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Abstrakt 
Studiens syfte är att ur ett interkulturellt perspektiv få insyn och kunskap om hur 

föräldrarna till barn som kommer som nyanlända till Sverige uppfattar mötet med 

svenska förskolan. Studien har utförts med hjälp av en kvalitativ forskningsmetod och 

undersökningsinstrumentet som kommer att användas är en intervjuguide. Deltagarna i 

intervjuerna är nio nyanlända föräldrar på fem olika förskolor i två olika kommuner, 

varav en förskola endast har nyanlända barn. Resultat i studien visar att nyanlända 

föräldrar uppfattar att det finns mycket kontakt med förskolan och att den första 

kontakten skedde med tolk eller på engelska. Kontakten och bemötandet fungerar bra 

och pedagogerna gör sitt bästa för att lyckas skapa bra kommunikation och bemötande. 

Det framkommer även i studiens resultat att kulturer ser olika på tid samt att 

användandet av tolkar i kommunikationen mellan de nyanlända föräldrarna och 

pedagogerna fungerade mindre bra. Studien kommer att avslutas med en diskussion där 

syftet, resultatet, bakgunden och det teoretiska perspektivet diskuteras och 

problematiseras. 

 

English title: "If I don't understand, I'll ask" - Communication and treatment between 

newly arrived parents and educationists. 

 

 

Nyckelord 
Svenska: Bemötande, etnicitet, förskola, kommunikation, nyanlända föräldrar  

 

Engelska: Meeting, ethnicity, preschool, communication, newly arrived parents 
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1 Inledning 
Under år 2015 fram till November månad har Sverige tagit emot ca 130 000 vuxna och 

barn som ansökt om att få stanna och leva i Sverige (Migrationsverket 2015). 

Pedagogers kontakt i svenska förskolor med barn vars föräldrar har annat modersmål än 

svenska har enligt Skolverket (2013) ökat senaste åren (a.a.). Det har väckt funderingar 

hos oss om hur pedagoger ska bemöta och kommunicera med nyanlända föräldrar på 

bästa sätt utifrån de förutsättningar och mål i läroplanen som finns att följa. Den 

vardagliga kontakten och informationsutbyten med föräldrar i tamburen är den 

situationen som kan skapa en god föräldrasamverkan från första stund. Kontakten med 

nyanlända föräldrar kan göras lättare genom att pedagogerna använder sig av bilder och 

tecken i kommunikationen. På det här sättet kan det lättare skapas en god 

föräldrasamverkan, det gäller som pedagog att vara flexibel och påhittig för att kunna 

skapa god föräldrasamverkan när det inte går att kommunicera på samma språk och 

nivå. Genom ett arbetsätt som är flexibelt motverkas de eventuella hinder som annars 

hade kunnat uppstå i samverkan mellan pedagoger och nyanlända föräldrar.  

Vårt intresse för kontakten med nyanlända föräldrar har uppkommit under vår 

utbildning. När vi under utbildningen varit ute på VFU (verksamhetsförlagd utbildning) 

har vi kommit i kontakt med nyanlända föräldrar och uppfattat att det förekommer 

svårigheter i kommunikation och bemötande. Vi upplever att förskollärarutbildningen 

inte innehållit tillräckligt mycket kunskap om hur vi som pedagoger bör kommunicera 

med och bemöta nyanlända föräldrar. För lite kunskap inom området hos pedagoger kan 

leda till onödiga krockar och missförstånd vid kulturmöten. Ett av våra uppdrag som 

pedagoger är enligt Skolverket (2010) att upprätta bra samarbete och skapa förtroende 

med både barn och föräldrar. Ett annat uppdrag är också att visa förståelse för den 

kulturella mångfalden, då förskolan är en kulturell och social mötesplats. En pedagog i 

förskolan ska enligt förskolans läroplan ansvara för: 

∙ att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan //… 

Arbetslaget ska: ∙ visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas 

en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer (Skolverket, 

2010. s.13). 

Med utgångspunkt från dessa läroplansmål vill vi ta reda på hur vi som kommande 

pedagoger ska kunna utveckla bra relationer med nyanlända föräldrar, samt kartlägga 

hur det kan ske på bästa sätt. 

 

1.1 Förklaring av begrepp 

Asylsökande: 

En person anses enligt NE.se (2015A) vara asylsökande när personen kommer till 

exempelvis Sverige och säger sig ha anspråk på skydd och ännu inte fått sin ansökan 

prövad. Under tiden som prövningen av asyl pågår får personen vistas i landet som 

personen sökt asyl i tills ärendet är klart. Om landet där personen söker asyl inte anser 

att personen är i behov av skydd kan personen avvisas från landet (a.a). 

Nyanländ: 

Enligt Etableringslots.se (2015) räknas en person som nyanländ när personen blir 

beviljad uppehållstillstånd i Sverige av Migrationsverket. Ansvaret övergår till 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen och den nyanlände själv. Hur länge 
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en person kan räknas som nyanländ är oklart och enligt Riksrevisionen (2006) men det 

finns riktlinjer som säger två år medan andra säger tre år. Därmed finns inte någon klar 

regel som säger hur länge en person anses vara nyanländ (a.a.). 

Kommunikation: 

För att kunna föra en kommunikation krävs det enligt NE.se (2015C) olika koder eller 

språk för att kunna formulera sig. Redan som mycket små individer syns vårt behov av 

att kommunicera med varandra. Människan har med åren framställt olika koder och 

språk för att kunna kommunicera med varandra (a.a.). Svenska akademiens ordlista över 

svenska språket (2015) beskriver begreppet som att det i samtal sker en 

vidarebefordring avinformation. 

Bemötande: 

Begreppet bemötande innebär enligt NE.se (2015B) på vilket sätt människor agerar när 

de möter andra människor. En annan förklaring av bemötande menar Svenska 

akademiens ordlista över svenska språket (2015) är på vilket sätt människor tar emot 

och vilken attityd människor visar mot exempelvis nyanlända. 
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2 Syfte 
Syftet med studien är att ur ett interkulturellt perspektiv få insyn och kunskap om hur 

föräldrarna till barn som kommer som nyanlända till Sverige uppfattar mötet med 

svenska förskolor. Det är ett omfattande ämne som är mycket angeläget i takt med 

flyktingströmmen till Sverige. Det interkulturella perspektivet är aktuellt i dagens 

samhälle. 

 

2.1 Frågeställning 

Studien belyser hur nyanlända föräldrar uppfattar kommunikation och bemötande med  

svenska förskolor. 

 

Följande frågeställning är utgångspunkt för studien: 

 

 Hur uppfattar nyanlända föräldrar kommunikationen med förskolan? 

 Hur uppfattar nyanlända föräldrar bemötandet med förskolan? 
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3 Teori 
Vår studie har sin teoretiska utgångspunkt i det interkulturella perspektivet. Det 

interkulturella perspektivet bidrar till vårt arbete då det utgår från lyhördhet, 

ömsesidighet och respekt för alla kulturer. 

3.1 Interkulturellt perspektiv 

Interkulturell och mångkulturell är två närbesläktade begrepp som Lunneblad (2006) 

menar är lätta att förväxla med varandra. Författaren beskriver skillnaden mellan 

begreppen så som att “mång” i mångkulturell definieras som en mätbar beskrivning. I 

interkulturell ses “inter” som ett samspel eller händelser i kulturmöten. Utifrån denna 

förklaring av begreppet interkulturell synliggörs vad som händer, inte hur det är (a.a.). 

 

I enlighet med författarna (Lahdenperä, 2004; Lorentz och Bergstedt, 2006 & Thors 

Hugosson, 2004) finns det flera definitioner av orden inter och kultur. Lahdenperä 

(2004) beskriver att interkulturalitet består av orden inter och kultur. Med inter menas 

ömsesidig påverkan och med kultur menas att det är kulturellt, alltså ett system som ger 

mening och kan skapa reda och mål i individers liv. Thors Hugosson (2004) och 

Lorentz och Bergstedt (2006) beskriver orden inter och kultur på följande sätt. Inter 

betyder förändring, handling och interaktion och kultur betyder olika nationer, etniska 

grupper, traditioner och olika tankesätt. Kultur finns alltid med oss i vår vardag och är 

därför en ständigt pågående process (a.a.). 

 

Olika författare förklarar interkulturalitet på olika sätt. Enligt Lahdenperä (2004) 

diskuterade FN om interkulturalitet kunde leda till ökad förståelse mellan olika grupper 

av människor och länder (a.a.). En annan förklaring på interkulturallitet är enligt Thors 

Hugosson (2004) när en person kan fånga olika tankesätt och lärdomar samt att kunna 

reflektera utanför sitt jag som vi i vanligaste fall gör. Enligt Lorentz och Bergstedt 

(2006) innebär interkulturalitet en händelse och en samverkan mellan företrädare för 

olika kulturer. Författaren beskriver även interkulturalitet som kulturmöten, 

överensstämmelser och olikheter vid olika pedagogiska sammanhang. Det kan även ses 

som ett sätt att se på kvalitet vid utbildning och vid informationsutbyte i några kulturer. 

 
Med interkulturalitet menar vi att utveckla ett förhållningssätt som omfattar ömsesidig 

nyfikenhet och ökad förståelse för egna och andras kunskapssyn, tankesätt, 

värdegrunder, livsformer och maktbefogenheter (Lorentz & Bergstedt, 2006. S. 17). 

 

Genom att arbeta ur ett interkulturellt perspektiv bör man enligt Skans (2011) försöka 

uppnå ett socialt samspel. Samspelet ska leda till att synliggöra likheter och olikheter på 

en och samma gång. Interkulturellt perspektiv kan ses som ett förhållningssätt där 

pedagogernas uppdrag är att sträva efter att arbeta interkulturellt i förskolans 

verksamhet (a.a.). 

 
3.1.1 Interkulturell pedagogik 

Interkulturell pedagogik kan liknas med ett förhållningsätt  mellan människor som har 

olika bakgrunder och där olikheter ses som lärorika. Här ska alla ses som lika oavsett 

bakgrund eller ursprung (SOU 1983:57). Enligt Lahdenperä (2004) har interkulturell 

pedagogik under 1980-talet växt fram och det innefattar interkulturell undervisning och 

kommunikation. Interkulturalitet har som mål att hantera problem som kan uppkomma 

när människor träffas i kulturmöten som sker i samhället i takt med den ökade 

immigrationen. Författaren anser att interkulturalitet är ett förhållningssätt som 
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pedagogerna bör använda sig av i verksamheten. Genom att använda det interkulturella 

förhållningssättet i förskolans verksamhet ges det möjligheter att skapa ett samförstånd 

och en gemensam syn för människan, förskolan och samhället. Författaren benämner att 

begreppet interkulturell pedagogik består av interkulturell pedagogisk forskning, 

undervisning, lärande, mångkulturell skolutveckling och kommunikation. Det innebär 

en utvecklingsgång, samverkan, en gräns mellan och en ömsesidig påverkan som ger ett 

bra och inre värde på möten av kulturer. Inom interkulturell pedagogik belyses inlärning 

och utveckling av kunskap av samhällets normer ur en mångkulturell och interkulturell 

kontext. Det görs för att utveckla kvalifikationer hos pedagoger för att pedagogerna i sin 

tur ska kunna återberätta hur kulturella förhållanden påverkar vad barnen lär sig och hur 

barnen utvecklas. Enligt Skans (2011) ska interkulturell pedagogik inte ses som en 

beskrivning av en situation utan som en utveckling (a.a.). En annan benämning av 

interkulturell pedagogik är Lorentz (2009) som beskriver det som en arbetsmetod för 

lärande mellan olika kulturella bakgrunder. Författaren menar att denna pedagogik där 

vikten av att se varandra som olika framträder. Vilket innebär att alla har rätt att lära sig 

lika men på olika vis och i olika takt. Genom att se olikheter och likheter hos varandra 

bör pedagoger enligt Lorentz och Bergstedt (2006) utifrån ett interkulturellt perspektiv 

kunna se bort på det pedagogerna vanligen har lärt sig om ”vi” och ”dem”. Pedagogerna 

bör ta vara på tillfällen i möten med andra kulturer och på så sätt skapa kännedom om 

att det går att lära på många sätt (a.a.). 

 

3.1.2 Interkulturell förhållningsätt och kommunikation 

Skolverket (2013) benämner interkulturellt förhållningssätt som att förskolan ska se alla 

kulturer och språk som lika viktiga. För att pedagogerna ska kunna göra det krävs det att 

dem är lyhörda för andra kulturer och bemöter dem utifrån ett professionellt arbetssätt 

och skapar bra samverkan med föräldrarna. En annan författare som lägger vikten på att 

pedagoger bör ha ett interkulturellt förhållningsätt är Skans (2011). Enligt författaren är 

en viktig uppgift i det interkulturella förhållningsättet att förstå andra kulturer. 

Pedagoger som har ett interkulturellt förhållningssätt har lättare att skapa bra 

kommunikation med föräldrar och barn (a.a.). 

 

För interkulturell kommunikation krävs det enligt Lahdenperä (2004) kunskap om 

kommunikation och möte med individer med olika kulturbakgrunder. Genom den här 

kunskapen ges det större förutsättningar för individerna att bli medvetna om och sätta 

sig in i någon annans kultur än sin egen. Det kan handla om att pedagoger måste visa 

nyfikenhet, undran samt insikt om både sina egna men även andra individers sätt att 

tänka (a.a.). 
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4 Litteraturbakgrund 
Under denna rubrik kommer tidigare forskning och litteratur som rör nyanlända 

föräldrar presenteras. Tidigare forskning och litteratur presenteras under olika rubriker 

för att förtydliga bakgrunden till studien. Rubriker som kommer att användas är; att 

möta nyanlända, kulturmöten, människosyn, kommunikation och bemötande, samverkan 

med föräldrarna och förskolan en port in i samhället. 

 

4.1 Att möta nyanlända 

Nyanländ menas enligt Bunar (2010) människor som av olika orsaker kommit till 

Sverige och fått sin asylansökan beviljad. Hur länge en människa anses vara nyanländ är 

enligt författaren cirka två år (a.a.). 

 

4.1.1 Asylprocessen 

Det finns många olika skäl till att personer på flykt söker asyl i Sverige. En person anses 

enlig Migrationsverket (2015B) vara asylsökande så länge som personens ansökan är 

under utredning. Vid registreringen finns en tolk på plats eller med via telefon. Här får 

personen fylla i papper och lämna ifrån sig sina id-handlingar samt fotograferas och 

lämna sina fingeravtryck. Om personen får ett ja på sin prövning har personen rätt att 

söka uppehållstillstånd i Sverige. Om svaret istället är nej finns det två alternativ; att 

personen väljer att resa hem eller att överklaga beslutet. Eftersom att antalet ansökande 

för närvarande är så stort är väntetiden just nu lång men enligt Migrationsverket är 

förhoppningen att ett beslut ska vara fattat inom tre månader (a.a.). 

 

4.1.2 Etnicitet 

Etnicitet definieras enligt Elmeroth (2008) som ursprung, samhällets normer och kultur 

som är beroende av kontexten som människan är i. En annan definition av begreppet 

etnicitet gör Lunneblad (2009). Etnicitet har sin utgångspunkt i kulturen. Etnicitet 

inriktar sig på att människor delar exempelvis kulturella sätt att utrycka sig på, normer 

eller synsätt. För att kunna förklarar etnicitet enligt föregående krävs också att det finns 

exempelvis ömsesidig bakgrund, religion, språk, kultur eller geografisk tillhörighet. En 

annan definition av etnicitet, nämner Angel och Hjern (2004) är att vara medlem i en 

särskild folkgrupp där människan lär sig av människorna runt den eller människor med 

samma kulturella bakgrund. Kulturell bakgrund definieras som exempelvis flyktingar 

eller invandrare som anländer från olika kulturer och samhällen, med olika religioner 

och har olika sätt att se på världen (a.a.).  

 

Människor som kommer som nyanlända till Sverige kan enligt Elmeroth och Häge 

(2009) lida av psykisk och eller av fysisk ohälsa på grund av jobbiga upplevelser som 

människorna kan ha upplevt. För en del människor kan ohälsan vara hela livet och för 

andra läker det fortare. Det är en process som ser olika ut för varje enskild individ då 

individens upplevelser och erfarenheter ser olika ut och människor läker på olika sätt. 

Människor som kommer till ett samhälle där de inte vet eller förstår något behöver 

stärkas med information som gör att människorna förstår hur samhället fungerar. 

Människorna behöver komma igång med fritidsaktiviteter, träffa kompisar och skapa 

upplevelser som är positiva och känna att de ingår i ett socialt sammanhang. Vad som 

kan vara betydelsefullt för människor med annan etnicitet än svensk är att förstärka 

deras positiva egenskaper och kunskaper som de har med sig från sitt hemland. När 

föräldrarna kommer till Sverige finns det ingen som känner till deras positiva 

egenskaper och kunskaper vilket kan leda till att deras självkänsla försvagas. Människor 

med annan etnicitet kan behöva bygga upp sin självkänsla. Det kan ske när människorna 
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med annan etnicitet i Sverige får använda sina positiva egenskaper och kunskaper och få 

dem bekräftade (Elmeroth & Häge, 2009). Det är även något som Alfakir (2004) tar upp 

när hon beskriver vikten av att som pedagog se föräldrarna och tro på dem och visa 

föräldrarna respekt. På det sättet kan pedagogen hjälpa föräldrarna att återfå sin 

självkänsla vilket är av stor vikt för att kunna gå vidare (a.a.).  

 

4.2 Kulturmöten 

När olika kulturer möts kan det enligt Herlitz (2007) i kulturmötena vara mer berikande 

att mötas än att avstå möten inför rädslan att missförstånd ska uppstå. Det finns olika 

saker som kan leda till att människor förstå saker på olika sätt. Exempel på det kan vara 

värderingar, beteende och symboler som kan ha olika betydelser i olika kulturer. Om 

kulturmötet leder till att människor förstår saker på olika sätt kan det leda till att de 

känner sig förvirrade och utanför. En annan sak som kan ske vid kulturmöten menar 

författaren är att en del personer kan uppleva kulturtrötthet. I kulturmötena där 

kulturtrötthet uppstår kan det leda till att personen drabbas av ångest och depressioner 

av den orsaken att den nya kulturen känns förvirrande. Den här förvirringen uppstår 

först efter cirka några månader i den nya kulturen. Kulturtröttheten kan ofta även leda 

till att personen beter sig aggressivt. Många kan även känna rädsla vid kulturmöten 

vilket leder till att personen isolerar sig och sin familj i hemmet där familjen känner sig 

trygg. När det handlar om nyanlända nämner författaren att de kan lida av allmän 

depression och ångest. Orsaken till nyanländas depression och ånger grundar sig på att 

de inte har någon vetskap om hur lång tid de ska befinna sig i det nya landet och måste 

vara borta från sitt hemland. Det kan även enligt författaren vara vanligare att kvinnor 

drabbas av kulturtrötthet därför att kvinnor oftare är hemma. Kvinnorna har därför inte 

lika mycket kontakt med andra människor och kan kanske därför språket sämre än 

männen. I takt med att pedagoger lär sig om olika kulturer skapas en jämnvikt. Vid 

kulturmöten måste pedagoger tänka på att de är involverade i mötet och att pedagoger 

även är ansvariga för att skapa goda möten. Det ansvaret bör pedagoger ha i åtanke när 

de för en kommunikation då den bör utgå från intresse och respekt. Författaren anser att:  
 

Ju mera du är beredd att acceptera, ju mera du kan förstå av en annan kultur, desto 

lättare blir du att umgås med för människor av den kulturen (Herlitz, 2007. s. 65). 

 

Citatet beskriver att om människor visar öppenhet och intresse blir förståelsen större 

och det bidrar till att det blir lättare att förstå nya kulturer (a.a.). 

 

I den nya kulturen kan enligt Angel och Hjern (2004) familjens tidigare roller förändras 

vilket exempelvis kan vara att kvinnan får ett arbete och blir den som försörjer familjen 

istället för mannen som det tidigare varit. Förändringen av familjens roller kan vara 

svårt för männen att acceptera eftersom deras tidigare makt kan minska. Något som 

författarna nämner är skillnaden på kvinnosynen i andra kulturer och den svenska 

kulturen. Det kan i Sverige förekomma att kvinnor sitter på poster som männen kommer 

i kontakt med. Det kan vara mindre accepterat för männen om de i sin kultur anser att 

kvinnorna ska vara hemma med barnen. Kulturer är ständigt i förändring, med kultur 

menas de värden, regler och symboler som är samma för människor som tillhör samma 

grupp exempelvis en grupp människor med samma etnicitet. Barnuppfostran är något 

som är kopplat till våra kulturer och den skiljer sig mellan olika kulturer. På grund av 

våra olika syner på barnuppfostran kan det upplevas en rädsla bland nyanlända föräldrar 

att barnen ska förlora sin kultur om föräldrarna tillåter barnen att delta i den svenska 

barnomsorgen. Skolverket (2010) nämner att förskolan idag ses som en kulturell 

mötesplats eftersom det förekommer många olika kulturer i dagens svenska samhälle. 
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Det här innebär att pedagogerna ska se och respektera alla barn utifrån deras 

individuella bakgrunder och förutsättningar (a.a.).  

 

4.2.1 Kulturmissförstånd om tid 

Ett dilemma med nyanlända familjer kan enligt Lunneblad (2013) vara att familjen inte 

anpassat sig efter tider och rutiner som finns på förskolan. En vanligt förekommande 

orsak vid kulturkrockar i förskolan kan vara att kulturer ser olika på begreppet tid. På 

grund av artigheten kan pedagogers sätt att framföra meddelanden på misstolkas. 

Pedagogens sätt att informera om tidsangivelsen kan uppfattas otydligt av nyanlända 

föräldrar på grund av artigheten. Exempelvis kan pedagogen säga att det vore bra om ni 

är här vid åtta men egentligen mena att föräldern ska vara på förskolan klockan åtta. 

Pedagogens sätt att framföra meddelandet på kan uppfattas olika beroende på vilka 

tidigare erfarenheter föräldrarna har med sig. Svensk syn på tid skiljer sig från synen på 

tid i olika kulturer. Författaren lägger vikten på att våga vara tydlig i frågan om tid med 

nyanlända föräldrar. Ett sätt att undvika missförstånd kan vara att pedagoger har ett 

interkulturellt förhållningssätt (a.a.). 

  

4.3 Olika syn- och förhållningsätt 

Förskolans verksamhet ska enligt Skolverket (2010) utgå från ett etiskt förhållningsätt, 

som menas att verksamheten ska utgå från att ta hänsyn och visa omsorg för andra samt 

utgå från att arbeta jämställt och rättvist. Arbetet ska även lyfta fram allas rättigheter. 

När det handlar om synen på människor beskriver Herlitz (2007) och Skolverket (2010) 

vikten av att tänka över sin människosyn oavsett vilka människor man möter. Hänsyn, 

omsorg och jämställdhet är något som pedagoger ska arbeta utifrån i förskolan. 

Människosynen är det som ligger som grund för hur människor kommunicerar och 

skapar nya relationer (a.a.). Vilka åsikter människor har blir enligt Angel och Hjern 

(2004) synligt i mötet med nyanlända. Åsikter som synliggörs kan vara vilken politisk 

inställning människan har men även kvinnosyn och syn på våld lyser igenom. Även om 

människan vill går det inte att vara helt neutral i dessa frågor (a.a.). Herlitz (2007) 

beskriver vikten av att i grupper samtala om etik och människosyn. Genom att föra 

samtal kan det leda till en större förståelse i gruppen för varför gruppen kan ha olika 

uppfattningar om saker. Författaren anser att det är åsikter och förutfattade meningar 

som avgör vad människor ser när de möter nya människor: 

 
Slutligen vill jag påpeka att det är din människosyn som avgör vad du ser framför dig 

när du möter en annan människa (Herlitz, 2007. s. 201). 

  

4.4 Kommunikation och bemötande 

Angel och Hjern (2004) beskriver att mötet mellan svenskar och människor från andra 

länder alltid kommer att omfatta utmaningar både vad det avser språkliga och kulturella 

problem. Vid mötena gäller det att alltid sträva efter att skapa så bra möjligheter som det 

går. Exempel på saker som kan underlätta kan vara att föra kommunikation genom 

gester, kroppsspråk och med hjälp av olika symboler om det inte går att kommunicera 

via språket. Författarna Angel och Hjern (2004) och Herbert (2006) är eniga om att 

skapa goda möjligheter vid mötena med nyanlända föräldrar. För att bemötandet ska 

kunna bli bra kan det vara av stor vikt att ha kännedom om varandras tidigare bakgrund. 

Tidigare bakgrund kan vara exempelvis familj och fritidsintressen. Det är människan 

själv som väljer hur mycket den vill dela med sig av (a.a.). En viktig uppgift pedagogen 

i förskolan har är enligt Skolverket (2010) att var mångsidig. Uppgiften innebär bland 

annat att få med barnen och föräldrarna i kommunikationen och på så sätt bygga en 
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trygghet tillsammans med dem (a.a.). Det är inte ovanligt att vårt sätt att agera och tänka 

kan leda till feltolkningar lika mycket som språkliga tolkningarna kan göra.  

När det handlar om kommunikation med hjälp av tolk är det enligt Angel och Hjern 

(2004) vanligt att det upplevs problematiskt. Något som är av stor vikt att tänka på för 

personer som kommer i kontakt med nyanlända är att tänka efter hur personen ställer 

oss utifrån exempelvis attityder (a.a.).    

 

Vid möten med andra kulturer kan det enligt Herlitz (2007) finnas en fara i att det 

utstrålas budskap som inte är avsiktligt. Det kan göras genom klädsel, vårt sätt att agera 

och samtala helt utan att vara medvetna om det. Författaren beskriver vikten av att tänka 

på vilka ord pedagoger använder sig av vid olika typer av kommunikationer. Det finns 

olika kulturella skillnader som har med kommunikationen att göra, som man inte tänker 

på. Exempel på kulturella skillnader kan vara att människor i Sverige inte vill stå för 

nära varandra när de kommunicerar men även gester, mimik och klädsel är avgörande 

vid kommunikationen (a.a.). 

 

Enligt Enö (2013) kan det finnas hinder mellan nyanlända föräldrar och pedagoger i 

kommunikationen. Hindren kan vara makt och hierarkier. Exempelvis kan makt undgås 

genom att pedagogerna inte använder svåra ord som har med professionen att göra i sin 

kommunikation med nyanlända. Däremot kan svåra ord vara användbara i 

kommunikation med andra pedagoger på förskolan. Om pedagogerna använder sin 

maktposition i alla fall bildas det en över- och underordning mellan pedagogerna och 

föräldrarna. Förtroende och relationer med nyanlända föräldrar kan gå förlorad om 

pedagogen kommunicerar med ett alldeles för svårt språk. En bra och förtroendefull 

relation till nyanlända föräldrar bygger istället på tillit till varandra. Om pedagogerna 

utgår från sitt uppdrag och inte tar in sina värderingar kan en bra balans med de 

nyanlända föräldrarna skapas (a.a.). 

 

Vid kommunikation med nyanlända är det av stor vikt som Alfakir (2004) nämner att 

alltid erbjuda en tolk som kan översätta mellan pedagoger och föräldrarna. Vid 

kommunikationer mellan nyanlända föräldrar och pedagoger är det inte ovanligt att det 

kan förekomma feltolkningar om människorna inte kan kommunicera på samma språk. 

Vid samtalen krävs det stor möda för att nå ett bra resultat. Om föräldrarna har 

möjlighet vid samtalen att tala sitt eget språk är det lättare att göra föräldrarna mer 

delaktiga i förskolan. Det kan enligt författaren förekomma att nyanlända föräldrarna 

inte vågar säga vad de tycker och tänker på svenska eftersom de kan känna osäkerhet 

inför sina kunskaper av det svenska språket (a.a.).  

 

4.5 Samverkan med föräldrarna 

Att samarbetet med föräldrarna är av stor vikt är något som flera författare (Alfakir, 

2004; Eberly, Joshi och Konzal, 2007; Lahdenperä, 2004; Lunneblad, 2013 & 

Skolverket, 2010) är överens om. Enlig Lunneblad (2013) är samverkan mellan 

förskolan och nyanlända föräldrar av mycket stor vikt, därför att det är med förskolan 

som föräldrarna börjar sitt möte med det svenska samhället (a.a.).  

 

Att kommunikation mellan förskolan/skolan och hemmet är av stor vikt nämner Eberly 

et al. (2007) i sin studie, vilken syftade till att hjälpa pedagoger att förbättra sina 

förmågor att kommunicera med föräldrar från andra kulturer. Tack vare att pedagoger 

har ett bra samarbete med föräldrarna skapas det bättre förutsättningar för barnen i 

bland annat deras lärande. För att kunna skapa bra relationer med föräldrarna handlar 

det om att som pedagog vara lyhörd inför föräldrarnas åsikter. Tillit, icke dömande, 



  
 

10 

öppenhet i kommunikationen, förväntningar och utbyte av kulturella värderingar är 

några av de faktorer som spelar en viktig roll. Ovanstående faktorer är en förutsättning 

för att skapa bra kommunikation med nyanlända föräldrar. Ömsesidigt förtroende och 

respekt krävs för att åstadkomma bra relationer mellan pedagoger och föräldrar. Det kan 

i vissa fall vara svårt och särskilt om föräldrarna och pedagogerna kommer från kulturer 

som skiljer sig mycket åt. Som pedagog handlar det om att alltid försöka bemöta 

föräldrarna utifrån ett professionellt och respektfullt sätt. Genom bemötandet kan det bli 

lättare att förstå varandra både när det gäller övertygelser och värderingar. Förskolan är 

en plats som ska hjälpa till att bygga broar mellan olika kulturer som finns hos 

familjerna som har barn på förskolan. Det är enligt Eberly et al. (2007) vanligt att 

pedagoger saknar den kunskap de önskar för att kunna bygga broar mellan kulturerna. 

Pedagogerna behöver i arbetet med att bygga broar vara lyhörda inför kulturerna och ha 

mod att lära sig av föräldrarna vad som är bäst för deras barn. För att möjliggöra det 

krävs att pedagogerna är öppna inför nya kulturer, vilket kan leda till att det skapas en 

öppen och uppriktig kommunikation (a.a.).  

 

Även Skolverket (2010) nämner att ett väl fungerande samarbete med hemmet är av stor 

vikt och något som pedagogerna ska arbeta med. Förtroende från föräldrarna spelar stor 

roll för att barnen ska trivas och utvecklas på förskolan. Förskolan ska även fungera 

som ett stöd för föräldrarna, där de har möjlighet att påverka förskolans verksamhet 

bland annat genom att ge sina synpunkter på hur arbetet med deras barn bör utföras i 

verksamheten. 

Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och 

påverka verksamheten i förskolan (Skolverket, 2010. S.13).  

Pedagoger kan i mötet med föräldrar med annan kulturell bakgrund enligt Lahdenperä 

(2004) uppleva osäkerhet. Osäkerheten beror ofta på svårigheter med språket. Ändå är 

kontakten och samverkan mellan förskolan och föräldrarna avgörande, framför allt för 

barnen och deras utveckling men också för förskolan och föräldrarna själva. Ett bra 

bemötande och en god kontakt bidrar till lojalitet och god samverkan. Enligt författaren 

kan pedagoger genom det interkulturella förhållningssättet bidra till en bra samverkan. 

Det kan göras genom att vara öppen, visa intresse och vilja att få mer kunskap om 

familjernas kultur och bakgrund (a.a.).  

 

Att se föräldrar som jämnställda och sakkunniga skapar enligt Alfakir (2004) bra möten 

med föräldrarna. Om pedagogerna visar nyfikenhet, intresse och förståelse för 

föräldrarna skapas möjligheter för att skapa bra samverkan mellan parterna. Visar 

pedagogerna en vilja att lära om föräldrarnas bakgrund kan mötena bli mycket lärorika 

(a.a.). 

 

4.6 Förskolan en port in i samhället 

Förskolan kan enligt författarna (Angel och Hjern, 2004; Elmeroth och Häge, 2009; & 

Lunneblad, 2013) fungera som ett bra stöd och en port in i det nya samhället med en 

vardaglig kontinuitet för nyanlända barn och föräldrar (a.a.).  

 

Förskolan har i uppgift att skapa möjligheter för sociala samspel mellan nyanlända barn 

och svenska barn i förskolan. Pedagogerna behöver visa empati för vad nyanlända barn 

har upplevt och lämnat bakom sig. Men även förståelse för att barnen ställs inför nya 

upplevelser som barnen kanske inte har upplevt innan. Föräldrar till nyanlända barn kan 

ha andra uppfattningar på exempelvis fostran, tro och synen på kvinnor och män. Som 
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pedagog i förskolan krävs både god kännedom och medvetenhet om olika kulturer 

(Lunneblad, 2006). 

 

Enligt Angel och Hjern (2004) är det inte ovanligt att barn till nyanlända föräldrar 

agerar gnälliga, klängiga och ängsliga. Som en följd på föräldrarnas oro kan pedagoger 

på förskolan vara till stor hjälp som en trygg punkt. På förskolan kan även leken hjälpa 

barnen att bearbeta det som oroar barnen. För nyanlända föräldrar är det av stor vikt att 

de blir delaktiga i förskolans olika aktiviteter så som exempelvis utvecklingssamtal och 

föräldramöten. Genom föräldrarnas delaktighet i förskolan kan föräldrarna känna en 

trygghet som gör att föräldrarna vågar lämna sina barn på förskolan. Det kan ofta vara 

så att föräldrar känner sig orkeslösa och inte förmår att intressera sig för sina barn då 

föräldrarna själva inte mår bra eller har några att umgås med. För föräldrarna kan 

pedagogerna på förskolan bli ett bra stöd och en början för att komma in i samhället. 

Även Elmeroth och Häge (2009) menar att när föräldrar hamnar i lägen som upplevs 

som krisartade sätts rollen som förälder ur funktion. Under tiden som asylprocessen 

pågår kan föräldrarna uppleva psykisk stress på grund av situationen föräldrarna 

befinner sig i. Tiden upplevs ofta som både rådvill och förtvivlad. Föräldrarna har ingen 

möjlighet att påverka eller skynda på situationen. Det påverkar föräldrarollen och den 

trygghet som barnen behöver kan föräldrarna inte ge barnen. Som pedagog är det av stor 

betydelse att tänka på den första kontakten med nyanlända föräldrar. Särskilt med tanke 

på om det senare skulle uppstå problem som kan komma att behöva lösas. Pedagoger 

ska enligt Angel och Hjern (2004) inte känna rädsla för att kontakta nyanlända föräldrar 

om det uppstår några problem. 

 

4.6.1 Interkulturell kompetens 

För pedagoger på förskolan menar Lorentz (2009) att interkulturell kompetens är 

betydelsefullt. Interkulturell kompetens bör utgöra en del av pedagogernas arbetssätt i 

förskolan och den interkulturella kompetensen tydliggörs i pedagogens synsätt, lärdom 

och förmåga. Förutsättningar för interkulturell kompetens enligt Borgström (2004) är att 

pedagogerna förhåller sig på ett sätt som grundar sig på förståelse och öppenhet. Ett 

sådant förhållningssätt kan leda till att individer med olika bakgrunder kan föra bra 

tvåvägskommunikationer. För att uppnå ett sådant förhållande behövs förståelse och 

kännedom om varandra. Det är när människor möts och samtalar om kunskaper och 

erfarenheter som människor kan uppnå interkulturell kompetens:  

 
Det är genom den ömsesidiga kunskapsöverföringen som den interkulturella 

kompetensen nås (Lahdenperä, 2004. s. 55). 
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5 Metod 
Under denna rubrik presenterar vi vårt val av metod, urval, tillvägagångsätt, etiska 

överväganden, reliabilitet och validitet samt metodkritik. 

 

5.1 Val av metod 

Syftet med studien var att få kunskap om samt möjlighet att få ta del av hur nyanlända 

föräldrarna uppfattade mötet med svenska förskolor. Vi valde att utföra studien som en 

kvalitativ undersökning med intervju som metod. Våra frågeställningar undersöktes 

genom att intervjua nyanlända föräldrar med barn i svenska förskolan. 

 

5.1.1 Intervju 

Valet av metod föll på intervju då det enligt Denscombe (2009) under intervjuer kan 

framkomma ärliga och personliga svar på de ställda frågorna. Intervju som metod anser 

författaren även vara bra särskilt när det handlar om synliggöra deltagarna erfarenheter 

och tankar. Det finns betydelsefulla fördelar med att använda intervju som metod. En 

fördel enligt Dimenäs (2007) är att utgångspunkten i intervjuguiden har sin grund i 

studiens syfte och frågeställningar. Genom att frågorna är skrivna som öppna frågor ges 

det utrymme för diskussioner och följdfrågor. Enligt Denscombe (2009) kan fördelar 

vara exempelvis att kroppspråket blir synligt både hos den som intervjuar och den som 

blir intervjuad. Därför är det av stor vikt att reflektera över hur den intervjuade föräldern 

förhåller sig under intervjun. Det är även värt att tänka på hur parterna placerar sig 

under intervjun och att det finns möjlighet att ställa följdfrågor. Nackdelar med intervju 

som metod nämner författaren kan vara att den som intervjuas kanske inte säger hela 

sanningen och därför kan det vara svårt att veta vad som är sant eller inte. En annan 

nackdel är att intervju som metod är tidskrävande på grund av att intervjun behöver 

transkriberas (a.a.).  

 
5.1.2 Alternativa metoder 

Alternativa metoder för studien hade kunnat vara observation och enkät. Fördelar med 

observation som metod anser Denscombe (2009) kan vara att observation synliggör det 

som sker i en situation. Nackdelar med observation som metod nämner författaren kan 

vara att det blir det som observatören uppfattar i situationen som synliggörs vilket 

eventuellt inte är sanningen (a.a.). Tanken på att använda observation som metod fanns 

men nackdelarna övervägde fördelarna och därför användes inte denna metod. En fördel 

med enkät som metod är enligt Denscombe (2009) om forskarna vill nå ut till en större 

mängd deltagare. Nackdelar med enkät som metod nämner författaren kan vara att det 

kan vara få deltagare som svarar samt att svaren på enkäterna inte hade blivit så 

utvecklade som vid intervju som metod (a.a.). Enkät som metod kändes inte aktuell i 

denna studie eftersom översättningen av frågorna till modersmålet kunde ha medfört 

stora problem samt att det hade varit svårt att nå ut till en så stor mängd nyanlända 

föräldrar. 

 

5.2 Urval 

Vår studie genomfördes på fem förskolor i två olika kommuner i södra Sverige. 

Föräldrarna som deltog i våra intervjuer var nyanlända föräldrar med barn på fem 

svenska förskolor varav en endast hade nyanlända barn. Urvalet gjorde genom att vi 

kontaktade pedagoger på åtta förskolor i vårt närområde via e-post och personliga 

besök. Vi kontaktade pedagoger för att få hjälp med att komma i kontakt med nyanlända 

föräldrar som kunde tänka sig att medverka i vår studie. Tre utav de åtta förskolorna 
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svarade aldrig på vår förfrågan, vilket ledde till att intervjuerna genomfördes på fem 

förskolor. Pedagogerna på förskolorna lämnade vårt presentationsbrev (bilaga A & C) 

till de nyanlända föräldrarna som fanns på respektive förskola. Pedagogerna hjälpte till 

med att ta namn och telefonnummer till de föräldrar som ville delta i vår studie. Därefter 

kontaktade pedagogerna oss för att förmedla föräldrarnas uppgifter. Efter det kontaktade 

vi de föräldrar som ville delta i vår studie via telefon eller sms. Det här gjordes vid 

samtliga tillfällen utom vid ett då pedagogen och föräldern redan hade avtalat tid som 

pedagogen sedan meddelade oss. Samtliga medverkande nyanlända föräldrar kunde 

antingen engelska eller svenska vilket medförde att vi kunde genomföra intervjuerna 

utan tolk. Totalt medverkade nio nyanlända föräldrar i vår studie. De nio intervjuade 

föräldrarnas ursprung är Syrien, Egypten, Tyskland och Nederländerna. Flerparten av 

föräldrarna som intervjuades var pappor och minoriteten var mammor.  

 

Här redovisas samtliga intervjuade föräldrars ursprung: 

Pappa 1: ursprung Syrien. 

Pappa 2: ursprung Syrien. (En tidsvistelse i Grekland.) 

Pappa 3: ursprung Syrien. 

Pappa 4: ursprung Syrien. (En tidsvistelse i Egypten.) 

Pappa 5: ursprung Syrien. (En tidsvistelse i Egypten.)  

Pappa 6: ursprung Nederländerna. 

Pappa 7: ursprung Egypten. 

Mamma 1: ursprung Syrien. 

Mamma 2: ursprung Tyskland. 

 

Sju av intervjuerna är genomförda på svenska och två på engelska. På grund av att 

nyanlända familjer ofta blir förflyttade var det svårt att få tag i föräldrar att intervjua. 

Det ledde till att vi fick söka oss till flera kommuner och föräldrar som varit i Sverige i 

några år för att få ett tillräckligt antal föräldrar att intervjua.  

 

5.3 Tillvägagångsätt 

Undersökningen började med att vi formulerade ett presentationsbrev (bilaga A & C) 

och frågor (bilaga B & D) till intervjuerna som utgick från vår frågeställning. 

Presentationsbrevet och frågorna skrevs först på svenska och översattes sedan till 

engelska för att kunna användas vid intervjuerna. I vår studie har vi valt att benämna all 

personal som arbetar i förskolan för pedagoger. Personalen på förskolan kan bestå av 

både förskollärare, barnskötare och resurser. I våra intervjufrågor (bilaga B & D) har vi 

däremot tagit ställning till att använda begreppet lärare istället för pedagog. Valet 

gjordes för att lärare är ett begrepp som är bekant på flera språk. Vi kontaktade olika 

förskolor och pedagogerna på förskolorna hjälpte oss att fråga berörda föräldrar om de 

ville ställa upp i vår intervju. Föräldrarna fick i det läget information om intervjuns syfte 

i form av ett presentationsbrev (bilaga A & C). Vi har med stor varsamhet bejakat 

nyanlända föräldrars situation i samhället med utgångspunkt från språkförbistring 

(svårighet i kommunikationen på grund av användandet av olika språk) och att 

föräldrarna eventuellt inte har erfarenhet att koda av (tolka) med tanke på sin korta 

vistelse i Sverige. Efter godkännandet från föräldrarna kontaktade vi de som ville 

medverka i intervjuerna och vi bokade tid och plats. Intervjuerna genomfördes i avskild 

miljö och föräldrarna fick välja om de ville genomföra intervjun på svenska eller på 

engelska. Vi har förhållit oss anpassningsbara efter föräldrarnas val av tid och plats. 

Intervjuerna varade i cirka 15-20 minuter och spelades in med ljudupptagare så att vi 

kunde analysera och transkribera intervjuerna i efterhand. Vi turades om att leda 

intervjun eller att sköta inspelningen och skriva kommentarer. Samtliga intervjuer har 
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efter genomförandet transkriberats till text. Transkriberingen resulterade i 18 sidor text. 

Intervjuerna som genomfördes på engelska är översatta till svenska (egen översättning) 

med risk för feltolkning. Transkriptionerna är gjorda i enskilda rum så att ingen annan 

kunnat ta del av dem och vi har tillsamman genomfört dem. Vid transkriptionerna 

skrevs även exempelvis harklingar, nickningar och tystnader in. Inspelningarna och 

transkriptionerna har sparats på en säker plats för att kunna gå tillbaka till om behovet 

finns. 

 

5.4 Bearbetning och redovisning 
Vid bearbetningen av vårt material började vi med att kategorisera vilka intervjufrågor 

som svarade på vårt syfter och våra frågeställningar. Det ledde till att fyra av 

intervjufrågorna svarade upp mot syftet och frågeställningarna. Efter det färgkodades 

varje förälder med varsin färg för att kunna särskilja olika föräldrars svar. När vi hade 

gjort det placerade vi ut de citat från föräldrarna under de frågorna vi valt ut. När vi 

hade studerat svaren kom vi först fram till tre olika teman. Dessa teman var 

kommunikation, bemötande och tolk. Efter ytterligare genomgång av svaren framkom 

ytterligare ett tema som var tid. När vi hade hittat dessa teman skapade vi ett 

färgkodningsystem till för de olika teman vi hittat. Kommunikation tilldelades färgen 

blå, bemötande tilldelades färgen gul, tolk tilldelades färgen rosa och tid tilldelades 

färgen grön. Genom att använda färgkoderna i temat kunde vi upptäcka mönster samt 

likheter och skillnader från citaten som stämde in under respektive tema och gav dessa 

teman struktur. Under arbetet med resultatet bearbetades resultatets rubriker flera 

gånger. De slutliga rubrikerna blev; kommunikation på olika sätt, bemötandets A och O, 

tidstolkningar och tolk en möjlighet eller ett hinder? Resultatet redovisas med citat i en 

löpande text. 

 

5.5 Etiska övervägande.  

Innan intervjuerna började meddelade vi föräldrarna om Vetenskapsrådets (2002) etiska 

principer. När det handlar om användandet av etiska principer beskriver Dimenäs 

(2007) och Hermerén (2011) på vilket sätt det här bör göras. I vår studie innebar det att 

berörda föräldrar meddelades om forskningsrådets etiska principer innan intervjuerna 

genomfördes. Vetenskapsrådet (2002) har utformat fyra forskningskrav som har syfte 

att skydda de intervjuade föräldrarna som medverkat i intervjuerna. Det första kravet är 

informationskravet och det innebar att delge föräldrarna information om vad studien har 

för syfte. Andra kravet är samtyckeskravet och innefattade att ta hänsyn till de 

medverkandes rättigheter samt att de när som helst har rätt att avsluta sin medverkan 

utan att behöva förklara varför. Tredje kravet är konfidentialitetskravet och innebar att 

inte delge föräldrarnas identitet och att ingen annan än vi kommer att ha tillgång till 

materialet. Sista kravet är nyttjandekravet och innefattade att informationen som 

uppkommer endast får nyttjas till vår forskning. 

 

5.6 Reliabilitet och validitet 

Validitet och reliabilitet är begrepp som förklaras av Patel och Davidsson (2011) enligt 

följande; begreppet validitet innebär att vi som forskare verkligen undersöker det vi 

forskar om. Reliabilitet betyder att forskningen utförs på ett tillförlitligt tillvägagångsätt 

(a.a.). I vår studie ökades validiteten genom att vi alltid var två vid alla intervjuer. Vid 

samtliga intervjuer har en av oss fört intervjun medan den andra skrivit anteckningar 

samt att vi efter genomförandet av intervjuerna alltid diskuterat och transkriberat 

intervjuerna tillsammans. Reliabiliteten i vår studie blev tillförlitlig genom att vi använt 

oss av undersökningsinstrumentet intervjuguide. Intervjuguide innebär att vi förbestämt 
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våra intervjufrågor som vi ställde till samtliga intervjuade föräldrar. Ytterligare 

tillförlitligheter i vår studie var att vi intervjuat föräldrar med olika ursprung samt att 

föräldrarna numera var bosatta i olika kommuner. 

 

5.7 Metodkritik 

Det kan finnas en liten risk för att föräldrarna kan ha uppfattat att frågorna i intervjun 

handlade om deras barn istället för om föräldrarna själva. Trots att vi själva anser att vi 

har varit mycket tydliga med att fokusera på föräldrarnas uppfattningar i mötet med 

svenska förskolan. Vi har noterat att föräldrarna kan ha uppfattat att frågorna riktat sitt 

fokus till barnen istället för föräldrarna vilket inte var fallet. Vid våra interjuver 

upptäckte vi även att de medverkande föräldrarna inte alltid förstod våra frågor. 

Eftersom vi använde intevju som metod hade vi chans att förtydliga frågorna som de 

medverkande föräldrarna inte förstod, vilket vi inte hade kunnat göra om vi hade använt 

oss av enkät som metod. Eftersom enkät som metod riktar sig till en stor mängd 

deltagare hade en nackdel med enkät som metod i vår studie varit att komma i kontakt 

med tillräckligt många nyanlädna föräldrar som krävs för att uppnå ett trovärdigt 

resultat. Att komma i kontakt med många nyanlända föräldrar var något vi upplevde 

problematiskt då det inte är säkert att de bor kvar på samma ställe under en längre tid. 

En alternativ metod för vår studie hade kunnat varit observation. Vid användandet av 

observation som metod i vår studie hade det blivit våra uppfattningar som synliggjorts 

och inte vad de medverkande föräldrarna hade för uppfattningar om kommunikation och 

bemtötande. Observation som metod i vår studie hade inte fungerat då syftet var att få 

insyn om föräldrarnas uppfattningar om kommunikaton och bemötande och inte våra 

uppfattningar.  

 

På grund av att vi inte har haft någon tillgång till tolk har vi bara kunnat rikta oss till 

nyanlända föräldrar som antingen kunde kommunicera på engelska eller på svenska vid 

genomförandet av våra intervjuer. Om vi hade haft tillgång till tolk hade vi även kunnat 

intervjua nyanlända föräldrar som enbart talar sitt modersmål. Resultatet från nyanlända 

föräldrar som enbart talar sitt modersmål hade eventuelllt kunnat se annorlunda ut 

efterom dessa föräldrar inte har samma språkliga förutsättningar som nyanlända 

föräldrar som kan kommunicera på engelska kan ha. Tyvärr hade det blivit problem för 

oss att komma i kontakt med dessa föräldrar då det krävs tolk och att använda tolk i vår 

studie hade blivit kostsamt. 
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6 Resultat  
I resultatavsnittet presenteras en sammanställning av intervjuerna som genomförts och 

som ligger till grund för studien. Det empiriska materialet har kategoriserats och utifrån 

det har olika teman framkommit. Valda teman är följande; kommunikation på olika sätt, 

bemötandets A och O, tidstolkningar och tolk en möjlighet eller ett hinder? 

 

6.1 Kommunikation på olika sätt 

Flertalet av föräldrarna som intervjuats uppfattade att det förekommer mycket kontakt 

med pedagogerna på förskolan: 

 
Jaa finns mycket kontakt här i Sverige med lärare. Kanske.. varje vecka lärare skicka 

med papper vad dom göra (Pappa 1). 

 

Enigt föräldrarna har pedagogerna mycket kontakt med dem. Kontakten sker både 

muntligt vid vardagliga situationer som hämtning och lämning av barnen men också via 

traditionella veckobrev. 

 

Vid första mötet med förskolan förekom det ibland att pedagogerna använde sig av tolk 

för att kunna föra en kommunikation mellan pedagoger och föräldrarna:  

 
I Sverige de hade alltid tolk (Pappa 2). 

 

Först vi behövde tolk men nu inte behöver jag kan förstå alla vad de pratar om och 

säger till mig men prata det är svårt på mig prata (Pappa 3). 

 

Ibland dom ville ha på svenska och i början jag kunde inte svenska bara engelska och 

om dom inte kunde engelska dom beställde en tolk eller så (Pappa 5). 

 

Föräldrarna beskriver att det förekommer att pedagoger använder tolk vid första mötet 

med nyanlända föräldrar. Om föräldrarna däremot kan engelska och pedagogerna 

känner sig bekväma med att kommunicera på engelska föredrar föräldrarna som kan 

engelska att kommunicera på engelska istället för att använda tolk. Föräldrarna 

berättade att de uppfattade att det var lättare att förstå vad pedagogerna sa än att själva 

säga vad föräldrarna ville ha sagt. Det svåraste var enligt föräldrarna att hitta rätt ord vid 

rätt tillfälle och därför uppfattade föräldrarna att det var svårare att prata än att förstå. 

 

Föräldern beskriver att vid första mötet med förskolan berättar pedagogerna bland annat 

vad barnen gör på förskolan: 

 
Första vi göra när vi kom hit i början de göra de sätta upp ett möte och dom 

förklarade för oss vad barnen ska göra så. I den här situationen beställde de en tolk 

och annars vi behövde inte. Bara första gången. Men vi fortsatte inte med det för 

tolken var inte så bra. Han översatte fel eller inte samma sak så vi fortsatte på 

engelska (Pappa 5). 

 

Vid första mötet beskriver föräldern att pedagogern använder sig av tolk. Användandet 

av tolk skedde endast första gången. Föräldern och pedagogen fortsatte inte med att 

använda någon tolk efter första mötet. Då vissa tolkar översatte det föräldrarna och 

pedagogerna sa på ett felaktigt sätt vilket ledde till att föräldrarna föredrog att inte 

använda tolk utan valde att fortsätta kommunicera på engelska istället. 
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Utav föräldrarna som har medverkat i intervjuerna kunde flertalet engelska innan de 

anlände till Sverige. Föräldrarna ansåg att det var en fördel att kunna kommunicera på 

engelska i början: 

 
I början engelska ja första 2 eller 3 månader men sen vi kunde kommunicera på lätt 

svenska och det var bättre tror jag (Pappa 5). 

 

Ja på engelska just det funkade jätte bra förstod vad dom sa. Men jag byta snabbt och 

börja på svenska det är bättre måste stoppa engelska och börja på svenska jag känner 

det så bra för mig så och för min familj också, ja jättebra (Pappa 7). 
 

I början hade föräldrarna och pedagogerna engelska som gemensamt språk när de 

kommunicerade med varandra. Allt eftersom föräldrarna lärde sig svenska genom 

Svenska för invandrare (SFI) ville föräldrarna börja kommunicera mer och mer på 

svenska för att träna och förbättra det svenska språket. Flerparten av föräldrarna anser 

att det är av stor vikt att lära sig det svenska språket så fort som möjligt. 

En förälder berättade att det på barnets förskola fanns en pedagog som kunde prata 

arabiska: 

 
Finns en dagis språk arabiska. Alltid hjälper min flicka (Pappa 1). 

 

Föräldern och barnet upplevde en trygghet i att det fanns en arabisktalande pedagog på 

förskolan när deras barn började där. Pedagogen fanns till hand för både barnet, 

föräldern och övrig personal, pedagogen skötte kommunikationen så att missförstånd i 

kommunikationen kunde minimeras. 

 

Flerparten av föräldrarna ansåg att pedagogerna gjorde vad pedagogerna kunde för att 

barnen skulle trivas på förskolan: 

 
Det var en bra kommunikation med den läraren. De gjorde sitt bästa för barnen för att 

få dem att trivas och ha roligt i skola och inte vara rädda för språket eller andra barn 

(Pappa 4). 

 

Enligt föräldrarna hade pedagogerna en bra kommunikation med hela familjen. 

Pedagogerna förde en bra kommunikation med både föräldrar och barn vilket hjälpte 

barnen att trivas på förskolan. Om det fanns oklarheter från föräldrarnas sida vågade 

föräldern fråga: 

 
Om jag inte förstår så frågar jag (Mamma 2). 

 

En förälder uppfattade att om hon inte förstod vad pedagogerna menade eller sa så 

vågade hon ifrågasätta så att det inte blev några missförstånd. 

 

6.1.1 Sammanfattning  

I ovanstående resultat synliggörs att föräldrarna uppfattade att pedagogerna på förskolan 

har mycket kontakt med föräldrarna. Kontakten sker både muntligt i vardagliga 

situationer samt i skriftliga så som exempelvis vecko- eller månadsbrev. I resultatet 

framkom det även att kommunikationen mellan föräldrar och pedagoger till en början 

genomfördes med tolk. Efter hand övergick kommunikationen först till engelska och 

sedan relativt fort till svenska. Föräldrarna uppfattade att pedagogerna var 

tillmötesgående och duktiga på att föra kommunikationen på engelska innan föräldern 

kunde tillräckligt bra svenska. Föräldrarna berättade att det vid användandet av tolk ofta 
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blev feltolkningar och därför föredrog föräldrarna istället att kommunicera först på 

engelska och sedan på svenska.  

 

6.2 Bemötandets A och O 

Nedan beskriver föräldrarna hur de uppfattade att pedagogerna på förskolorna tog emot 

dem: 

 
Ja ja. De snälla hjälpa oss (Pappa 7). 

 

Lärarna är passionerade mot barnen. Så är det inte i andra länder (Mamma 1). 

 

Föräldrarnas uppfattning om bemötande är att pedagogerna på förskolorna alltid är 

snälla och hjälpsamma för att föräldrar och barn ska känna sig välkomna och trygga. En 

förälder uppfattar att pedagogerna i Sverige är passionerade mot barnen i förskolan till 

skillnad från hur pedagoger bemöter barnen och föräldrarna i andra länder. 

 

Föräldrarna uppfattar bemötandet av pedagogerna på förskolan oftast som positivt och 

inte negativt: 
 

Mm inget negativt alltid som är positiva så jag kan inte säga att dom gjorde något 

negativt. Här de var snälla och de är öppna människor så de kan acceptera alla 

(Pappa 5). 

 

De försökte, alltså den ena hon sa jag kan lite tyska så jag försöker mitt bästa sa hon, 

skratt (Mamma 2). 

 

Pedagogerna visar ett öppet förhållningsätt i kontakten med föräldrarna genom att 

pedagogerna är positiva och inte negativa. Föräldrarna uppfattar pedagogerna som 

snälla och hjälpsamma och föräldrarna känner sig accepterade som de är. En förälder 

nämner att pedagogerna på förskolan alltid försöker göra så gott de kan i bemötandet av 

de nyanlända föräldrarna. Exempelvis försökte pedagogerna att tala föräldrarnas språk 

om de kunde. Pedagogerna gjorde de bästa de kunde. 

 

Flertalet föräldrar uttrycker hur förskolan bemöter föräldrarna: 

 
Ja naturligtvis. I början var jag med mitt barn mycket i förskolan. Efter 2 månader sa 

läraren att vi kunde lämna barnen där  (Mamma 1). 

 

Ne, jag tror dom var snälla och dom vill hjälpa oss, hjälpa oss och säga vad dom vill 

och vad vi vill och komma överens men dom var jättesnälla (Pappa 5). 

 

Det var den bästa personal som jag sett (skratt). Alla var så trevliga och man kände 

sig jämt välkommen man kände sig hemma och barnen trivs jättebra, barnet trivs 

jättebra (skratt). Jag tycker om det (skratt) (Mamma 2). 

 

Pedagogerna såg till att föräldrar och barn kände sig trygga i verksamheten genom att 

först låta föräldrarna vara med barnen i förskolan. När pedagogen kände att det funkade 

bra kunde pedagogen säga till föräldern att barnet var redo att lämnas själv. 

Pedagogerna hjälpte föräldrarna genom att tala om vad pedagogen förväntade sig av 

föräldrarna och vad föräldrarna kunde förvänta sig av pedagogerna och komma överens 

så att det passade alla parter. Det framkom att några av föräldrarna uppfattade att 
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pedagogerna i vissa situationer var otydliga med att förklara saker för föräldrarna som 

var självklara för pedagogerna men inte för föräldrarna: 

 
Jag tycker att här i Sverige de mesta borde man veta men det är inte alltid lika klart 

vad man ska veta. Till exempel mötet är i skolan, ja men hur kommer man till skolan 

det är den lilla dörren bakom men de vet inte jag för jag är ny (Pappa 6). 

 

Dom är jättesnälla och också planera bra men måste när det kommer nya personer 

måste kolla vad hon göra eller vad hon läsa först och sen måste inte alla människor 

tillsammans.//… de prata arabiska och dom är muslim och dom tycka om inte kristna 

(Pappa 7). 

 

Föräldern kände sig ibland osäker eftersom pedagogerna varit otydliga med att 

exempelvis tala om vart föräldern skulle gå. Föräldern ansåg att det förekom att 

människor i Sverige tar för givet vad man ska förstå och inte. För pedagoger i förskolan 

kan det vara självklart hur man exempelvis utför saker eller vilken dörr man ska ta för 

att komma rätt men det är inte lika självklart för någon som är ny. En förälder 

uppfattade även en otrygghet när hans barn är tillsammans med alla barn i förskolan. 

Föräldern ville att pedagogerna på förskolan skulle tagit reda på mer information om 

barnet och helst inte placerat alla barn tillsammans i förskolan. 

 

En förälder som har haft sitt barn på olika förskolor i Sverige uppfattade att 

pedagogerna handlade på olika sätt vid bemötandet på de olika förskolorna: 

 
Det var bra. Läraren på det första stället var mycket social. Hon gav oss ett program 

så vi visste vad barnen gjorde. På andra stället var det inte så. De hade inte tid att 

förklara för oss föräldrar men här är det också bra och talar om vad de gör och vad 

som händer (Mamma 1). 

 

Föräldern nämnde att pedagogen på den första förskolan bemötte henne trevligt och 

talade om för föräldern med ett program vad barnen gjorde när barnen var på förskolan. 

På den andra förskolan berättade föräldern att det var sämre och pedagogerna på den 

förskolan hade inte tid att tala med föräldern om exempelvis vad pedagogerna gjorde 

med barnen. På det nuvarande stället var det också bra och pedagogerna talade om för 

föräldern vad barnen arbetade med. 

 

6.2.1 Sammanfattning 

I resultatet ovan beskrivs hur föräldrarna uppfattar bemötandet av pedagogerna på 

förskolan. Föräldrarna blev mottagna av pedagogerna på ett trevligt och bra sätt. 

Föräldrarna uppfattade pedagogerna som hjälpsamma och snälla samt att pedagogerna 

tillät att människor är olika. Föräldrarna beskrev att pedagogerna tillät föräldrarna att 

medverka i verksamheten under några månader i början. Pedagogerna var flexibla då en 

svensk förskola vanligtvis har utformat hur en inskolningsperiod ska se ut. En förälder 

uppfattade att pedagoger i svenska förskolor tog för givet vad den nyanlände föräldern 

borde vetat.  

 

6.3 Tidstolkningar 

Ett fåtal föräldrar berättade att de uppfattade att pedagogerna anser att tiden är 

betydelsefull: 

 
En gång hämtade jag inte mitt barn i tid, då pratade hon med mig och var nervös efter 

det frågade hon varför jag inte kom i tid jag pratade med henne och sa att jag inte ville 
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hämta mitt barn varje gång. Efter det började jag hämta henne och det blev bra. //… I 

Syrien hämtade min mamma mitt barn men eftersom jag är ensam här måste jag göra 

det själv. Men jag gör allt jag kan för att komma i tid. I Sverige respektera ni tiden 

alltid. (Mamma 1). 

 

Föräldrarna och pedagogerna har olika syn på tid. En förälder hämtade inte sitt barn i tid 

när förskolan slutade, eftersom hon inte ville hämta sitt barn varje dag och i landet där 

förälderna kommer ifrån hade föräldern hjälp av sin mamma med hämtning och lämning 

av sitt barn. Föräldern och pedagogen hade en diskussion om det och i diskussion 

framkom det att förälder inte själv ville lämna och hämta barnet varje gång. Hon ansåg 

att barnet antingen kunde gå till och från förskolan själv eller följa med någon av de 

andra föräldrarna som lämnade eller hämtade sina barn. Efter diskussionen med 

pedagogen försökte föräldern hämta och lämna barnet i tid. 
 

En annan lösning med hämtning och lämning av barnen som framkom var: 

 

I förskolan försökte läraren komma till förläggningen och hämta barnen för att de inte 

skulle bli sena och lämnade dem när det var slut här igen (Pappa 4). 

 

En annan förälder berättade att pedagogen tog initiativet att hämtade och lämnade 

barnen där familjerna bodde för att föräldrarna inte skulle komma och lämna eller hämta 

barnen för sent. 

 

6.3.1 Sammanfattning 

Resultatet visar också att tid har olika betydelse i olika kulturer. För föräldrar som 

kommer som ensamma föräldrar med barn kan det vara svårare att hämta och lämna 

sina barn i tid eftersom de är sjäkva och inte har någon hjälp. En förälder beskrev att 

pedagogen löste tidsproblemet genom att hämta och lämna barnen där familjerna bodde 

istället för att föräldrarna skulle lämna och hämta barnen.  

 

6.4 Tolk en möjlighet eller ett hinder? 

Nästan hälften av föräldrarna som intervjuats har berättat att de haft problem när 

föräldrarna har använt sig utav tolk:  

 
I början fick vi hjälpa till att översätta från engelska till arabiska tills barnen själva 

började förstå svenska (Pappa 4). 

 

För mig men kanske inte för alla. För mig alltid jag säger om de kan engelska är 

bättre. Inte alla tolkar kunde bra svenska tror jag. Ibland de översatte fel, inte samma 

sak eller det jag menade så de säger inte vad jag menar eller exakt vad jag menar jag 

säger nej nej (Pappa 5). 

 

Jaa alltid för att jag pratar engelska bra. Alla lärarna på alla ställena har varit bra på 

att prata med mig. Men de som bara pratar arabiska har det svårare (Mamma 1). 

 

När föräldrarna kom till Sverige fick föräldrarna själva agera tolkar åt sina barn. 

Föräldrarna översatte det som pedagogerna sa på engelska till arabiska så att barnen 

skulle kunna förstå vad pedagogerna sa. Flertalet av föräldrarna som intervjuats anser 

att tolkarna inte tolkade det föräldrarna sa på rätt sätt. Därför ville föräldrarna hellre föra 

kommunikationen på engelska. Det handlar om föräldrar som kunde engelska vid 

ankomsten till Sverige. För föräldrarna som däremot inte kunde någon engelska kunde 

tolk vara bra. Flertalet av föräldrarna ansåg att de klarade sig bra med engelska i de 
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flesta fallen. En fåtal föräldrar ansåg däremot att tolk var att föredrar vi vissa tilfalläen 

som exempelvis när föräldrar behövde kommunicera med sjukvården eller liknande: 

 
Jag behöver bara tolk om jag ska gå till sjukhuset eller till vårdcentral behöver tolk det 

är svårt (Pappa 3). 

 

Ja ibland. Vissa situationer (Pappa 4). 

 

En förälder ansåg att det är svårt att förstå sjukvårdens termer och därför föredrog han 

att använda sig av tolk vid den här sortens möten. När föräldern skulle kommunicera 

med andra människor i Sverige exempelvis pedagoger klarade han sig utan tolk. En 

annan förälder har aldrig använt sig av tolk men ansog att det kunde ha underlättat att 

använda sig av tolk i vissa situationer.  

 

6.4.1 Sammanfattning 

Resultatet visar att flerparten av föräldrarna har haft tolk vid första mötet med förskolan. 

Föräldrarna uppfattade i flera fall att tolkarna tolkade det som sades felaktigt. Flerparten 

av föräldrarna ansåg därför att de hellre använde sig av engelska vid kommunikation 

med pedagoger på förskolan. Användandet av tolk har uppfattats fungera bra av ett fåtal 

föräldrar i vissa situationer, exempelvis vid kontakt med exempelvis sjukvård där 

kommunikationen kan vara svår på grund av användandet av svåra termer och begrepp. 
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7 Diskussion 
I följande kapitel utifrån studiens syfte, bakgrund och teori diskuteras resultatet som 

kommit fram under följande rubriker; kommunikation på olika sätt, bemötandets A och 

O, tidstolkningar och tolk en möjlighet eller ett hinder?. Studiens syfte är att ur ett 

interkulturellt perspektiv få insyn och kunskap om hur föräldrarna till barn som kommer 

som nyanlända till Sverige uppfattar mötet med våra svenska förskolor. Avslutningsvis 

presenteras förslag till fortsatt forskning. 

 

7.1 Kommunikation på olika sätt 
I resultatet framkom det att samtliga medverkande nyanlända föräldrar uppfattar att 

pedagogerna de kommit i kontakt med på förskolorna under sin tid i Sverige är bra på 

att ha mycket kontakt med dem. Denna kontakten har skett på olika sätt, genom till 

exempel samtal och brev. Samtalen mellan de ovan nämnda föräldrarna och 

pedagogerna de kommit i kontakt med har ibland skett med hjälp av tolk eller att 

pedagogerna själva talat med föräldrarna på både engelska och svenska. I resultatet har 

det inte framkommit hur breven till föräldrarna skrivs. Det språk breven skrivs på 

kan vara avgörande för hur mycket föräldrarna förstår av brevens innehåll. Enligt Enö 

(2013) kan pedagogernas användning av svåra ord i kommunikationen med nyanlända 

föräldrar ses som ett sätt att utöva makt. Om pedagogen använder sig av sin 

maktposition kan nyanlända föräldrars förtroende försämras (a.a.). Pedagoger kan 

undvika denna situation genom att exempelvis skriva breven på svenska och engelska 

samt även på föräldrarnas modersmål om det finns möjlighet till det. Om pedagoger i 

förskolan försöker skriva breven så de nyanlända föräldrarna kan läsa breven kan deras 

maktpositon minskas samt att pedagogerna försöker utgå från ett interkuluturellt 

förhållningssätt. Enligt Skans (2011) kan ett interkulturellt förhållningssätt hjälpa 

pedagogerna att åstakomma bra kommunikation med nyanlända föräldrar. 

Elmeroth och Häge (2009) beskriver vikten av att nyanlända människor behöver få 

information om hur saker fungerar i samhället (a.a.). I enlighet med dessa författare är 

det betydelsefullt att pedagoger tänker på hur de kan utforma breven och vilket språk de 

använder för att kommunicera med nyanlända föräldrarna. Att som pedagog vara öppen 

i kommunikationen med nyanlända föräldrar anser Eberly et al. (2007) är en 

förutsättning för att relationerna mellan pedagoger och föräldrar ska bli bra. 

Pedagogernas sätt att kommunicera med föräldrarna avgör hur bra förståelsen blir 

(a.a.). Då de i studien medverkande nyanlända föräldrarna uppger att kontakt med 

förskolan skett på olika sätt, synliggörs det i resultatet att pedagogerna på förskolorna 

varit flexibla i sin kommunikation med de medverkande föräldrarna. Mångsidighet i 

kommunikation nämner Skolverket (2010) att pedagoger bör ha för att kunna skapa 

trygghet tillsammans med föräldrarna (a.a.). Eberly et al. (2007) anser att pedagoger ska 

vara lyhörda för åsikter som föräldrar med annan etnicitet har för att åstadkomma bra 

relationer. Det kan göras genom att pedagogerna exempelvis visar tillit, öppenhet, icke 

dömande och utbyter kulturella värderingar. Det finns därmed många betydelsefulla 

aspekter som pedagoger kan ha i åtanke för att kunna skapa goda förutsättningar för 

kommunikation med föräldrar med annan etnicitet (a.a.). Vidare pekar resultatet på, att 

trots att de medverkande nyanlända föräldrarna inte uppfattar några problem med 

kommunikationen kan det ändå finnas nyanlända föräldrar och eventuellt pedagoger 

som upplever språkliga svårigheter i mötet med varandra. Svårigheterna kan vara att 

samtala om vad barnen har varit med om på förskolan för såväl föräldrarna som 

pedagogerna. Båda parterna kan uppleva begränsningar då exempelvis det språkliga 

kanske inte är gemensamt och det kan även finnas känslor av maktlöshet. Barn kan 

under en dag på förskolan vara med om många händelser och upplevelser, såväl bra som 
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dåliga. Att som förälder inte kunna ifrågasätta vad barnen exempelvis berättar om 

hemma kan kännas både frustrerande och otryggt för föräldrarna. För att skapa goda 

förutsättningar är det av stor betydelse att pedagogerna som Skolverket (2013) menar 

utgå från ett interkulturellt förhållningsätt. När pedagogerna försöker förstå föräldrarnas 

kultur och när pedagogerna har ett proffesionellt arbetssätt kan god samverkan istället 

för svårigheter skapas (a.a.). Problem som kan uppstå om pedagogerna inte försöker 

förstå föräldrarnas kultur och inte har ett professionellt arbetsätt är att en god samverkan 

och trygghet för föräldrar och barn kan utebli. 

 

En av de medverkande föräldrarna i resultatet  nämnde att om föräldern inte förstod vad 

pedagogerna sa eller menade så frågade föräldern vad pedagogen menade med det som 

pedagogerna sa. Men utgångspunkkt från vad den medverkande föräldern nämnde i 

resultatet uppkommer nya frågor som handlar om hur många av de nyanlända 

föräldrarna som vågar eller kan på grund av begränsningar i språket ställa frågor om 

föräldrarna inte förstår. Enligt Enö (2013) kan det förekomma hinder i 

kommunikationen mellan nyanlända föräldrar och pedagoger (a.a.). Hinder i 

kommunikationen kan göra att nyanlända föräldrar inte vågar eller har möjlighet på 

grund av exempelvis språket att kunna ställa frågor, om de nyanlända föräldrana inte 

förstår vad pedagogerna menar. Pedagogerna som kommuicerat med den medverkande 

förälderna i resultatet kan som Lahdenperä (2004) och Skans (2011) nämner dock ha 

utgått från ett interkulturellt förhållningssätt och även visat som även Alfakir (2004) 

nämner förståelse och intresse för den medverkande föräldern (a.a.). Det kan har lett till 

att den medverkande förälderna vågade eller kunde ställa frågor om föräldern inte 

förstod. 

 

I resultatet synliggörs det att under första mötet med förskolan nämner de medverkande 

nyanlända föräldrarna att för att kunna kommunicera har pedagoger på flera av 

förskolorna använt sig av tolk. Att erbjuda tolk vid första kontakten med nyanlända 

föräldrar menar Alfakir (2004) är betydelsefullt för att få föräldrarna delaktiga samt att 

föräldrarna med hjälp av tolken får bättre förutsättningar att kommunicera med 

pedagogerna (a.a.). Det framkom även i resultatet att de nyanlända föräldrarna uppfattar 

att det är lättare att förstå vad pedagogerna säger på ett främmande språk än vad det är 

för nyanlända föräldrarna att tala ett främmande språk. Med utgångspunkt i resultatet 

växer nya frågor fram som handlar om hur kommunikationen mellan pedagoger och 

nyanlända föräldrar såg ut innan föräldrarna hade tillräcklig förståelse och kunskap om 

det svenska språket. Resultatet visar att engelska kan vara ett väl fungerade gemensamt 

språk i början. Men kan det även fungera som Angel och Hjern (2004) talar för 

att pedagogerna använder sig av kroppsspråket samt gester och symboler i den första 

kommunikationen för att kunna förstå varandra (a.a). Om pedagoger och nyanlända 

föräldrar inte har ett gemensamt språk kan det leda till att betydelsefull information inte 

når fram vilket är av mycket stor vikt. I möten mellan kulturer kan det enligt Angel 

och Hjern (2004) finnas svårigheter. Uppkomna svårigheter i dessa möten kan 

förhindras genom att pedagogerna visar intresse och skapar bra förutsättningar.    

 

7.2 Bemötandets A och O   
I resultatet synliggörs det att flera av de medverkande nyanlända föräldrarna uppfattar 

att pedagogerna på förskolorna varit öppna, snälla, positiva och hjälpsamma. Vid första 

mötet med nyanlända föräldrar beskriver Angel och Hjern (2004) och Herbert (2006) att 

det är betydelsefullt för pedagoger att skapa goda förutsättningar. Exempel på goda 

förutsättningar kan vara att pedagoger visar intresse och nyfikenhet för nyanlända 

föräldrars bakgrund. I resultatet framgår likheter med det författarna ovan nämner om 
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vikten av att som pedagog kunna skapa goda förutsättningar för nyanlända föräldrar och 

deras barn på förskolan (a.a.). Genom att pedagogerna arbetar på det sättet som de 

medverkande föräldrarna beskriver, så lyckas de få ett bra samarbete med föräldrarna, 

vilket är av mycket stor vikt enligt författarna (Alfakir, 2004; Eberly et al. (2007); 

Lahdenperä, 2004 & Lunneblad, 2013). En bra samverkan mellan föräldrar och 

pedagoger är betydelsefull då den enligt Lunneblad (2013) oftast är en väg för 

nyanlända föräldrar in i det svenska samhället och därför är samverkan med 

föräldrarna betydelsefullt (a.a.).  

 

I resultatet framgår det att de medverkande föräldrarna uppfattar att pedagogerna inte 

gör någon skillnad på föräldrar utan pedagogerna accepterar föräldrarna som de är. Att 

kunna se likheter och olikheter hos varandra menar Lorentz och Bergstedt (2006) är att 

utgå från ett interkulturellt perspektiv. Genom ett interkulturellt perspektiv kan 

pedagoger på ett värdefullt sätt få kännedom om andra människor och deras kulturer 

(a.a.). Pedagogerna på förskolorna har i sitt bemötande med de medverkande föräldrarna 

visat att de som Eberly et al. (2007) och Enö (2013) nämner kan agera på ett respektfullt 

och professionellt sätt när det avser att skapa bra relationer med föräldrarna. När 

pedagogerna i mötena med nyanlända föräldrar kan visa förståelse, intresse och 

nyfikenhet skapas det enligt Alfakir (2004) en bra samverkan mellan föräldrarna och 

pedagogerna på förskolorna (a.a.). Även Skans (2011) och Lahdenperä (2004) nämner 

att det är av stor vikt att pedagogerna i sitt arbete försöker att utgå från ett interkulturellt 

förhållningssätt i arbetet med föräldrar med andra kulturer. Genom att pedagogerna 

utgår från ett interkulturellt förhållningssätt försöker de att få till en bra samverkan 

geonom att pedagogerna inkluderar både föräldrar och barn i förskolans verksamhet 

(a.a.). I resultatet från de medverkande föräldrarna kan exempelvis förståelse bli synligt 

när pedagogerna försökte tala föräldrarnas språk i mötet med föräldern. Genom att 

pedagogerna försökte talade föräldrarnas språk kan det som författarna (Angel 

och Hjern, 2004; Elmeroth och Häge, 2009; & Lunneblad, 2013) nämner fungera som 

en port in i samhället och ett stöd för föräldrarna. Med utgångspunkt i resultatet 

uppkommer nya frågor så som om, det kan räcka att pedagoger är trevliga för 

att nyanlända föräldrar ska känna sig trygga? Kan resultat synligöra att pedagogerna har 

visat föräldrarna trygghetet som Eberly et al. (2007) nämner genom öppet, icke 

dömande och tillit. Eller kan det vara så som Angel och Hjern (2004) 

menar att pedagogerna gjorde de medverkande föräldrarna delaktiga i förskola och 

genom delaktighet kan ha skapat trygghet.   

 

I resultatet framkom det även ett problem då en av de medverkande nyanlända 

föräldrarna uppfattade att pedagogerna i bemötandet kunde vara otydliga med att berätta 

för och visa föräldern vart föräldern exempelvis skulle gå in när föräldern kom till 

förskolan. Pedagogernas otydlighet kan ha varit oavsiktlig. Att den medverande 

förälderna upplevde att pedagogen var otydlig med att berätta vad den medverkande 

förälden kunde gå in på förskolan kan i likhet med det som Herlitz (2007) nämner bero 

på pedagogens sätt att samtala och att utstråla en otydlighet, oavsiktligt eller utan att 

vara medveten om det. Enligt Eberly et al. (2007) ska förskolan bidra med att bygga 

broar mellan kulturer på förskolan. Det kan vara så att pedagoger kan ha svårt att bygga 

broar om de inte är lyhörda för kulturer. I likhet med det författaren beskriver kan det ha 

varit så att pedagogen inte hade tillräcklig med vetskap om vad föräldern visste och kan 

därmed haft svårt att bygga en bro som kunde hjälpa föräldern. Kunskapen om 

interkulturell kommunikation anser Lahdenperä (2004) kan vara av mycket stor 

vikt exempelvis som i situationen ovan. Interkulturell kommunikation innebär 
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att pedagoger kan ha kunskap om hur de ska kommunicera vid möten med föräldrar 

med annan kulturbakgrund. 

 

7.3 Tidstolkningar   
Det framgår även i resultatet att kulturer ser på tid på olika sätt. Lunneblad (2013) 

nämner att i Sverige är tiden väldigt betydelsefull och det inte är tillåtet att exempelvis 

komma till skolan tio minuter efter det att skolan börjat (a.a.). Kultur innefattar enligt 

Thors Hugosson (2004) och Lorentz och Bergstedt (2006) olika betydelse för 

exempelvis vårt sätt att tänka om tid (a.a.). I resultatet framkom det att en pedagog tog 

initiativet att hämta och lämna de medverkande föräldrarnas barn på förläggningen där 

de bodde. Pedagogen hämtade och lämnade barnen för att hjälpa de medverkande 

föräldrarna med att komma med barnen i tid till förskolan. Pedagogens sätt att agera 

visar att pedagogen försöker utgå från ett interkulturellt förhållningssätt. Med 

utgångspunt från Lahdenperä (2004) och Skans (2011) är ett interkulturellt 

förhållningssätt något som alla pedagoger i förskolan bör utgå ifrån (a.a.). Det 

interkulturella förhållningssättet kan synliggöras eftersom pedagogen försöker 

tillmötesgå nyanlända föräldrar och barns kulturella bakgrunder. 

 

7.4 Tolk en möjlighet eller ett hinder?   
I resultatet har det framkommit att hälften av de medverkande nyanlända föräldrarna har 

upplevt problem vid användandet av tolk. Att det uppfattas problematiskt att använda 

tolk är något som Angel och Hjern (2004) nämner. Författarna beskriver även att det 

kan förekomma missförstånd vid användandet av tolk (a.a.).    

   

Resultat synliggör motsägelser om det som Alfakir (2004) hävdar om vikten av att 

nyanlända föräldrar lättare blir delaktiga i förskolans verksamhet om de kan använda 

sitt modersmål (a.a.) Nyanlända föräldrar kan använda sitt modersmål med hjälp av  

exempelvis tolk. Med utgångspunkt i resultatet växer nya frågor fram som handlar om 

hur bra icke fungerande tolksamtal mellan pedagoger och nyanlända föräldrar kan 

vara. Elmeroth och Häge (2009) lägger vikten på att människorna behöver få viktig 

information om hur samhället fungerar när de kommer till ett nytt land som de inte har 

någon kunskap om sedan tidigare (a.a.). En följd av icke fungerande tolksamtal kan 

istället för det som författaren nämner bli att nyanlända människor kanske inte får den 

information som de kan behöva. Frågorna växer fram med tanke på att icke fungerande 

tolksamtal kan vara som Elmeroth och Häge (2009) beskriver om att betydelsen att få 

viktig information om hur samhället fungerar när människor kommer till ett nytt land 

som människor inte har någon kunskap om går förlorad. En annan följd av att ha icke 

fungerande tolksamtal kan vara det som Alfakir (2004) menar om hur stor vikten av att 

självkänslan behöver byggas upp igen för att nyanlända föräldrarna lättare ska kunna gå 

vidare. Enligt Alfakir (2004) och Elmeroth och Häge (2009) är det betydelsefullt att 

pedagoger i förskolan hjälper nyanlända föräldrar att återfå sin självkänsla genom 

exempelvis att pedagogerna ser, tror och visar de nyanlända föräldrarna respekt (a.a.). 

En annan följd av problematiken med tolk kan vara att den kan leda till kulturtrötthet.  

Dåliga tolkerfarenheter kan bli en dålig start som kan bli svår för nyanlända föräldrar att 

hämta sig från. Herlitz (2007) beskriver att kulturtrötthet kan uppstå i kulturmöten där 

nyanlända föräldrarna känner sig exempelvis utanför. Kulturtröttheten kan även leda till 

att nyanlända föräldrarna drabbas av ångest om mötet uppfattas som förvirrande (a.a.). 

Viktig information måste kunna förmedlas på ett rätt sätt av pedagoger i förskolan. Det 

är en förutsättning för ömsesidig förståelse och för en god samverkan mellan nyanlända 

föräldrar och pedagoger i förskolan. I likhet med detta tar Lahdenperä (2004) och 
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Skolverket (2013) upp att samverkan med föräldrar genom att pedagogerna visar 

förståelse och nyfikenhet är en förutsättning för att pedagogerna ska kunna arbeta 

interkulturellt (a.a.). I resultatet framkom det även att somliga av de medverkande 

nyanlända föräldrarna inte alltid ville använda sig av tolk i vardagliga samtal med 

pedagogerna i förskolan. En orsak som samtliga av de ovan nämnda föräldrarna angav, 

var att de inte behövde eller ville använda sig av tolk. Eftersom att somliga av de 

medverkande föräldrarna kunde samtala med pedagogerna på engelska och ansåg att det 

språket och sättet att kommunicera på fungerade bättre. De medverkande föräldrarna 

angav även att pedagogerna på förskolorna var duktiga på engelska vilket gjorde att det 

var ett bra sätt att föra kommunikationen på.    

   

I resultatet beskriver en av de medverkande föräldrarna att han själv fick agera tolk till 

en början för att barnen på förskolan till en början skulle förstå pedagogerna. Det kan 

tolkas som att pedagogerna på den förskolan var nyfikna och tog vara på förälderns 

kunskaper vilket ledde till en bra samverkan med föräldern och som också förespråkas 

av författarna (Alfakir, 2004; Eberly et al. 2007; Lahdenperä, 2004 & Lunneblad, 

2013). Det kan ha varit så att pedagogerna på den förskola som den medverkande 

nyanlände föräldern kommit i kontakt med samverkade och kunde ta vara på förälderns 

förmåga att agera tolk eftersom föräldern var duktig på engelska. Därmed kunde han 

sätt att agera tolk fungera som en länk mellan pedagogerna och barnen. I det här 

samarbetet kunde förskolan få till en bra samverkan med familjen vilket är något som 

alla pedagoger enligt Skolverket (2010) alltid ska sträva efter.   

   

7.5 Pedagogiska implikationer 
Pedagoger och nyanlända föräldrar har vanligtvis inte samma kultur och språk. Det kan 

eventuellt leda till att det uppstår missförstånd i exempelvis kommunikationen. Om 

pedagoger försöker utgå från ett interkulturellt syn- och förhållningsätt kan eventuellt 

dessa missförstånd undvikas. Ett annat sätt skulle kunna vara att pedagogerna får 

möjlighet till kompetensutveckling inom att arbeta interkulturellt. Kompetensutveckling 

skulle kunna ge pedagogerna ökad kunskap och förståelse och på så vis kan 

pedagogerna bli bättre på att möta och få förståelse för nyanlända föräldrar. 

 

7.6 Förslag till fortsatt forskning   
Förskolans kommunikation och bemötande med nyanlända föräldrar är ett högaktuellt 

ämne i det svenska samhället. Med tanke på den stora flyktingströmmen till Sverige just 

nu kommer förskolor att komma i kontakt med nyanlända föräldrar. I en fortsatt 

forskning skulle vi vilja undersöka hur pedagoger i förskolan arbetar utifrån ett 

interkulturellt syn- och förhållningssätt. Hur arbetar pedagoger i förskolan 

interkulturellt? Vi anser att det skulle vara av mycket stor betydelse att få mer kunskap 

om hur pedagoger i förskolan arbetar interkulturellt.  
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Bilagor 

Bilaga A Presentationsbrev svenska 

 

Hej! 

Vi heter Carolina Eriksson och Josefine Olsson och är studenter som går sista terminen 

på Förskolläraraprogrammet på Linnéuniversitetet i Kalmar. Nu håller vi på att skriva 

vårt examensarbete och det handlar om hur mötet med den svenska förskolan upplevs 

när man kommer som nyanländ till Sverige. 

Vi skulle bli glada om du som förälder samtycker till att ställa upp i en intervju som kan 

besvara våra forskningsfrågor. Intervjuerna kommer att spelas in med ljudupptagare för 

att senare kunna överföra från tal till skrift. Vi kommer att utgå ifrån Vetenskapsrådets 

(2002) forskningsetniska principer. Det innebär att din medverkan i intervjuen är 

frivillig och du har närsomhelst rätt att avbryta medverkan utan motivering. 

Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att era identiteter 

inte kommer att kunna spåras i arbetet, att endast vi två kommer att lyssna på 

intervjuerna samt att det endast kommer att användas för denna studie.  

 

Tack för er medverkan! 

Carolina och Josefine 
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Bilaga B Intervjufrågor svenska 

 

Frågeformulär 
 

1. Från vilket land kommer ni? 

2. Hur länge har ni varit i Sverige? 

3. Hur kändes det att komma till Sverige? Skillnader/likheter? 

4. Har ni haft kontakt med förskola/skola i ert hemland? 

5. Hur kommunicerade lärarna med er på förskolan? 

6. Har du uppfattat något positivt respektive negativt i kommunikationen med lärarna på  

förskolan? Vad i så fall? 

7. Hur löstes eventuella problem i kommunikationen? 

8. Kunde kommunikationen mellan er och personalen sett annorlunda ut? 

9. Hur tog personalen emot er på förskolan? 

10. Har du uppfattat något positivt respektive negativt i bemötandet med personalen på  

förskolan? Vad i så fall? 

11. Hur löstes eventuella problem i bemötandet? 

12. Vad kunde personalen har gjort annorlunda i bemötandet med er? 

 

Tack för att ni tog er tid att besvara våra frågor! 
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Bilaga C Presentationsbrev engelska 

 

Hey! 

Our names are Carolina Eriksson and Josefine Olsson and we are students that 

completing the final session of preschool teacher program at Linnaeus University in 

Kalmar. Now we are writing our master thesis and it is about how you experience your 

meeting with Swedish preschools when you arrived as a newcomer to Sweden.  

 

We would be delighted if you as a parent agree to set up an interview and answer our 

research questions. The interviews will be recorded for later transfer from speech to 

writing. We will proceed from Vetenskapsrådet (2011) research of ethnic principles. 

This means that your participation in the interview is voluntary and you have the right at 

any time to discontinue participation without justification. The interview data will be 

treated confidentially, which means that your identity will not be able to be traced in the 

work, that only the two of us will listen to the interviews and that it only will be used 

for this study. 

 

Thanks for your participation 

Carolina and Josefine  
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Bilaga D Frågor engelska   

 

Questions 
 

1. What country are you from? 

2. How long have you been in Sweden? 

3. How did you feel when you came to Sweden? 

4. Have you had contact with preeschool/school in your home country? 

5. How did the teachers communicate with you in kindergarten/preeschool? 

6. Have you experience anything positive or negative in communicating with teachers at  

the preeschool? 

7. How was the communication problems solved? 

8. Could the communication between you and the teachers have been different? 

9. How did the teachers receive you in kindergarten/preeschool? 

10. Have you experience anything positive or negative in the meeting with the teachers 

at the preeschool? 

11. How were any problems with the way teacher met you solved? 

12. What could the teachers have done differently in the way they meet/treated you? 

 

 

Thank you for taking the time to answer our questions! 


