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Abstrakt 
Communication with newly arrived parents: Collaboration between pre-school 

and parents who lack the Swedish language and Swedish culture 

 

Syftet med studien är att analysera den vardagliga kommunikationen, inom förskolans 

verksamhet, för att introducera och samverka med nyanlända föräldrar. 

Frågeställningarna till studien besvarar hur nyanlända föräldrar introduceras i förskolan, 

samt hur kommunikation i samverkan kan förbättras. I användningen av tidigare 

forskning och relevant litteratur skapas ett underlag till undersökningen. Litteraturen 

beskriver att samverkan med föräldrar ingår i förskolans uppdrag. Utgångspunkten i 

undersökningen är att skapa en trygg relation och en ömsesidig kommunikation mellan 

förskolan och föräldrarna, där föräldrarna ses som individer och kompetenta aktörer. 

Litteraturen tar upp att ett lyssnade förhållningssättet och en öppen dialog kan vara det 

som uteblir i samverkan med nyanlända föräldrar. Undersökningen utgår ifrån den 

kvalitativa metoden intervju, i urvalet ingår fyra förskollärare. Utifrån användningen av 

intervju som metod får undersökningen tillgång till en djupare förståelse av det som 

undersöks. Datainsamlingen ger personliga svar som besvara frågeställningarna.  

 

Resultatet visar att det tar längre tid att introducera nyanlända föräldrar i verksamheten. 

Det handlar om att vara så tydliga som möjligt, för att på bästa sätt föra ett samtal med 

de nyanlända föräldrarna så att de förstår det som sägs. Informanterna är överens om att 

det är språket som är det stora hindret vid samverkan med nyanlända föräldrar. De tar 

upp olika typer av resurser och verktyg som används, för att kunna kommunicera med 

föräldrar som saknar det svenska språket och kulturen. 

 

 

Nyckelord 
nyanlända föräldrar, förskola, samverkan, interkulturell, kommunikation. 
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1 Inledning 
Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) observerades svårigheter som uppstod 

i samverkan mellan förskollärarna och de nyanlända föräldrarna. Förskollärarna 

beskriver att kommunikationen och förståelsen mellan dem och de nyanlända 

föräldrarna behövde utvecklas och bli bättre, för att kunna skapa en gynnsam 

samverkan. Förskollärarna menade att informationen kring förskolans verksamhet inte 

synliggjordes hos de nyanlända föräldrarna fullt ut, och där kulturkrockar kunde uppstå. 

I undersökningen används begreppet “nyanlända föräldrar”. Med begreppet avses 

föräldrar som nyligen kommit till Sverige, som saknar det svenska språket och den 

svenska kulturen. Med begreppet “kultur” i det här avseendet menas föräldrar som ännu 

inte har bekantat sig med den svenska skolkulturen, eller det svenska samhällets normer 

och värderingar. Under vår VFU observerades ett dilemma kring att en nyanländ 

förälder inte ville att hennes flicka skulle leka med pojkar. Detta är ett exempel på att 

barnens fostran och förskolans värderingar kan krocka med varandra. 

 

Skolverket (2017) tar upp att det är förskollärarnas ansvar att ge varje barn en god 

introduktion i förskolans verksamhet. Arbetslaget i förskolan ska respektera föräldrar 

och ansvara för att bygga upp tillitsfulla och trygga relationer. Det är arbetslagets 

förhållningssätt som präglar barnets introduktion in i förskolans verksamhet. Under 

introduktionen behöver vårdnadshavarna ges tillgång till information om förskolans 

uppdrag, samt vad vårdnadshavarna har för inflytande i verksamheten. Förskollärarna 

ska ge en tydlig information till vårdnadshavarna om vad som förväntas av dem, en 

fungerande dialog mellan förskollärarna och vårdnadshavarna är viktig.  

 

Läroplanen för förskolan tar upp samarbetet mellan barnets hem och verksamheten. 

 

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. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de 

nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan 

är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och 

föräldrarnas möjligheter till inflytande.  

 

(Skolverket 2016:13). 

 

Enö (2013) skriver om att brister kan uppstå med att nå föräldrar i mångkulturella 

förskolor. Brister som synliggörs är genuina dialoger och ett lyssnande förhållningssätt. 

Författaren beskriver att arbetsbelastning och effektiviteten i verksamheten hämmar 

kontakten med föräldrarna. Utan en öppen dialog och god samverkan kan förväntningar 

och normer bli förgivettagna, som präglar relationen mellan förskollärare och föräldrar. 

Jonsdottir och Nyberg (2013) beskriver att trygga och tillitsfulla relationer mellan 

förskolan och föräldrarna skapas genom ett gott samarbete. Tallberg Broman (2013) 

skriver om att en öppen relation mellan förskolan och barnets familj är en värdefull 

förbindelse för barnets lärande och utveckling i verksamhet. Även Cheatham och Ro 

Yeonsuns (2011b) beskriver i sin artikel att samarbetet med nyanlända föräldrar bidrar 

till en fördjupad förståelse som främjar barnens lärprocess.  

 

Ambitionen med undersökningen är att utforska en främjande samverkan som kan nå 

fram till de nyanlända föräldrarna, där det kan uppstå hinder i form av brister i 

kommunikationen. Begreppet kommunikation beskriver Graham-Clay (2005) handlar 
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om att ta emot intryck och ge uttryck.Studien ska kunna synliggöra användbara verktyg 

för att underlätta kommunikationen med alla föräldrar i förskolan, för att kunna bemöta 

och samverka med föräldrar under kontinuerliga former i vardagen.  

 

2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att analysera den vardagliga kommunikationen, inom förskolans 

verksamhet, för att introducera och samverka med nyanlända föräldrar som saknar det 

svenska språket och den svenska kulturen. Förhoppningen är att försöka förklara hur 

den språkliga problematiken kan utvecklas och förbättras. Grunden för analysen bygger 

bland annat på några förskollärares personliga erfarenheter kring samverkan med 

nyanlända föräldrar. 

 

• Hur introduceras nyanlända föräldrar in i förskolans verksamhet? 

• Hur kan den vardagliga kommunikationen förbättras i samverkan med 

nyanlända föräldrar?  

 

 

3 Litteraturgenomgång 
I kommande stycke presenteras relevant litteratur som belyser undersökningens 

frågeställningar. Det samlade underlaget har sammanfattats och kategoriserats in i 

huvudrubrikerna  Samverkan med föräldrar i förskolans verksamhet, Samverkan mellan 

nyanlända föräldrar och pedagoger, Kommunikationens roll för att främja en god 

relation och Sammanfattning. 

 

3.1 Samverkan med föräldrar i förskolan verksamhet 

Föräldrasamverkan i skola och förskola har förändrats över tid. Tidigare låg fokuset 

endast på barnen, men i dag inkluderas även föräldrarna som väsentliga partners för att 

tillgodose målsättningarna. En öppen relation mellan förskolan och barnets familj är en 

betydelsefull länk för barnets lärande och utveckling. Likaså för att skapa en likvärdig 

kvalité i förskolans verksamhet (Tallberg Broman, 2013). 

 

Förväntningarna, det ekonomiska trycket och tidsbegränsningarna i skolan har ökat i 

dagens samhälle, därför är partnerskapet mellan pedagoger och föräldrar viktigare än 

någonsin. Författaren beskriver att partnerskapet är viktigt för att både föräldrarna och 

pedagoger ska kunna tillgodose barnen på bästa sätt. Relationen mellan föräldrarna och 

pedagoger beskrivs som betydelsefullt för att etablera förhållningssättet, där föräldrarna 

är delaktiga i utvecklingen av verksamheten (Graham-Clay, 2005). 

 

 
3.1.1 Trygghet är grunden för samverkan 

Inskolningen ska ge föräldrarna en god introduktion av förskolans verksamhet, 

samtidigt som pedagogen ska få information om barnet. Inskolningen sker endast under 

ett få antal dagar, under dessa dagar läggs de första byggstenarna till ett fortsatt 

relationsarbete mellan både pedagoger, barn och föräldrar. Författarna lyfter fram 

trygghet och tillitsfulla relationer, där flera intervjuade lärare i författarnas studie ser 

detta som en viktig del i ett samarbete med föräldrar (Jonsdottir & Nyberg, 2013). 

Författarna benämner uttrycket:  

 

Trygga föräldrar ger trygga barn och trygga barn lär sig.  
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(Jonsdottir & Nyberg, 2013:63)  

 

Broberg, Hagström och Broberg (2012) tar upp att från det att vi föds tills dess att vi 

dör, är människan beroende av att må bra och känna trygghet. Tryggheten är basen till 

välfungerande relationer, detta gör att vi vågar utforska den värld vi lever i. Författarna 

beskriver också att tryggheten är grunden till anknytningsteorin, som handlar om 

samspelet som finns mellan anknytning och omvårdnad. Anknytningsteorin anses vara 

den viktigaste psykologiska teorin, som sammanfattningsvis handlar om hur både vuxna 

och barn utvecklar sitt förhållningssätt till sin närhet. Men också hur de förhåller sig till 

beskydd och omsorg, sin egen upptäckarglädje och till sist sin egen förmåga och styrka. 

Författarna beskriver att anknytningen mellan olika personer kan se olika ut, som beror 

på hur samspelet mellan dessa personer utvecklas. Detta speglas i föräldrarnas förmåga 

och villighet att stötta barnet genom att ge barnet en trygghet, trösta och beskydda i 

utsatta situationer. 

 

3.2 Samverkan mellan nyanlända föräldrar och pedagoger 

Broberg, Hagström och Broberg (2012) beskriver att det handlar om att det ska finnas 

en kommunikation, samsyn, förståelse och respekt på en bra nivå, för att få en god 

samverkan mellan förskolans verksamhet och familjerna. Pedagogernas ansvar är att se 

till att familjerna får möjlighet till delaktighet i förskolans innehåll och att familjerna får 

en insyn i verksamheten. Detta kan leda till att pedagogerna får ett utifrånperspektiv 

som ger dem möjlighet till reflektion kring verksamheten. 

 

Cheatham och Ro Yeonsun (2011a) skriver en artikel om föräldrars och pedagogers 

samarbete för språkutvecklingen av tvåspråkiga barn i förskolan, där ett samarbete dem 

emellan gynnar barnens lärprocess. Studien i artikeln belyser att förskolan är grunden 

för barns språkutveckling, där både föräldrarna och pedagogerna har ett inflytande i 

språkinlärningen. Språkutvecklingen för tvåspråkiga barn är mer komplex, eftersom 

barnen successivt utvecklar sitt modersmål samtidigt som det nya språket. Föräldrarna 

och pedagogerna bör komplettera och samarbetar med varandra både kulturellt och 

språkligt, för att bilda en grundlig förståelse som gynnar barnens lärprocess.  

 
3.2.1 Mångfald 

Broberg, Hagström och Broberg (2012) nämner att antalet barn med utländsk bakgrund 

och annat modersmål har ökat i Sverige. Skolverket (2010) beskriver begreppet 

interkulturellt synsätt. Utgångspunkten är att samhället har förändrats, att mångfalden i 

samhället har ökat. Genom att mångfalden i samhället ökar medför det nya krav och 

förväntningar på skolan. Därav får skolan i ett mångkulturellt samhälle en stor roll, 

skolan blir en mötesplats för olika kulturer. Ansvaret utvecklas också genom att skolan 

har uppdraget att motverka de fördomar som kan uppstå. På så sätt att eleverna på 

skolan ska lära sig att leva i ett mångfaldigt samhälle, där en förutsättning är att skolan 

utvecklar ett interkulturellt synsätt. Interkulturell kompetens definieras som 

 

En pedagogisk hållning, som i idealfallet utmärks av gränsöverskridande 

samspel med ömsesidig förståelse och fokus på hur kulturer samspelar och 

berikar varandra.  

 

(Skolverket, 2010:19) 
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3.2.2 Bemötandet av nyanlända föräldrar 

Jonsdottir och Nyberg (2013) lyfter fram att föräldragrupper förändras, föräldrar kan 

variera i etnicitet och innefatta olika socio-ekonomiska förutsättningar. Oavsett kultur 

eller etnisk tillhörighet ska alla föräldrar bemötas som kompetenta aktörer av personalen 

i förskolan. Föräldrar ska ges makt och möjlighet för att kunna påverka verksamheten. 

Lunneblad (2013b) analyserar i sin artikel hur nyanlända barn och deras föräldrar 

bemöts i förskolan. Kontakten med förskolan är ett utav de första mötena i det svenska 

samhället som en nyanländ familj möter. Artikeln beskriver att de nyanlända familjen 

kan ha varit med om traumatiska upplevelser, därför är bemötandet från förskolan 

betydelsefullt. 

 
3.2.2.1 Brist i bemötandet 

Enligt Broberg, Hagström och Broberg (2012) ska vi se samhället som det är, då 

samhället består av många kulturer. Det är lätt att kategorisera in människor som tillhör 

en annan kultur än den svenska i en specifik grupp som klassas som normavvikande. 

 

Mångkultur och mångfald enligt Skolverket (2010) innebär variationer av olika kulturer. 

Dessa variationer bildar även olika grupper som består av majoritet- och 

minoritetsgrupper. Majoritetsgruppens normer och värderingar blir utgångspunkten till 

att kategorisering uppstår. Frågor kring förskolan som kulturell mötesplats ifrågasätts, 

på grund av förutbestämda normer och värderingar. Kategoriseringarna uppstår genom 

skillnader som skapar “vi och dom”. Den svenska  normen är majoritetsgruppen “vi” 

som blir utgångspunkten till att förändra och fostra minoritetsgruppen “dem”. Enö 

(2013) spinner vidare på Skolverkets (2010) tankar kring mångfald. Hon skriver om att 

samarbetet kan begränsas mellan pedagoger och förälder genom förgivettagna normer 

och outtalade förväntningar som formar relationen mellan dem. Samverka i en 

mångkulturell pedagogisk verksamhet med nyanlända föräldrar, kan ge föreställningar 

om brister, där fokuset ligger på vad föräldrar inte kan och inte har. Uppfattningar kring 

att se immigranter som problem kan bildas, genom att egna generaliseringar görs kring 

vad som innefattar normalitet som även kan få medvetna pedagoger att försvåra 

kommunikationen. Författaren tar upp att pedagogerna i skola och förskola har en 

högskoleutbildning, där bemötandet formas av en medelklassnorm. I detta mötet 

värderas inte bara etnicitet utan även utbildningsnivå och socioekonomisk bakgrund. 

Vad som är normativt döljer sig ofta i det som förskolan och skolan står för som 

upplägg, läroplaner, och bedömningar kring hur vi ska agera.  

 

Lunneblad (2013a) skriver om en förskola som belyser sig själv att se olika kulturer och 

religioner som en tillgång. Detta genom att föräldrar från andra kulturer än Sverige fick 

delta i förskolans verksamhet med aktiviteter som musik och mat, som ursprungligen 

kommer från deras hemland. Författaren menar dock att barnen och föräldrarna i detta 

sammanhanget kan bli klassade som annorlunda. Risken finns att nyanlända föräldrar 

mer blir kategoriserade som en homogen grupp än som individer. 

 
3.2.3 Svårigheter i samverkan 

Lunneblad, (2013b) tar upp problematiseringen att det kan uppstå ett motstånd mellan 

pedagoger och nyanlända föräldrar, genom att förändringar påverkar förskolans 

vardagliga rutiner och traditioner. Kulturella skillnader som kan uppstå är när 

föräldrarna och pedagogerna diskuterar kring barnuppfostran, tider, mat och klädsel. 

Författaren menar att pedagogerna har en vilja att bemöta mångfalden i deras 

verksamhet, men att det krockar med förskolans vardagliga rutiner och traditioner, 
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exempelvis att det kan finnas delade meningar kring tidsuppfattning som stör förskolans 

planering.  

 

Lunneblad (2013b) beskriver hur pedagogerna pratar kring bemötandet av nyanlända 

föräldrar ur ett internationellt perspektiv, att de har en förståelse för att det inte är lätt att 

anpassa sig efter nya rutiner och hitta en plats i det svenska samhället. Enligt tidigare 

studier belyser författaren att traditioner i relation till rutiner och dagliga aktiviteter, är 

aspekter som strukturerar förskolans verksamhet. Studien visar också på att förskolan 

vill hjälpa nyanlända föräldrar i deras brist på kunskaper. Författaren beskriver att 

samtalen om förskolans vardagliga rutiner och om hur familjerna organiserar sina 

vardag, kan ge föräldrarna en bild av hur svenskar generellt gör och även hur förskolans 

rutin är uppbyggda. Genom detta ges föräldrarna möjlighet till ett förändrat beteende för 

att få ett fungerande vardagsliv och anpassa det till deras svenska arbetsplatser. Utifrån 

pedagogerna i författarens undersökning beskrivs att föräldrarnas förändrade beteende i 

det svenska samhället också är till för barnens bästa.  

 

Lunneblad och Johansson (2012) diskuterar svårigheter som kan uppstå i ett samarbete 

mellan skola och nyanlända föräldrar. Syftet med artikeln är att utforska hur de 

nyanlända föräldrarna kan delta och samspela i dialoger med den svenska skolan och 

pedagogerna, så att skolan kan framföra den nödvändigaste informationen. Artikeln 

beskriver att kulturkrockar kan ske i ett samarbete med föräldrar som inte har erfarenhet 

av den svenska kulturen. Ett exempel som artikeln tar upp är att missförstånd i 

samarbetet kan ske utifrån olika uppfattningar av att ta ansvar för barnens skolgång. 

Föräldrar som har erfarenhet av en annan skolkultur kan uppleva att barnens skolgång är 

pedagogernas och skolans uppgift att ta ansvar över. Medan pedagogerna och skolan i 

Sverige gärna ser att föräldrar är uppdaterade kring vilka läxor som gäller. Forskarna 

kommer fram till att mycket av missförstånden sker på grund av att kommunikation 

misslyckas. 

 

Luneblad och Johansson (2012) belyser användandet av dialog och ett lyssnande med 

nyanlända föräldrar. För att kunna ta tillvara på deras erfarenheter för att involvera 

nyanlända föräldrars inflytande i fostran av sina barn. Genom att få de nyanlända 

föräldrarna att samspela i dialoger vill pedagogerna kunna presentera information som 

skolan vill framföra. Att ömsesidigt lyssna på varandra ses som en viktig del i samspelet 

för att kunna bruka en förståelse. Lyssnandet är speciellt viktigt om problem eller 

konflikt uppstår, då det är lättare att finna lösningar till problemet när fler personer kan 

diskutera och finna ett gemensamt underlag. 

 
3.2.4 Skillnader i normer och värden 

Lunneblad och Johansson (2012) beskriver att det kan finnas variationer i svenska 

pedagogers och nyanlända föräldrars synsätt att se på värderingar, attityder och 

klasstillhörigheter. Detta kan bidra till att det skapas konflikter och spänningar mellan 

de båda parterna. Ett exempel som författarna tar upp berör sexualitet, där yngre pojkar 

och flickor pussas. Pedagoger ser inte detta som en märkvärdig uppståndelse, men att 

nyanlända föräldrar kan uppleva detta som något mycket allvarligt. Den svenska 

sexuella normen kan komma som en chock hos nyanlända föräldrar. Ett annat synsätt 

som författarna tar upp handlar om att en nyanländ förälder upplever brister av disciplin 

i det svenska samhället och skolan. Den nyanlända föräldern ser straffsystem som en 

lösning för att barnen ska lära sig bättre i skolan, men den svenska pedagogen ser inte 

detta alternativet som någon lösning i den svenska skolans lärsystem. Författarna 

beskriver att en öppen dialog är grunden för att lösa kulturella missförstånd. En vilja av 
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att diskutera viktiga frågor är betydelsefullt, som kräver en förståelse från båda parter 

för att kunna minska att missuppfattningar uppkommer. 

 

3.3 Kommunikationens roll för att främja en god relation 

Kommunikationen mellan pedagoger och föräldrarna börjar vid välkomstskylten på 

skolbyggnaden, därför bör välkomstskylten skapa en inbjudande stämning. Författaren 

uttrycker att första intrycket i skolbyggnaden beskriver hur mycket värdering 

pedagogerna lägger ner på kommunikationen med föräldrarna. Begreppet 

kommunikation beskriver författaren handlar om att ta emot intryck och ge ut uttryck. 

(Graham-Clay, 2005).  

 

Begreppet relation i samspel med kommunikation, beskriver sättet vi uttrycker oss på. 

Men också om relationen här och nu, med detta menas att vi i ett socialt samspel, 

avläser oss själva genom vår position i förhållande till andra. Vi uttrycker oss olika och 

sänder ut olika signaler utifrån vår karaktär (Aspelin, 2010).  

 

Graham-Clay (2005) skriver i sin artikel om att bristerna i kommunikationen som kan 

uppstå handlar bland annat om att föräldrarna inte känner sig tillräckliga, utan 

missförstådda och överväldigade på de krav som ställs på dem. Starkare relationer 

byggs upp genom att pedagogerna måste bredda sin kunskap kring kommunikationen 

med föräldrarna, på samma sätt som samhället utvecklas. Kulturella skillnader kan 

också skapa brister i kommunikationen. Pedagogerna måste enligt författaren ta på sig 

sina “kulturlinser” för att kulturellt och språkligt samverka med föräldrar från andra 

länder. Genom att pedagogerna söker och tar till sig information kring föräldrarnas 

kulturer och deras språkliga mångfald förbättras samarbetet. Vid svårigheter till 

samverkan beskriver författaren att pedagogen kan söka tolktjänst. Pedagogen kan 

också anpassa verksamheten efter behovet och tillämpa skriftlig kommunikation på flera 

språk. Detta för att lättare kunna nå ut till flera föräldrar med annat modersmål. 

Författaren tar också upp att föräldrarna kan ha negativa erfarenheter kring skolan, det 

gäller då att pedagoger hjälper föräldrarna att komma in i verksamheten och underlätta 

kommunikationen mellan dem.  

 
3.3.1 Kommunikation i olika former 

Det finns ett verbalt och ett ickeverbalt språk. Verbalt språk innefattar det mänskliga 

språket som till exempel ord och grammatik. Medans det ickeverbala språket innefattar 

människans kroppsspråk (Wedin, 2011). Genom kommunikation byggs det upp sociala 

band, det handlar om vad det är som sägs och hur det sägs eller framförs. Innehållet det 

vill säga det som sägs, har en yttre och en allmän nivå (Aspelin, 2010). 

 

Det finns två olika nivåer av kommunikation mellan pedagoger och föräldrar. Den 

första kallas basala praktiska och innebär kommunikation som har med barnet att göra. 

Den andra kallas den abstrakta nivån den handlar om informationen kring förskolans 

innehåll, normer och värderingar. Författarna beskriver att det handlar om att det ska 

finnas en kommunikation, samsyn, förståelse och respekt på en bra nivå, för att få en 

god samverkan mellan förskolans verksamhet och familjerna (Broberg, Hagström & 

Broberg, 2012).  

 

Kodväxling är ett kommunikationssätt som handlar om att en person i ett samtal, 

använder sig av flera språk under samtalet (Svensson, 2009). Skolverket (2013a) 

beskriver att kommunikationen som sker på förskolan i tamburen vid lämning och 

hämtning kan innehålla kodväxling i samtalet. Trots att föräldrarna pratar sitt 
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modersmål med barnet och försöker samtala på svenska med pedagogerna i sin 

kodväxling, samtalar pedagogerna bara på svenska med föräldrarna. Under dessa samtal 

bildas det ett tvåspråkigt samtalsmönster med barnet i fokus. I tamburen sker 

betydelsebärande information, som beskrivs som en länk mellan familjen och förskolan. 

Avsaknandet av ett gemensamt språk mellan pedagogen och de nyanlända föräldrarna 

kan bli ett hinder för samverkan, men det kan också ske en utveckling för deras 

samarbete. Genom att diskussionen mellan föräldrarna och pedagogerna stannar vid att 

samtala om enkla förklaringar som fokuserar kring barnet och dess välmående. 

Skolverket (2013a) beskriver att samtalet om barnet utgör ett gemensamt fokus, detta 

utvecklar språket mellan föräldrarna och pedagogerna i tamburkontakten. 

 
3.3.2 Envägskommunikation och tvåvägskommunikation 

Graham-Gray (2005) tar upp två begrepp som kopplas till kommunikationen mellan 

föräldrarna och pedagog, envägskommunikation och tvåvägskommunikation. Målet 

med en envägskommunikation handlar om att förmedla en korrekt och kortfattad 

information från pedagogerna, så att föräldrarna kan läsa och förstå informationen som 

delas ut. Envägskommunikation beskrivs som skrift, en vanlig skriftlig 

envägskommunikation från pedagoger till föräldrarna är nyhetsbrev. Pedagoger bör 

därför använda sig av samma struktur på nyhetsbreven och ett vardagsspråk som alla 

förstår. När det kommer till tvåvägskommunikation handlar det om samtalet som sker 

mellan pedagogen och föräldern. Kommunikationen mellan dem berör oftast barnet och 

hur barnet mår, det handlar om den ömsesidiga och förtroendefulla dialogen dem 

emellan. 

 
3.3.2.1 Språk skapar makt 

Enö (2013) tar upp att det kan uppstå svårigheter för skolan att nå fram till föräldrar. 

Begränsningar som frånvaro och ointresse kan handla om utanförskap, arbetslöshet, 

hierarki, språk och brist på kunskap. Författaren skriver om en studie från 2005, där 

pedagoger reflekterar kring makt och hierarki i relation till föräldrar. Det framgår att det 

är lätt att förminska en människa som besitter ett ”svagt språk”. Pedagogerna i studien 

tar upp att ”tjusiga ord” som ofta hör till yrket kan avstås i kommunikation med 

föräldrar. Dessa ord kan istället vara en styrka i kommunikation med chefer och 

kollegor. Användning av ett komplicerat språk som inte når fram till föräldern kan 

försämra en relation och förlora ett förtroende. Det framgår att ett språk kan illustrera 

kunskapsnivåer och bedömningar av individer. Att skilja på kommunikation i olika 

relationer enligt studien visar på en vilja av att göra sig förstådd och en förståelse för 

förälderns situation och position. Pedagogernas kunskaper och föräldrarnas kunskaper 

ska komplettera varandra, där det centrala i bemötandet inte bör framträda kring vem 

som är expert. Detta för att inte minska ner föräldrar, genom att yrkesutbildning och 

kunskap bildar hierarkier. Dock kan detta även peka på en osäkerhet i yrkesrollen som 

pedagog. 

 
3.3.2.2 Språkets betydelse 

Ett språk är något som alla folkslag har utvecklat, genom språket kan människan 

uttrycka sig utefter sitt behov (Wedin, 2011). En människas förstaspråk är en markör för 

människans egna identitet, det är det förstaspråket som är viktigast när det gäller att 

markera sin hemmahörighet och sitt ursprung (Einarsson, 2009). Förstaspråket eller 

modersmålet är det första språket som människan lär sig i det naturliga samspelet med 

sina föräldrar (Svensson, 2009). Det första språket beskriver Einarsson (2009) också 

som en markör för människans identitet, efter att en människa med minoritetsspråk 

brukar ett annat språk, återkommer oftast människan till återanvändning av sitt 
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modersmål. Människor överger inte sitt modersmål, om de inte har starka skäl till det. 

Detta blir synligt i gemenskaper bland flerspråkiga, på det sättet att det framgår att 

gemenskapen kan upptäcka att människor inte tas för givet, som till exempel i en 

enspråkig gemenskap. 

 
3.3.2.3 Språkbristning 

Brister i språket kan göra det svårt att förstå kommunikationen mellan föräldrarna och 

pedagogerna, den viktiga kommunikationen kan bli lidande. Konsekvenserna av det kan 

bli att missförståndet mellan pedagogerna och föräldrarna ökar, men också att det kan 

bildas en misstro mellan förskolan och hemmet (Broberg, Hagström & Broberg, 2012).  

 

Mångkulturella förskolor beskriver Enö (2013) är engagerade i att utveckla sina 

strategier både för pedagoger, verksamheten och i samverkan med föräldrar. Problemen 

försöker mötas med åtgärder, insatser och lösningar. En vilja av att finna kontakt och 

kommunikation finns, dock kan insatser bli spretiga och peka åt olika håll. Det som 

upplevs saknas är levande dialoger och ett öppet förhållningssätt, men där 

arbetsbelastning och effektiviteten reducerar kontakten. 

 
3.3.2.4 Samtalsstrategier 

Syftet med ett grundläggande samtal är att försöka förstå vem jag är och vad jag gör. 

Det handlar om att genom samtalet försöka förstå egna upplevelser och tolkningar 

(Hultgren, 2013). 

 

3.3.2.4.1 Semantisk och pragmatisk kommunikation genom samtal 

Cheatham och Ro Yeonsun, (2011b) skriver om hur kommunikationen mellan 

pedagoger och nyanlända föräldrar kan stödjas. Författarna tar upp att semantiken i 

samtalet inkluderar ord, fraser samt meningar som är inbyggda i komplexa betydelser. 

Mottagaren som lyssnar hör och känner igen ett ord, där sedan det som sagts i meningen 

innan eller efter ordet bygger upp förståelse kring vad sändaren försöker förmedla. Det 

kan även uppstå oförståelse i ett samtal genom att ord kan innefatta olika betydelser. 

Författarna tar upp exempel ur det engelska språket där ordet ”love” används flitigt i 

olika situationer i språket. Det kan innefatta ”kärlek” som är ett verb och beskriver 

romantiska känslor men även ett verb för att starkt ”tycka om något”. Föräldern kan här 

bringa en oförståelse kring hur romantiska känslor kan förknippas med sitt barns 

datoranvändning. Det pragmatiska i samtalet kan störas genom hur sändaren uttrycker 

sig beroende på situationen, och samtidigt handlande. Kommunikationen i ett samtal 

kan lätt missuppfattas beroende på att sändare och mottagare har olika förväntningar 

och förståelse i sammanhanget där uttalandet sker. Författarna tar upp ett exempel där 

en pedagog vill diskutera utvecklingen för ett barn med en förälder som inte har 

kunskap kring engelskans pragmatik, som är uppbyggt av handlingar och normer. 

Pedagogen ställer en fråga till föräldern under samtalet, angående barnets utveckling 

och förväntar sig ett svar. Föräldern förstår inte pragmatiken i samtalet, och ser i stället 

sex sekunders tystnad som att det är pedagogen som funderar över vad som passar deras 

barn. Det är viktigt att pedagoger är medvetna om språkliga detaljer som kan uppstå. På 

så sätt att båda parter är överens om vilka förväntningar som finns i situationen. För att 

kunna möjliggöra ett samarbete med föräldrar som talar ett annat modersmål och har 

erfarenhet av en annan kultur.  

 

För att stödja kommunikationen i samtalet både i semantiken och pragmatiken är 

Cheatham och Ro Yeonsun, (2011b) råd att sändaren talar långsammare, använder ord 

som är lätta att förstå, använder en tydlig meningsstruktur och kontrollerar att 
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mottagaren förstår. Även dubbelriktad kommunikation uppmuntras för att ge en äkta 

förståelse. Viktigt är även en ömsesidig förståelse av samtalets ämne och sammanhang 

där inte mottagen gissar sig till ordets innebörd i olika fraser och meningar. Författarna 

lyfter att ju mer vi vet om varandras färdigheter ju mindre tendens är det till ett 

missförstånd av den pragmatiska användningen av språket. Föräldrar med bristande 

färdigheter med sitt andra språk kan uppleva stress med att tala med pedagoger. För att 

pedagogen besitter en annan kultur och föräldern inte vet vad samtalet ska handla om. 

Det pedagogen kan göra är att lära sig om förälderns språkkunskaper och försöka 

underlätta kommunikationen, för att bättre kunna tillgodose föräldrar som innefattar ett 

annat modersmål. 

 

3.4 Sammanfattning 

Litteraturen tar upp att samverka med föräldrar ingår i förskolans uppdrag. Föräldrar ska 

göras delaktiga och ges möjlighet till inflytande i förskolans verksamhet. Vår 

litteraturgenomgång grundar sig i utgångspunkten att skapa en trygg och ömsesidig 

relation mellan föräldrar och pedagoger, för att kunna tillgodose föräldrarna i förskolans 

uppdrag. Antalet barn med utländsk bakgrund och annat modersmål har ökat i Sverige, 

där föräldrar i förskolan kan variera, men oavsett kultur eller etnisk tillhörighet ska alla 

föräldrar bli bemötta som kompetenta deltagare i verksamheten. Ett synsätt som 

litteraturen beskriver är att nyanlända föräldrar ska synliggöras som individer och inte 

klassas som en specifik grupp som avviker från normen.  

 

Samspelet med nyanlända föräldrar kan bli otydligt och missvisande på grund av olika 

erfarenheter, bristande språk och kulturella skillnader. Det som litteraturen upplever 

saknas då det uppstår problem eller konflikter är en öppen dialog och ett lyssnande 

förhållningssätt. Litteraturen menar att outtalade värderingar och normer som pedagoger 

och föräldrar har delade erfarenheter av, kan bli tagna för givet och det kan uppstå 

missuppfattningar. 

 

Litteraturen beskriver att kommunikation kan ske på två olika sätt genom begreppen 

envägskommunikation och tvåvägskommunikation. Envägskommunikationen kan vara 

kommunikation via skriften, litteraturen tar upp ett exempel om nyhetsbrev mellan 

pedagoger och föräldrar. Tvåvägskommunikationen beskriver kommunikationen i 

formen av det verbala språket mellan pedagoger och föräldrar. Litteraturen belyser 

redskapet i att använda sig av ett enkelt språk vid samtal med nyanlända föräldrar. 

Begrepp som lyfts fram är semantisk och pragmatisk förståelse för att förenkla och 

tydliggöra kommunikationen. Semantik handlar om att ord fraser och meningar kan bli 

komplicerade att förstå och bilda sig en helhet av. Ord kan innefatta olika betydelser, 

samt att ord som mottagaren förstår kan bli oklara i meningarna som byggs upp innan 

eller efter ordet i samtalet. Pragmatik beskriver hur kommunikationen i ett samtal kan 

missuppfattas i samhörighet med hur sändare uttrycker sig beroende på situation och det 

samtidiga handlandet. Ett samtal kan vara uppbyggt av olika förväntningar och 

förståelser i samtalssituationen. Vid en kommunikation med nyanlända föräldrar bör 

pedagogen var medveten om att dessa faktorer kan påverka uppfattningen av 

kommunikationen.  
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4 Metod 
I kommande avsnitt introduceras tillvägagångssättet, genom användningen av metoden 

intervju som har byggt upp underlaget till undersökningen. Det samlade materialet är 

kategoriserat i rubrikerna En kvalitativ metod, Genomförande, Metoddiskussion och 

Etiska överväganden. 

 

4.1 En kvalitativ metod 

För att finna svar på frågeställningarna har undersökningen genomförts utifrån den 

kvalitativa metoden intervju. Allwood och Erikson (2017) beskriver kvalitativ metod 

som ett sätt att få en djupare förståelse i det som undersöks, där ord används som 

insamling av datamaterial. Denscombe (2016) tar upp forskningsintervju som en metod 

för datainsamling. Författaren beskriver att semistrukturerade intervjuer är det mest 

användbara för småskalig forskning, på så sätt att den som intervjuar har ett färdigt 

ämne, samtidigt som de detaljerade svaren svarar på frågeställningarna (Denscombe, 

2016). I detta arbete används semistrukturerade intervjuer som metod till 

forskningsarbetet. Genom intervju med informanterna togs delar av deras personliga 

uppfattningar kring fenomenet upp, för att samla in data som svar på frågeställningarna. 

 

4.2 Genomförande 

I följande stycke beskrivs genomförandet  hur vi har gått tillväga för att hämta in 

material till undersökningen. Genomförandet har kategoriserats upp i följande rubriker 

Planeringen av intervjun, Förberedelser inför intervjun, Intervju med förskollärarna, 

Bearbetning av intervjun och Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet. 

 
4.2.1 Planeringen av intervjun 

För att kunna genomföra intervjuerna behövdes ett underlag som stöd. Därav 

diskuterades det fram och valdes ut intervjufrågor som fokuserade på det valda ämnet. 

De erfarenheter som fanns när studien grundades var svaga. Genom att litteratur och 

forskning har lästs och bearbetats upprepade gånger, har det skapat en förståelse av 

delar till en helhet. Syftet, frågeställningarna och intervjuunderlaget byggdes upp med 

hjälp av relevant litteratur och diskussionerna kring det valda ämnet. Litteraturen 

påverkade på så sätt uppbyggnaden av studiens intervjufrågor som användes under 

intervjun med informanterna. 

 

Vid intervjutillfället ställdes det öppna frågor till informanterna. De öppna frågorna gav 

oss en möjlighet till att få mer utvecklade svar, men också tillfälle till att ställa 

uppföljningsfrågor för att få en djupare förståelse kring undersökningens område. I 

användningen av öppna och icke ledande frågor, blev påverkan som respondenter 

mindre. Vid framtagandet av intervjufrågorna diskuterades syftet och vilka svar som 

behövdes till undersökningens frågeställningar. Kihlström (2007) tar upp att det är 

viktigt att fokusera på syftet och diskuterar vad intervjun ska ge svar på. Genom 

undersökningens syfte och frågeställningar kopplat till den relevanta litteraturen, 

sammanställdes sex intervjufrågor (bilaga A). 

 

Under planeringen av intervjun diskuterades även vilka informanter som skulle ingå i 

undersökningen. Kihlström (2007) beskriver att det handlar om att hitta personer som 

har erfarenhet kring det valda ämnet. Denscombe (2016) beskriver att urvalsramen ska 

vara relevant till det innehåll som ska undersökas. Den ska även vara fullständig och 

täcka upp för relevanta uppgifter och utesluter uppgifter som saknar relevans. 

Urvalsramen ska också hålla sig aktuell, genom att den bjuder in till nya inslag men 



  
 

11 

som ändå håller sitt fokus kring ämnet (Denscombe, 2016). Undersökningens 

urvalsgrupp bestod av fyra stycken informanter, dessa kom från tre olika kommuner. 

Informanterna var utbildade förskollärare med erfarenheter kring att bemöta och 

samverka med nyanlända föräldrar. Genom att intervjua förskollärare från olika 

geografiska områden får vi en bredare kunskap samt varierat och nyanserat material 

som svarar på undersökningens frågeställningar. Upplevelsen var att användningen av 

informanter från olika kommuner som inte samarbetar med varandra och är tilldelade 

olika chefer, skulle kunna ge ett större utbud på olika kommunikations resurser i 

verksamheten. Tolkningen var att arbetslaget kunde ha erfarenheter av olika arbetssätt i 

samverkan med nyanlända föräldrar, där olika varianter och nya inslag av upplägg var 

relevanta för studien.  Syftet var att fånga komplexiteten i det valda ämnet, för att kunna 

besvara frågeställningarna kring hur samverkan med nyanlända föräldrar fungerade och 

kan utvecklas. 

 
4.2.2 Förberedelser inför intervjun 

När intervjufrågorna var sammanställda kontrollerades det att de besvarade 

undersökningens syfte och frågeställningar. Därefter kontrollerades även samhörigheten 

med litteraturen, för att säkerhetsställa att de också stämde överens med det valda ämnet 

som problematiserats. Inför besöket hos informanterna behövdes intervjufrågorna 

godkännas av handledaren.  

 

Kihlström (2007) beskriver att innan en intervju verkställs ska informanten ha möjlighet 

till att påverka sitt deltagande genom att tacka ja eller nej (Kihlström, 2007). Innan 

intervjutillfället skickades ett mejl ut till informanterna, som innehöll intervjufrågorna. 

Syftet med att skicka ut frågorna i förväg var att ge informanterna möjlighet att tänka 

igenom svaren, men också för att skapa en tillit och en öppenhet mellan oss och 

informanterna. Mejlet innehöll även information kring intervjuns upplägg såsom att den 

innehåller ljudupptagning och följer de forskningsetiska principerna. Vi såg det som 

viktigt att vara öppna med hur upplägget såg ut för att skapa ett förtroende hos 

informanterna som blev intervjuade. När vi hade fått informanternas godkännande, 

bokades det in en tid för att utföra intervjun (bilaga B). 

 
4.2.3 Intervju med förskollärarna 

Kihlström (2007) beskriver att i början av en intervju går det att öppna upp samtalet 

med att fråga informanten om sitt yrke och arbetsplats, sedan gå vidare med att beskriva 

hur upplägget för intervjun kommer se ut (Kihlström, 2007). Intervjun började med att 

det ställdes allmänna frågor, såsom arbetserfarenhet och om avdelningen där 

informanten arbetar. Detta för att fortsätta utvecklingen av tilliten, öppenheten och 

förtroendet hos informanterna. Intervjun fortsatte med att säkerhetsställa att de tidigare 

utskickade intervjufrågorna kändes tydliga för informanterna inför intervjun. 

 

Kihlström (2007) tar upp att det kan vara bra att genomföra sina intervjuer på en avskild 

och lugn plats, där inget kan störa intervjun (Kihlström, 2007). Eftersom 

intervjutillfällena skulle innehålla ljudupptagningar, utfördes intervjuerna på en avskild 

plats där inga andra höga ljud kunde fångas upp under inspelningen. Denscombe (2016) 

beskriver att ljudupptagning kan erbjuda en mer fullständig dokumentation. Dock kan 

ljudupptagning vid intervjutillfällen upplevas hämmande för den intervjuade 

informanten (Denscombe 2016). Därav skickades intervjufrågorna ut till informanterna 

tidigare, så att informanterna kunde känna sig bekväma under ljudupptagningen. 
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Kihlström (2007) beskriver att intervjun kan synliggöras i formen av ett vardagligt 

samtal, men till skillnad från ett vardagligt samtal har intervjun ett mer bestämt fokus 

(Kihlström, 2007). Utgångspunkten med intervutillfället var att  både informanterna och 

vi som respondanter skulle känna en bekvämlighet, men där ändå fokuset var att finna 

svar och material till undersökningen. Under intervjuerna med informanterna ställdes 

följdfrågor, för att få mer utvecklande svar på intervjufrågorna. Kihlström (2007) 

beskriver att genom att lyssna och ställa följdfrågor på informantens svar, bygger den 

som intervjuar vidare på informantens berättelse. För att inte glömma bort vad 

informanten berättar, rekommenderar författaren att anteckna under tiden, detta för att 

undvika att ställa samma fråga två gånger (Kihlström, 2007). Under intervjun fördes 

anteckningar för att kunna följa med i informantens tankar och struktur. För att 

intervjutillfället skulle ge så mycket material som möjligt. 

 
4.2.4 Bearbetning av intervjun 

Kihlström (2007) tar upp att ett sätt att bearbeta intervjuer är att skriva rent 

intervjuanteckningar och skriva ner inspelningen av intervjun (Kihlström, 2007). Av det 

inspelade material gjordes transkriberingar, där intervjusvaren sammanställdes. När det 

skriftliga material var färdigställt kategoriserades svarsalternativen in i passande 

rubriker. Svaren kategoriserades för att skapa en helhet, och även för att 

skapa  kopplingar till litteraturen och forskningen. Utifrån litteraturen belystes centrala 

begrepp som blev utgångspunkterna som användes för att bearbeta materialet i 

analysdelen. I samråd med vår handledare valdes resultatet och analysen att 

sammanfogas under ett gemensamt avsnitt. Under detta avsnitt bearbetades 

informanternas svar i samhörighet till relevant litteratur och de centrala begrepp som 

undersökningen belyser. Utifrån resultat och analys avsnittet kunde vi diskutera 

materialets samhörighet och därifrån dra relevanta tolkningar och slutsatser. 

 
4.2.5 Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

I samhörighet till denna kvalitativa undersökning diskuterades begreppen trovärdighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet.  

 

Hermerén (2011) beskriver att trovärdigheten hos en studie ökar i fall undersökningen 

är öppen i sin redovisning, där inte ny kunskap undanhålls (Hermerén, 2011). För att 

göra studien trovärdig har undersökningens gång försökt att presenteras så klart och 

tydligt som möjligt, för att kunna visa hur materialet och slutsatser har framkommit. 

Information har inte heller försökts att undanhållas för att försöka skapa ett så trovärdigt 

resultat som möjligt. 

 

Hermerén (2011) tar upp att begreppet tillförlitlighet beskrivs som en bedömning av 

resultatet. Tillförlitlighet beskriver hur väl studien har genomförts och att studien har 

utförts på ett korrekt sätt (Hermerén, 2011). Utifrån undersökningens material och 

frågeställningar försökte ett tillförlitligt resultat skapas, genom att noggrant genomföra 

undersökningen. Detta utefter att vi grundligt gått igenom materialet i samband med att 

det gjordes relevanta tolkningar kring det som hade framkommit och redovisats i 

resultatet. För att stödja tolkningarna och kategoriseringarna användes citat från 

informanterna, som visade på undersökningens rimlighet. Med utgångspunkten att 

undersökningen och resultatet varken skulle speglas av personliga eller teoretiska 

fördomar. 

 

Denscombe (2016) skriver om begreppet överförbarhet. Författaren beskriver att 

begreppet innebär att studien är överförbar, på så sätt att studien kan användas i olika 
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miljöer och situationer (Denscombe, 2016). Denna studien kan eventuellt kännas igen 

och vara användbar i andra kontexter. Bemötandet av nyanlända människor, där behovet 

finns av en ökad förståelse och en mer lättsam kommunikationsväg kan finnas inom 

andra områden i det svenska samhället. 

 

4.3 Metoddiskussion 

I detta stycke diskuterars vad undersökningsmetoden har för styrkor och svagheter. 

 
4.3.1 Metodens styrkor och svagheter 

För att finna svar till frågeställningarna ansågs den kvalitativa metoden var mest 

relevant. Genom att metodens starka delar var att komma nära urvalsgruppen och få en 

inblick i den individuella uppfattningen kring ett bestämt fenomen. Intervjufrågorna gav 

oss möjligheten att diskutera med informanterna, där tillgången till konkreta exempel 

och tillfällen till att ställa eventuella följdfrågor möjliggjordes. Dock skulle 

utgångspunkten ändå kunna vara att materialet till undersökningen ändå inte håller sig 

relevanta eller svarar på frågeställningarna. I användandet av en kvalitativ studie med 

endast ett fåtal informanter kan göra att studien blir mer sårbar, där denna 

undersökningen är utformade utefter fyra informanter. Den kvantitativ metoden med 

enkätundersökningar hade istället kunnat använda sig av en större urvalsgrupp, där fler 

informanter skulle kunnat få möjligheten att delta. På så sätt skulle användandet av en 

kvantitativ studie göra undersökningen mindre sårbar. 

 

För att få fram ett mer fullständigt material användes ljudupptagningar vid 

intervjutillfällena. En svaghet är att informanterna kunde känna sig hämmade i en 

process med ljudupptagning. För att informanterna skulle känna sig mer bekväma under 

intervjun skickades intervjufrågorna ut till dem i förväg. Genom att informanterna fick 

se intervjufrågor i förväg fick de tid till att förbereda sig, en upplevelse är att detta kan 

göra intervjuprocessen med ljudupptagning bekvämare. Med detta upplägg fick vi även 

tillgång till genomtänkta svar i vårt material. Dock fanns det en risk att informanterna 

ändå inte hann att förbereda sig innan intervjun. Likaså att informanterna kan känna sig 

hämmade under intervjun trots att intervjufrågorna skickades ut i förväg. 

 

En annan utgångspunkt skulle kunna var att informanterna hade mindre erfarenhet kring 

vårt problematiserade område. Därav valdes utbildade förskollärare med erfarenhet 

kring vårt valda område för att delta i denna undersökningen. 

 

I utförandet av intervjuerna användes tekniska verktyg vid ljudupptagningen. Att förlita 

sig på tekniska verktyg kunde även medföra problem om det inte skulle fungera. Därför 

skulle vi innan intervjuerna vara väl förberedda och säkerhetsställa att tekniken 

fungerade samt att batteriet var laddat. En annan problematisering som kan uppstå vid 

användningen av ljudupptagning, är att informanterna inte har tillgång till en tyst och 

avskild plats där intervjun med ljudupptagning kan verkställas. 

 

4.4 Etiska överväganden 

Undersökningen utgick ifrån vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer som är 

de fyra huvudkraven informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

 

• Informationskravet innebär att forskare har en skyldighet att informera 

informanterna om vad syftet med undersökningen är.  
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• Samtyckeskravet innebär att informanterna i undersökningen själva få bestämma 

sin medverkan.  

• Konfidentialitetskravet handlar om att skydda informanternas identiteter.  

• Nyttjandekravet tar upp att informationen som samlas in av informanterna 

endast får användas vid forskningens ändamål (Vetenskapsrådets, 2002).  

 

Informanterna blev innan intervjutillfället informerade om vad intervjusamtalet kommer 

innebära och att samtalet kommer innehålla ljudupptagning. Detta för att informanterna 

skulle vara medvetna om hur upplägget av intervjun skulle se ut. Tydliga instruktioner 

gavs ut till informanterna om vad undersökningen syftade till, vart den ska publiceras 

och att deras personuppgifter är anonyma. Informanterna godkännande villkoren som 

gjorde att intervjuerna kunde utföras. 

 

5 Resultat och analys 
I följande stycke kommer undersökningens resultat och analys presenteras utifrån 

studiens syfte som är att analysera den vardagliga kommunikationen, inom förskolans 

verksamhet, för att introducera och samverka med nyanlända föräldrar som saknar det 

svenska språket och den svenska kulturen. Förhoppningen är att försöka förklara hur 

den språkliga problematiken kan utvecklas och förbättras. Grunden för analysen bygger 

bland annat på några förskollärares personliga erfarenheter kring samverkan med 

nyanlända föräldrar. 

 

Genom intervjufrågorna som valdes att ställas till informanterna, har vi sammanställt 

datan tillsammans med litteraturen i undersökningen. Huvudrubrikerna i resultatet- och 

analysdelen kommer vara studiens två frågeställningar som är Hur introduceras 

nyanlända föräldrar in i förskolans verksamhet? och Hur kan den vardagliga 

kommunikationen förbättras i samverkan med nyanlända föräldrar? 

 

5.1 Hur introduceras nyanlända föräldrar in i förskolans verksamhet? 

För att finna svar till studies första frågeställningen kategoriserades det samlade 

materialet upp i anslutning till underrubrikerna Den första kontakten med nyanlända 

föräldrar och Att utförligt beskriva verksamheten. 
 
5.1.1 Den första kontakten med nyanlända föräldrar 

Den första kontakten börjar att utvecklas mellan hemmet och förskolan när familjen får 

en bekräftelse att de har fått en plats på en utvald förskola. De fyra informanterna 

berättar att efter bekräftelsen planerar de in en inskolning med familjen. Informant tre 

belyser också att det är även viktigt att vara tydlig med de nyanlända föräldrarna om de 

vill bruka platsen eller inte, så det inte bokas in en inskolning med extra resurser och att 

familjerna inte dyker upp.  

 

Alla fyra informanterna tar upp att de inte gör någon medveten skillnad mellan svenska 

familjer eller nyanlända familjer vid det första mötet. Inskolningens upplägg ser 

likadant ut med skillnad att extra resurser kan behövas plockas in för att stödja 

kommunikationen. De vill bemöta alla på samma sätt och göra dem alla delaktiga i 

deras verksamheter. Utifrån undersökningens utgångspunkter ska alla föräldrar ses som 

kompetenta deltagare i förskolans verksamheten. 

 

Informant ett tar upp att i bemötandet med nyanlända föräldrar bör pedagogen i mötet 

vara medveten om att familjerna kan leva under andra villkor.  
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Vi har även asylsökande föräldrar som ofta mår väldigt dåligt. Där får vi kanske 

gå lite mer försiktigt fram. De kanske inte vet om de får lämna kommunen efter 

morgondagen, som kan bilda en oro.  

 

(Informant ett) 

 

Lunneblad (2013b) beskriver att förskolan kan vara ett av de första mötena för den 

nyanlända familjen i det svenska samhället. Därav blir bemötandet från förskolan 

betydelsefullt, artikeln beskriver även att familjen kan ha varit med om traumatiska 

upplevelser. 

 

Informant två berättar att skillnaden som hen kan se mellan svensktalande föräldrar 

jämfört med nyanlända föräldrar. Det är att de svensktalande föräldrarna har 

möjligheten att fråga under tiden som de har inskolningen. Vilket gör att hen och 

arbetslaget har möjlighet att utveckla det som de redan har sagt om verksamheten. 

Medan hos nyanlända föräldrar gäller det att vara tydlig från början. Därav kan 

föräldrarnas delaktighet bli mer svårarbetad att tillgodose i verksamheten. Enligt 

undersökningen ska det skapas en trygg och ömsesidig relation mellan föräldrarna och 

pedagogerna, för att kunna ge föräldrarna inflytande i förskolan. 

 
5.1.2 Att utförligt beskriva verksamheten 

Den tredje informanten berättade att huvudsaken är att de nyanlända föräldrarna får veta 

så mycket som möjligt, att de berättar och visar föräldrarna de mest nödvändigaste 

papperna om förskolan. Sedan att de även visar runt på förskolan, men att de främst 

visar avdelningen som barnet ska gå på. Även informant två beskriver att hen arbetar 

med att delge den mest väsentliga informationen. Informanten tar också upp att innan de 

har sitt möte med telefontolken, visar de familjen runt på förskolan. 

 

Jag får tänka till hur jag ska presentera förskolan för de nyanlända föräldrarna, 

tänka till vad som är tanken bakom detta. Det gäller som pedagog att vara så 

tydlig som det bara går, för att de nyanlända föräldrarna ska få en liten förståelse 

kring verksamheten. Jag tar inte upp lika mycket information till de nyanlända, 

därför att jag känner att det blir för mycket information för dem. Det finns 

många skillnader mellan den svenska kulturen och deras kultur, vilket gör att det 

kan bli svårt att ta in allt.  

 

(Informant två) 

 

Informant fyra beskriver att när hen och arbetslaget pratar kring verksamheten försöker 

de ge även de nyanlända föräldrarna en mer ingående bild. Detta för att även de 

nyanlända föräldrarna lättare ska kunna bilda sig en helhet kring verksamheten. 

Broberg, Hagström och Broberg (2012) tar upp att det är pedagogernas ansvar att se till 

att familjerna får möjlighet till delaktighet och insyn kring innehållet i förskolans 

verksamhet.  

 

Informanten fyra tar även upp att de kan använda sig av andra föräldrar för att hjälpa till 

att översätta för nya föräldrar i verksamheten som pratar samma språk. Informanten 

beskriver att när de ber någon utomstående att översätta till exempel en annan förälder 

till ett annat barn, eller ett syskon. Tänker informanten utefter tystnadsplikten och ber 
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personen som översätter att bara översätta allmän information för att inte bryta 

tystnadsplikten mellan familjerna.  

 
5.1.2.1 Tolk 

De fyra informanterna använder sig av olika typer av verktyg som hjälper dem i 

kommunikationen med nyanlända föräldrar, ett utav dem verktygen är tolk. 

Informanterna beskriver att de använder sig av en telefontolk vid viktiga samtal, som till 

exempel vid inskolning och utvecklingssamtal. Graham-Clay (2005) tar upp att 

pedagogerna har en möjlighet att söka tolktjänst. Under inskolningssamtalet har 

informanterna en begränsad tid med telefontolken, där de delar ut informationen om 

förskolan och dess styrdokument. 

 

Vi är begränsade när det gäller att ge ut information till de nyanlända, då vi 

bokar en tid med tolken som varar i 30 minuter. Det är svårt att överskrida tiden 

då tolken oftast har fler möten under dagen. 

 

(Informant två)  

 

Även informant tre beskriver dilemmat med telefontolk, att tiden är begränsad och att de 

endast hinner gå igenom det som de känner är nödvändigt. Informant två berättat att de 

bokar en telefontolk via en hemsida. Informanten berättar också att när dem bokar 

tolken betalar förskolan en viss summa. De har ingen speciell budget för betalningen av 

resursen eller någon budget hos kommunen, utan de får ta utav förskolans egna pengar.  

 

Informant tre berättar att de har ändrat uppläggen vid föräldramöten som de har upplevt 

gett god respons. De bjuder nu i stället in de nyanlända föräldrarna trettio minuter 

tidigare till föräldramötet. Innan mötet äger rum försöker de med hjälp av tolk förklara 

för föräldrarna vad föräldramötet ska handla om, och vad som kommer tas upp. 

Arbetslaget gör detta för att de nyanlända föräldrarna ska vara mer förberedda och 

lättare kunna hänga med under föräldramötet. Informanten berättar att de har upplevt 

det som rörigt när en tolk ska översätta samtidigt som de står och ger ut information. 

Tillvägagångssättet där en tolk översätter innan föräldramötet funkar bra, och har gett 

deras avdelning gynnsamma effekter på nyanlända föräldrars närvaron vid 

föräldramöten. De övriga tre informanterna använder sig inte av tolk eller annat upplägg 

vid föräldramöte som innefattar nyanlända föräldrar. Informant ett berättar att de ibland 

erbjuder nyanlända föräldrar tolk vid föräldramöten men att de inte brukar vilja använda 

sig av de, även om det skulle behövas. Informanten upplever att det behövs en tolk, då 

pedagogerna förstår det som att föräldrarna inte förstår allt som sägs. Men föräldrarna 

själva tackar nej till tolk, då de säger att de förstår det som sägs under mötena. Varför 

föräldrarna inte vill ta tillvara på resursen med tolk som erbjuds kan inte informanten 

svara på.  

 

Informant två berättar att hen upplever att bristen med tolken är att de inte är insatta i 

verksamheten och inte vet hur den fungerar. Detta kan göra att översättningen till 

föräldrarna kan påverkas på grund av tolkens brist på kunskap om det som ska 

översättas.  

 
5.1.2.2 Kollega med annat modersmål och modersmålsstödjare 

Tre av fyra informanter nämner att en kollega med ett annat modersmål är ett bra stöd 

vid kommunikation och samarbete med nyanlända föräldrar med samma modersmål.  
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Vår arabisktalande kollega skapar ett mer personlig och “äkta” möte än att 

enbart samarbeta med tolk.  

 

(Informant ett) 

 

Med ett personligt och äkta möte menar informant ett att det är en kommunikation bara 

mellan kollegan och föräldern som har samma modersmål, utan en tredje part. Vid 

samarbetet med tolk översätts istället samtalet och informationen med en person som 

mellanhand. Kommunikationen och mötet blir svårare när det inte blir en direkt kontakt, 

och opersonligt när en person till måste vara inblandad för att kunna nå en 

kommunikation. 

 

Det är ju jättebra när vi kan använda oss av personal som pratar samma språk, 

detta är givande och bra för alla.  

 

(Informant tre) 

 

Informanterna pratade om goda förutsättningar vid användandet av en kollega som kan 

tala familjens modersmål och som är insatt i verksamheten. Detta skapar trygghet i 

förskolans verksamhet både hos barnen, föräldrarna och personalen. Författarna 

Jonsdottir och Nyberg (2013) beskriver att trygghet är grunden till en välfungerande 

relation. Broberg, Hagström och Broberg (2012) fortsätter beskriva trygghet som en 

grunden till anknytningsteorin, författarna tar upp att teorin handlar om det samspel som 

finns mellan anknytning och omvårdnad. Anknytningsteorin beskriver också relationen 

mellan människor att den kan se olika ut, detta beror på hur samspelet mellan dem 

utvecklas. 

 

Informant tre beskriver att de inte vill utnyttja sin kollega, bara för att hen har ett annat 

modersmål. Informanten beskriver också att när de har utvecklingssamtal har de fått 

instruktioner av deras chef, att de ska använda sig av en telefontolk även då de har en 

kollega som har ett annat modersmål. Detta för att mötet ska bli mer subjektivt eftersom 

att kollegan jobbar i det hela tiden.  

 

Informant ett säger att de är begränsade vid språket som kollegan kan, då förskolan 

består av många fler språk. Andra nackdelar som framkommer om kollegan är att hen 

inte alltid är på plats eller befinner sig på en annan avdelning. Informant fyra menar att 

det inte får bli för mycket resurser eftersom nyanlända familjer kan bli bekväma. Vilket 

kan leda till att de inte fortsätter att utveckla det svenska språket. Upplevelsen blir att de 

nyanlända föräldrarna får det “serverat” för att det finns en kollega med samma 

modersmål i verksamheten. Hen upplever att det är lagom på deras förskola, att ha två 

kollegor med annat modersmål som resurs. Informanten berättar också att det beror på 

majoriteten av familjer som talar kollegans modersmål. 

 

Informanterna beskriver att deras kollega med annat modersmål är insatt i 

verksamheten. Medans modersmålsstödjaren istället saknar kunskap om förskolans 

verksamhet och hur den fungerar. Alla fyra informanterna har tillgång till en 

modersmålsstödjare, som befinner sig på förskolan vid olika tider. Informant två tar upp 

att modersmålsstödjaren som är i verksamheten hade behövt mer kunskap om 

verksamheten, eftersom att hen tillbringar tid med barnen. Även om hen kan översätta 

det som hen blir tillfrågad, menar informanten att hen saknar kunskapen kring vad det är 

för information som ges ut.  
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Informant två berättar att de har en modersmålsstödjare som befinner sig på förskolan 

varje dag. Det som informant två upplever är en brist med modersmålsstödjaren, är att 

hen har själv svårt att förstå det svenska språket. Vilket gör att det blir svårt för 

arbetslaget att förklara för vad hen ska göra och vad hen ska förmedla till föräldrarna. 

Informant ett och fyra berättar att de också har modersmålsstödjare som kommer till 

verksamheten, men som endast är några timmar en dag i veckan. Denna 

modersmålsstödjaren är endast till för barnen i verksamheten, vilket gör att tillgången 

med att ge ut information till föräldrarna blir begränsad. Informant tre berättar att 

nackdelen med deras modersmålsstödjaren är att hen inte befinner sig på avdelningen 

med de små barnen som är ett till tre år gamla.  

 

5.2 Hur kan den vardagliga kommunikationen förbättras i samverkan 
med nyanlända föräldrar? 

För att finna svar till studiens andra frågeställningen har vi kategoriserat upp vårt 

samlade material i anslutning till underrubrikerna Språkförståelse och Interkulturell 

förståelse. 

 
5.2.1 Språkförståelse 

De fyra informanterna berättar att de använder sig mycket av gester och kroppsspråk för 

att förtydliga och förenkla kommunikationen med de nyanlända föräldrarna, som inte 

talar det svenska språket. Wedin (2011) skriver om att språket innefattar både ett verbal 

och ett ickeverbalt inslag, där det ickeverbala språket beskrivs som kroppsspråk och 

gester. Aspelin (2010) beskriver att språket bygger upp sociala band, som grundas 

utifrån både det som sägs och hur det sägs och framförs. 

 

 

Kan de nyanlända föräldrarna engelska är det en stor fördel för oss att kunna 

kommunicera med varandra.  

 

(Informant ett) 

 

Enö (2013) beskriver att skolan kan ha svårt att nå fram till nyanlända föräldrar. Enligt 

en studie som författaren tar upp menar pedagogerna att “tjusiga ord” kan undvikas i 

kommunikationen med nyanlända föräldrar, för konsekvensen kan bli att dem med 

“svagt språk” blir förminskade i samtalet. Resultatet i detta kan bli att relationen mellan 

de nyanlända föräldrarna och pedagogerna försämras och där det kan framstå en misstro 

dem emellan. I förskolan handlar det om att föräldrars och pedagogers kunskaper ska 

komplettera varandra, där utgångspunkten inte fokuserar kring vem som är expert. 

 
5.2.1.1 Envägskommunikation och tvåvägskommunikation 

Två av fyra informanter beskriver att de skickar ut personliga brev till familjen där de 

välkomnar dem till förskolan, när familjerna har tackat ja till platsen. Informant tre 

berättar att en förutsättning är att översätta brevet till familjens modersmål, men att det 

inte alltid är möjligt att göra det på ett bra sätt. Informanten menar att det kan vara svårt 

att översätta till exempelvis minoritetsspråk, då det inte finns tillgång till bra resurser 

för att översätta dem korrekt. Graham-Clay (2005) tar upp i samband med 

informanternas svar att en envägskommunikation kan beskrivas som skrift, där 

information ska vara korrekt och kortfattad. Informant två berättar att det finns arton 

olika språk inom deras verksamhet, för att alla ska känna sig välkomna till förskolan, 
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har pedagogerna bett föräldrarna om hjälp att skriva “välkommen” på deras modersmål. 

Pedagogerna har sen satt upp dessa skyltar vid ingångarna till varje avdelning, för att 

familjerna ska få en inbjudande känsla när de kommer till förskolan. Graham-Clay 

(2005) beskriver utifrån det att kommunikationen mellan pedagogerna och föräldrarna 

börjar vid välkomstskylten på skolgården. Författaren upplever att det är viktigt att 

välkomstskylten skapar en inbjudande stämning. Det första intrycket på skolbyggnaden 

beskriver författaren synliggör hur mycket värdering pedagogerna lägger ner på deras 

kommunikation med föräldrarna. 

 

Alla informanter ser den vardagliga kontakten som svår där språket är ett hinder och att 

verktyg inte alltid finns tillhands för att stödja kommunikationen. Graham-Clay (2005) 

beskriver tvåvägskommunikationen som det vardagliga samtalet mellan pedagoger och 

föräldrar. Här handlar tvåvägskommunikationen om barnet, där det berör ömsesidighet 

och en förtroendefull dialog. Broberg, Hagström & Broberg (2012) skriver om att 

brister i språket kan göra det svårt vid första kommunikationen mellan föräldrar och 

pedagoger. Den viktiga kommunikationen kan bli lidande, där det kan uppstå 

missförstånd som leder till en misstro mellan förskolan och hemmet.  

 
5.2.1.2 Samtalsstrategier 

Informanterna tar upp att det som kan stödja det vardagliga samtalet kan vara att 

exempelvis prata långsammare och använda ett tydligare språk för att de nyanlända 

föräldrarna ska förstå dem. Informant ett ta även upp att pedagogerna kan ställa frågor 

till föräldrarna för att kolla av att de säkert har förstått informationen. Cheatham och Ro 

Yeonsun (2011b) skriver om hur språket kan förtydligas med nyanlända föräldrar 

genom att anpassa sig efter begreppen semantik och pragmatik under samtalet. För att 

tydliggöra begreppen under samtalet bör pedagogerna tala långsamt, använda kända ord 

som är lätta att förstå, tydlig meningsstruktur och dubbelkollar att föräldern har förstått 

informationen. Det handlar också om att föräldern har en förståelse om samtalets 

sammanhang och ämne. Författarna beskriver i artikeln att pedagogerna måste ha en 

förståelse för de nyanlända föräldrarnas språkkunskaper, för att de ska kunna underlätta 

kommunikationen och tillgodose föräldrarna. 

 

5.2.1.2.1 Språkverktyg  

De fyra informanterna använder sig av olika typer av konkreta verktyg som hjälper dem 

i kommunikationen med nyanlända föräldrar. Informanterna ett, två och tre tar upp att 

de använder sig av Google translate, men de är överens om att översättningarna kan bli 

konstiga och inte gå att lita på. Informant ett tar upp att de använder sig av en app som 

kan översätta enstaka ord. Det blir dock begränsat beskriver informanten när det är just 

enstaka ord som översätts. Tre informanter berättar att de använder sig av bilder för att 

förklara och göra nyanlända föräldrar insatta i verksamheten. Att dokumentera med 

ipaden i verksamheten ser informanterna som ett enkelt verktyg att använda sig av.  

 

Om barnet exempelvis har lärt sig cykla är det enkelt att ta med ipaden ut på 

gården, fota och sedan visa föräldrarna bilderna vid hämtningen där de kan se 

vad deras barn har gjort under dagen.  

(Informant ett) 

 

Informant ett berättar att de tidigare har haft en kille på avdelningen som har varit i 

behov av särskilt stöd. Killen har haft både ett dagsschema och ett veckoschema som 

beskriver hur dagen och veckan ser ut med hjälp av bilder. Informanten berättar att detta 
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schemat sedan har hängt kvar även att pojken har slutat, eftersom det har varit ett bra 

verktyg i kommunikationen med de nyanlända föräldrarna. 

 

Wedin (2011) tar upp att språket är något som alla folkslag har utvecklat. Det är genom 

språket människan kan uttrycka sig utefter sitt behov. De mångkulturella förskolorna 

beskriver Enö (2013) är engagerade i att utveckla sina strategier både för pedagogerna, 

verksamheten och i samverkan med föräldrar. Problemen som uppstår försöker de möta 

med olika åtgärder, insatser och lösningar.  

 

5.2.1.2.1.1 Tid 

Informanterna berättar att skillnaden som blir vid en inskolning mellan svensktalande 

och nyanlända familjer är att den oftare blir längre för de nyanlända familjerna som 

saknar det svenska språket och kulturen. Informant tre beskriver att det underlättar att 

försöka förklara extra mycket, vara övertydlig och upprepa sig exempelvis i vardagliga 

situationer som i diskussioner om att ta med kläder till förskolan och att passa tider. 

Informanten tar även upp att de försöker förbereda föräldrar inför föräldramöten genom 

att vara noga med att förklara vad föräldramötet ska handla om. Erfarenheten enligt 

informanten är att det tar mer tid och är mer jobb med att introducera nyanlända familjer 

in i förskolans verksamhet. 

 

Graham-Clay (2005) beskriver att tidsbegränsning och det ekonomiska trycket har ökat 

inom skolans verksamhet. Enö (2013) beskriver att förskolans verksamhet kan brista 

genom att den inkluderar en större arbetsbelastning samtidigt som den ska bli mer 

effektiviserad. En öppen dialog och samverkan kan vara det som uteblir, där normer 

istället tas för givet och i sin tur formar relationen mellan hemmet och förskolan. 

 
5.2.2 Interkulturell förståelse 

Informant två berättar att arbetslaget försöker lära sig några ord på olika språk. Dock är 

arabiskan det språket som är vanligast och det språk som pedagogerna ges möjlighet att 

lära sig mer om via sin kollega och föräldrar. Arbetslaget får möjlighet att lära sig 

enstaka ord genom att de till exempel räknar både på svenska och arabiska i samlingen 

med stöttning av modersmålsstödjaren. Graham-Clay (2005) beskriver att genom att 

pedagogerna tar till sig om de nyanlända föräldrarnas kulturer och deras språkliga 

mångfald, kan verksamheten anpassas efter behovet och tillämpa kommunikationen på 

flera språk. Detta för att lättare kunna nå ut till flera föräldrar med annat modersmål. 

Informant fyra beskriver utifrån Graham-Clay (2005) att pedagogerna kan lära sig av de 

nyanlända föräldrarna och tvärtom, eftersom att kulturerna ser olika ut. Informanten 

belyser att det är viktigt att visa intresse för varandras kulturer, men också att visa 

nyfikenhet på de nyanlända föräldrars bakgrunder. Enö (2013) skriver om det 

mångkulturella i den pedagogiska verksamheten, där föreställningar om brister och det 

föräldrarna inte kan och inte har är det som fokuseras. Uppfattningar kan uppstå och 

synliggör immigranter som problem, detta genom egna generaliseringar kring vad som 

är normalitet (ibid). Ett synsätt som presenteras i undersökningen är att nyanlända 

föräldrar ska klassas som individer och inte som en grupp som avviker från normen. 

 

Informant två beskriver en situation där de ett år valde att inte fira Lucia, istället valde 

arbetslaget att bjuda in alla familjer till öppet hus. Familjerna fick sitta tillsammans och 

julpyssla, under tiden gick arbetslaget runt och pratade med dem. Samtalet med de 

nyanlända föräldrarna kretsade till stor del kring julen, bland annat hur de firar jul i 

olika kulturer. Informanten berättar att syftet var att få en inblick och visa intresse för 

föräldrarnas religion och utveckla deras relationer med dem, men också för att bygga 
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upp en egen förståelse kring olika religioner och kulturer. Informant ett upplever att en 

del föräldrar har en större vilja än andra föräldrar att lära sig det svenska språket och 

den svenska kulturen. De föräldrar som är engagerade i att lära sig språket och kulturen 

har ofta även ett större intresse av att vilja vara delaktiga i förskolans verksamhet. 

Jonsdottir och Nyberg (2013) tar upp att föräldrar grupper kan förändras. Oavsett kultur 

eller etnisk tillhörighet ska alla föräldrar bemötas som kompetenta aktörer av personalen 

i förskolan. Föräldrar ska ges makt och möjlighet för att kunna påverka verksamheten. 

Broberg, Hagström och Broberg (2012) tar upp föräldrarnas delaktighet i förskolan. 

Författarna beskriver att det på en bra nivå ska finnas en kommunikation, samsyn, 

respekt och förståelse till god samverkan mellan hemmet och förskolan. 

 

Informant fyra tar upp att hen tycker att SFI behöver bli bättre på att hjälpa familjerna in 

i det svenska samhället. Med det menar informanten att SFI behöver bli bättre på att 

dela ut information kring hur det svenska samhället fungerar till exempel de svenska 

reglerna inom barnomsorg, föräldraledighet, skola, vård, tandvård, vett och etikett, köer, 

passa tider, rättigheter och skyldigheter.  

 
5.2.2.1 Att få insyn i föräldrarnas tankesätt 

Informant tre tar upp ett exempel från verksamheten angående ytterkläder. Hen 

beskriver att de får berätta och visa de nyanlända föräldrarna vilka typer av kläder 

barnen bör ha på sig utomhus i vårt svenska klimat. Informanten upplever även att de 

har olika syn på hur mycket kläder barnet bör ha på sig inomhus. Hen berättar att 

föräldrarna kan ha tagit på barnet tre tröjor att ha inomhus på förskolan, personalen får 

sedan ta av barnet ett lager med kläder för att barnet inte ska bli för varmt. Informant tre 

och fyra beskriver att de i arbetslaget ofta får upprepa informationen till de nyanlända 

föräldrarna. Informant fyra upplever det som att föräldern inte förstår när samma fråga 

får ställas flera gånger utan att det ges respons på det som sägs. 

 

Vi behöver vara övertydliga kring det vi berättar så att de verkligen förstår. Där 

vi även är noga med att förklara att så här är det. Man kan känna sig väldigt 

tjatig ibland men man kan få berätta det väldigt många gånger. Där kanske det 

blir någon form av kulturkrock? Som tider och så också, de upplever ju inte att 

passa tider är lika viktigt som vi gör. Likaså att man behöver säga till när barnet 

inte kommer och sådana grejer. Man får vara väldigt övertydlig om man säger 

så. 

 

(Informant tre) 

 

Lunneblad och Johansson (2012) framhåller att de nyanlända föräldrarna har erfarenhet 

av en annan skolkultur. Att deras erfarenheter kan bland annat vara att de är vana vid att 

pedagogerna sköter allt som har med skolan att göra. Medans den svenska skolkulturen 

istället strävar efter att föräldrarna ska vara delaktiga och uppdaterade om vad som sker 

i förskolan och skolan. Informant fyra beskriver i enlighet med Lunneblad och 

Johansson (2012) att det inte brukar vara några problem med att bemöta nyanlända 

föräldrar, däremot belyser informanten att det beror på vad familjerna har med sig i 

bagaget när det kommer till Sverige.  

 

Informant två tar upp ett exempel från en situation där det blev en kulturkrock med de 

nyanlända föräldrarnas synsätt och förskolans styrdokument samt regler. Informanten 

berättar att det var en manlig vikarie som jobbade hos dem. Ett barns nyanlända 

föräldrar berättade att det inte gillade att det jobbade män på förskolan. Därav fick 



  
 

22 

informanten berätta för föräldrarna på ett bra och tydligt sätt att i Sverige jobbar det 

både kvinnlig och manlig personal på förskolan. Därefter fick de nyanlända föräldrarna 

fatta ett eget beslut, om de vill ha kvar barnet eller om de skulle lösa det på något annat 

sätt.Lunneblad (2013b) beskriver att diskussioner kan uppstå i den kulturella skillnaden 

mellan föräldrarna och pedagogerna, det kan röra sig om faktorer som barnuppfostran, 

tider, mat och klädsel. Motståndet som uppstår är enligt författaren förändringar i 

förskolans vardagliga rutiner och traditioner. Det beskrivs att pedagogerna vill hjälpa de 

nyanlända föräldrarna i deras brist på kunskap om det svenska samhället och hur 

verksamheten fungerar. Författaren beskriver att samtala om förskolans vardagliga 

rutiner och om hur familjerna organiserar sina vardag, kan ge föräldrarna en bild av hur 

svenskar generellt gör och även hur förskolans rutin är uppbyggda. 

 

Författarna Lunneblad och Johansson (2012) beskriver att en öppen dialog är grunden 

för att lösa kulturella missförstånd. En förståelse från båda parternas sida är 

betydelsefull i diskussioner kring viktiga frågor, detta för att minska att 

missuppfattningar uppkommer mellan pedagogerna och föräldrarna (ibid). 

Undersökningen beskriver att vid problem eller konflikt kan det vara en öppen dialog 

och ett lyssnande förhållningssätt som saknas i kommunikationen. Informanterna i 

undersökningen är noga med att beskriva hur de gör sig förstådda med att ge ut 

information till de nyanlända föräldrarna. Graham-Clay (2005) skriver om att starkare 

relationer byggs upp genom att pedagogerna breddar sin kunskap kring kommunikation 

med föräldrarna, i takt med hur samhället utvecklas. Enligt författaren måste 

pedagogerna ta på sig sina “kulturlinser” för att språkligt och kulturellt samverka med 

föräldrar från andra länder. Pedagogerna kan också anpassa sina verksamheter efter 

behov och tillämpa skriftlig kommunikation, detta för att lättare kunna nå ut till de 

föräldrar som har ett annat modersmål.  

 

6 Diskussion 
I diskussionen kommer det redogöras varför arbetet ser ut som det gör och hur resultatet 

och analysens innehåll kunde sett annorlunda ut. Huvudrubrikerna som presenteras är 

Studiens bidrag, Slutsats, Granskning av metodval och Framtida 

undersökningsområden. 

 

6.1 Studiens bidrag 

Studien kan hjälpa till att synliggöra ett mer professionellt arbetssätt i yrkesrollen som 

förskollärare, för att främja kommunikationen och samverkan med nyanlända föräldrar i 

förskolans verksamhet. Egna upplevelser samt tidigare forskning uppmärksammar att 

det behövs kommunikationsverktyg, som bidrar till en främjande ömsesidig förståelse 

för att verkställa ett samarbetet med nyanlända föräldrar. Studien kan bidra med att i 

förskolans verksamhet kunna finna mer kunskap kring olika arbetssätt som kan gynna 

kommunikationen och samarbetet med de nyanlända föräldrarna.  

 

6.2 Slutsatser 

Analysen och resultatet beskriver svårigheten med att få nyanlända föräldrar att förstå 

och ta till sig information. I undersökningen framstår det lyssnande förhållningssättet 

som en viktig del i att bygga en god och ömsesidig förståelse i fall problem eller 

konflikt uppstår. Resultatet utifrån svaren på intervjufrågorna, belyser att det lyssnande 

förhållningssätt inte framträder fullt ut i en ömsesidig dialog med föräldrarna. En öppen 

dialog och ett lyssnande förhållningssätt till nyanlända föräldrar beskriver 

undersökningen kan utebli på grund av arbetsbelastningen i förskolans verksamhet. 
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Undersökningen utgår ifrån att ordet samarbete består av både dialog och lyssnande, för 

att både kunna ge ut och ta in information. I fall undersökningen hade bestått av andra 

intervjufrågor som berörde lyssnandet mer kunde kanske svaren från informanterna sett 

annorlunda ut. Undersökningen tar upp att förskolans verksamhet är tidspressad, och 

även att introduktion och samverkan med nyanlända föräldrar tar längre tid och kräver 

mer resurser. Tolkningen kan vara att informanterna har svårt att ge tid till att lyssna in 

de nyanlända föräldrarna, på grund av arbetsbelastning, där tiden inte räcker till. En 

annan tolkning är att informanterna kan vara så insatt i sitt arbetssätt med att förklara för 

de nyanlända föräldrarna om förskolans verksamhet, att de glömmer bort delen med att 

lyssna och ta in information. 

 

Resultatet visar på att verktygen i förskolans verksamhet är viktiga hjälpmedel i 

kommunikationen med de nyanlända föräldrarna. Informanterna tar upp att de ofta 

använder sig av olika konkreta verktyg i verksamheten för att göra sig förstådda. I 

sammanställningen av undersökningen har det uppstått svårigheter med att hitta 

litteratur som tar upp de konkreta verktygen som informanterna använder sig av för att 

stötta kommunikationen med nyanlända föräldrar. En tolkning är att arbetssättet med att 

använda digitala verktyg, bildscheman och Google translate i verksamheten är något 

som informanterna själva har utvecklat för att försöka göra sig förstådda. Tolkningen av 

detta är att språkverktyg utifrån samverkan med nyanlända föräldrar ännu kan vara ett 

område som är outforskat. 

 

För att knyta ihop säcken till vår undersökning vill vi belysa att relationen mellan 

förskolan och hemmet bör fortsätta att utvecklas. I vår framtida yrkesroll som blivande 

förskollärare vill vi ta till vara på undersökningens resultat, för att vara med i 

utvecklingen av förskolan och dess resurser i att kommunicera med nyanlända föräldrar. 

Genom att kunna tillgodose förskolans uppdrag kring att samarbeta och göra föräldrar 

delaktiga i verksamheten. 

 

6.3 Granskning av metoval 

Undersökningen utgick ifrån en kvalitativ studie, eftersom syftet med intervjun var att ta 

till vara på personliga svar och tolkningar. Hade undersökningen utgått ifrån en 

kvantitativ studie skulle svaren till undersökningens frågeställningen inte fått några 

utvecklande svar. Den hade inte heller fått tillgång till de konkreta verktygen som 

informanterna beskriver att de använder sig av.  

 

Analysen av undersökningen resultat visar på att intervjufrågorna kunde ha varit mer 

specifika för att beröra fler områden inom undersökningens berörda litteratur. 

Exempelvis kunde intervjufrågorna fokuserat mer på det lyssnande förhållningssättet, 

tryggheten i relationen och även deras syn på den svenska normen, där nyanlända 

familjer kan klassas som en grupp som är normavvikande. 

 

6.4 Framtida undersökningsområden 

Det lyssnade förhållningssättet har inte tillgodosetts fullt ut i denna undersökning. Ett 

framtida område skulle vara att undersöka och se hur lyssnandet till de nyanlända 

föräldrarna i verksamheten synliggörs och framträder. 

 

Ett annat område som skulle kunna utöka undersökningen är att få en bild av hur de 

nyanlända föräldrarna ser på förskolans verksamhet vid introduktion och vardaglig 
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kommunikation. Att se undersökningsområdet från de nyanlända föräldrarnas 

synvinkel, hade kunnat visa på andra möjligheter till en utvecklad föräldrasamverkan. 
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Bilagor 

Bilaga A Intervjufrågor 

Hur introducerar ni svensktalande föräldrar in i er verksamhet?  

 

Hur anpassar ni introduktionen till nyanlända föräldrar som inte talar det svenska 

språket och har erfarenhet av en annan kultur? (Exempelvis översatt välkomstbrev, 

tolk…) Bemöter ni nyanlända föräldrar annorlunda? Finns det skillnad i sättet ni 

bemöter olika nyanlända föräldrar? Vilka hinder och möjligheter upplever du i 

bemötandet med nyanlända föräldrar? 

 

Hur arbetar ni för att samarbeta och kommunicera med nyanlända föräldrarna i 

informella och formella vardagliga situationer? (Exempelvis vid lämning, hämtning, 

utvecklingssamtal, föräldramöten….). 

 

Har du uppmärksammat någon form av strategi som har utvecklats och fungerar för att 

samarbeta med nyanlända föräldrar? Utveckla gärna!  

 

Vilka resurser erbjuds på er förskola för att tillgodose samarbetet med de nyanlända 

föräldrarna? 

 

I fall du blev erbjuden obegränsat med resurser, vad skulle du då vilja göra annorlunda 

för att förbättra samarbetet med nyanlända föräldrar? 

 

 

 

Bilaga B Brev till informanterna 

 
Hejsan 

Vi är två studenter som läser sista terminen på förskollärarprogrammet vid 

Linneuniversitetet i Växjö. Vi har börjat skriva vårt självständiga arbete som handlar 

om att vi vill finna kunskap kring hur en vardagskontakt i förskolans verksamhet kan 

utvecklas för att främja introduktionen och samarbetet med nyanlända föräldrar som 

saknar det svenska språket och kulturen.  

Vi ska utföra en kvalitativ studie och söker informanter. Vi undrar i fall du skulle vara 

intresserad av att delta i vår undersökning och bli intervjuad? I vår studie kommer vi 

givetvis att utgår ifrån vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer som är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Under intervjutillfället kommer vi att använda oss av ljudupptagning. Detta för att vi 

ska kunna få en så gedigen bild av intervjusvaren som möjligt. Vi har även valt vårt 

upplägg med att vi kommer skicka ut våra intervjufrågor till informanterna ett par dagar 

innan intervju äger rum. Detta för att våra informanter ska ges möjlighet att känner sig 

bekväm och förberedda.  

Har ni några frågor är det bara att höra av sig. 

Mvh Hanna och Isabella 


