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Abstrakt 
Studien syftar till att undersöka hur förskollärare arbetar med inskolning av barn 
med annat förstaspråk än svenska i förskolan. Syftet är även att undersöka vilka 
utmaningar förskollärarna upplever med att planera och skola in barnen samt hur 
förskollärarna arbetar för att möta dessa utmaningar. I studien har en kvalitativ 
metod med intervjuer av åtta förskollärare använts för att undersöka studiens syfte 
och frågeställningar. Den insamlade empirin bearbetas och analyseras utifrån 
begreppen anknytning, kommunikation och ur ett maktperspektiv. Det framkommer 
att förskollärarna under en inskolning ser tryggheten som det mest centrala, oavsett 
barnets förstaspråk. Under inskolningar av barn med annat förstaspråk än svenska 
finns vissa utmaningar. Här har förskollärarna själva fått hitta egna strategier för att 
lösa dessa. Den största utmaningen som förskollärarna ser vid inskolningar av barn 
med annat förstaspråk än svenska är när det saknas ett gemensamt språk att kunna 
delge information på, mellan vårdnadshavare och förskollärare. Resultatet styrks 
genom ett eller flera citat från empirin. I diskussionen framkommer det att det finns 
material kring hur arbetet med barns språklighet kan gå till. Material kring hur 
bemötandet och kommunikationen med vårdnadshavare som har annat förstaspråk 
än svenska saknas. Det finns inte heller översatta dokument med information till 
vårdnadshavarna att tillgå. Detta trots att förskollärarnas uppdrag är att skapa ett 
nära och förtroendefullt samarbete med barnens vårdnadshavare. 

 
Nyckelord 
Anknytning, förskollärare, inskolning, kommunikation, makt och språk, 
semistrukturerade intervjuer. 
  



 
 

Tack 
Ett stort tack vill vi rikta till de åtta förskollärare som trots en stressig period på 
terminen tog sig tid för att bli intervjuade och visa upp sin förskola för oss. Slutligen 
vill vi tacka Gisela och John som har gett oss värdefull respons i slutskedet av vårt 
skrivande.   
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1 Inledning 
När ett barn börjar på förskolan genomgår de först en inskolning som innebär att 
barnet och vårdnadshavarna får vänja sig vid förskolans miljö och lära känna 
förskollärare, barngrupp och övrig personal. Under inskolningen lämnar 
vårdnadshavarna barnet under kortare stunder för att vänja sig vid att bli lämnat. 
Ofta upplevs detta som jobbigt och många gånger känslosamt för alla inblandade. 
Under inskolningen kan förskollärarens och vårdnadshavarnas positioner upplevas 
ojämna ur ett maktperspektiv (Månsson 2013). Ungefär vart femte barn i den 
svenska förskolan talar fler än ett språk dagligen. Detta innebär att många 
förskollärare möter både barn och vårdnadshavare med annat förstaspråk än svenska 
varje dag. I dessa möten kan det uppstå funderingar kring hur kommunikationen 
mellan förskollärare och vårdnadshavare ska gå till. Skolverket har fått i uppdrag av 
regeringen att ge ut stödmaterial kring barns flerspråkiga utveckling, men det saknas 
färdiga metoder för hur arbetet med kommunikationen mellan vårdnadshavare och 
förskollärare kan gå till (Skolverket 2013). Enligt Harju och Tallberg Broman 
(2013) handlar en del av förskollärarnas uppdrag om att möta och skapa relationer 
med barnens vårdnadshavare för att tillsammans kunna skapa en trygg och trivsam 
tid för barnet på förskolan. Trots detta framställs det i utvärderingar att nyutbildade 
förskollärare anser att de är dåligt förberedda inför mötet med barnens 
vårdnadshavare (a.a). Förskollärare har alltså i uppdrag att möta och arbeta med 
både barn och vårdnadshavare som talar annat förstaspråk än svenska. Under 
utbildningens gång har det framkommit att inskolning att detta är ett område där 
förskollärare ofta känner sig begränsade. Det är dessutom ett område som vi känner 
att utbildningen inte har uppmärksammat tillräckligt mycket. Därför avser denna 
studie att undersöka detta vidare. Aspekter som maktperspektiv, brist på 
stödmaterial och kommunikationssvårigheter är saker som kan utmana 
förskollärarna i deras arbete vid inskolning av barn med annat förstaspråk än 
svenska i förskolan.  
 

  



 
 

2 Syfte och frågeställningar  
I detta avsnitt presenteras studiens syfte, de frågeställningar som gör att syftet 
besvaras samt förtydligande av för studien återkommande begrepp.   

2.1 Syfte  
Studiens syfte är att söka djupare förståelse för hur förskollärare arbetar med 
planering och genomförande av inskolning av barn med annat förstaspråk än 
svenska i förskolan.  

2.2 Frågeställningar  
- Hur planerar och arbetar förskollärare med inskolning av barn med annat 
förstaspråk än svenska i barngruppen, före och under den första tiden på förskolan?  
- Vilka utmaningar beskriver förskollärare att de kan ställas inför i arbetet och 
planeringen med inskolningen samt vilka strategier har de för att lösa dessa 
utmaningar? 

2.3 Förtydligande av begrepp  
Inskolning - Perioden före ett barn börjar på förskolan kallas för inskolning och 
vanligtvis pågår den i en till tre veckor. Perioden kan se olika ut men oftast är 
vårdnadshavarna med barnet på förskolan. Syftet är att barnet ska lära känna och bli 
trygg med förskollärarna och bekanta sig med miljön, barngruppen och de som 
arbetar på förskolan (Broberg, Hagström & Broberg 2012; Lindgren & Torro 2017). 
I den aktuella studien avgränsas inskolning till de första tre veckorna.  
 
Förstaspråk - Det som definierar förstaspråket, eller modersmål som det också kan 
kallas, är att det är det första språket man får ta del av genom omgivningen. Det som 
skiljer ett förstaspråk från ett andraspråk är att förstaspråket lärs in utan att barnet 
har lärt in några tidigare språksystem. Ett andraspråk lärs in då barnet redan har 
börjat utveckla ett annat språk (Wedin 2017). Det går att ha två förstaspråk. Det kan 
exempelvis ske om ett barn växer upp med två olika språk i hemmet. Under barnets 
första levnadsår lär sig barnet att känna igen språkljuden i sitt förstaspråk (Kuhl 
2011). I denna studie kommer begreppet förstaspråk att användas när det avser det 
eller de språk barnet lärt sig först. Trots att förstaspråk kan användas synonymt med 
flera begrepp kommer begreppet förstaspråk att användas konsekvent genom 
studien för tydlighetens skull. 
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3 Bakgrund 
I följande avsnitt presenteras litteratur kring hur en inskolning i förskolan vanligtvis 
fungerar, hur förskollärarens planering inför inskolningar kan se ut samt en 
redogörelse för tidigare forskning i ämnet.  

3.1 Inskolning  
I förskolan har förskollärarna ansvar för att varje enskilt barn tillsammans med sina 
vårdnadshavare får en bra och meningsfull introduktion till förskolans värld 
(Skolverket 2016). Syftet med inskolningar är att barnet ska få möjlighet att bekanta 
sig med förskolans miljö och börja knyta an till förskollärarna. Barnet vänjer sig vid 
att vara utan sina vårdnadshavare flera timmar åt gången, vilket kan göra att barnet 
och förskolläraren kan skapa relationer sinsemellan (Broberg, Hagström & Broberg 
2012; Lindgren & Torro 2017).  
 
Inskolningen kan gå till på flera sätt. En traditionell inskolning pågår vanligtvis i två 
veckor. De första dagarna är barnet och vårdnadshavarna tillsammans under kortare 
stunder på förskolan. Tiden på förskolan ökar successivt. Förskolläraren har i första 
hand fokus på barnet och vårdnadshavarna finns mer lågmälda i bakgrunden. I slutet 
av inskolningstiden är målet att barnet lämnas själv av vårdnadshavarna en stund 
(Lindgren & Torro 2017). En annan metod är föräldraaktiv inskolning som brukar 
pågå i drygt två veckor. Barnet och vårdnadshavarna är tillsammans på förskolan de 
tre första dagarna. Därefter lämnar vårdnadshavarna barnet ett par timmar varje dag. 
I denna inskolningsform tar vårdnadshavarna ett perspektiv som innebär att de 
tillsammans med barnet upptäcker verksamheten (Lindgren & Torro 2017; 
Arnesson Eriksson 2010). Inskolning kan även ske via gruppinskolning, då flera 
barn skolas in samtidigt. Inskolningen varar i två till tre veckor och den första 
veckan är barnet tillsammans med vårdnadshavarna på förskolan en timme om 
dagen. Barnen som skolas in får då lära känna varandra, utforska miljön och bli 
trygga med förskollärarna. Den andra veckan introduceras barnen för den övriga 
barngruppen och får möjlighet att vänja sig vid förskolans rutiner. Under vecka tre 
lämnar vårdnadshavarna barnet på morgonen för att sedan hämta det efter 
lunchvilan (Eriksson 2016).  

3.2 Planering inför inskolning  
Det är vanligt att skicka ut ett välkomstbrev till barnet som ska skolas in, där barnet 
och vårdnadshavarna hälsas välkomna och informeras om hur inskolningen planeras 
gå till (Wessman 2010). Det är bra att introducera barnet som ska skolas in för den 
övriga barngruppen redan innan inskolningen. Detta kan göras genom att prata om 
barnet och visa eventuella bilder. En annan del av planeringen är att förbereda 
miljön både inom- och utomhus så den passar det nya barnet. Andra praktiska saker 
som kan göra att barnet och vårdnadshavarna känner sig välkomna är att göra plats i 
hallen, sätta upp barnets födelsedag bland de andra barnen och förbereda barnets 
pärm (Arnesson Eriksson 2010). På förskolan är ofta texter på barnens olika 
förstaspråk tillåtna och accepterade att ha i miljön. Ändå är det sällan som 
förskollärarna tillför böcker på barngruppens olika förstaspråk i miljön (Kultti 
2012).  
 



 
 

I dagens samhälle har alla världens språk olika status. Beroende på vilket eller vilka 
språk man behärskar blir man bemött utifrån detta. I Sverige är svenska det språk 
som har högst status och här anses det också meriterande att kunna något av 
världsspråken. I förskolan ska alla barn, oavsett språk och ålder få möjlighet till 
samma språkliga stimulans. Det är förskollärarna som bär på ansvaret att alla barn 
ska få möjlighet till en bra språklig lärandemiljö (Svensson 2012). Om ett barn 
kommer till Sverige under förskoleåldern kan barnet få en individuell 
introduktionsplan. I en sådan plan kan det läsas om vad barnet bär med sig vad 
gäller tidigare kunskaper och erfarenheter (Elmeroth & Häge 2016). Forskning visar 
att förskollärares syn på språkens status påverkar barnens skolgång. Beroende på om 
arbetet med barnens olika språk är inkluderande eller exkluderande kommer detta 
också att påverka. Det går att se många fördelar i att arbeta med barnens olika språk, 
ändå visar studier att lärares inställning och syn kring att inkludera detta i 
undervisningen skiljer sig åt, vilket medför att kvalitén ser olika ut på olika 
förskolor (Axelsson 2013). All kommunikation sker inte verbalt. Den kan också ske 
via TAKK, tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Detta 
blandas ofta ihop med teckenspråk, men det varken är eller kan bli samma sak. 
Teckenspråk är ett sätt att både förstå och uttrycka sig på när det inte finns ett 
gemensamt språk att tala. Tecken som stöd är ett sätt att använda kroppen för att 
förstärka ord. Kommunikationssättet går till stora delar ut på att kommunicera via 
ord, tecken och bilder (Heister Trygg 2010).  

3.3 Tidigare forskning  
Nedan presenteras tidigare forskning kring kommunikation vid annat förstaspråk än 
svenska i förskolan samt relaterat till inskolning. 

3.3.1 Språk 
Lärares uppfattningar och erfarenheter påverkar hur deras arbete ser ut i praktiken. 
Därför måste lärare förstå att detta påverkar deras planering och undervisning. 
Studier visar att lärares reflektioner över språkinlärning även gynnar deras förmåga 
att undervisa inom språk. En djup reflektion av lärares egna erfarenheter, barnen och 
samhället kan påverka hur läroplanen uppfattas. Lärare bör även reflektera över hur 
barn lär sig och utvecklar språk samt att utvärdera för att kunna leda arbetet vidare. 
Istället för att ta hänsyn till hur lärarna själva lär sig språk bör de se till barnets 
styrkor för att möta och stötta på bästa sätt (Lü & Lavadenz 2014). Att bjuda in 
barns språk och inte bortse från dessa, kan göra det lättare för barnen att dela 
erfarenheter, kunskaper och idéer som de bär på eftersom barn ofta är mer bekväma 
i att uttrycka sig på sitt förstaspråk (Torpsten 2018). Forskning visar att yngre barns 
tal blir mer varierat ju mer intryck de får från omgivningen. Tidigare har det mest 
forskats kring effekterna av språkliga intryck. Det finns mindre forskning om själva 
kvalitén på de språkliga intryck som barnen möter. Om barnen får intryck bestående 
av längre meningar som är rikare på ord och syntax visar det sig ha positiva effekter 
på storleken av barnets ordförråd (Gamez & Levine 2013). För att läraren ska kunna 
skapa en inkluderande planering och stötta barnet framåt i sin utveckling måste 
läraren kartlägga vilka kunskaper barnet besitter. Det finns vissa aspekter som en 
lärare kan tänka på angående mötet med ett nyanlänt barn. Ibland bär barnet och 
vårdnadshavarna på stress och oro. För att underlätta för barnet kan verksamheten 
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planeras så den blir inkluderande och mer individuellt anpassad (Rodríguez-Valls 
2016). 

3.3.2 Bemötande av vårdnadshavare  
Mahmood (2013) skriver i sin studie att förskollärare och lärare känner vissa 
utmaningar vid bemötandet av barnens vårdnadshavare. De upplever att det finns en 
brist på ömsesidighet i relationen då vårdnadshavarna inte alltid visar ett lika stort 
intresse av att skapa relationer till förskollärarna, som förskollärarna själva upplever 
att de visar (a.a). Enligt Markström och Simonsson (2017) har vårdnadshavarnas 
roll vid inskolningen i många fall gått från en passiv och tillbakadragen roll till att 
nu inta en mer aktiv position. Detta har bidragit till att vårdnadshavarna är mer 
delaktiga i det som sker under barnets inskolning. Relationer kan lättare skapas 
mellan förskolläraren och vårdnadshavarna tack vare vårdnadshavarnas mer aktiva 
roll. Detta underlättar för alla som är inblandade i inskolningen. Forskarna menar att 
studiens förskollärare ser barnets vårdnadshavare som experter på sitt barn under 
inskolningen och tar tillvara på den kunskapen om barnet som de besitter. Tack vare 
den aktiva rollen som vårdnadshavarna allt oftare intar, underlättar det för 
förskollärarna att ta till sig denna kunskap om barnen (a.a).  
 
Mahmood (2013) tar i sin studie upp att förskollärare tycker det är svårt att skapa 
relationer och känner att det finns ett maktförhållande som påverkar deras relationer 
till vårdnadshavarna. Makten kan ses genom hög och låg socioekonomisk status 
samt kulturella skillnader. Det visar sig också att förskollärare känner att de har en 
låg yrkesstolthet och känner att vårdnadshavarna anser att lärarstatusen är låg. 
Förskollärarna påpekar att vårdnadshavarna är de främsta människorna i barnens liv 
och att de därför vill ta tillvara på vårdnadshavarnas önskemål och åsikter (a.a). 
Vuorinen, Sandberg, Sheridan och Williams (2014) menar att en förskollärare 
behöver ha social kompetens för att kunna föra professionella samtal med barnens 
vårdnadshavare. De menar att denna kompetens skapas och utvecklas tack vare att 
förskolläraren dagligen ställs inför att föra samtal med vårdnadshavarna om barnets 
dag på förskolan. Dessa samtal styrs i de flesta fall av förskolläraren och därför är 
den sociala kompetensen hos förskolläraren avgörande för hur samtalen utvecklas.  

3.3.3 Språk och inskolning  
När ett barn flyttar eller flyr från ett annat land till Sverige har de rätt till att få en 
introduktion till det svenska samhället, vilket kan vara förskolan. Förskolans 
inskolning och mottagande av nyanlända barn och deras vårdnadshavare är en 
process som är i ständig förändring. Studier visar att förskollärare ibland möter barn 
och vårdnadshavare som inte har någon erfarenhet av den svenska förskolan. Hur 
bemötandet och mottagandet ser ut blir därför en komplex fråga. Det kan handla om 
hur förskollärarna planerar verksamheten efter barnets behov eller hur 
vårdnadshavarna anpassar sig till förskolan och samhället (Lunneblad 2013). 
 
Enligt Lunneblad (2013) bör en förskollärare som möter en vårdnadshavare som 
inte talat svenska så länge reflektera över hur denne formulerar sig. Vid 
kommunikation med varandra tolkas mer än bara orden in. Varje kultur har sina 
kommunikativa koder där saker som sägs tolkas in. Det kan ta många år att lära sig 
att tolka dessa koder. Författaren lyfter i sin forskning fram att man i Sverige ofta 
väver in ord som kanske i meningar där det egentligen inte alls betyder att något är 



 
 

osäkert, utan det görs av artighet. Att som förskollärare exempelvis säga att ett barn 
kanske kan komma klockan åtta, kan skapa missförstånd om förskollärarna menar 
att de vill bestämma denna tid. Genom att förskollärarna får kunskap och självinsikt 
gällande sättet att kommunicera på, kan de också kommunicera tydligare med 
vårdnadshavarna. Detta skulle dessutom kunna leda till att färre missförstånd 
uppstår.   
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4 Ramverk för analys  
I följande avsnitt presenteras en del av anknytningsteorin i relation till inskolning i 
förskolan. Dessutom tas det upp hur ickeverbal kommunikation kan se ut och hur 
språket kan ses i relation till makt i ett förskoleperspektiv. Följande presenterade 
perspektiv kommer att utgöra grund för analys av studiens empiri.   

4.1 Anknytning  
Broberg, Hagström och Broberg (2012) menar att anknytningsteorin handlar om 
nära känslomässiga relationer. Upphovsmannen till denna teori är John Bowlby och 
teorin fortsatte sedan att utvecklas av Mary Ainsworth. I denna teori tänker man att 
något mindre är beroende av något större. Detta kan exempelvis vara det lilla barnet 
som är beroende av skydd, omsorg och trygghet. För att barnet ska kunna få dessa 
behov tillgodosedda krävs ett samspel mellan ett barn och en omsorgsperson, 
exempelvis barnets vårdnadshavare. Anknytningen i form av det känslomässiga 
bandet och tryggheten mellan två personer är en process som utvecklas efter hand. 
Denna typ av relation är inte utbytbar, däremot kan barnet skapa mer än en 
anknytningsrelation (a.a). Anknytning handlar för många om positiva känslor, 
genom att känna närhet och trygghet till någon. För barnet handlar det också om att 
hantera svåra känslor när en av anknytningspersonerna saknas. För en förskollärare 
innebär det att vara en närvarande och förstående person i barnets utforskande på 
förskolan (Brandtzaeg, Torsteinson & Øiestad 2016). När barnet skiljs från sina 
anknytningspersoner, exempelvis vårdnadshavarna, kan barnet känna 
separationsångest (Broberg, Hagström & Broberg 2012). Ettåriga barn visar sin 
rädsla genom att exempelvis gråta och protestera vid kontakt med främmande 
människor. Barn visar på ett tydligt sätt att de inte vill vistas hos den främmande 
personen genom avvisning (Bowlby 2010). Ur ett biologiskt perspektiv upplever 
yngre barn som lämnas ensamma känslor av hot mot överlevnad. Det är nedärvda 
reaktioner som kan yttra sig i att barn reagerar med rädsla, oro och protest. Äldre 
barn har lättare att hålla saker i sitt minne, som att en vårdnadshavare kommer 
tillbaka. De har även större erfarenhet av att hantera sina känslor (Broberg, 
Hagström & Broberg 2012).                 
 
Det finns både trygga och otrygga anknytningsrelationer. I en trygg 
anknytningsrelation krävs det att barnet ser förskolläraren som en trygg person som 
barnet kan gå till för att känna lugn och tröst. När ett barn skolas in är 
förskollärarna, den övriga barngruppen och miljön nya för barnet. Därför läggs 
många inskolningar upp så att en förskollärare och några få barn från barngruppen 
är inne för att leka och utforska tillsammans med det nya barnet (Broberg, Hagström 
& Broberg 2012). Barnets vårdnadshavare ska utgöra en trygg bas för barnet hemma 
och inledningsvis på förskolan. Allt eftersom inskolningen går ska den trygga basen 
på förskolan gå från vårdnadshavarna till förskolläraren (Bowlby 2010). En 
förutsättning för detta är att förskolläraren försöker lära sig hur barnet 
kommunicerar, exempelvis via tal eller pekande. I början kan det underlätta med 
bilder och namn på barnets närstående eller betydelsefulla saker som man kan 
samtala med barnet om (Broberg, Hagström & Broberg 2012). För att barnet och 
vårdnadshavarna ska känna att förskolan är en plats de vill gå till bör förskolläraren 
arbeta med att bygga upp trygghet och rutiner. På förskolan ska alla barn få känna 



 
 

sig trygga, respekterade och bekräftade av såväl övrig barngrupp, förskollärare och 
annan personal som finns på förskolan (Renblad & Brodin 2012).  
 
Broberg, Hagström och Broberg (2012) skriver att en otrygg anknytning 
kännetecknas av att barnet inte har något behov av att söka trygghet hos 
vårdnadshavarna. De fungerar då inte som en trygg bas och säker hamn. Det kan 
även skapas en otrygg anknytning om barnet har svårt att förutsäga hur 
vårdnadshavarna ska reagera i vissa situationer. När barnet har svårt att veta vad det 
ska förvänta sig i en situation kan det leda till att barnet hanterar situationer på sitt 
eget sätt och försöker stå på egna ben, vilket det inte alltid är moget för i en tidig 
ålder. En annan typ av otrygg anknytning är när en relation till stor del bygger på 
rädsla. Barnet kan då lära sig att koppla ifrån sitt anknytningssystem. Risken finns 
då att barnets känslomässiga utveckling skadas. 

4.2 Kommunikation 
Kommunikation mellan vårdnadshavarna och förskollärarna behövs för att kunna 
möta barnet på bästa sätt. Alla barn är olika och har olika anknytningsbehov. 
Förskollärarna måste kunna nå ut med information till vårdnadshavarna för att öka 
insyn och delaktighet i barnets vardag (Broberg, Hagström & Broberg 2012). Vid 
tillfällen som inskolning och utvecklingssamtal kan tolk användas om det är svårt att 
hitta ett gemensamt språk att utbyta information på. När det gäller just anknytning 
underlättar det om kommunikation sker på ett sätt så att barnet, vårdnadshavarna 
och förskollärarna känner sig trygga (Broberg, Hagström & Broberg 2012; Wedin 
2017). 
 
Språk innefattar mer än att uttrycka sig verbalt och förstå ord och dess 
användningsområden. Det finns mycket mer än så som uttrycks i ett samtal. 
Människan använder dessutom olika ickeverbala signalsystem. Vi har ett komplext 
kommunikationssystem och kan lära oss att läsa av symboler, tonläge samt 
kroppsliga uttryck som kroppsspråk, gester och ansiktsuttryck (Wedin 2017). Det är 
vanligt att använda sitt kroppsspråk för att kommunicera med barnet och 
vårdnadshavarna om man inte kan göra sig förstådd verbalt. Genom kroppsspråk 
kan en lärare visa sina känslor och när detta används bjuder läraren på sin 
personlighet. För att skapa en känsla av närhet i kommunikationen kan rösten, gester 
och ansiktsuttryck användas på olika sätt (Henricsson & Lundgren 2016). 
 
Riddersporre (2010) skriver att förskolan är en politiskt styrd organisation. Som 
medarbetare finns det en värdegrund att förhålla sig till, där det gäller att hela 
arbetslaget har en samsyn på hur arbetet med förskolans uppdrag ska utföras. Ett av 
uppdragen handlar om att förskollärare ska skapa en relation till vårdnadshavarna. 
De har rätt till delaktighet och inflytande som är framåtsyftande i verksamheten. 
Allt för olika syn på mål och förutsättningar i verksamheten kan leda till konflikter, 
vilket riskerar att verksamheten bromsas upp (a.a). Att som förskollärare reflektera 
och vara normkritisk är ett sätt som kan utveckla deras syn på verksamheten. 
Språkliga, kulturella och religiösa normer är olika sätt att se på människors identitet. 
Förskollärare kan då se vad som ges utrymme och vad som döljs. Vissa grupper i 
samhället anses ha större makt och högre status. Genom att reflektera kring detta 
kan man få syn på vad som anses vara normativt, vad som skiljer sig och hur 
olikheterna skulle kunna berika de vardagliga mötena på förskolan (Engdahl & 
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Ärlemalm-Hagsér 2015). I en studie gjord av Enö (2013) framkommer det att 
vårdnadshavare ofta vet vilken makt och inflytande de har i förskolan. Däremot 
utnyttjar de sällan detta då de anser att ett svagt språk kan påverka deras situation, 
på så sätt att de känner att deras värde av det de ska säga förminskas i situationen. 
Enligt författaren sker detta framförallt när förskollärare bäddar in det de vill säga 
med mer avancerade yrkesrelaterade begrepp. Faran med att använda ett sådant 
språk kan yttra sig i att förskollärarna får en sämre relation till vårdnadshavarna. 
Dessutom kan det leda till att vårdnadshavarna tappar sitt förtroende för 
förskollärarna. Vissa värderar vårdnadshavarnas kunskaper efter deras 
svenskspråkiga kompetens. Förskollärarnas yrkesspråk och skicklighet att 
kommunicera med vårdnadshavare med annat förstaspråk än svenska kan utvecklas 
till en maktfråga. Här kan förskollärarna tänka på att använda sig av sina sociala 
kompetenser och ha i åtanke att fullfölja det som ingår i deras uppdrag. 
Förskollärare ansvarar för att utveckla goda relationer till vårdnadshavarna och bör 
reflektera över sina kommunikativa kompetenser för att skapa en god kontakt till 
vårdnadshavarna (a.a).  
 

  



 
 

5 Metod 
I följande kapitel tas val av metod upp, vilka avgränsningar som gjordes i studien 
samt hur genomförandet av studien gick till. Det redogörs också för hur 
bearbetningen av det insamlade materialet avlöpte, de etiska ställningstaganden som 
gjorts samt en diskussion kring metoden.    

5.1 Val av metod och insamlingsinstrument 
Den kvantitativa metoden innebär att material som kan omvandlas till statistik 
samlas in genom exempelvis enkäter. För att det insamlade materialet ska nå 
reliabilitet måste i detta fall stora mängder material samlas in. Inom den kvalitativa 
metoden kan en undersökning göras med hjälp av bland annat intervjuer eller 
observationer som kan bidra till att man får syn på erfarenheter. Dessa 
undersökningsinstrument kan ge en detaljerad och nära knuten bild till 
verksamheten (Allwood & Eriksson 2017). Den kvantitativa metoden ansågs inte 
lämplig för att få svar på denna studies syfte och frågeställningar. Därför valdes den 
kvalitativa metoden som istället ansågs kunna besvara dessa bättre. Denscombe 
(2018) skriver att det finns tre intervjumetoder i den kvalitativa metoden. Den 
ostrukturerade innebär att den intervjuade personen får styra innehållet och i den 
strukturerade är det intervjuaren som på förhand bestämt intervjuns innehåll. Den 
semistrukturerade intervjuformen är en kombination av dessa.  Intervjuaren har 
intervjufrågor, men är en aktiv lyssnare och ställer eventuella följdfrågor som kan 
leda till djupare svar. När intervjuer med nedskrivna frågor används kan det leda till 
att forskare som är intresserade av att göra samma studie kan få liknande resultat. 
Detta kan göra att studien blir enklare att återupprepa, därmed skulle 
tillförlitligheten till studien kunna höjas. Möjligheten till att få jämförbara svar och 
liknande slutsatser skulle kunna öka (a.a). Den semistrukturerade intervjuformen 
valdes då denna ansågs kunna ge mest lämpade intervjusvar för att undersöka 
studiens syfte och frågeställningar.  

5.2 Avgränsning 
I studien gjordes vissa avgränsningar. En tidsram valdes som innebar att studien 
fokuserade på förskollärarnas planering inför och under barnets tre första veckor på 
förskolan. Studien skulle kunnat titta på en bredare målgrupp av barn men den 
begränsades till barn som skulle skolas in på förskolan och som hade annat 
förstaspråk än svenska. Detta innebar att studien inte studerade hur 
språkutvecklingen såg ut i barngruppen, utan enbart förskollärares och arbetslagets 
planering inför och under barnets första tid på förskolan.   

5.3 Litteratur- och artikelsökning  
Vetenskapliga artiklar och litteratur söktes därefter till studien. Litteraturen söktes 
både från bibliotek och ur tidigare kurslitteratur från Linnéuniversitetets 
förskollärarprogram med start 2015. De internationella artiklarna söktes på ERIC. 
Sökningarna avgränsades till att söka efter artiklar som var peer-reviewed, skrivna 
mellan åren 2010-2018 och som handlade om early childhood education, preschool 
education eller kindergarten. Sökorden som användes var native, language, 
pedagogical, pedagogic, induction, planning, bilingual, immigrant, mother tongue 
samt preschool. Vid sökningarna användes alltid native eller language tillsammans 
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med övriga begrepp. Sökningar med begreppet mother tongue gav tusentals träffar. 
Likaså när sökningen skedde med de tre begreppen preschool, native och language 
tillsammans. Sökningen avgränsades därav ännu mer genom att söka tillsammans 
med begreppet induction. Dessvärre var det svårt att hitta artiklar med detta sökord. 
Artiklarna svarade inte upp till studiens syfte och därför söktes det på nya begrepp 
som planning, pedagogic, pedagogical och parents. Detta gav större framgång. De 
svenska artiklarna hittades på Swepub. Där användes sökfiltret refereegranskad, 
doktorsavhandling och tidskriftsartiklar. Sökorden förskola, flerspråkig och 
bemötande användes också och dessa avgränsningar gjorde att relevanta artiklar för 
studien hittades. Artiklar söktes och hittades dessutom på vårt eget lärosäte, 
Linnéuniversitetet. De söktes med ordet translanguaging.  

5.4 Förarbete  
Intervjufrågor skrevs utifrån studiens syfte och frågeställningar och därefter bokades 
en testintervju. Enligt Kihlström (2007) kan en inspelad testintervju göra att det går 
att få syn på hur intervjufrågorna utformats och ställts, vilka följdfrågor 
förskolläraren fick och om förskollärarens svar har påverkats av intervjuaren (a.a). 
Denna testintervju valdes att genomföras med en för oss välkänd förskollärare med 
många års erfarenhet av arbete med barn med annat förstaspråk än svenska. Denna 
förskollärare arbetade tidigare i barngrupp men har på senare år fått en annan 
befattning inom förskolan. Syftet med testintervjun var att se hur intervjufrågorna 
svarade upp mot studiens syfte och frågeställningar samt hur frågorna togs emot av 
en erfaren förskollärare. Därefter korrigerades vissa frågor i intervjuguiden (bilaga 
1) innan kontakt togs med förskollärare för intervjuer. 

5.5 Urval  
Denscombe (2018) menar att det explorativa urvalet ofta används vid 
undersökningar av relativt outforskade områden. När sådana områden undersöks är 
det inte alltid nödvändigt att forskningen representerar samhället. Urvalet används 
främst i forskning med litet omfång och ofta tillsammans med den kvalitativa 
metoden. Ett annat urval är snöbollsurvalet. Det innebär att intervjupersonen 
hänvisar till någon annan som kan vara lämplig för att delta i studien (a.a). Då det 
inte fanns särskilt mycket artiklar eller litteratur om inskolning kopplat till just barn 
och vårdnadshavare med annat förstaspråk än svenska togs beslutet att använda det 
explorativa urvalet. Vid valet av undersökningsgrupp tillfrågades förskolechefer 
efter förskollärare med erfarenhet av inskolning av barn med annat förstaspråk än 
svenska om de ville delta i studien. Det var svårt att få tag på förskollärare som var 
intresserade och hade tid att ställa upp på en intervju. Med hjälp utav 
snöbollsurvalet hittades åtta förskollärare från tre olika kommuner i södra Sverige 
till intervjuerna. Alla de intervjuade förskollärarna som deltog i studien fick 
fingerade namn. En presentation av dessa återfinns under kapitel “6 Presentation av 
undersökningsgrupp”.   

5.6 Genomförande 
Förskollärarna intervjuades på lugna och avskilda platser. Samtalen spelades in och 
pågick i ungefär 30 minuter vardera. Det fanns både för- och nackdelar med att 
förskollärarna intervjuades av oss båda. Det kunde ses som en fördel att en 
ansvarade för att sköta intervjun och den andra tittade och antecknade hur 



 
 

förskollärarens kroppsspråk var och annat som kunde vara av vikt för studien. Det 
kunde också ses som en fördel att vara två då man kan se saker ur olika perspektiv. 
Nackdelar med att vara två som intervjuar kunde vara att förskolläraren möjligen 
kunde känt sig i underläge.   
Om intervjupersonen har erfarenhet inom ämnet och kan ge exempel kan 
intervjusvaren bli mer tillförlitliga (Kihlström 2007). En förutsättning för att vi fick 
ett rikt material som kunde bidra med värdefull erfarenhet till studien var att 
förskollärarna hade erfarenhet av att skola in barn med annat förstaspråk än svenska 
i förskolan. Förskolor i mångkulturella områden med förskollärare med erfarenhet 
av studiens syfte valdes medvetet ut för att empirin skulle bli mer tillförlitlig samt 
kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Flertalet av förskollärarnas 
intervjusvar påminde till stor del om varandra och en mättnad kändes efter åtta 
intervjuer. Därför beslutades att gå vidare i processen och börja transkribera det 
insamlade materialet.  
 
De inspelade samtalen transkriberades och lästes noggrant igenom. Denscombe 
(2018) menar att det finns risk att det insamlade materialet påverkas vid analysen. 
När man lyssnar på det som sägs kan man bli mer medveten, vilket skulle kunna 
skapa en större distans till sina egna känslor och eventuell kännedom i ämnet (a.a). 
Hela samtalen transkriberades för att delar inte skulle tas ur sitt sammanhang. 
Empirin handlade till största del om planering inför inskolning och själva 
inskolningen. Det upptäcktes likheter, skillnader och andra saker som var av värde 
för studien. För att kategorisera intervjusvaren klipptes svaren ut samt markerades i 
olika färger. Till slut kategoriserades materialet under rubrikerna planering och 
inskolning som studiens frågeställningar bygger på. Under de två rubrikerna 
kategoriserades sedan svaren i teman som senare blev underrubriker vilka kan ses i 
studiens resultat- och analysdel.  

5.7 Etiska ställningstaganden 
I den valda metoden har det under hela processen tagits hänsyn till Vetenskapsrådets 
fyra forskningsetiska huvudkrav. Informationskravet innebär att förskollärarna på 
förhand har blivit informerade om vad det insamlade materialet ska användas till 
och på vilket sätt. I samtyckeskravet har förskollärarna själva rätten att bestämma 
om sitt deltagande i studien. De har också rätt att när som helst avbryta sitt 
deltagande. För att följa konfidentialitetskravet får man inte ge ut uppgifter så som 
förskollärarnas namn eller arbetsplats. Det ska inte gå att spåra personen eller 
förskolan i efterhand. De medverkande ska även informeras om att det insamlade 
materialet enbart ska användas till denna studie. Dessutom får studien endast 
användas till det den är avtalad för att användas till. Detta kallas för nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet 2002). För att kunna använda sig av ett forskningsetiskt arbetssätt 
följdes dessa fyra forskningsetiska huvudkrav. De medverkande förskollärarna 
informerades om att dessa krav följs. I missivbrevet (bilaga 2) som berörda 
förskolechefer och förskollärare tog del av framgick det på vilket sätt studien tog 
hänsyn till de etiska huvudkraven. Dessa framfördes även muntligt i samband med 
intervjuerna.  
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5.8 Metoddiskussion 
I studien hade det även gått att använda sig av observation som metod som hade 
kunnat leda till ett annat resultat. Detta valdes bort då det skulle varit tidskrävande 
och fel tidpunkt på terminen för inskolningar när empirin skulle samlas in. Därmed 
var observationer inte rimliga att göra inom ramen för studien.  Denscombe (2018) 
skriver att observation är ett sätt att få syn på verksamheten. Detta skiljer sig från 
intervjuer då intervjupersonen ger sin egen syn på verksamheten.  
 
Ostrukturerade intervjuer kan minska risken för att intervjusvaren ska påverkas av 
studiens forskare. Vid studier kan intervjufrågor ibland tendera att spegla forskarens 
sätt att uppfatta olika saker på. Intervjufrågorna kan därmed påverka 
intervjupersonens svar och tvinga dessa in i en form som forskaren är ute efter, trots 
att eventuella följdfrågor används under intervjun (Denscombe 2018). Då den 
semistrukturerade intervjuformen valdes skrevs både intervjufrågor och eventuella 
följdfrågor. Detta kan ses som en nackdel då frågorna möjligen kan ha påverkat 
studiens resultat. Vid ostrukturerade intervjuer hade eventuellt resultatet kunnat få 
andra vinklar då intervjupersonen själv hade fått styra över samtalet. Däremot 
krävde utförandet av ostrukturerade intervjuer en erfarenhet som vi inte besatt. 
Dessutom kan följdfrågor ha gjort att materialet blivit djupare. Genom 
intervjufrågorna kunde samtalet styras så att materialet svarade på studiens syfte och 
frågeställningar. Därför valdes den semistrukturerade intervjuformen för studien, då 
det var förskollärarnas egna tankar och erfarenheter studien syftade att undersöka.   



 
 

6 Presentation av undersökningsgrupp 
Anna är sedan 27 år förskollärare och har barn i åldern 1-3 år i sin barngrupp.  
 
Astrid är verksam förskollärare sedan 6 år tillbaka och arbetar med barn som är 5 år 
gamla.  
 
Elsa är förskollärare sedan 6 år tillbaka, innan dess var hon barnskötare i 29 år. 
Hennes barngrupp består av barn som är 4 år gamla.   
 
Ines är förskollärare sedan 1 år tillbaka och har barn som är 1-3 år i sin barngrupp.  
 
Klara är förskollärare sedan 37 år tillbaka. Hennes barngrupp har barn i åldern 4-6 
år.  
 
Ludvig är verksam förskollärare sedan 5 år och arbetar med barn som är 1-3 år 
gamla.  
 
Malin är verksam förskollärare sedan 3 år och arbetar med barn i åldern 1-2,5 år.  
 
Max är sedan 17 år förskollärare och arbetar sedan dess inom skolväsendet. Nu har 
han en barngrupp i åldern 1-3 år. 
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7 Resultat och analys  
I följande avsnitt presenteras resultat varvat med analys under två rubriker, 
planering och inskolning med tillhörande underrubriker. Dessa är hämtade från 
studiens syfte och frågeställningar. Båda avsnitten avslutas med en sammanfattning 
som återknyter till studiens syfte och frågeställningar. 

7.1 Planering  
Här presenteras hur de intervjuade förskollärarna ser på planeringens olika delar 
inför inskolningen av ett barn med annat förstaspråk än svenska.  

7.1.1 Den första kontakten  
Vid planeringen av en inskolning beskrev nästan alla intervjuade förskollärare att en 
del av deras förberedelser bestod av att ta reda på vilka språk barnet och 
vårdnadshavarna talar. Ibland kan ett gemensamt språk hittas att tala på under 
inskolningen. Vissa har ett möte före inskolningen där vårdnadshavarna och barnet 
får komma till förskolan och hälsa på. Förskollärarna tar den första kontakten på 
olika sätt, vissa ringer, andra skickar sms eller vykort till barnets vårdnadshavare. 
 

Ha ett möte innan inskolningen där man får koll på vilka språk 
de pratar. Kan de svenska? Har de en bekant som kan hänga 
med? [...] Första mötet är extremt viktigt. (Max)  

 
Ett annat av inskolningens syfte är att informera om verksamheten och att dela ut 
dokument om förskolan på ett språk som vårdnadshavarna behärskar. Wedin (2017) 
skriver att det krävs en fungerande kommunikation mellan vårdnadshavare och 
förskollärare för att kunna möta barnet på bästa sätt.   
 

Jag tycker att det finns en brist vad gäller just 
informationsbiten, centralt från kommunens håll eller 
Skolverket. Det borde finnas översatt av de dokumenten som vi 
har till fler språk. Att det borde finnas förberett och klart så jag 
bara kan gå in och printa ut den pdf:en jag vill ha. Om jag vill 
ha den på svenska, engelska eller persiska eller arabiska eller 
liknande. För då tror jag att då är det lättare att få ut den 
informationen som man ska. (Ludvig) 

 
Förskollärarna beskrev att det är omöjligt att själva översätta dokument till språk de 
inte behärskar, då översättningsprogrammen inte alltid översätter korrekt. Samtidigt 
var de oroliga för att vårdnadshavarna inte skulle få den information de har rätt att 
få. Riddersporre (2010) lyfter begreppet makt i relation till värdegrunden. 
Förskollärare ska ta hänsyn till detta och ge alla vårdnadshavare rätt till delaktighet 
och inflytande i verksamheten (a.a). Utifrån den insamlade empirin och ovanstående 
maktperspektiv kan detta ses som att förskollärarna känner sig otillräckliga i detta 
dilemma. De upplever att de inte kan förändra situationen själva utan är beroende av 
andra som kan tala språken. En del förskolor och kommuner har med hjälp av tolk 
översatt dokument till vissa av majoritetsspråken i det svenska samhället. Utifrån 
empirin går det att se att minoritetsspråken på förskolorna i detta fall blev 
exkluderade, vilket kan ses som en viss underordnad makt från vårdnadshavarens 



 
 

sida. Ett av de mer informella dokument som många av förskollärarna i denna studie 
beskrev att de använde var välkomstbrev. I brevet beskriver de att det finns 
information om förskolan, förberedelser inför inskolningen och ibland också bilder 
på personalen och förskolan.  
 

Först skickar vi ut ett välkomstbrev till vårdnadshavare med 
info om tider, personal, adress, kläder, rutiner och sånt. Med 
hjälp av våra modersmålsstödjare i kommunen kan vi översätta 
brevet till barnets och vårdnadshavarnas förstaspråk. (Malin) 
 

Förskollärarna berättade att det finns olika sätt att kontakta vårdnadshavarna första 
gången. Det första mötet handlar om att utbyta information med vårdnadshavarna.  

7.1.2 Praktiska förberedelser  
Ett sätt att kommunicera på är genom skrift och symboler (Broberg, Hagström & 
Broberg 2012). Alla förskollärare beskrev att de förbereder miljön inför barnets 
ankomst. De tillför skrift kopplat till barngruppen i miljön, de märker också upp en 
plats åt barnet i hallen, vid matbordet, sovplats och lådor med namnskylt. 
Förskollärarna sätter upp en välkomsthälsning på barnets förstaspråk i miljön och 
vissa sätter upp barnets födelsedag bland de andra barnen. Flera förskollärare 
poängterade att syftet med att sätta upp namn eller ord kopplat till barnets 
förstaspråk är att de vill visa att barnet numera tillhör barngruppen. Ett annat sätt att 
involvera det nya barnet är att förbereda resten av barngruppen på det nya barnets 
ankomst.  
 

Att barnet ska känna sig välkommen och att man har ”väntat” 
på barnet. Barnet ska så snabbt som möjligt känna sig som en 
del av sammanhanget och detta ska även familjen känna. (Elsa) 
 

För att barnet ska känna sig välkommet förbereder man barnets platser och saker i 
miljön. Förskollärarna förberedde barngruppen på att det ska börja ett nytt barn i 
hopp om att det nya barnet ska få känna sig efterlängtat. De flesta beskrev att de 
involverar barngruppen i inskolningen genom att låta dem vara med i leken och 
utforskandet.  

7.1.3 Inskolningsmetoder  
För att skapa trygga anknytningsrelationer mellan barnet som skolas in, 
förskollärarna och övriga barngruppen är det bra att låta det nya barnet träffa dem 
under inskolningen (Broberg, Hagström & Broberg 2012). I intervjusvaren framkom 
det att förskollärarna använde sig av traditionell-, föräldraaktiv- eller 
gruppinskolning. Förskollärarna inspireras av dessa men anpassar dem utefter deras 
verksamhet. De såg alla fördelar med sin egen valda form och flera berättade hur de 
är flexibla och för samtal med vårdnadshavarna om hur inskolningen ska fortlöpa. 
Oavsett vilket sätt för inskolning som väljs är förskollärarna överens om att syftet 
med inskolningen är att barnet ska få lära känna och börja bygga en trygghet till de 
förskollärare som skolar in. Förskolläraren Klaras inskolningsform skiljde sig dock 
från de andra. Den är till för alla, oavsett förstaspråk men gäller de äldre barnen. 
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Då gör vi så här att barnen inskolar barnet och vi inskolar 
föräldrarna. För barnen ser ju inte de här språkbarriärerna så 
som vuxna gör. [...] Och de visar i miljön vad de ska göra. Då 
bestämmer vi det innan att nu kommer *** här och han kommer 
från ett annat land så han kanske inte kan så mycket svenska 
men ni skulle ju kunna berätta och visa. Ja, jo men det gör de. 
De är stolta för det uppdraget. Och det går ju mycket bättre än 
att vi vuxna ska göra det. Vi håller oss i närheten men just de 
här första dagarna, då är det mer barnen som inskolar så. Sen 
träder vi in. (Klara)  
 

Förskollärare kan reflektera över hur olikheter kan berika möten. Ges detta utrymme 
kan det kan leda till verksamhetsutveckling (Engdahl och Ärlemalm-Hagsér 2015). 
Relaterat till detta skulle det kunna ses som att en förskola har identifierat ett 
problem med språkbarriärerna vid inskolningen. De vuxna upplevde sig vara 
begränsade i sin kommunikation med barn som har annat förstaspråk än svenska. 
Denna förskola tog steget att utveckla ett eget sätt för att skola in äldre barn. Detta 
kan ses som en del av verksamhetsutvecklingen och som normbrytande då de flesta 
inskolningar skedde enligt färdiga mallar, även om de kan ha haft viss flexibilitet. 

7.1.4 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis berättade förskollärarna om saker som behöver göras för att 
lyckas med en inskolning där barn och vårdnadshavare har ett annat förstaspråk än 
svenska. Det första förskollärarna gör är att ta reda på vilket deras förstaspråk är. 
Språkliga utmaningar kan lösas genom att översätta dokument och eventuellt boka 
en samtalstid med en tolk. Förskollärarna förbereder både miljön och barngruppen 
på att det ska börja ett nytt barn. Detta i hopp om att barnet ska känna sig 
välkommet och efterlängtat. De intervjuade förskollärarna har valt den 
inskolningsform som de ansåg var bäst lämpad för att kunna skapa en trygg 
anknytning mellan barn och förskollärare. 

7.2 Inskolning  
Här presenteras förskollärarnas syn på hur de knyter an till de barn som ska skolas 
in samt hur de kommunicerar med barnet och vårdnadshavarna om de har ett annat 
förstaspråk än svenska. Maktperspektivet och hur digital teknik kan användas som 
ett stöd i kommunikationen tas också upp. 

7.2.1 Kommunikation med barn 
Vid första mötet med barnet var alla intervjuade förskollärare överens om att gå ner 
på barnets nivå. Förskollärarna menar att man ska vara lugn och aldrig flyga på utan 
låta barnet skapa en nyfikenhet och våga närma sig på sina villkor. Drygt hälften av 
våra förskollärare berättade att de försöker tala försiktigt med barnet på svenska, 
oavsett barnets förstaspråk. Det går att förstärka talet genom att använda TAKK 
eller peka på saker. Förskolläraren får prova sig fram och använda sig av sitt 
kroppsspråk och gester för att förmedla att man är en trygg och inbjudande person. 
De försöker använda sig av ord eller fraser på barnens förstaspråk som ibland söks 
upp via digitala verktyg eller översätts med hjälp av barnets vårdnadshavare. En 
förskollärare berättade om att de brukar rita och gissa när det verbala språket inte 



 
 

räcker till.  
 

Man pratar lite försiktigt, tar ögonkontakt. I stort sett så är 
det ju som samma som med ett barn med svenska. Man pratar 
lite till det på svenska ändå. (Ines)  
 
Men de är mycket rita, även till föräldern. Ritar gör vi mycket 
och vi visar med kroppen, gör som en liten teater ibland. 
Olika situationer som utspelar sig. Och vi visar rent praktiskt, 
han behöver vantar. Det här är vantar. (Klara)   
 

Det underlättar om förskolläraren är en trygg person som kan inbringa lugn och tröst 
för barnet. För barnet är allt nytt vid inskolningen. Förskolläraren ska för barnet bli 
en trygg bas och säker hamn och för att kunna bli det krävs det att förskolläraren lär 
sig hur barnet kommunicerar. Anknytning handlar om att kunna trösta, ge trygghet 
och skydd (Broberg, Hagström & Broberg 2012). Förskollärarnas beskrivna 
bemötande gav uttryck som kan ses som att de vill skapa en relation och inbringa 
trygghet för barnet. Några av studiens förskollärare berättade hur de prioriterar 
barnet som skolas in och sätter detta barn i situationer som de tror barnet kan gynnas 
av. De vill skapa en känsla av att vara en lugn förskollärare som låter barnet ta 
kontakt på sina villkor för att bygga trygga relationer.  

7.2.2 Digital teknik  
Vid anknytningsprocessen gynnas barnet, vårdnadshavarna och förskollärarna av att 
kommunikationen sker på ett sätt där alla inblandade känner sig trygga (Broberg, 
Hagström & Broberg 2012). När det gäller att knyta an berättade några att de brukar 
be vårdnadshavarna att spela in fraser på barnets förstaspråk som kan spelas upp för 
att ge tröst och lugn. När detta ses ur ett anknytningsperspektiv kan detta 
egenutvecklade arbetssätt ses som ett hjälpmedel i anknytningsprocessen.  
 

Vi har frågat föräldrarna vissa saker. Hur säger man det här? 
Till exempel mamma kommer snart. Hur säger man vissa 
saker? Så att man kan säga det till barnet också. (Anna) 
 

Samtliga förskollärare beskrev att de tar hjälp av digital teknik för att kommunicera 
med barnet. De gör det på olika sätt genom exempelvis QR-koder, sökningar på 
Google eller genom att använda sig av olika appar så som Polyglutt, Ugglo, SayHi 
och inspelade sagor på olika språk från UR.   
 

Ugglo och Polyglutt som har böcker inlästa på väldigt många 
olika språk. Där har man ju verkligen sett att läslusten har 
kommit till de barnen som kanske innan inte har visat så mycket 
för det. Men till föräldrar, digitala verktyg, nej. [...] Mer och 
mer med barnen. Alltså att vi söker fram vad frukter heter på 
olika språk eller vad fåglar heter. (Ludvig)  
 

Få av förskollärarna förklarade att de använder sig av digitala hjälpmedel vid 
kommunikation med vårdnadshavarna. De försöker översätta ord eller meningar till 
vårdnadshavarnas förstaspråk.  



 

19(28) 
 

 

7.2.3 Kommunikation med vårdnadshavare  
Många förskollärare berättade om att fel i kommunikationen ofta leder till onödiga 
missförstånd och konflikter. Detta kan förstås som att det finns en rädsla för att 
informationsutbytet ska bli fel. Detta kan bero på att förskollärarna uttryckte att 
deras relationer påverkades negativt av konflikter gällande missförstånd i 
kommunikationen. 
 

Om det har gått så långt att det redan har blivit en konflikt får 
man ta en tolk som sagt och verkligen bena ut vad det är som 
gäller. Var missförståndet har skett. Vad man kan göra för att 
klargöra vad det är som gäller och vad de har för 
förväntningar och vad vi har för förväntningar. Annars brukar 
det, det mesta går med kroppsspråk och lite så här. (Ines) 
 

Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) skriver att förskollärare bör reflektera över 
deras föreställningar om vad som anses vara normativt. Detta för att de ska kunna se 
vilka som ges mindre makt och utrymme i verksamheten. Dessa olikheter kan 
istället berika verksamheten om de ges plats (a.a). Flera av de intervjuade 
förskollärarna talade om att inte känna oro över att kommunicera med 
vårdnadshavare när det inte finns ett gemensamt verbalt språk. Många förskollärare 
talade om att de såg olikheterna som berikande, bara man är öppen för dem och vill 
lära sig. Detta kan ses som att förskollärarnas engagemang kring kulturmöten och 
språk är något som påverkar hur de bemöter vårdnadshavare.   
 

Läs på om människor från olika kulturer. Det tror jag är 
jätteviktigt. Att få dem nyfikna på vår kultur, men att vi också 
måste vara nyfikna på deras kultur. Att man har förståelse att 
nu kommer det här barnet helt uttröttad på morgonen. Men då 
vet man de har haft sin nyårsafton. Och att var mer nyfiken än 
rädd och se möjligheterna istället för hindren. Det är enormt 
berikande och ha de här familjerna. (Klara)  
 

I intervjuerna framgick det att förskollärarna läser på om andra kulturers 
kroppsspråk, försöker lära sig ord på andra språk och läser om andra länders 
organisationer motsvarande den svenska förskolan. Förskollärarna berättade att de 
försöker förstärka svenska ord med kroppsspråk, gester samt visar föremål, bilder 
eller ritar det de menar. Detta kan förstås som strategier, vilka fördelaktigt skulle 
kunna påverka förskollärares sociala skicklighet när de inte kan kommunicera med 
ett gemensamt verbalt språk. Henricsson och Lundgren (2016) skriver att 
förskollärare ofta använder sitt kroppsspråk i kommunikationen med barn och 
vårdnadshavare för att göra sig förstådda.   
 

Vi benämner allt vi gör med ett fåtal ord och visar med 
kroppsspråket så att vårdnadshavare kan följa med i våra 
rutiner så gott det går. (Malin)  
 

När förskollärare använder ett komplicerat yrkesspråk kan det leda till att 
vårdnadshavarna känner sig förminskade, att de tappar tillit samt skapar en sämre 
relation med varandra (Enö 2013). De flesta av de intervjuade förskollärarna 



 
 

nämnde att de försöker framföra information på ett enkelt sätt, om de väljer att 
kommunicera på svenska med vårdnadshavarna. De försöker anpassa sitt språk för 
att informationen ska kunna mottas och för att det inte ska leda till missförstånd. 
Om detta ses ur ett kommunikativt perspektiv kan det förstås som att förskollärarna 
försöker läsa på och reflektera i arbetslagen över hur bemötandet med 
vårdnadshavare gör att relationen stärks.  

7.2.4 Tolk 
Ett annat stöd i kommunikationen kan vara att ta hjälp av en tolk. Flertalet av 
studiens förskollärare påpekade att tolk är dyrt och därför används tolk endast vid 
tillfällen som inskolningar, utvecklingssamtal eller för att reda ut missförstånd. 
Samtliga förskollärare tryckte på att det gör stor skillnad att använda tolk. De 
berättade att detta kan vara en faktor till hur relationer byggs, speciellt när språkliga 
missförstånd leder till konflikter. Missförstånd har uppstått kring förskolans 
uppdrag, ansvar och om vardagliga saker som vad barnet behöver ha med sig till 
förskolan.      
 

En del har egen, typ en kompis med sig som hjälper till och 
tolkar eller att de har ett äldre barn som kan. (Astrid) 

 
Tolk används inte till att kommunicera med barn med annat förstaspråk än svenska. 
Det kan ses som att det är en bidragande faktor till att förskollärarna har fått ta till 
andra strategier som att använda digital teknik för att försöka stärka 
kommunikationen till barnen.  Nästan alla berättade att de först försöker hitta andra 
kommunikationsalternativ än tolk, trots deras positiva upplevelser. Ibland tar 
vårdnadshavarna med sig en person som kan det svenska språket bättre. Wedin 
(2017) skriver att samtal kan kräva en tolk när de språkliga skillnaderna blir för 
stora. Riddersporre (2010) menar att förskollärare har ett uppdrag där det ingår att 
ge vårdnadshavarna möjlighet till delaktighet och inflytande. En samsyn på 
förskolans uppdrag kan leda till en framåtsyftande utveckling i verksamheten. 
 

Tolk kan vara bra om man inte kan göra sig förstådd på något 
sätt med föräldrarna. Framförallt handlar det om att använda 
detta med föräldrarna. Typ utvecklingssamtal, inskolning, 
föräldramöten. (Elsa) 

 
Förskollärarna beskrev att tolk vanligtvis endast används vid det första samtalet 
under inskolningen. Därefter får förskolläraren och vårdnadshavarna försöka 
kommunicera på egen hand.      

7.2.5 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis berättade förskollärarna att de fått utveckla olika arbetssätt för 
att kunna kommunicera med barn och vårdnadshavare som har ett annat förstaspråk 
än svenska.  Genom att läsa på om andra kulturer, försöka lära sig ord på andra 
språk och visa nyfikenhet kan strategier utvecklas för att minska risken för att 
missförstånd ska uppstå. Alla förskollärare påpekade att strategierna syftar till att 
kunna utveckla goda relationer genom att skapa trygghet, tillit och ett fungerande 
informationsutbyte. 
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8 Avslutande diskussion 
Nedan presenteras en diskussion av studiens resultat kopplat till bakgrund och 
tidigare forskning. Vidare presenteras studiens pedagogiska implikationer och 
förslag till fortsatt forskning.  

8.1 Resultatdiskussion  
Det finns olika maktförhållanden mellan förskollärare, barn och vårdnadshavare i 
förskolan. När förskollärarna möter vårdnadshavare som inte har svenska som 
förstaspråk hamnar förskollärarna i en högre maktposition eftersom det svenska 
språket inbringar mest makt att kunna i Sverige (Svensson 2012). Förskollärare 
uttrycker att det kan finnas utmaningar med att skapa relationer till vårdnadshavarna 
då det finns maktförhållanden som påverkar relationerna. Det kan vara den 
socioekonomiska statusen eller vissa kulturella skillnader. Förskollärarna försöker 
möta utmaningarna med att lyssna till vårdnadshavarnas önskemål och åsikter 
(Mahmood 2013). Studiens förskollärare berättar om svårigheterna kring att 
kommunicera med barn och vårdnadshavare som inte har svenska som förstaspråk. 
De försöker ständigt läsa på om andra kulturer och språk för att hitta ytterligare 
verktyg att kommunicera på. Detta kan ses som att de inte vill ha någon överordnad 
makt och att förskollärarna därmed har skapat strategier för att försöka bli mer 
likställda ur ett maktperspektiv. Vissa av studiens förskollärare har inställningen att 
nyfikenheten kring andra språk ska vara ömsesidig. En förskollärare berättar att man 
kan försöka lära sig olika kulturers kroppsspråk likaväl som det verbala språket. I 
empirin framgår det att i samtal som sker på svenska, bör förskollärare använda ett 
enkelt språk och förstärka det genom kroppsspråk, digitala hjälpmedel och genom 
att visa konkreta föremål eller bilder. Axelsson (2013) skriver att maktperspektivet 
kan synas genom dokument som ofta delas ut i samband med inskolningen. Dessa 
dokument är sällan översatta till annat språk än svenska. Detta kan sätta de barn och 
vårdnadshavare som inte har svenska som förstaspråk i en lägre maktposition, 
eftersom de då exkluderas från informationen. I studiens insamlade empiri framgår 
det att dokument ofta finns översatta till förskolans majoritetsspråk. Om detta ses 
utifrån Axelssons (2013) perspektiv kan det förstås som att det finns brister vad 
gäller dokument då barn och vårdnadshavare har ett minoritetsspråk som förstaspråk 
(a.a). Utifrån de här fallen kan det tänkas att dessa språk hamnar i skymundan. Flera 
förskollärare i denna studie lägger mer vikt vid att lära sig ord och fraser på 
förskolans majoritetsspråk. Det är svårare att hitta material, som böcker på de 
minoritetsspråk som finns på förskolan. Detta kan ses som att vissa språk tenderar 
att ha större risk att bidra till att bli exkluderade.   
 
Lunneblad (2013) beskriver att förskollärare ibland möter barn och vårdnadshavare 
som saknar erfarenhet av det svenska samhället och förskolan. Vårdnadshavarna 
och barnet kan ha andra förstaspråk än svenska. I dessa fall bör förskollärare 
reflektera över hur de kommunicerar, då det kan uppstå missförstånd. Det är 
förskollärarna som ansvarar för att informera vårdnadshavarna om förskolan samt 
att planera inskolningen och verksamheten utefter barnet (a.a). I studiens resultat 
framkom det att förskollärare ibland använder sig av äldre syskon för att 
kommunicera information genom dem till vårdnadshavarna. Detta kan ses som att 
syskonen i detta fall får ett ansvar som egentligen inte ligger hos syskonet. Sett 
genom Lunneblads (2013) perspektiv är det förskollärarna som har ansvar för att 



 
 

informationen ska nå vårdnadshavarna. Oavsett vilka strategier förskollärarna väljer 
att använda sig av kan de inte frångå att det är de som är ansvariga för att 
informationen kring verksamheten når barnets vårdnadshavare.  
 
Inskolningens syfte är att barn och vårdnadshavare ska erbjudas en bra och 
meningsfull introduktion (Skolverket 2016). Syftet med inskolning i förskolan är att 
barnen ska få knyta ann och uppleva miljön. Vårdnadshavarna ska även få 
information om verksamheten (Broberg, Hagström och Broberg 2012; Lindgren och 
Torro 2017). I intervjusvaren representeras de tre klassiska inskolningstyperna. En 
förskollärare beskriver en egenutvecklad inskolningsmetod som är lämpad för äldre 
barn. Studiens förskollärare berättar att de kan känna sig begränsade i sin 
kommunikation med barn och vårdnadshavare som talar annat förstaspråk än 
svenska. De beskriver vidare att de upplever att barn oftast inte verkar känna samma 
begränsningar. Barn tycks inte ha samma språkbarriärer då de interagerar med andra 
barn genom exempelvis leken. Detta kan förstås som att den berörda förskolan har 
utvecklat en egen inskolningsmetod som går ut på att barnet skolas in av 
barngruppen och att förskollärarna skolar in vårdnadshavarna. Studiens 
förskollärare beskriver dessutom att de har identifierat brister och det kan ses som 
att förskollärarna själva har reflekterat över sin kompetens. De har reflekterat över 
att barnen bär på en kompetens som de själva anser sig sakna för att kunna se till det 
enskilda barnets bästa under inskolningen. Därför tar dessa förskollärare hjälp av 
barngruppen, som ser det som ett hedersuppdrag. 

8.2 Pedagogiska implikationer 
Vid inskolningar finns det olika metoder att använda sig av. Vissa förskolor 
utvecklar egna metoder. För att skapa en så bra inskolning som möjligt för barnet 
och vårdnadshavarna kan man som förskollärare ta del av arbetslagets kompetenser 
och erfarenheter. Ibland behöver kommunikationen ske genom en tolk och det är 
kostsamt, men kan minska risken för missförstånd. Vid inskolningar delas olika 
dokument ut till barnets vårdnadshavare. Vissa förskolor har förmånen att kunna 
använda tolk för att översätta vissa dokument. Däremot får de barn och 
vårdnadshavare som har ett minoritetsspråk som förstaspråk inte glömmas bort då 
de har rätt att få informationen på ett förståeligt sätt. Under inskolningen måste 
förskollärarna utgå ifrån varje enskilt barn. Barnet kan bära på saker som kan 
påverka inskolningen och därmed anknytningsprocessen. Som förskollärare ska man 
inte närma sig barnet för snabbt, utan låta det ske på barnets villkor. 

8.3 Fortsatt forskning  
Det finns flera olika områden som vore intressanta att fortsätta forskningen på, 
exempelvis hur arbetet fortskrider för förskolläraren, barnet och vårdnadshavarna 
när inskolningen är slut. Vidare vore det intressant att undersöka hur kontakten 
upprätthålls med vårdnadshavare som har ett annat förstaspråk än svenska. Det 
skulle också gå att fortsätta forskningen kring hur arbetet med en utomstående tolk 
påverkar relationen mellan förskolläraren, barnet och vårdnadshavarna. Vad händer 
med relationen mellan förskolläraren, barnet och vårdnadshavarna när 
kommunikation sker via tolk? 
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Bilaga 1 – Intervjuguide  
Inledning 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 
2. Hur ser er barngrupp ut? Ålder, antal barn, vilka språk talas i barngruppen? 
3. Hur skulle du beskriva din egen och den språkkompetens som finns hos dina 
kollegor på din förskola? 
 
Planering/första tiden/anknytning/utmaningar  
1. Hur skolar ni in ett barn utan tidigare erfarenhet av förskola?  
2. Hur går en inskolning till om barnet har tidigare erfarenhet av förskolan? 
3. Hur ser en inskolning ut hos er om barnet och/eller familjen inte pratar svenska? 
4. Kan du beskriva hur ni planerar inför inskolningen av barn med annat förstaspråk 
än svenska? 
5. Vilket syfte har er planering? 
            Om planering saknas: Hur ser du på detta? 
6. Skiljer sig inskolningsplaneringen åt för ett barn med annat förstaspråk än 
svenska beroende på barnets ålder?  
Hur?  
7. Använder ni tolk? 
 Om ja: Vid vilka tillfällen? 
 Vad har du för upplevelser av det arbetet?  
8. Används digital teknik för att främja kommunikationen med barn och 
vårdnadshavare? 
 Om ja: Hur? 
9. Vad upplever du att det finns för utmaningar med att planering och inskolning där 
man kommunicerar på olika språk? 

Hur löser ni dessa utmaningar?  
10. Hur kommunicerar du vid inskolning av ett barn med annat förstaspråk än 
svenska? 
 
Avslutning 
1. Vilka råd skulle du vilja ge till en förskollärare som inte har erfarenhet av detta? 
2. Skulle du vilja tillägga något som vi inte har frågat?  
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Bilaga 2 – Missivbrev  

 
 
Missivbrev     
    
Hej,             Kalmar 2018-11-23 
 
Vi heter Michaela Samuelsson och Hanna Wahlgren och läser vår sjunde termin till 
förskollärare på Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi skriver för närvarande vårt 
examensarbete som handlar om hur förskollärare planerar inskolning för barn med 
annat förstaspråk än svenska.  
 
Syftet med studien är att söka djupare förståelse för hur förskollärare planerar inför 
inskolningen av barn med annat förstaspråk än svenska och under barnets första tid 
på förskolan. Samt vilka utmaningar man som förskollärare kan ställas inför vid 
planeringen av barnets första tid i förskolan. Vi är därför intresserad av att ta del av 
Era erfarenheter och Era reflektioner kring inskolning av barn med annat språk än 
svenska. En förutsättning för att kunna delta i vår studie är att Du som förskollärare 
har erfarenhet av att skola in barn med annat förstaspråk än svenska. 
 
Deltagandet är helt frivilligt och kräver Ditt samtycke. Du kan välja att avbryta 
intervjun och hoppa av studien om Du önskar. Intervjuerna genomförs på en plats 
som Du önskar och uppskattas ta 30-45 minuter. Samtalen kommer att spelas in till 
förmån för vårt fortsatta arbete med materialet, men kommer inte att höras av några 
andra. De inspelade intervjuerna kommer dessutom att raderas efter att vi har 
behandlat materialet. I examensarbetet är Du tillförsäkrad anonymitet; Du kommer 
att tilldelas ett fiktivt namn i arbetet så att Din riktiga identitet inte kommer att röjas. 
Namn på förskola eller kommun kommer inte heller att anges i examensarbetet. 
Under arbetets gång kommer endast ett fåtal personer (i form av handledare och 
examinator att ta del av materialet), dock kommer intervjuerna redan då vara 
anonymiserade. Det färdigställda arbetet utgör en offentlig handling och kommer 
vara tillgänglig på internet, men Du kommer även att tilldelas en kopia via mail om 
Du önskar. 
 
Vid frågor är ni varmt välkomna att maila eller ringa oss för ytterligare information. 
Er kunskap och erfarenhet är värdefull för vår studie och vi ser fram emot att träffa 
Er på intervjun. 
 
 
Vänligaste hälsningar,  
     
Michaela Samuelsson   Hanna Wahlgren  
076-*** ** **   070-** *** ** 
ms*****@student.lnu.se   hs*****@student.lnu.se   
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