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Sammanfattning 
 
Syftet med studien var att synliggöra kommunikationen mellan förskolan och nyanlända 

föräldrar. Två forskningsfrågor skapades med fokus på hur pedagoger kommunicerar med 

nyanlända föräldrar och hur pedagoger upplever att kommunikationen fungerar. För att få svar 

på studiens syfte gjordes en kvalitativ undersökning där fyra pedagoger intervjuades. Utifrån 

resultatet kom jag fram till att kommunikationen med nyanlända föräldrar upplevs som svår i 

förskolan. Svårigheter som uppdagades var bland annat brist på bra tolkar, för lite 

kompetensutveckling och översättningsprogram som inte fungerar. En viktig slutsats jag kom 

fram till under studien var om relationer mellan pedagogerna och nyanlända föräldrar. För att 

få föräldrar och barn att känna sig trygga är det viktiga att skapa relationer och för att kunna 

skapa dessa relationer får man hitta olika lösningar som får kommunikationen att fungera. 

Utan kommunikation är det svårt att få en bra samverkan mellan förskola och hem.  
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1. Inledning 
Sverige har under några år tagit in fler asylsökande än tidigare på grund av den oroliga 

situationen i världen. 2016 kom 28 939 asylsökande till Sverige och 2017 sökte 25 666 asyl i 

Sverige. År 2015 kom 70 000 asylsökande till Sverige och är hittills det största antalet. I och 

med detta kan man förstå att antalet barn med flyktingbakgrund ökar i förskolan. Under 

utbildningen har jag lagt märke till ökandet av nyanlända familjer i förskolan och hur 

pedagoger jobbar hårt med att få kommunikationen att fungera mellan dem och familjerna. 

Situation är relativt ny i förskolan och för pedagogerna kommer nya arbetsuppgifter där de får 

möta föräldrar som bland annat kan ha sett eller varit med om krig och flykt. ”Hur ska 

pedagogerna möta dessa föräldrar och få dem att känna sig trygga?” Jag har under min VFU 

och utifrån egna erfarenheter av att arbeta i förskolan, lagt märke till att kommunikationen 

mellan föräldrarna och pedagogerna inte alltid är lätt, från båda sidor. Föräldrarna har olika 

nivåer på hur mycket svenska som de kan och pedagoger har inte alltid möjlighet att ha en 

tolk närvarande. Jag upplever att pedagogerna på förskolan vet väldigt lite om nyanlända 

familjer och det krävs mycket tid och engagemang för att bygga upp en relation till dem.  

 

”Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska 

kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och 

förtroendefullt samarbete med hemmen” (Skolverket, 2016, s.16). 

 

Bozarslan (2010) nämner att förskolan oftast är det första mötet med det svenska samhället 

för många nyanlända föräldrar. Jag blev intresserad och vill få mer kunskap om hur förskolans 

verksamhet jobbar med att möta de nyanlända familjerna. Bozarslan nämner också att det tar 

tid att bygga upp en relation där föräldrarna känner sig trygga i att lämna sina barn på 

förskolan och många nyanlända kommer hit på grund av konflikter i sitt hemland. Jag vill få 

mer kunskap om hur pedagogerna arbetar för att denna tillit ska byggas upp för barnets bästa, 

men även för föräldrarna. Jag har lagt märke till att i olika förskolor ser pedagogernas 

förhållningssätt olika ut, både runt det vardagliga samtalet, men även att inskolning och 

utvecklingssamtal är olika. Ofta finns det en tolk närvarande, men hur gör pedagogerna när 

det inte finns tolkar? Jag är intresserad av att ta reda på om det finns strategier för att 

underlätta arbetet med att bygga relationer där tillit är grundläggande. Detta ämne är något jag 

brinner för och som jag känner att jag kommer ha nytta av i mitt kommande yrke.  

 
1.1 Syfte 
Syftet med studien är att öka kunskapen om kommunikationen mellan förskolan och 

nyanlända föräldrar som har annat modersmål än svenska.  

 

1.2 Forskningsfrågor 

• Hur upplever pedagogerna att kommunikationen mellan förskola och nyanlända 

föräldrar fungerar, gällande barnets behov i förskolan? 

 

•  Vilka strategier och kommunikativa redskap används på förskolan av pedagogerna i 

mötet med föräldrarna?  
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2. Litteraturgenomgång 
I detta avsnitt kommer jag presentera förskolans historia gällande samverkan med föräldrar. 

Begreppet nyanländ kommer klargöras och vad tidigare forskning säger om kommunikation 

med nyanlända föräldrar.  

 

2.1 Historia 
Samverkan mellan hem och förskolan/skola har historiskt sätt varit problematisk, vem som 

har ansvaret för fostran. Bouakaz (2009) skriver att i början av 1900-talet ökade professionen 

av barnomsorgen, som senare ledde till att staten ifrågasatte föräldrarnas uppfostran utifrån 

samhällets normer och hur barnuppfostran ska se ut. Enligt Bouakaz ansåg det svenska 

samhället att de var tvungna att ta ansvar för barnens fostran då de ansåg att föräldrars fostran 

saknade ”sann demokratisk anda” (Bouakaz, 2009, s. 35) Fortsättningsvis skriver författaren 

om ”kampen om barnets själ” (Bouakaz, 2009, s. 36). Striden mellan barnomsorgen och 

skolans nya arbetsgrupper handlade om vem som var mest lämpad att ta ansvar över barnen: 

 
 ”Men i grunden handlade striden om barnomsorgens innehåll på grund av den ökande kunskapen om 

barnets fostran, som en avgörande del av barnens syn på omvärlden, deras tankesätt och deras accepterande 

av normer.” (Bouakaz, 2009, s. 36) 

 
Under början av 1900-talet förekom nästan ingen föräldrasamverkan med skolan (Bouakaz 

2009). Enligt SOU 1946:31 var det 72% av föräldrarna som aldrig hade kontakt med sina 

barns skola. Enligt utredningen var det större samarbeten mellan skola och hem på 

landsbygden medan i de större städerna va det svårare att få ett samarbete. Från 1900-talet till 

nu har det gjorts utredningar och forskning gällande behovet av föräldrasamverkan, dock 

nämner författaren att det inte är förrän de senaste åren som samverkan har blivit högst 

aktuellt.   

 

2.2 Styrdokument 
Förskolans arbete med läroplanens mål är viktig och att pedagogers kunskap om 

styrdokument ska kombineras med pedagogernas sprudlande engagemang när det gäller att 

möta föräldrar menar Niss och Söderström (2015). Författarna säger ”Att skapa lust och 

glädje i samarbetet är en viktig del i att uppnå förskolans mål och intentioner” (Niss & 

Söderström, 2015, s. 69). Författarna hävdar att det dagliga mötet med familjerna är det 

viktigaste och värdefullaste i samverkan med hemmen. Skolverket (2016) skriver om 

rörligheterna mellan nationsgränserna som skapar en kulturell mångfald. I och med detta ökar 

möjligheten för pedagogerna att ge barnen en grundläggande respekt för människor oavsett 

bakgrund:  

 
”Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. 

Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas 

efter sina förutsättningar.” (Skolverket, 2016, s.5) 

 

Enligt Skolverket (2017) har vårdnadshavare möjlighet att påverka utbildningen i förskolan 

och det är pedagogernas ansvar att finna olika former för hur vårdnadshavarnas inflytande på 

förskolan skall se ut. Enligt skolverket finns det många möten i förskolan där samverkan 

mellan förskolan och hemmet är möjligt, bland annat vid hämtning och lämning. Pedagogerna 

på förskolan ska ansvara för en bra introduktion i förskolan och visa respekt för föräldrarna. 

Pedagogerna skall jobba för en tillitsfull och trygg relation till barnets familj. Skolverket 

påpekar vikten av att lägga grunden vid introduktionen för att barnet och dess vårdnadshavare 

skall känna trygghet och få förtroende för verksamheten och pedagogerna. Därför är det 
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viktigt med en bra introduktion där man tar hänsyn till barnets erfarenheter enligt skolverket 

(2017).  

 

2.3 Bakgrund 
Olika forskningsområden intresserat sig för olika synvinklar av migranters situation. Inom 

psykologin fokuserar forskningen på olika probleminställningar som är gemensamma för 

asylsökande (Wångersjö, 2017). Forskningen har bland annat fokuserat mer på människors 

modersmål och var personen som invandrar och utvandrar befinner sig i en migrationsprocess. 

Wångersjö nämner vidare att forskningen de senaste åren har fokuserat mindre på flykt - och 

språkfrågor. Wångersjö förklarar att migrationen för personerna kan innehålla olika livsöden 

och att omständigheterna då kan variera från lyckliga till mindre lyckliga. Alla asylsökande 

går igenom samma process och forskningen har kunnat se gemensamma kännemärken och 

erfarenheter. Wångersjö (2017) menar att de som genomgår en migrationsprocess är det 

närmaste vi kommer begreppet nyanlända i forskningen. 

 

2.3.1 Att möta nyanlända föräldrar 

För att pedagogerna ska kunna göra det bästa de kan för barnet i förskolan gäller det att ha ett 

bra samarbete med föräldrarna. Niss och Söderström (2015) skriver om förskolans viktigaste 

samarbetsparter, föräldrarna. De pekar på att föräldrarna är de viktigaste människor i barnets 

liv. Fortsättningsvis skriver Niss och Söderström att föräldrar ska få känna att pedagoger och 

chefer vill ta reda på föräldrarnas unika kunskap om just deras barn. Även föräldrar med olika 

kulturer ska vara en tillgång för förskolan med deras erfarenhet och kunskap för att kunna 

genomföra förskolans uppdrag. Enligt läroplanen (skolverket, 2016) ska förskolan vara ett 

stöd för familjerna i deras ansvar för barnen. Niss och Söderström (2015) hävdar att om det 

ska kunna införlivas måste det finnas en förtroendefull samverkan mellan förskolan och 

familjerna och detta är pedagogernas ansvar. Wångersjö (2017) pekar på att om föräldrar 

känner sig trygg kommer de att förmedla detta till sina barn. Författaren hävdar att den största 

svårigheten att få nyanlända föräldrar att känna sig välkomna är språket. Wångersjö skriver 

om några användbara knep när det kommer till kommunikationen med nyanlända föräldrar. 

Några exempel är att pedagogen ska fråga om föräldrarnas språk, ofta kan föräldrarna även 

engelska utöver sitt modersmål. Ett annat knep är att lära sig några ord på föräldrarnas språk, 

vilket föräldrarna uppskattar menar Wångersjö. Sätta upp ord på barnens språk i lokalerna, 

bilder i hallen från dagens händelser på förskolan och bjud in föräldrarna på kaffe och te är 

andra knep författaren tar upp. Författaren förklarar att för många nyanlända föräldrar har 

förskolan blivit en av de viktigaste kontakterna med det svenska samhället. Vidare menar 

Wångersjö (2017) att många pedagoger får hjälpa föräldrar med praktiska frågor som 

blanketter och myndigheter.  

 

2.3.2 Inskolning & utvecklingssamtal 

 
” En förskolechef berättade om hur en helt nyanländ familj plötsligt kunde stå i förskolans hall med en 

placeringsanvisning i handen och att pedagogernas första uppdrag blev att, ofta med viss möda, reda ut 

vilket språk de pratade för att kunna beställa en tolk. Med hjälp av gester och knagglig engelska fick man 

redan samma dag påbörja en högst oplanerad inskolning.” (Wångersjö, 2017, s. 10)  

 

Wångersjö (2017) förklarar att i projektet Barnets bästa i Göteborg som pågick åren 2011 – 

2012, fanns kartläggningssamtalet med från starten av projektet. Under kartläggningssamtalet 

får familjen möjlighet att berätta vad barnet och familjen varit med om. Sedan utefter vad 

pedagogerna får reda på kan de anpassa verksamheten efter barnet menar författaren. 

Projektet skapades utifrån erfarenheter av att förskolor i allmänhet har lite kunskap om 
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nyanlända barn. Wångersjö förklarar att inskolningssamtalet ger i vanliga fall en chans för 

föräldrar att berätta om barnet utöver det praktiska. Detta fungerar bara om föräldern känner 

sig säker med förskolan och situationen. Författaren menar att i många fall fungerar inte detta 

för nyanlända föräldrar. Inskolningssamtalet kan behövas göras om eller delas upp på fler 

tillfällen, situationen kan kännas väldigt främmande och kaotisk. Även Bozarslan (2010) 

nämner att en invänjning för en nyanländ familj kan behövas förlängas då den vanliga tiden 

på 2 veckor inte passar just den familjen. Wångersjö (2017) förklarar vidare att det är tänkt att 

kartläggningssamtalet skall göras några veckor efter inskolningen. En trygg relation ska då 

förhoppningsvis ha skapats. Samtalet går mer på djupet och pedagogerna får chans att prata 

om hur föräldrarna har upplevt den första tiden, hur de känner i dagsläget och om de har några 

funderingar, samt ta upp om det finns mer information som pedagogerna behöver veta om 

barnet.  

 

Kartläggningssamtalet med att bygga upp bättre relationer med barnets familj som ger 

förutsättningar för föräldrarna att vara delaktiga i förskolan (Wångersjö, 2017).  

Bozarslan (2010) pekar på att förskolans uppdrag är att förklara för föräldrarna betydelsen av 

en bra inskolning, vad förskolan förväntar sig från föräldrarna och vad förskolan har för mål 

med inskolningen. Förskolans uppdrag är också att förmedla till föräldrarna om hur 

inskolningen har varit under tiden och efter. Enligt Wessman (2010) funderar pedagogen ofta 

kring hur de ska ta emot en tvåspråkig familj och hur de ska organisera inskolningen. 

Författaren menar att pedagogen skall först klargöra om det finns språkliga hinder samt vilket 

språk pedagogen och föräldrarna kan kommunicera på. Wessman menar att föräldrarnas första 

möte i förskolan är viktigt för då får pedagogerna en möjlighet att skanna av vad familjen 

behöver inför inskolningen. När det kommer till själva inskolningen menar författaren att en 

öppen dialog och ett gott tillmötesgående är det viktigaste för att lyckas med inskolningen. 

Wessman anser att om pedagogen lyckas med att planera inskolningstiden efter familjens 

behov, respekterar och accepterar familjen som de är, då kan man klara av att skola in vilken 

familj som. Wessman menar att inga särskilda insatser utifrån familjens språk och etnicitet 

ska göras. Språket och bakgrunden ska inte spela någon roll. Wessman förklarar att 

pedagogerna ska undvika påpekandet av att familjen är annorlunda gällande etnicitet och 

bakgrund, något som pedagogerna inte förstår. Wessman (2010) uppmanar pedagogerna till 

att förstå familjen och ställa frågor ifall de inte gör det och de flesta familjerna vill gärna 

berätta om sig själva. Wångersjö (2017) nämner även hon hur viktigt det är att få föräldrarna 

att känna sig välkomna även om det kan upplevas svårt när språket inte finns för att 

kommunicera, men om språket inte finns kan man använda sig av andra strategier.  

 

Att använda sig av tolk i förskolan kan både ha sina för och nackdelar. Enligt Wessman 

(2010) kan en tolk upplevas som både hinder och hjälp. Wessman menar dels att det kan vara 

svårt att skapa ett förtroende genom en tolk och menar då att ta in en tolk vid det första mötet 

kan skapa diskussioner. Däremot menar författaren att ha en tolk kan vara nödvändighet vid 

första träffen för att ge familjen viktig information samt planera den fortsatta 

inskolningstiden. Pedagogerna kan känna att informationen kommer först och att bygga tillit 

kommer med tiden på förskolan och skulle det finnas en pedagog som talar samma språk är 

detta att föredra framför en tolk. Enligt Skolverket (2013a) vet alla som är verksamma inom 

förskolan att inskolningstiden är mycket viktig. Under själva inskolningen skapas grunden för 

ett förtroende mellan pedagoger, föräldrar och barn. Fortsättningsvis förklarar skolverket att 

om föräldrarna inte har erfarenhet av förskola samt olika grader av svenska språket krävs det 

mer av pedagogerna under inskolningsprocessen.  
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Förskolan var den enda kontakten hon hade med en svenska samhällsinstitution förutom 

hennes egna skola när Bozarslan var ny i Sverige (Bozarslan, 2010). Författaren förklarar hur 

hon försökte förstå det svenska samhället genom sina möten i förskolan, funderingar kring hur 

pedagogerna var mot hennes dotter, hur de bemötte Bozarslan som förälder och även vilken 

människosyn pedagogerna hade. Bozarslan förklarar att på grund av hennes erfarenheter av 

resan från sitt hemland till Sverige påverkade hennes tillit att lämna dottern till andra än 

svägerskan. Att lämna det hon kände var hennes värdefullaste i livet tog en stund. Bozarslan 

fortsätter med att förklara att: ”alla kommer hit med sin historia och det är viktigt att ta del av 

varandras bakgrund för att kunna förstå varandra bättre och för att kunna mötas som 

människor” (Bozarslan, 2010, s.16). Bozarslan som är utbildad pedagog påpekar att 

pedagogens roll och uppdrag är att få föräldern att känna sig trygg och välkommen att komma 

som de är. Pedagogernas uppgift är inte att bara att vänja in barnet utan även föräldrarna. 

Bozarslan säger att ingenting kan vara jobbigare för en förälder som har upplevt otrygghet 

och osäkerhet än när deras egna barn inte trivs och hon menar att inte förrän man skapat 

relation med föräldrarna kan man starta en integrationsprocess. Även Alfakir (2012) skriver 

om hur det skapas mindre konflikter om pedagoger och föräldrar känner varandra bättre. Då 

behöver varken pedagogerna eller föräldrarna känna att de trampar den andre på tårna. Alfakir 

förklarar hur någon som varit med om landsflykt behöver allt stöd som personen kan få, för 

att kunna få tillbaka sin framtidstro och trygghet. Personens förlust av sitt hemland kan aldrig 

ersättas.  

 

2.3.3 Vardagskommunikation 

Enligt Bouakaz (2009) förstod inte alltid föräldrarna informationen de fick från skolan. 

Författaren förklarar hur skolans resurser som är tvåspråkiga blev deras länk till föräldrarna 

och resurspersonalens uppgift var att förmedla informationen föräldrarna fick. Detta nya 

arbetssättet gjorde det möjligt för föräldrarna att få viktig information och kunna förstå den. 

Bozarslan (2010) framhåller hur viktigt det är att ha en bra kontakt med föräldrarna och att 

pedagogerna försöker hitta andra sätt att kommunicera på, annars finns risken att föräldrarna 

känner sig utanför. Enligt Lahdenperä (2012) är det inte bara språk och språkkunskaper som 

utgör hinder för kommunikation. Författaren menar att det även finns kulturella koder som 

kan göra det svårt att förstå varandra. Fortsättningsvis skriver Lahdenperä att det är svårt att 

veta vilka budskap föräldrar ger. I sin bok där hon utgår från forskning i skolan1 gällande 

kulturella möten har rektorer upplevt att det är svårt att veta hur de ska ställa de rätta frågorna, 

men även förstå vad föräldrarna menar. Lahdenperä hävdar att föräldrars brist på 

svenskkunskaper var ett av de större problemen för ledarna i skolan. Lahdenperä menar att det 

fanns två huvudanledningar till att samarbetet med hemmen inte fungerade. Den första 

anledningen vad att föräldrarna inte visste hur skolan fungerade. Den andra anledningen vad 

att föräldrarna hade svårt att förstå informationen som skolan gav ut. 

 

Wessman (2010) beskriver tecken som stöd2 som en metod pedagoger kan använda sig av i 

samtal med nyanlända föräldrar. I denna metod ingår en bok fylld med bilder som visar 

förskolans vardag. Genom detta skapas en dialog mellan förskolan och föräldrarna som får 

följa barnets vardag i förskolan. Även Lunneblad (2013) skriver om mötet i förskolan med 

föräldrar där kulturella skillnader ofta diskuteras kring det vardagliga på förskolan som mat, 

klädsel och barnuppfostran. Argumenten i diskussionerna kopplas till värderingar och normer. 

Lunneblad förklarar att ett återkommande tema är föräldrars svårigheter till anpassning för 

                                                      
1 Då det finns lite forskning kring samverkan med utländska föräldrar i förskolan har jag använt mig Lahdenperä 

som källhänvisning. 
2 Wessman skriver om tecken som stöd men syftar på bild som stöd. Under utbildningen har vi lärt oss att det 

heter bildstöd. I fortsättningen skriver jag bildstöd. 
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svenska förskolans rutiner. Skolverket (2013a) lyfter den dagliga samverkan och menar att 

hallen är en plats för språkliga möten. 

 

I studien som skolverkets (2013a) har sammanställt gällande barns språkliga möten i 

förskolan förklarade de att samtal med föräldrar och förskolepersonal användes där 

majoriteten av föräldrar hade annat språk en svenska. Hur de såg hallen som en mötesplats där 

flera olika språk möttes. Skolverket (2013a) menar att i hallen sker dagliga övergångar från 

modersmålet till svenska och tvärt om. Föräldern samtalar på deras modersmål med barnen 

och ofta kodväxlar föräldern till svenska när det blir samtal med en pedagog på förskolan. 

Föräldern byter mellan barnet och pedagogen medan pedagogen pratade svenska till båda 

parter:  

 
”Personalen fortsätter i sin tur tala svenska till både barnet och föräldern. Sådana samtalssekvenser bildar ett 

slags tvåspråkigt samtalsmönster där barnet står i fokus för de vuxnas samtalande” (Skolverket, 2013a, s.59) 

 

I hallen sker även byten av information och inte bara överlämnanden menar Skolverket och 

informationen är en betydelsebärande länk mellan förskola och hemmet. I hallen finns en god 

möjlighet för att skapa en bra föräldrasamverkan, dock kan språkskillnaderna skapa hinder för 

föräldrasamverkan, informationen från förskolan kan stanna vid barnets välmående och 

praktiska saker som är lätt att förklara för föräldern. Lunneblad (2013) hävdar att 

missförstånden mellan pedagoger och föräldrar är pedagogernas ansvar. Författaren menar att 

pedagogerna borde ha den insikten att deras sätt att kommunicera kan bli missförstådd på 

grund av att pedagoger ofta vill vara artig istället för tydlig och att det då kan skapas 

missförstånd.  

 

Samarbetet mellan förskola och hemmen stärks när pedagogerna berättar om barnets dag och 

hur stunderna ger föräldrar möjlighet att få känna sig delaktiga i barnets dag (Niss & 

Söderström, 2015). Föräldrarna får känna att deras barn har det bra och blir sedd under dagen. 

Samtidigt får föräldrar känna sig stolta och betydelsefulla över sitt barn. ”Glädje, hopp och 

humor fungerar som vitaminer för relationen och vi ser ofta vilken kraft det ger samspelet och 

stämningen.” (Niss & Söderström, 2015, s.69) 

 

2.4 Begreppet nyanländ 
Sverige har olika definitioner gällande nyanlända och hur länge en person kan räknas som 

sådan. Wångersjö (2017) menar att under de senaste 10 åren har definitionerna ändrats då 

ansvaret för nyanlända gick från kommunerna till staten. I dagsläget är det arbetsförmedlingen 

som har hand om deras introduktion i Sverige. Wångersjö påpekar att introduktionen börjar 

när en nyanländ person har fått uppehållstillstånd och blivit folkbokförd i en kommun, detta 

kan ta ett år eller längre. När personen fått sitt uppehållstillstånd får hen en etableringsplan 

hos arbetsförmedlingen och i denna plan ingår det att personen ska börja arbeta, vilket är att 

börja svenska för invandrare (SFI) och en samhällsorientering (betyder att kommunen ska 

visa kommunen för de nyanlända) som personens kommun ska tillgodose. Denna definition 

omfattas bara av vuxna. När etableringsplanen börjar gälla räknas personen som nyanländ i 2 

år.  

 

Wångersjö (2017) pekar på att det inte finns någon definition i lagstiftningen eller i 

styrdokumentationen som avser nyanlända för de yngre barnen, utan menar att de som möter 

barnen i sitt yrke få själv fundera över vad de ska göra för att möta barnets individuella behov. 

Wångersjö påstår vidare att förskolan inte ska räkna antal år i Sverige utan pedagogerna får se 

till barnet och dess familjs behov och situation. Wångersjö säger att pedagogerna ska vara 

medvetna om att inte sätta alla nyanlända i en grupp som har samma behov. Utan ska se att 
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alla har olika behov, förutsättningar och olika förmågor att hantera flytten från sitt hemland 

till det nya landet.  

 

Under studien framkom flera olika benämningar gällande föräldrar med annan etnisk 

bakgrund, jag valde att använda mig av nyanlända. 

 

2.5 Kommunikation 
 

”Ordet kommunikation” kommer från latinets ”communicare” och ”communis” som betyder att något ska bli 

gemensamt och delat. Det innebär att vi båda meddelar oss och delar med oss av något, bland annat tankar, 

upplevelser, känslor, handlingar och värderingar” (Nilsson & Waldermason, 2016, s.13) 

 

Nilsson och Waldemarson (2016) förklarar hur kommunikation mellan två parter kan bli 

komplicerad när det finns hinder som språk och kultur. Dessa hinder kallas enligt författarna 

barriärmodellen vilket innebär att person A vill förmedla information till person B, men 

mellan dem finns ett hinder (behov, värderingar, erfarenheter, förväntningar). Person B kan 

endast ”se” person A`s beteende och person B tolkar det hen har sett. Nilsson och 

Waldemarson (2016) hävdar att människor behöver bli bättre på att förstå varandras förståelse 

i samspelt med varandra. 

 

Interkulturell kommunikation som praktiska strategier som hjälper människor från olika 

kulturer att mötas (Wångersjö, 2017). Författaren förklarar kulturella olikheter som pedagoger 

kan lära sig känna igen. Det kan finnas områden som förskolan kan använda sig av i möten 

med nyanlända för att lära sig känna igen vanliga tankemönster och för att lättare upptäcka 

vart konflikten uppkommer ifrån. Exempel på områden kan vara barnsyn, tidsuppfattning, 

gester och kroppsspråk, syn på barnens lek, synen på utbildning, matvanor, regler och även 

vanor kring kläder. Wångersjö pekar på att pedagogerna bör vara försiktiga för att det inte slår 

över på kulturella stereotyper, författaren menar alltså att allt inte beror på etnicitet:   

 
Forskare har även varnat för att lägga alltför stort fokus på just det som är annorlunda i andra kulturer. Det 

kan göra att man missar de likheter som finns och som skulle kunna göra att man hittar en gemensam 

plattform och känner gemenskap. (Wångersjö, 2017, s.55) 

 
Ett interkulturellt förhållningssätt innebär att vara mottaglig, nyfiken och anstränga sig för 

möten med varje individ utan fördomar och förutfattade meningar. Wångersjö (2017) varnar 

för att man ska vara försiktig med att fästa egenskaper på olika etniciteter.  
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3. Metod 
Under metodavsnittet introduceras tillvägagångsättet för studien, där jag använde mig av 

kvalitativa intervjuer som underlag. Syftet med kvalitativa intervjuer är att få grundliga svar, 

därav måste frågorna anpassas utifrån informanterna för att få de svar jag söker gällande olika 

erfarenheter av möten med nyanlända familjer (Johansson & Svedner, 2010).  

 

3.1 Genomförande  
Under tiden jag funderade vilka pedagoger jag skulle vilja intervjua sammanställde jag 

intervjuguiden (se bilaga 2). Jag valde att pedagogerna inte skulle få tillgång till 

intervjuguiden innan intervjuerna för att jag ville få spontana och ärliga svar. 

Löfgren (2014) skriver om hur viktigt det är att bygga upp ett förtroende som kan hjälpa mig 

att få pedagogerna att berätta sina synpunkter under intervjun. Jag har byggt upp och har goda 

relationer med informanterna efter några år som vikarie i kommunen. Jag kontaktade 

pedagogerna cirka två veckor innan jag hade tänkt börja med intervjuerna. Jag både frågade 

över Messenger (Facebook), sms och genom muntlig kontakt. Jag gav dem missivbrevet (se 

bilaga 1) och när de hade bestämt sig för att delta fick de välja när det skulle passa dem bäst. 

Enligt Löfgren (2014) är det viktigt att fundera kring tiden för intervjun. För att informanterna 

ska få tid till att berätta utan stress gäller det att planera in intervjun då pedagogen känner att 

hon har tid. Jag informerade pedagogerna att intervjun max skulle ta en timme och de valde 

att lägga intervjuerna efter lunch när det var vila för barnen. Under intervjun hade vi 

möjlighet att gå undan till personalrummet eller ett tomt rum på förskolan. Intervjuerna tog 

mellan 30 – 50 minuter att genomföra. Alla intervjuer spelades in på min telefon för att sedan 

kunna transkriberas.  

 

3.2 Urval 
Jag valde att göra min kvalitativa studie i en mindre kommun där det finns ca 15 förskolor. Då 

mitt ämne för studien handlar om nyanlända blev jag begränsad till de förskolor som finns 

centralt i kommunen, där de flesta nyanlända föräldrar får förskoleplacering. Jag valde att 

kontakta fyra verksamma och utbildade förskollärare som jag visste jobbade på förskolor där 

det finns fler nyanlända familjer. Detta kallas för ett kriteriebaserat urval enligt Christoffersen 

och Johannessen (2015). Två av informanterna valde jag för att vi redan etablerat en relation 

sedan tidigare. Ena informanten ville jag intervjua då hennes förskola möter många nyanlända 

föräldrar och är en relativt nystartad förskola. En informant jag tänkte intervjua kände att hon 

inte hade mycket information att ge mig och tipsade därför mig vidare till en annan pedagog. 

Enligt Christoffersen och Johannessen (2015) kallas det för snöbollsmetoden. 

 

3.3 Databearbetning och analysmetod 
Transkriberingen skedde efter avslutade intervjuer under samma dag. Det inspelade materialet 

avlyssnades flera gånger för att inte missa något väsentligt. Varje ord är transkriberat och 

råmaterialet slutade på ca 12 000 ord. Efteråt kategoriserades materialet och informanter i 

olika färger på datorn. Under arbetet med resultatet identifierade jag olika teman som 

framkom i datamaterialet. Jag sorterade alla teman och tilldelade dem en sammanfattande 

benämning, enligt Johansson och Svedner (2010) kallas denna analysmetod för tematisk 

disposition. Utifrån de sammanfattade benämningarna skapades rubrikerna: Informanternas 

erfarenheter och synsätt, Kommunikation mellan förskola och nyanlända föräldrar, Möten 

mellan förskola och nyanlända föräldrar, Strategier samt Projekt SKUA. Under dessa rubriker 

finns alla teman som jag fann.  
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3.4 Etiska överväganden  
Under arbetet med intervjuerna har jag använt mig av vetenskapsrådets fyra forskningsetiska 

principer (2002). Informationskravet uppfylldes genom missivbrevet (se bilaga 1) där jag 

förklarade mitt syfte för studien. Genom att informera informanternas rättigheter att de kan gå 

ur när de vill har jag tagit samtyckeskravet i hänsyn. För att uppfylla konfidentialitetskravet 

har jag under resultatet valt att använda mig av fingerade namn samt kodat deras 

personuppgifter i anteckningarna. Nyttjandekravet har uppfyllts genom att mitt material 

endast kommer användas för denna studie. 

 

3.5 Metoddiskussion 
Förberedelserna inför intervjuerna gjordes utan några komplikationer. Skrivandet av 

missivbrev och intervjufrågor gick förvånansvärt lätt efter jag kollat på några mallar. Jag 

valde att jämföra från tidigare arbeten på Diva.se för att få en förståelse för hur det ska se ut. 

Jag bestämde mig för att intervjua fyra stycken utbildade förskollärare på olika förskolor 

centralt i kommunen. Jag ville intervjua pedagoger som kan ha mött nyanlända föräldrar 

mycket. Jag upplevde det inte som svårt att finna informanter med viss kunskap i ämnet då jag 

har goda relationer med informanterna sedan tidigare. Ena informanten jag frågade kände att 

hon inte skulle komma med något matnyttigt och vidarebefordrade mig till en annan pedagog 

som skulle haft mer möten med nyanlända föräldrar. Alla som jag frågade har deltagit i andra 

intervjuer i tidigare examensarbeten och är vana med detta tillvägagångssätt.  

 

När det kom till intervjuerna fick jag snabbt lära mig att ha min telefon lagom nära mellan 

mig och informanten för att få bra ljud. Jag upplevde svårigheter att transkribera ibland då 

ljudet var dåligt, men med mycket tålamod gick det bra. Enligt Löfgren (2014) är det 

viktigaste jag gör när någon berättar något är att lyssna och visa att jag gör det, vilket jag 

kände att jag lyckades bra med. Det kan också bero på att vi känner varandra och har skapat 

en relation vilket underlättade intervjuerna. Samtidigt som Löfgren hävdar att om jag som 

intervjuare visar mig intresserad av vad informanten har att säga blir det lättare för 

informanten att öppna upp sig. Jag upplevde att det kändes väldigt naturligt att genomföra 

intervjuerna och informanterna hade inga problem med att öppna sig kring de frågor jag 

ställde. Jag valde att inte anteckna under intervjuerna för jag ville följa med i samtalen och få 

möjlighet att ställa följdfrågor. Jag vet att om jag skulle anteckna under tiden skulle jag missa 

något de berättar. Under själva intervjuerna upptäckte jag att en del av mina intervjufrågor 

kändes fel och jag ville ändra dem. Trots det hade jag ändå kvar frågorna och la istället till de 

frågor jag kände var mer relevant. Som Löfgren (2014) skriver är det viktigt att ställa rätt 

frågor för att få informanten att kunna berätta just det jag behöver för att få svar till syftet i 

studien. Jag känner att jag fick bra svar av informanterna och de gav relativt lika svar. Från 

någon informant kanske det blev mer kortfattat än någon annan informant, men budskapet 

kom fram ändå.   
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4. Resultat  
Jag kommer i denna del presentera resultatet från de genomförda intervjuerna. Under 

bearbetningen av det inspelade materialet, såg jag olika teman i informanternas berättande och 

utifrån det skapade jag underrubriker som sammanfattar det centrala i innehållet. 

 

Med hänsyn till konfidentialitetskravet har pedagogerna fått fiktiva namn. Anna har jobbat i 

tolv år varav sju år på sin nuvarande förskola, Beata har jobbat i tolv år inom förskolans 

verksamhet, men på den nuvarande förskolan har hon jobbat sedan augusti 2017. Cilia har 

jobbat längst av de fyra, tjugosju år och femton år på sin nuvarande förskola. Della har jobbat 

i fem år och på samma förskola alla år. Alla pedagoger har läst förskollärarutbildningen.  

 

4.1 Informanternas erfarenheter och synsätt  
Här kommer jag att skriva om informanternas syn på sin egna förmåga att jobba med 

nyanlända föräldrar och vilka erfarenheter som de har samlat på sig genom åren som 

förskollärare.  

 

 4.1.1 Erfarenhet 

Anna berättar att hennes förskola ligger centralt i samhället och har nära till både SFI och 

skola. Närheten till SFI har gjort att de fått många barn med utländsk härkomst baserat på 

deras läge. Ett tag hade förskolan väldigt många barn och föräldrarnas svenska varierade från 

nästan ingen alls till väldigt mycket. Föräldrarnas vistelse i Sverige varierar från nykommen 

till att varit här några år, men alla barn är födda i Sverige. Anna berättar att i dagsläget har de 

en familj där föräldrarna kan nästan ingen svenska alls. Familjen har varit här i några år, men 

har av olika anledningar inte gått på SFI. Med familjen är det begränsad kommunikation och 

det är för det mesta vardagsspråk, som att säga hej och det har gått bra. ”Första familjen med 

utländsk härkomst kom efter att vi hade haft öppet kanske ett år” säger Anna. Under åren har 

det blivit fler nyanlända familjer och Anna kände av då det kom många nyanlända 2015. 

Anna tycker att de har haft tur att många familjer stannat kvar de åren barnen gått i förskolan. 

Anna kommer ihåg att det var en familj där barnen inte stannade kvar under en längre tid. 

Familjen flyttade till en större stad. Anna säger: ”När man kommer från Syriens huvudstad så 

kanske man inte tycker denna lilla kommun är så lockande”. 

 

Dellas erfarenheter av nyanlända familjer har varierat under de år hon har arbetat på sin 

förskola. Della berättar att när hon började jobba för fem år sedan fanns det en familj som 

kunde lite svenska men det har varit uppehåll mellan familjerna. En del familjer har bara varit 

där i korta perioder och andra har stannat längre. I dagsläget finns två familjer på förskolan 

och i ena familjen kom alla samtidigt till Sverige för ca 1,5 år sedan. I den andra familjen har 

pappan bott i Sverige ett längre tag och mamman kom senare. Della berättar att pappan har 

bra svenska och att mamman blir bättre och bättre då hon just börjat SFI. Tidigare fick 

pedagogerna ringa mammans man då information skulle utbytas berättar Della. Beata har mött 

nyanlända familjer på två förskolor som hon har jobbat på. Den nuvarande förskolan har fler 

familjer än den tidigare förskolan. På den nuvarande finns det sammanlagt 10 familjer som 

har varit i Sverige olika lång tid, allt från nyligen utplacerade till de som har varit här en 

längre tid. När det kommer till svenska språkkunskaper hos föräldrarna är det väldigt 

varierande. En del föräldrar har ingen svenska alls, medan en del har lite och några har mer 

svenskkunskaper. Beata upplever att det är svårt med kommunikationen med föräldrarna: 

 
”Det är jättesvårt för att du vet ju inte så mkt om bakgrunden, som du kanske vet mer om de svenska, dom        

kan ju ha kommit nyss och kan för länge sen och kommit hit på olika sätt.”. (Beata) 
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Cilia förklarar att oftast har hon mött de föräldrar som kan lite svenska eller mycket engelska: 

”Jag har inte varit med någon situation där någon inte har kunnat kommunicera alls”. Cilia 

förklarar att de som kommit till förskola hon arbetar på har varit i Sverige ett tag. Familjerna 

har då erfarenheter av det svenska språket eller engelska. På Cilias förskola finns det fem 

familjer från tre olika länder. Cilia känner inga svårigheter med att kommunicera med dessa 

föräldrarna.  

  

4.1.2 Synsätt 

Anna har ett personligt intresse av att träffa människor från andra länder och kulturer. I 

privatlivet har hon valt att umgås mycket med nyanlända som inte talar svenska. Hon berättar 

även hur hennes familj har ett fosterbarn som inte talade svenska när hon kom till dem. Anna 

tror att det handlar om personlig inställning. Anna tycker att dessa möten med familjerna är 

roligt, givande och man lär sig i efterhand. Hon förklarar att till en början var krångligt att 

förklara saker för familjer som inte kunde svenska och menar att man måste lära sig strategier 

för hur man kommunicerar. Anna menar vidare att kommunikationen ska innefatta enkla 

budskap med få ord, annars är det lätt att föräldrarna kan bli förvirrade eller att man som 

pedagog blir missförstådd. Della känner som Anna att det är svårt att inte göra föräldrarna 

förvirrade och att hon försöker hålla sig kortfattad och säga det viktigaste, men att det lätt blir 

en uppsats. Della känner inte att hon är speciellt duktig och hon tycker att kommunikation 

med nyanlända föräldrar är svårt. 

 

Beata förklarar att hon har behov av att ha kontroll och har lätt till att prata för mycket. Hon 

upplever att det är svårt att få fram det hon vill att föräldrarna ska få veta och önskar att det 

fanns lättare tillgång till tolk. Som Anna säger har de fått lära sig olika strategier. Beata 

berättar att hon fått lära sig enkla ord och visa att barnen är trygga på förskolan, som hon 

säger är det viktigaste för föräldrarna. Beata känner att det är svårt att prata mindre i ett yrke 

där hon är van att prata mycket och att använda enstaka ord. Beata berättar hur jobbigt det är 

när både hon och föräldrarna är personligheter som pratar mycket och hur svårt det blir när 

man inte förstår varandra och de kommer ingenstans i kommunikationen. Beata känner att 

hon vill berätta om barnets dag, hur det har gått, vad barnet har gjort, men att hon får begränsa 

sig till enstaka ord. Cilia tycker däremot att det har fungerat väldigt bra hittills och berättar att 

de familjer som inte pratat svenska har oftast kunnat prata engelska. Men annars har hon 

jobbat mycket med bilder. Då kommunikationen fungerat mindre bra har Cilia använt sig av 

bilder. Cilia berättar att hon alltid hittar vägar att kommunicera, för det är viktigt och det är 

barnen som är i centrum.  

 

4.2 Kommunikation mellan förskola och nyanlända föräldrar 
Under intervjuerna framkom det hur informanterna jobbar med att få nyanlända föräldrar att 

förstå det formella inom förskolan samt hur de lägger upp inskolning och utvecklingssamtal.  

 

4.2.1 Läroplanen 

Della, Beata och Cilia känner att det har de inte varit tydliga med att förklara läroplanen för 

nyanlända föräldrar. Under föräldramöten har det tagits upp om målen och då har det funnits 

en tolk med. Utöver det har läroplanen satts upp på väggar tillsammans med den pedagogiska 

dokumentationen. Cilia upplever att alla föräldrar, svensk som ickesvensk inte är intresserad 

av läroplanen. Anna berättar att under utvecklingssamtalen tar de upp läroplanen via ett 

bildspel de gör och då har de tillgång till tolk. Anna är även medveten om att läroplanen finns 

översatt, men att de inte skrivit ut och använt sig av den. Beata känner att det är väldigt svårt 

att förmedla vad läroplanen innebär för nyanlända föräldrar och att de just nu fokuserar mer 
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på den vardagliga kommunikationen istället. I barnens pärmar står målen tillsammans med det 

barnen har gjort berättar Beata.  

Cilia berättar att föräldrarna ser förskolan som skola, att de har ungefär samma status. Även 

Anna upplever att de får förklara verksamheten för föräldrarna då de många gånger inte stött 

på förskola tidigare. Anna berättar att många föräldrar tror att förskola är som skola och att 

det är obligatorisk:  

 
” Våra SFI föräldrar har ju tid 8-15.30, de har ju skola halva tiden och självstudier halva tiden. Och då har de 

gemensamt bestämt det här tidsspannet är rimligt, så halv åtta - halv fyra har de. Många gånger har de frågat 

får vi hämta de halv två? Ja du får hämta de 12 om du vill plugga på kvällen” (Anna) 

 

Anna känner att det kan vara en språklig miss. Även Beata upplever att nyanlända föräldrar 

inte förstår att förskolan är frivillig. Att föräldrarna kan ha barnen hemma en dag, eller hämta 

tidigare om de vill och att de har föräldrar som frågar om de får åka bort. Beata förklarar att 

förskolan lämnar ut klocktiderna som föräldrarna har på SFI och att föräldrarna tror då att 

förskolan är obligatorisk. Beata förklarar att det är få länder som har förskola som vi har i 

Sverige. ”Antingen är det barnpassning eller skola när man är 5 eller nått, det är svårt att få 

fram vad svensk förskola betyder”. (Beata) 

 

4.2.2 Inskolning 

Della berättar att inskolningen har varit lite olika för familjerna. En del familjer går det 

jättebra för medan andra har haft det jättejobbigt. Föräldrarna har känt sig stressade med 

inskolningen på grund av att de känner sig tvungna med att börja SFI så fort som möjligt. 

Della ser hur barnen blir oroliga av föräldrarnas stress. Hon upplever det svårt med att 

förklara för föräldrarna att inskolningen kan ta tid och ska ta tid. Della önskar därför ett 

samarbete med SFI. Skolan får gärna prata med föräldrarna så de förstår att inskolningen är 

väldigt viktig och tar tid. Cilia känner att inskolningen går bra, men att föräldrarna undrar 

varför inskolning behövs. Cilia förklarar att de får vara extra tydlig med hur inskolningen går 

till och varför den är viktig: ”Att det är barnet som är i centrum och alla barn är individer. 

Anna har på sin förskola använt sig av en handlingsplan som tagits fram av bland annat 

förskolechefen. I handlingsplanen finns handledning om hur pedagogerna ska slussa in 

nyanlända familjer in i förskolan. Anna förklarar att det först är ett kartläggningssamtal med 

olika steg, bland annat frågeformulär som görs tillsammans med en tolk. Annas förskola 

använde sig av handlingsplanen första gången hösten 2017 och upplevde att inskolningarna 

gick väldigt bra. Handlingsplanen är ett förslag från kommunen hur man tar emot nyanlända 

familjer i förskolan. För Beata var inskolningen på hennes nuvarande förskola inte som 

vanliga inskolningar är. Dem fick göra gruppinskolningar då förskolan är helt ny och många 

barn stod i kö. Beata berättade om en tidigare arbetsplats där de fick använda en fysisk tolk 

redan första dagen på inskolningen: 

 
”Det underlättar mycket, då kunde du dra allt, då kunde du ta häftet. Vi jobbar så här, vi har samling därför, 

vi går till skogen därför, för det var ju också ”vad ska ni i skogen å göra” men det finns inga farliga djur. 

Det är lugnt liksom, då kunde man även va med, det har blivit ganska stor skillnad för då kunde de även 

vara med flyktingsamordnare, de kunde vara med ute, där kunde vi få lite bakgrund, lite vart de är ifrån, vad 

de jobbat med och så. Men det har vi ingenting nu. Då upplevdes det att man fick förklara lite mer vad 

förskolan va. Vart de ska lämna sina barn hela dagarna. Mer tid och möjligheter att fråga vart de kommer 

från, intressen visa intresse, man märker att det är jobbigare för dem, att inte kunna förmedla, kunna berätta 

om sig själv, inte kunna för dom kanske det skulle va skönt om det fanns en tolk med. Så att de kan berätta 

om sitt barn, om allergier ja men allt sånt där, de har ju svårt att fylla i pappret.” (Beata) 
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Beata önskade att det fanns ett enkelt häfte med de olika tillämpningsregler som finns i 

kommunen på olika språk som de kan ge till föräldrarna, men att då måste man hitta nån som 

kan översätta det häfte som finns för svenska föräldrar. 

 

4.2.3 Utvecklingssamtal 

I kommunen använder sig förskolorna av samma formulär där de sammanställer barnets 

lärande och utveckling. Cilia förklarar att de använder sig av pärmar som barnets portfolio 

och tillsammans med sina sammanställda papper om barnet är det grunden till 

utvecklingssamtalet. Om det skulle behövas finns tolk tillgängligt, något som det gör för alla 

förskolor. Della förklarar att deras utvecklingssamtal ser likadana ut som med svenska 

föräldrar men för föräldrarna som inte förstår svenska blir det oftast barnets lärande och 

utveckling som tas upp. På Beatas förskola har de inte hunnit ha utvecklingssamtal ännu, det 

kommer nu under våren 2018. Förskolan har däremot haft uppföljningssamtal efter 

inskolningarna. För de svenska föräldrarna förklarade de årsplanen som förskolan jobbar 

utefter, men för föräldrarna som inte pratar eller förstår svenska bra fokuserade pedagogerna 

på att visa bilder på barnet och visa att barnet är trygg på förskolan. Beata förklarar att i det 

kommande utvecklingssamtalet ska de använda sig av bildspel (PowerPoints). Att använda sig 

av bildspel gör även Anna och hennes förskola. De använder sig av samma formulär som de 

andra, men överför detta till bilder och enklare text under utvecklingssamtalet med 

föräldrarna. Har pedagogerna behövt tolk då har den möjligheten funnits för dem. Anna 

berättar att de har jobbat med bildspel på utvecklingssamtal i några år och tycker att det är 

värt tiden de får lägga ned på bildspelen. Förskolan gör detta för alla barn oavsett vilken 

härkomst föräldrarna har. ”Det har varit ett lyft för utvecklingssamtalet” säger Anna. Hon 

menar att samtalet lyfter fram tydligt och konkret vad barnet gör på förskolan, föräldrarna får 

se barnet i sin miljö på förskolan och de tycker det är intressant. 

 

4.3 Möten mellan förskola och nyanlända föräldrar 
Under denna rubrik kommer jag att beskriva informanternas förhållningssätt gentemot vikten 

av samverkan och skapandet av relationer med föräldrar som har annat modersmål än 

svenska. 

 

4.3.1 Relationer  

Alla fyra informanter är eniga om vikten av att skapa relationer, men man är alla olika i hur 

man väljer att skapa relationer. Beata känner att det ibland kan vara viktigare för familjerna 

och att familjerna är glada över pedagogernas arbete. Beata berättar hur hon kan få kramar 

och pussar på ICA, det kan vara lite ur sin egen bekvämlighetszon, men hon menar att det 

bara är att gilla läget. Beata känner frustration ibland när kommunikationen inte fungerar. Hon 

känner att hur mycket hon än försöker går det inte att förstå varandra ibland. Beata berättar att 

det har hänt att Beata har fått berätta vad föräldrarna fått för post och neka föräldrar att visa 

förskolan för sina släktingar via Skype. Föräldrarna är jättestolta över vart deras barn får vara: 
 

”Så är det så givande när det funkar och när de har sina barnkalas. De kommer in och ba vi ska ha kalas och 

vi ba nja vi har lite sockerregler… det är bara att släppa, det är så stort för dem och det är det enda dom har 

och ha barnkalasen på förskolan det är bara å köra. De svenska barnen kan va helt förskräckt det är musik 

och de är tårtor och de är massor av fika å grejor. Vi får förklara för de andra föräldrarna att den där 

sockerregeln försvann idag. Man får välja, vad är viktigast, våra torra regler som vi har här eller den här 

människan som vill ta sig tid å fira hans (barnets) dag ihop med de hen har i Sverige, det är för barnets skull 

och för de andra barnens. Ja det är ju annorlunda men det ger så otroligt mycket. Det är klart det är 

obekvämt många gånger, det ska man inte sticka under stolen med.” (Beata) 

 



 

14 
 

Cilia tycker att det är viktigt att skapa relationer till föräldrarna, men känner att hon inte är en 

pratglad pedagog. Däremot är hon alltid glad och trevlig och möter alla med respekt. Hon vet 

att det finns de pedagoger som pratar mycket mer och kommer familjerna närmare men hon 

menar att alla är ju olika och att detta är oavsett vart föräldrarna kommer ifrån. Della känner 

att om man inte har en relation med varandra så fungerar inte samverkan mellan hem och 

förskola. Cilia skapar relationerna genom att samtala med föräldrarna, så gått det går. Della 

berättar att de använder sig av bilder på förskolan, till exempel ”dagens bild” som de har 

uppsatt i hallen. Bilderna används för att stödja barnen, föräldrars samtal med varandra och 

för kommunikationen mellan pedagog och förälder vid hämtning och lämning. Även Anna 

känner att det är jätteviktigt att skapa relationer, men att det är olika hur pedagoger väljer att 

skapa relationer:  

 
”Det är väldigt individuellt, jag personligen tycker jag är ganska öppen med vem jag är. Det är ju begränsat 

av vad jag berättar om mig själv naturligtvis, men just det här med att vara personlig tycker jag, för jag 

upplever att man får bra kontakt med föräldrarna då också. För oftast får vi ju veta väldigt mycket om 

föräldrarna dels de dom berättar själva men även vad barnen berättar. Många gånger har vi pratat om i 

arbetslaget att vi har upplevt att de föräldrar som inte har svensk bakgrund, att vi kommer den familjen 

närmare. De släpper in oss längre och det tror jag är för att de har inte så stort skyddsnät. Att vi är så stor 

del av deras liv. Vi är säkert en stor del av många svenska familjer också. Men dem har så många andra, de 

har mormor och morfar och dom har mostrar och fastar och kompisar. Och kommer du själv så blir vi ju 

som ja men nån slags kontakt till det svenska samhället.” (Anna) 

 

4.3.2 Resan hit 

Beata berättar att de försöker fråga familjerna om deras resa till Sverige i den utsträckning de 

kan. Det blir svårt när det inte går att kommunicera på ett gemensamt språk. Beata upplever 

också att föräldrarna ofta inte vill prata om resan:  

 
 

”Jag har varit med om flera tillfällen där vi har haft möjligheten att prata på engelska. Att pappa sa ”Nu är vi 

här, vi är i Sverige det andra lägger vi bakom oss.” det är så jobbigt för de att prata om det, så dom vill inte 

alltid prata om det. Och då kan man behöva få luska, där visste vi till exempel att de var politiska flyktingar, han 

hade haft fel åsikter i hemlandet.”(Beata) 

 

Beata känner att det är viktigt att få veta om barnets och familjens bakgrund, hur deras resa 

har sett ut. Hon berättar att de har barn som leker med maskingevär och låter som ett 

maskingevär och menar att det är inte är vanligt hos de svenska små barnen. Beata undrar är 

det något barnen kan ha upplevt innan de kom till Sverige. Cilia har också upplevt att 

föräldrar inte vill prata om sin resa till Sverige då föräldrarna har gjort det tydligt att de är i 

Sverige nu och så är det med det. Cilia har valt att accepterade det, men känner att för barnets 

skull hade det varit bra om pedagogerna fick veta deras historia. Della har valt att inte fråga 

föräldrar om deras resa om de inte lägger märke till något hos barnen. Hon har frågat en gång 

då barnet hade svårt under inskolningen, men hade fått snabbt och kort svar att familjen inte 

hade varit med om något trauma. Anna förklarar att i kartläggningssamtalen som görs vid 

inskolning frågar pedagogerna om familjens resa till Sverige. Just nu har de bara barn som 

fötts i Sverige på förskolan. Tidigare fanns det en familj där mamman och barnen hade 

kommit före pappan. När Anna hade byggt upp en relation till mamman frågade hon om 

barnets pappa efter att barnet frågat om sin pappa. Mamman förklarade att han var på väg till 

dem. Anna känner att det är viktigt att lära känna föräldrarnas historia för att kunna möta 

deras rädslor. Anna berättar att de pratat om trauma i arbetslaget, när går man för långt med 

sina frågor? Hon menar att det är en fin gräns. Annas arbetslag känner att de gärna vill ha en 

utbildning i trauma, hur man möter både barn och föräldrar. 
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4.4 Strategier 
Här följer två strategier som informanterna ansåg var till hjälp för kommunikationen mellan 

pedagoger och föräldrar.  

 

4.4.1 Bild som stöd 

Alla informanter använder sig utav bilder för att kunna kommunicera med. Beata berättar att 

de kan använda sig av Google translate för att föräldrarna ska kunna läsa vad pedagogerna vill 

förmedla, dock är inte Google translate tillförlitligt, något som både Anna och Della håller 

med om. Beata förklarar att de lite tråkigare sakerna som exempelvis sjukdomar, blöjor och 

extrakläder visar de eller använder text. Med den lite roligare informationen som vad barnet 

har gjort under dagen använder de bilder för att förmedla. Förskolan Beata jobbar på har även 

köpt in klockor som de kan visa tiderna på för föräldrarna, när de ska hämta och lämna 

barnen. Anna berättar hur de skapar bildspel för att föräldrar lättare ska kunna följa med i 

dialogen om deras barn under utvecklingssamtalen. De har även bildstöd tillgängligt i hallen 

för att lättare kunna förklara vad barnen behöver ha med sig till förskolan. Anna försöker 

tydliggöra för alla föräldrar att deras förskola är en mångkulturell förskola, genom att visa 

flaggor och synliggöra flera skriftspråk. De har även ljudknappar inspelade med olika ord på 

olika språk som barnen kan trycka på i hallen.  

 

Cilia berättar att på hennes förskola använder de sig av en hemsida som en närliggande större 

kommun har sammanställt tillsammans med de närliggande kommunerna. Där finns material 

med texter bland annat om förskolan, sjukdomar och vad förskolan förväntar sig av föräldrar. 

Allt finns dessutom översatt på olika språk. Sedan finns även bilder på olika kläder med 

översatt text. Hon säger att detta material har varit till stor hjälp i kommunikationen med 

föräldrarna för att dom ska få rätt kläder till barnen. Utifrån materialet har Cilia skapat en 

pärm på avdelningen som heter ”Information på olika språk” och finns tillgänglig för att ge 

föräldrarna den information dem kan tänkas behöva. Hon jobbar mycket med bilder och säger 

att: ”en bild säger mer än tusen ord”. Även Della berättar att de jobbar mycket med bilder och 

gester för att kunna kommunicera med föräldrarna. Della önskade att det fanns och att det 

kanske gör det, en applikation till mobilen och Ipaden som kan hjälpa med översättningar då 

även hon känner att Google translate inte är att lita på.   

 

4.4.2 Tolk 

Alla informanter berättar hur de får använda sig utav telefontolk. Att de får ringa och boka en 

tid med en tolk som har det språket de söker. Cilia har använt sig av tolk till föräldrasamtal 

och har aldrig haft något problem gällande telefontolk. Hon har dock hört från andra som 

tycker att det har strulat med telefontolkarna. Ibland har det hänt att de använt sig av andra 

föräldrar som tolk eller en nära släkting. En gång använde de sig av en förälder till ett 

föräldramöte, men tycker själva att det inte är optimalt. Föräldern hade svårt att både hinna 

tolka åt en annan förälder och samtidigt följa med själv i mötet. Beata förklara att behöver de 

en telefontolk krävs det tidsbokning och att det inte bara går att spontant ringa tolkfirman om 

det behövs. Det är svårt att boka tiden när de inte vet när föräldrarna dyker upp. Anna berättar 

att det oftast blir tolk till föräldrasamtal och föräldramöten. Detta är även något som Della tar 

upp. Beata upplever också att tolken inte alltid har rätt språk heller. Utan att tolken kan ha ett 

språk som är ”nära” det språk som föräldern pratar och att de då inte vet hur mycket 

information som kommer fram till föräldern:  

 
”Jag tror det är en vanesak, hur man använder och också får du en proffsig tolk någon gång. Har vi haft en 

riktigt bra tolk som har förklarat för oss innan hur det som ska gå till det här att jag ska titta på föräldern” 

(Beata) 
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Anna berättar att de brukar använda en telefontolk till föräldramöten och föräldrasamtal och 

har det varit en fysisk tolk, då har det oftast varit en släkting eller en vän till familjen, som 

kunnat bra svenska. 

 

4.5 Projekt SKUA  
Anna och Cilia ingår i projektet SKUA3 via skolverket. Cilia säger att hon vet inte mycket om 

projektet men att det handlar om mottagandet av nyanlända, hur man bemöter och hur man tar 

emot andra kulturer och språk. Anna förklarar att Skolverket har kontaktat kommuner som har 

högt antal invandrare procentuellt mot kommunens invånare. 

  

                                                      
3 För att få förståelse vad SKUA innebär har jag valt att kontakta förskolechefen i kommunen som har fått en 

inbjudan av skolverket. SKUA är ett samarbete mellan Skolverket och Nationellt centrum för svenska som 

andraspråk (NC). Skolverket har i uppdrag fått att de ska genomföra ”insatser för att stärka utbildningens kvalitet 

för nyanlända elever och vid behov för elever med annat modersmål än svenska (U2015/2256/S)”. Detta är en 

kompetensutveckling som bekostas av skolverket för de kommunerna med en hög andel nyanlända i kommunen 

och görs på Stockholms Universitet. 
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5. Analys 
Under denna del kommer resultatet analyseras i relation till litteraturgenomgången. 

 

5.1 Styrdokument 
Della, Beata och Cilia har av olika anledningar inte varit tydliga med vad läroplanen innebär 

för nyanlända föräldrar. De har förmedlat målen på svenska och på samma sätt som de har 

förklarat för de svenskspråkiga föräldrarna. Enligt Skolverket (2016) ska vårdnadshavare ha 

möjlighet att påverka utbildningen i förskolan och det är då pedagogernas ansvar att hitta 

lösningar för hur vårdnadshavarnas inflytande ska se ut. Under utvecklingssamtal berättar 

Anna om läroplansmålen och då finns det tolk närvarande. Hon är medveten om att läroplanen 

finns översatt på olika språk, men har inte använt den ännu. Enligt Niss och Söderström 

(2015) ska pedagogers kunskap om styrdokument kombineras tillsammans med pedagogers 

engagemang i mötet med föräldrar.  

 

Cilia, Anna och Beata har upplevt att nyanlända föräldrar tror att förskolan är obligatorisk 

dock hävdar Beata att det kan bero på en språklig miss. Beata tror att detta kan bero på att det 

finns många länder där förskolan inte har samma betydelse som i Sverige. Detta styrks av 

Bouakaz (2009) som menar att föräldrar inte alltid förstod den viktiga informationen som kom 

från skolan och att de då använde sig av tvåspråkiga resurser som kunde förmedla 

informationen. Bozarslan (2010) hävdar hur viktigt det är att ha en bra kontakt med 

föräldrarna och att pedagogerna försöker hitta andra sätt att kommunicera på, annars finns 

risken att föräldrarna känner sig utanför.  
 

5.2 Inskolning  
På Annas arbetsplats har de använt sig av en handlingsplan som kommunen har tagit fram just 

för nyanlända familjer. Under början av inskolningen finns ett kartläggningssamtal med olika 

frågor där familjerna får möjlighet att svara på tillsammans med tolk. Detta är något som 

Wångersjö (2017) nämner var en viktig del under projektet ”Barnets bästa”. Där fick familjer 

berätta om sig själva och pedagogerna fick då möjlighet att anpassa verksamheten efter 

barnet. Dock hävdar hon att kartläggningssamtalet bör ske längre in i inskolningen för att en 

relation bör skapas innan. Wångersjö hävdar att projektet skapades utifrån att många förskolor 

har generellt lite kunskap om situationer med nyanlända familjer. Beata, Cilia och Della har 

lagt upp inskolningarna som de gör med alla barnen, men om de upplever att barnet behöver 

stöttning anpassar de inskolningen utefter situationen. Detta är något som Bozarslan (2010) 

betonar, en vanlig inskolning kan behöva förlängas då det kanske inte passar familjen.  

 

Bozarslan (2010) nämner att förskolans uppdrag är att förklara för föräldrarna vikten av en 

bra inskolning, vad som förväntas av föräldrar och vad målen med inskolningen är. Detta är 

något som informanterna i studien känner är svårt. Cilia förklarar att hon får vara extra tydlig 

om hur en inskolning går till och att barnet är i centrum samt att alla barn är individer. 

Informanterna kunde känna att nyanlända föräldrar har en viss stress med att börja SFI och att 

inskolningarna därav blir stressade. Della önskade ett större samarbete med SFI där de kunde 

hjälpa till att förklara vad en förskola är, vilka mål och syften som finns med förskolan och 

varför en inskolning är viktig. Skolverket (2013a) menar att det är viktigt att skapa en grund 

vid inskolningen, men att det krävs mer av pedagogerna under inskolningsprocessen då 

föräldrar inte förstår svenska. Det informanterna upplevde svårt är att när det inte finns tolk 

att tillgå, speciellt en fysisk tolk, kan inskolningen ta längre tid. Beata kände att när hon hade 

tillgång till en fysisk tolk från första dagen hade hon möjlighet att ta upp allt viktigt som till 

exempel förklara verksamheten och vilka mål och syften de arbetar mot. Beata upplevde att 

föräldrar tyckte det var jobbigare under inskolningen när det inte fanns tolk närvarande. Något 
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som Wessman (2010) poängterar är att föräldrar vill gärna berätta om sig själva och hon 

uppmanar pedagoger att förstå familjen. Cilia känner att hon har haft möjligheten att prata 

engelska då många familjer har kunnat kommunicera på lättare engelska och detta har hjälpt 

mycket i kommunikationen mellan henne och föräldrar. Detta berättar även Wångersjö 

(2017), att man ska försöka hitta ett gemensamt språk och det blir då oftast engelska. 

 

5.3 Tolk 
Informanterna har i kommunen tillgång till telefontolk när de behöver det. Att få tag på en 

utbildad tolk är svårt och alla informanter har använt sig av anhöriga/vänner under samtal. 

Anna poängterar dock att man pratar mer om vardagliga saker och pratar om intim 

information via en utomstående tolk. Wessman (2010) skriver om att tolk som hjälpmedel kan 

upplevas både som bra och dåligt. Författaren menar att det kan vara svårt att skapa tillit till 

varandra genom en tredje part, men att det är nödvändigt om man vill förmedla viktig 

kunskap. Wessman skriver om hur pedagoger kan tycka att information kommer först och 

tillit kommer med tiden (Wessman 2010). Beata upplever att bristen på tolk begränsar 

möjligheter att få fram det hon vill att föräldrarna ska få reda på. Både Beata och Anna känner 

att detta har lett till att de fått lära sig strategier för att visa att barnen trivs och mår bra. 

 

5.4 Kommunikation 
Både Lahdenperä (2012) och Bouakaz (2009) skriver om föräldrars brist på svenskkunskaper 

skapar problem när det gäller att förstå skolans information och att detta var huvudproblemen 

mellan hem och skola. Både Beata och Anna berättade om hur de gärna ville informera 

föräldrar om hur det går för barnen på förskolan. Dock blev det svårt när både Beata och 

Anna är van att prata mycket och de själv upplevde att de krånglade till mer än förtydliga. 

Wessman (2010) och Wångersjö (2017) förklarar att bildstöd är ett bra sätt att kunna 

kommunicera på. Alla informanter bekräftar att detta har varit den mest framgångsrika 

kommunikativa vägen med nyanlända föräldrar. Cilia och Della har även använt sig av gester 

för att bättre förklara för föräldrarna. Della och Anna använder sig av ”Dagens bild” för att 

öka kommunikationen mellan barn och föräldrar. Beata förklarar att de använder sig av bilder 

för att förmedla de lite ”roligare” sakerna som vad barnen har gjort under dagen och vilka 

kläder som kan behövas. Till det lite mer formella sakerna har Beata och hennes 

arbetskollegor använt sig av översatta texter. Cilia använde sig av en hemsida som en 

gränsliggande kommun har startat upp gemensamt med närliggande kommuner. Där kan man 

finna all information du kan tänkas behöva i förskolan, både texter och bilder med text till. 

Bozarslan (2010) hävdar att det finns flera sätt att göra sig förstådd på. Anna och hennes 

arbetslag har även börjat med bildspel under utvecklingssamtal för att lättare få med 

föräldrarna under samtalet, vilket hon upplevt varit väldigt uppskattat. Nilsson och 

Waldemarson (2016) förklarar att hinder som språk och kultur kan skapa komplikationer i 

kommunikationen och de menar på att människor måste bli bättre på att förstå varandra.   

 

5.5 Relationer 
Enligt skolverket (2013a) finns det många möten i förskolan där samverkan mellan förskolan 

och hemmet är möjligt, bland annat vid hämtning och lämning. Pedagogerna skall jobba för 

en tillitsfull och trygg relation till barnets familj. Samtidigt belyser Alfakir (2012) att när 

pedagoger och föräldrar lär känna varandra bättre skapas mindre konflikter. Anna har valt i 

sitt privatliv att umgås med en del familjer som just kommit till Sverige. Anna upplever att det 

handlar om en personlig inställning. Anna tycker att det är roligt och givande att få lära känna 

familjerna i det privata livet också. Cilia känner att hon är trevlig, visar respekt och 

tillmötesgående på jobbet och det är givetvis väldigt viktigt, men hon upplever att hon inte är 
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lika pratglad som en del pedagoger kan vara. Cilia känner att alla är olika, men att hon möter 

alla föräldrar likadant. Beata har mött familjer på ICA där det blir många pussar och kramar. 

Hon upplever att föräldrarna är väldigt tacksamma och stolta över vart deras barn får vara på 

dagarna när föräldrarna är på skolan. Beata förklarar att man får bemöta dessa föräldrar även 

om det kan vara utanför ens bekvämlighetszon. Beata berättade även om hur familjer gärna 

vill ha barnkalas på förskolan, föräldrarna handlar fika, bjuder på tårta och godis till alla barn 

och pedagoger på förskolan. Detta kanske strider mot svenskars syn på socker, men Beata 

menar att detta är så viktigt för de nyanlända föräldrarna att pedagogerna låter de ha sina 

barnkalas.  

 

Alfakir (2012) förklarar hur någon som varit med om landsflykt behöver allt stöd som 

personen kan få för att kunna få tillbaka sin framtidstro och trygghet. Personens förlust av sitt 

hemland kan aldrig ersättas, informanterna har upplevt att föräldrarna inte vill berätta om sin 

historia. Föräldrarna har gjort det tydligt att nu är de i Sverige och vill lämna det andra bakom 

sig. Anna har valt att vänta tills relationen har stärkts och då frågat en mamma om situationen 

gällande pappan i familjen. Cilia, Della och Beata har upplevt att de gärna vill veta mer om 

familjerna för att stötta barnen och få en förståelse, men har då upplevt det svårt att nå 

föräldrarna. Anna skrev om att hennes arbetslag gärna vill få kunskap gällande trauma, till 

exempel hur man ställer frågor, eftersom de upplever att de har lite kunskap om det. Niss och 

Söderström (2015) skriver om föräldrarna som den viktigaste samarbetsparter när det kommer 

till barnets bästa. Föräldrarna känner barnen och pedagogerna vill jobba utifrån att barnets 

bästa, då gäller det enligt författarna att ha en bra samverkan mellan förskola och hemmen. 

Della upplevde en inskolning med en familj som jobbig, barnet hade det väldigt svårt under 

den tid han var på förskolan. Della frågade föräldrarna, men enligt dem hade barnet inte 

upplevt trauma. Beata nämnde om hur de nyanlända barnen har upplevt en annan kultur än 

svenska barn. Beata förklarade hur nyanlända barn gjorde ljudet av maskingevär och det är 

inte vanligt och hon undrar vad har dem barnen varit med om.  

 

Niss och Söderström (2015) skriver om hur föräldrars olika kulturer ska vara en tillgång för 

förskolan och att pedagogerna då använder föräldrars kunskap i förskolans uppdrag. Annas 

förskola är en mångkulturell förskola och vill bli sedd som en sådan och där de jobbar mycket 

med språket och Wångersjö (2017) skriver om hur man kan få familjerna att känna sig 

välkomna och trygga genom att visa barnens språk i förskolan.  
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6. Diskussion 
Under diskussionen kommer jag att förhålla mig till det jag har funnit intressant i studien. Jag 

valde ut rubriker efter det som jag kände var det kärnfulla i studien.  

 

6.1 Relationer 
Syftet med studie var att synliggöra kommunikationen mellan förskola och hem där 

föräldrarna har annat språk än svenska. Jag ville veta hur pedagogerna jobbade med 

kommunikationen för att senare inse att för att skapa relationer och samverkan i förskolan 

behöver man förstå varandra. Som alla informanter förklarade är relationer är oerhört viktigt, 

men hur skapar man en relation när man inte förstår varandra? Skolverket (2013a) menar att 

det är pedagogernas ansvar att se till att en tillitsfull och trygg relation skapas med 

föräldrarna. Jag tror att pedagoger i förskolan gör allt de vet och kan för att lyckas med att få 

föräldrar trygg och tillitsfull, dock upplever jag att språket är ett väldigt stort hinder. Både 

Anna och Beata kom fram till hur de förmedlar med familjerna var att prata korta och enkla 

meningar, men att de upplevde det svårt. Anna nämnde att när man är van att prata mycket 

och sedan möter föräldrar som också gillar att prata mycket blir det svårt att begränsa sig. 

Som förskollärare pratar man mycket och det är svårt att ändra sitt beteende. I de möten jag 

har haft med föräldrar som nyligen börjat i SFI upplever jag att föräldrarna vill berätta och 

förklara väldigt mycket, men känner sig begränsade på grund av att det är svårt att 

kommunicera via språk.  

 

Både Wessman (2010) och Wångersjö (2017) skriver om hur bildstöd är ett bra sätt att börja 

kommunicera på. Alla informanter i studien använder sig av bilder och de har upplevt att det 

är bilder och vissa översatta texter som finns att tillgå i arbete med att kunna kommunicera 

med familjerna. Cilia berättade under intervjun om ett material hon fått tillgång till där en 

större kommun tillsammans med de närliggande kommunerna, har skapat en hemsida full med 

information om förskolan på olika språk. Hon berättade att där fanns det bilder på allt möjligt 

som har med barn och förskolans verksamhet att göra. Det fanns texter som förklarar 

verksamheten, föräldrars ansvar samt förskolans. Della säger att för henne räcker inte 

bildstöd, ibland måste hon även förklara med gester för att göra sig förstådd. Jag kan nog 

instämma att en del händelser är svåra att förklara i text eller bild och när kommunikationen 

inte alltid når fram mellan två parter. Nilsson och Waldemarson (2016) förklarade 

barriärmodellen där två personer vill prata med varandra, men mellan finns hinder som skapar 

svårigheter att förstå. Man ser endast personen som förmedlar något och hur den som ser detta 

tolkar personens beteende. Hindret mellan förskola och de nyanlända är språket och ibland 

kulturer. Jag känner att pedagoger måste möta föräldrarna halvvägs och för att bryta ner 

hindret kan pedagoger skaffa sig kunskap och språk som används av familjen. Vad jag har 

uppmärksammat är att det finns dålig tillgänglighet av tolk och det ka då vara bra om 

pedagoger kan enkla fraser på olika språk för att möta dessa föräldrar. Jag tror att detta kan 

hjälpa pedagoger att kommunicera med nyanlända föräldrar.  

 

6.2 Inskolning och utvecklingssamtal 
Wångersjö (2017) skriver om projektet hon var delaktig i, ”Barnets bästa”. Där jobbade man 

tidigt in i projektet med kartläggningssamtal. Under detta samtal som är lite längre in i 

inskolningen får pedagogerna möjlighet att få reda på information om barnets resa till Sverige 

och vad har familjerna varit med om. När jag läste boken kände jag på en gång att detta borde 

alla pedagoger läsa. När jag under intervjun med Anna insåg att de också jobbade med en 

handlingsplan visserligen ny, men den fanns med under inskolningen blev jag glad och 

nyfiken. De andra informanterna jobbade inte utefter handlingsplanen ännu, jag vet nu efter 
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ett samtal med förskolechefen att handlingsplanen inte blivit godkänd av politikerna ännu, 

men handlingsplanen är på gång. Kommunen har även ansökt om ett projekt via Skolverket 

”SKUA” just för det stora antalet nyanlända i kommunen. Jag är glad och nyfiken på att få 

följa detta och se vart det leder. I litteraturen har författarna hävdat att låta inskolningen få ta 

tid, detta känner även informanterna att inskolningen borde få göra. Dock upplever föräldrar 

en stress med att börja SFI, jag undrar hur tydlig är informationen föräldrarna får när de vet 

att deras barn ska in på förskolan och de börja skolan. Jag blir nyfiken på hur själva processen 

ser ut när nyanlända ska börja sin integration i kommunen. Della nämner att hon vill se ett 

samarbete mellan SFI och förskolorna för både barnets skull, men även föräldrarna. Jag 

känner att föräldrarna borde få känna sig lugn och kunna fokusera på det som är viktigaste i 

livet, deras barn. Bozarslan (2010) pekar på att förskolans uppdrag är att förklara för 

föräldrarna betydelsen av en bra inskolning, vad förskolan förväntar sig från föräldrarna och 

vad förskolan har för mål med inskolningen. Informanterna upplever dock en svårighet med 

att tydliggöra förskolans uppdrag för föräldrarna. Då kanske ett samarbete med SFI vore 

något där det finns lärare som kan hjälpa till med att förklara förskolan som verksamhet. För 

att en inskolning ska bli bra bör varken föräldrarna eller barn känna stress. Della var med om 

en inskolning där barnet blev stressad och då blev hela inskolningen jobbig. Detta borde på ett 

enkelt sätt kunna undvikas genom samarbete mellan olika instanser gällande nyanlända.  

 

Bozarslan (2010) framhåller hur viktigt det är att ha en bra kontakt med föräldrarna och att 

pedagogerna försöker hitta andra sätt att kommunicera på, annars finns risken att föräldrarna 

känner sig utanför. Detta gäller alla föräldrar men under utvecklingssamtal kan det lätt bli att 

pedagogerna utelämnar ”svår svenska”. Som några informanter sa, de väljer kanske att inte gå 

igenom årsplanen med föräldrar som har svårt att förstå enklare svenska. Om man som 

Bozarslan (2010) nämner att pedagoger bör hitta nya sätt att kommunicera på, då kan man 

kanske försöka förklara till exempel läroplanen. Anna berättade hur de använder bildspel med 

mycket bilder och lättare text för att lättare få föräldrar att hänga med i vad de försöker 

förmedla. Hon hävdar att detta har varit väldigt uppskattat. Jag förstår det, jag kan tycka att 

det ibland är svårt att få fram med bara ord hur ett barn trivs på förskolan, men som Cilia sa 

under intervjun ”En bild säger mer än tusen ord” och det stämmer. Om du inte kan förmedla 

till föräldrarna hur glada deras barn är under samlingen kan man tillexempel visa det med bild 

eller kanske inspelat material på förskolans Ipads.  

 

6.3 Läroplanen 
Enligt Niss och Söderström (2015) ska pedagogers kunskap om styrdokument kombineras 

med pedagogers engagemang i mötet med föräldrar. Som det framkom i resultatet jobbade 

inte informanterna med att förklara läroplanen för nyanlända föräldrar. Cilia och Della kände 

att detta var något de skulle tänka på och jobba med i framtiden. Anna förklarade att de tog 

upp det i utvecklingssamtal tillsammans med tolk. Hon visste att läroplanen fanns översatt på 

olika språk, men har inte använt den. Beata förklarade att på hennes förskola hade de fullt upp 

med att få vardagskommunikationen att fungera och att läroplanen får finnas på pedagogiska 

dokumentationen så länge. Jag förstår dem alla och det är svårt nog att få det vardagliga 

språket att fungera och förstå varandra, vilket leder till att läroplanen hamnar i skymundan. Är 

det inte viktigare att skapa relationer först för att sedan kunna förmedla den lite mer tunga 

informationen när föräldrarna känner sig trygg och förstår verksamheten? Cilia nämnde att 

hon inte upplevde någon förälder intresserad av läroplanen, oavsett etnicitet. Jag kan inte 

heller säga att jag upplever att föräldrar bryr sig om alla styrdokument, men det handlar om 

hur man väljer att lägga fram den kan jag tänka mig. Förskolan är viktig för barnen, det finns 

styrdokument som hjälper pedagoger att veta vad som ska fokuseras på. Styrdokument finns 

bland annat till för att föräldrar ska veta vad deras barn får lära sig under tiden i förskolan. 
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Vilka rättigheter barnen har, vilka skyldigheter förskolechefen har och hur samverkan i 

förskolan förväntas fungera. När det finns väldigt mycket att jobba med, kring och om i 

förskolan får man många gånger prioritera. Under denna studie har det handlat om hur 

pedagoger gör för att få kommunikationen att fungera och det tydligaste har varit att använda 

sig av bilder. Hur förmedlar man läroplanen i bilder? Det kanske är som Beata säger, Sverige 

är lite strikt med alla lagar och regler. Det handlar om hur viktiga reglerna är och hur man kan 

anpassa alla regler till det nya samhället som håller på att skapas.  
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Bilaga 1 

Informationsbrev 
Hej!  

Mitt namn är Emelie Norberg och jag läser sista terminen på förskollärarutbildningen vid 

Umeå Universitet. Jag skriver just nu mitt examensarbete där mitt syfte är att fördjupa min 

kunskap om hur kommunikationen ser ut mellan pedagoger och nyanlända föräldrar för att 

bygga upp en relation under barnets tid på förskolan. Anledningen till varför jag valt just detta 

ämne i min studie är att det är en aktuell fråga i samhället där antalet nyanlända familjer har 

ökat.  

 

Jag vill nu genomföra en intervju med dig som förskollärare som har erfarenhet utav 

bemötande av nyanlända föräldrar där språket brister i kommunikationen för att få en inblick i 

dina uppfattningar om detta. Tiden för intervjun uppskattas bli ca 40 – 60 minuter.   

Under intervjun kommer jag att använda mig av min smartphone för att spela in och kunna 

bearbeta innehållet i efterhand. Det är endast jag som har tillgång av inspelningen och 

kommer raderas efter att jag blivit godkänd. Jag önskar även att få möjligheten att få 

återkomma under själva arbetets gång för kompletteringar om något känns oklart. 

I uppsatsen kommer inga riktiga namn att nämnas, varken på ort, förskolan, förskollärare eller 

föräldrar, detta för att det inte ska gå att identifiera var studien är genomförd. Du som deltar i 

min studie har rätt att själv bestämma om du vill delta eller inte och du kan när som helst 

avbryta din medverkan i studien.   

 

Jag vore mycket tacksam om Du vill ställa upp i min undersökning men respekterar om Du av 

olika anledningar inte kan eller vill delta. Om det är något ni undrar över angående min 

undersökning får Du gärna kontakta mig.   

 

Med vänliga hälsningar Emelie Norberg  

  

Kontaktuppgifter:  

 

 telefon: XXX XXX XX XX       e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 
 

Uppvärmningsfrågor 

 
• Hur lång arbetslivserfarenhet har du inom förskolan? 

 

Hur upplever pedagogerna att kommunikationen fungerar mellan dem och 

nyanlända föräldrar gällande barnets behov i förskolan? 

 
• Vilka erfarenheter har du av kommunikation med föräldrar som inte talar svenska? 

• I vilken mån möter du föräldrar som inte talar svenska?   

• Hur går du tillväga för att göra dig förstådd och förstå de föräldrarna som inte talar svenska i 

de dagliga mötena?   

• Hur förklarar du läroplanens mål och innehåll för föräldrar som inte talar svenska? 

• Hur ser du på din egen förmåga att kommunicera med föräldrar som inte talar svenska?   

• Hur upplever ni att inskolningen fungerar?    

• Hur fungerar utvecklingssamtalen med föräldrarna?  

• Är det viktigt att skapa relationer med föräldrarna?  

• En del pedagoger upplever det är svårt att lära känna barnet och föräldrarna, man vill inte röra 

upp hemskheter, hur gör du?  

• Får ni reda på någon typ av historia i familjernas liv innan de kommer, om ni behöver göra 

någon slags särskilda insatser? 

• Blir det lätt att låta bli att förklara information för att det är svårt att förklara? 

• Hur planerar ni tiden runt inskolningen med familjerna? 

 

Vilka strategier och kommunikativa redskap används på förskolan av 

pedagogerna i mötet med föräldrarna? 

 
• I vilka situationer finns tolk tillgängligt? Hur tycker du att det fungerar? 

• Några strategier som ni använder när ni möter nyanlända föräldrar?  

• Vilka strategier har ni att tillgå?  

• Vilka strategier har du/ni kommit på under arbetets gång? 

• Finns det hjälpmedel att tillgå? 

• Finns det någon handlingsplan för mottagandet av nyanlända familjer? 

• Har ni på förskolan en ”ansvars” pedagog som möter dessa familjer?  
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