ta emot flyktingar. 

Det finns inte så många nyanlända flyktingar i kommunen, och Söderköping måste också ta emot.

Vidare forskning skulle vara att se hur integrationen fungerar i en liten stad, om staden har varit nog

förberedd för  att ta emot nyanlända.  Hur tas de möjliga nyanländ barnfamiljerna hand om i 

Söderköping? Kommer de nyanlända med i gemenskapen så det inte uppkommer segregation och 

utanförskap  i kommunen ?
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