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”It’s not hopeless even if you don’t speak the same language!” 

- An interview study about preschool teachers´ communication and cooperation with 

newly arrived parents 

  



Abstrakt 
 

Studien syftar till att synliggöra förskollärares kunskaper och erfarenheter av kommunikation 

och samverkan med nyanlända föräldrar. Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa 

intervjuer samt ljudinspelning som stöd. Fyra utbildade förskollärare intervjuades utifrån tre 

teman: kommunikation, samverkan och inflytande/delaktighet. Det empiriska materialet 

bearbetades, tolkades och analyserades, utifrån tidigare forskning, samt ur ett interkulturellt-, 

sociokulturellt- och maktperspektiv. 

 

Resultatet visade att kommunikation är ett grundläggande verktyg i samverkan med nyanlända 

föräldrar. Utifrån intervjuerna synliggjordes flera former av kommunikation samt exempel på 

möjligheter respektive utmaningar som kan uppstå i samverkan med nyanlända föräldrar. I och 

med att flera former av kommunikation användes av förskollärarna kunde förståelsen 

möjliggöras mellan parterna även om första språket var olika. De slutsatser som dragits utifrån 

studien är att samverkan med nyanlända föräldrar kan ske på en mängd olika sätt, inte minst 

genom alternativa sätt att kommunicera – det är inte hopplöst trots att vi ej talar samma språk. 

Kommunikationen är en central del i mötet med nyanlända föräldrar för att skapa en likvärdig 

samverkan. Studien visar även hur betydelsefullt det är att en förskollärare kan inta ett 

interkulturellt förhållningssätt genom att visa på nyfikenhet, öppenhet och vilja lära sig mer om 

den andre. 

 

Nyckelord: Förskollärare, Interkulturalitet, Nyanlända, Samverkan 

 

  



Förord 
 

Tack till alla förskollärare som deltagit i vår studie. Ni har bidragit med många värdefulla och 

intressanta erfarenheter och kunskaper om samverkan med nyanlända föräldrar. Vi vill även 

tacka vår handledare Elisabeth Lundmark för hennes stöd, peppande ord och engagemang under 

hela processen. Till sist vill vi även tacka våra nära och kära som stöttat oss och stått ut med 

oss under denna hektiska period. 
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Inledning 
 

Intresset till denna studie kom under en föreläsning där vi fick bekanta oss med en förskola som 

riktade sig till nyanlända barn och familjer. Under föreläsningen fick vi förståelse för hur 

samverkan med nyanlända föräldrar kan vara en utmaning, då synsätt och förhållningssätt 

varierar på grund av olika kulturer. Lunneblad (2013) framhåller i sin studie att förskolan kan 

vara den första kontakten med det svenska samhället för nyanlända. I dagens mångkulturella 

förskola behövs det trygga förskollärare med kunskaper för att kunna möta alla föräldrar på ett 

bra sätt. Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning uppmärksammat att en del 

förskollärare visat en osäkerhet när det gäller samverkan med nyanlända föräldrar. Vi har även 

uppmärksammat att det finns en kunskapslucka när det gäller förskollärares kommunikation 

och samverkan med nyanlända föräldrar i förskolan. I Lunneblads (2013) studie framhålls 

bemötandet av nyanlända barn och föräldrar i förskolan, men däremot fyller den ej 

kunskapsluckan om vilka verktyg förskollärare kan använda i kommunikation och vilka 

strategier förskollärare använder i samverkan med nyanlända föräldrar. Lunneblads studie fyller 

inte heller kunskapsluckan om hur förskollärare beskriver möjligheter respektive utmaningar i 

samverkan med nyanlända föräldrar. I vårt kommande yrke som förskollärare kommer vi möta 

nyanlända föräldrar och med hjälp av denna studie vill vi öka vår kompetens gällande möten 

med och inkludera dessa föräldrar i verksamheten. I och med den ökade immigrationen till 

Sverige är samverkan med nyanlända föräldrar är ett aktuellt ämne. Förskolans läroplan, 

Lpfö98, (Skolverket, 2016) föreskriver att föräldrarna ska få möjlighet till inflytande och 

delaktighet i förskolans verksamhet. Föräldrar besitter språkliga och kulturella kunskaper vilka 

kan bidra till verksamheten, därför är det viktigt att inkludera dem i verksamheten. 

 

Tillsammans har vi bearbetat tidigare forskning samt de teorier som ligger till grund för vår 

studie. Genomförandet av datainsamlingen delades upp och vi ansvarade för två intervjuer var 

samt bearbetning och transkribering av det empiriska material vi samlat in. Därefter tolkade 

och analyserade vi det empiriska materialet tillsammans vilket ledde fram till studiens resultat 

och diskussion. 
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Syfte & forskningsfrågor 
 

Syftet med studien är att synliggöra och problematisera förskollärares kunskaper och 

erfarenheter av samverkan med nyanlända föräldrar utifrån ett interkulturellt perspektiv. 

 

 Vilka verktyg beskriver förskollärare att de använder i sin kommunikation med nyanlända 

föräldrar? 

 

 Vilka strategier använder förskollärare för att inkludera nyanlända föräldrar i verksamheten?  

 

 Vilka möjligheter respektive utmaningar beskriver förskollärare i samverkan med nyanlända 

föräldrar? 

 

Centrala begrepp 
 

Nyanlända 
I Migrationsverket (2014) beskrivs nyanlända personer som en individ, vilken är mottagen i en 

kommun och beviljats uppehållstillstånd för bosättning på grund av flyktingskäl. En person 

definieras som nyanländ under tiden som personen etableras i samhälls- och arbetslivet, vilket 

kan vara mellan två till tre år.  

 

Samverkan 
I studien används begreppet samverkan som ett samlingsnamn för samarbetet kring barnen 

genom exempelvis, det vardagliga samtalet, utvecklingssamtal samt inkludering av föräldrar i 

verksamheten. Förskolans läroplan, Lpfö98, (Skolverket, 2016) fastslår vikten av en samverkan 

med hemmet som är nära och förtroendefull, förskolan ska vara ett komplement till hemmet.  

 

Inkludering 
Inkludering i detta sammanhang handlar om hur förskollärare tar tillvara föräldrars erfarenheter, 

samt de kulturella och språkliga kunskaper de besitter, men även hur föräldrar ges möjlighet att 

vara med och påverka barnens utveckling och lärande i verksamheten. Björk-Åkesson (2014) 

beskriver inkludering som delaktighet i både social och fysisk bemärkelse. 

 

Interkulturalitet 
Benckert, Håland och Wallin (2008) definierar begreppet interkulturalitet som ett samspel 

mellan olika kulturer. Lahdenperä (2015) framhåller interkulturalitet som ett redskap för att 

motarbeta etniska fördomar, rasism samt diskriminering. 
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Bakgrund 
 

I detta kapitel presenteras Sveriges utveckling gällande mottagandet av nyanlända, olika former 

av kommunikation samt betydelsen av samverkan mellan hem och förskola. Slutligen 

presenteras de teoretiska perspektiv som används i studien: interkulturellt perspektiv, 

sociokulturellt perspektiv samt maktperspektiv. 

 

Mångkulturella Sverige 
 

År 2014 var Sverige det EU-land som gav flest personer asyl, räknat till befolkningsmängden, 

och detta antal har stigit till över en halv miljon under de senaste fyra åren. Sverige har alltid 

tagit emot stora mängder flyktingar (Lahdenperä, 2016). Mellan åren 2014 och 2015 ökade 

antalet asylsökande från 81 301 till 162 877, detta innebär alltså en ökning med 81 576 

asylsökande i Sverige. På Migrationsverket (2016) finns det upplysningar som visar att från 

januari till - augusti 2016 har det inkommit ansökningar om asyl för 7 981 barn.  

 

Lunneblad (2006) definierar begreppet mångfald med kultur, religion och språk. Regeringens 

proposition (1997/98:16) hävdar att mångfald även kan kopplas till livserfarenheter som landets 

invånare besitter.  I dagens mångkulturella Sverige är det, enligt Lahdenperä (2016), nödvändigt 

att förskollärare kan ta andras perspektiv och förstå andras kulturer. Det är även angeläget att 

kunna bryta invanda mönster och miljöer för att kunna öppna upp för andras tankar, idéer och 

perspektiv.  I förskolans läroplan, Lpfö98, (Skolverket, 2016) fastslås förskolans värdegrund 

och uppdrag, där vikten av att alla människors lika värde framhålls. Lunneblad (2006) 

framhåller betydelsen av att förskollärare har förståelse för att nyanlända föräldrars syn på 

uppfostran, religionstillhörighet samt relationen mellan man och kvinna kan skilja sig från 

värderingar som en svenskfödd kan ha. Alfakir (2010), Fredriksson (1995) och Lunneblad 

(2006) påtalar att när det råder olika normer och värderingar i barnets olika närmiljöer kan det 

uppstå en identitetskonflikt som kan orsaka förvirring och osäkerhet hos barnet. Författarna 

pekar på att det är betydelsefullt att barnens närmiljöer inte skiljer sig mycket från varandra och 

för att undvika detta krävs det att föräldrar och förskollärare har en nära kontakt med varandra. 

Forskning visar att förskollärare och föräldrar tillsammans kan komma överens om vem som 

ansvarar för vad i det gemensamma värdegrundsuppdraget (Alfakir, 2010; Fredriksson, 1995; 

Lunneblad, 2006). 

 

Kommunikation och samverkan mellan hem och förskola 
 

Språket har stor betydelse för samverkan, samtidigt framhåller Björk-Willén (2013) svårigheter 

med kommunikation när parterna har olika förstaspråk. Språk och samtal är den största 

utmaningen som förskollärare har för att kunna bemöta alla barn och föräldrar på ett likvärdigt 

sätt, poängterar Björk-Willén. Lahdenperä (2016) betonar betydelsen av att skapa en 

meningsfull kommunikation mellan skola och nyanlända familjer. Lahdenperä pekar på att 

användandet av tolk är ett sätt att kommunicera med nyanlända familjer, men författaren 

argumenterar även för att tolk inte är det enda sättet att kommunicera på. Det handlar om att 

hitta alternativa vägar för att möjliggöra en inkludering av alla föräldrar, i den utsträckning det 
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är möjligt. Lunneblad (2013) anser att det är förskollärarna som ska ha ansvaret för att det inte 

uppstår missförstånd, förskollärarna måste vara tydliga i sitt sätt att kommunicera med 

föräldrarna. Lunneblad lyfter fram att det är angeläget att förskollärare får kompetensutbildning 

och tillgång till de resurser som krävs, för att undvika språkliga missförstånd och därmed 

onödiga konflikter.  

 

Borgström (2004) framhåller att förutsättningen för en bra kommunikation, till stor del handlar 

om öppenhet för att se den andre. Enligt Nilsson och Waldemarson (2016) är ögonkontakt och 

ett leende är starten på en kommunikation. Människan använder sig av den verbala och icke-

verbala kommunikationen för att nå fram till den andre.  Nilsson och Waldemarson förklarar 

hur människor anpassar sitt sätt att tala, beroende på situationen de är i, samt vem som lyssnar. 

Som nyanländ i ett land kan kommunikationen ge upphov till olikartade problem då varje kultur 

har en egen kommunikationsstil. Författarna framhåller att vad som passar att säga vid olika 

tillfällen, vad som är ohövligt eller förolämpande varierar utifrån de regler som finns för 

kommunikation i olika kulturer. Dahlberg, Moss och Pence (2014) beskriver att 

kommunikationen är betydelsefull i varje möte med den andre, väl konsten att lyssna på, och ta 

del av den andres erfarenheter. 

 

I situationer där det är svårt att göra sig förstådd kan den icke-verbala kommunikationen 

komplettera, eller ersätta den verbala kommunikationen (Nilsson & Waldemarson, 2016). Icke-

verbal kommunikation handlar enligt Nilsson och Waldemarson om hur vi använder oss av 

gester för att förtydliga eller komplettera den verbala kommunikationen, det vi uttrycker med 

kroppen har stor inverkan på hur kommunikationen kommer fortlöpa. Även Borgström (2004) 

belyser vikten av att människor vet vad de uttrycker med kroppen, eftersom kroppsspråket är 

något som kan skilja sig i olika kulturer. Avstånd och personligt utrymme beskrivs också som 

en del i den icke-verbala kommunikationen. Relationen till avstånd och personligt utrymme 

varierar beroende på kultur. I vissa kulturer är det vanligt att stå nära varandra när det sker en 

kommunikation, medan i andra kulturer kan det kännas påträngande att stå för nära varandra 

(Borgström, 2004; Nilsson & Waldemarson, 2016). Icke-verbal kommunikation kan även 

genomföras med hjälp av föremål, bilder och symboler (Heister Trygg, 2012).  

 

I förskolans läroplan, Lpfö98, (Skolverket, 2016) fastslås det att arbetet i förskolan ska ske i ett 

nära och förtroendefullt samarbete med hemmet, samt att föräldrarna ska ges möjligheter till 

delaktighet och inflytande i verksamheten. Föräldrars inflytande i verksamheten främjar enligt 

Skolverket (2015) barns lärande och utveckling, samt bidrar till att barnen ska lyckas och bli 

engagerade. Det är därmed centralt att verksamheten öppet välkomnar samarbete med föräldrar.  

Förskollärarna ska ha en kontinuerlig dialog med föräldrarna om barnens välbefinnande, 

lärande och utveckling. Barnens välbefinnande och utveckling är förskollärarna och 

föräldrarnas gemensamma ansvar (Alfakir, 2010; Sandberg & Vuorinen, 2008).  

 

Bouakaz (2016) framhåller att relationen mellan förskollärare och nyanlända föräldrar kan 

förklaras som en kamp om att skydda barnet, utifrån olika synsätt på exempelvis normer, 

värderingar samt religion. Enligt Skans (2011) handlar samverkan mellan förskolan och 

föräldrar snarare om att barnen ska kunna känna trygghet, men även att föräldrarna ska få 
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förståelse för hur förskolans pedagogiska verksamhet fungerar. Det är därmed centralt att 

informera föräldrarna om verksamhetens mål och innehåll på ett tydligt sätt (Sandberg & 

Vuorinen, 2007). Samverkan med nyanlända föräldrar beskrivs som en utmaning, vilket kan 

bero på att det är svårare för nyanlända att fråga om saker, när de ibland inte vet hur de ska 

uttrycka sig, och kanske skäms över att det kan bli fel, samt att de inte vågar berätta när de inte 

förstår (Alfakir, 2010; Flising, Fredriksson & Lund, 1996). Angel och Hjern (2004) beskriver 

betydelsen av att förskolläraren är den aktiva uppsökaren i kontakten med den nyanlända 

familjen. Flising et al. (1996) poängterar att om nyanlända märker att förskolläraren inte förstår 

dem eller tar dem på allvar kan det skapas en frustration och misstro hos föräldrarna, vilket kan 

leda till missförstånd och i värsta fall till en konflikt. Alfakir (2010) uttrycker att det finns en 

rädsla hos förskollärarna över att inte komma överens med föräldrarna, samt att en del föräldrar 

inte vill att barnen ska få en värdegrund som skiljer sig från deras egen. Förskolläraren måste 

därmed, enligt Alfakir, vara medveten om sin egen kulturella bakgrund och vara öppen för 

andras kulturer och livserfarenheter. 

 

Till skillnad från Nilsson (2008a) som hävdar att nyanlända föräldrar inte vill lägga sig i och 

kritisera lärarens undervisning framhåller Flising et al. (1996) att nyanlända föräldrar ställer 

krav på skolan. Till exempel vill föräldrarna att deras kultur och religion ska respekteras av 

verksamheten. Lunneblad (2009) betonar att det finns utmaningar med att möjliggöra att alla 

barn ska få känna tillhörighet med sin egen kultur, men också skapa förståelse och respekt för 

andra kulturer. I förskolans läroplan, Lpfö 98, (Skolverket, 2016) framhålls dock att barnen i 

förskolans verksamhet ska få utveckla sitt eget kulturskapande. Därmed är en positiv samverkan 

med föräldrarna betydelsefull för att kunna få inblick i olika kulturer, värden och traditioner. 

Förskollärare måste enligt Angel och Hjern (2004), ständigt påminna sig om att samverkan med 

nyanlända föräldrar ska ske inom ramen för verksamheten, samt med fokus på barnens 

utveckling och lärande. Författarna beskriver att det är lätt att ta sig vatten över huvudet och 

försöka hjälpa nyanlända med allt. Förskolläraren måste komma ihåg sitt uppdrag, men kan 

givetvis vid behov erbjuda sin hjälp att kontakta eller hänvisa till andra som kan hjälpa 

föräldrarna, framhåller Angel och Hjern.  

 

Maktaspekter 
 

Elmerot (2008) framhåller att språk är makt, den som har kunskaper i språket kan påverka 

omgivningen samt att lärare har makten över språket i skolan och förskolan. Björk-Willén 

(2013) framställer språket som en maktfaktor i samtal mellan människor som har olika 

förstaspråk, exempelvis mellan en förskollärare som har svenska som förstaspråk och föräldrar 

som inte har svenska som förstaspråk. Enö (2013) betonar vikten av förtroendet och att 

förskollärare använder ett enkelt språk i samtal med föräldrar, därför att ett komplicerat språk 

kan förstöra relationen mellan parterna. Enö lyfter i sin studie förskollärares oro över att framstå 

som experter i sitt bemötande av föräldrar. Förskollärare i Enös studie menar att risken att 

förminska föräldrarna kan undvikas om förskollärarna inte försöker framstå som experter 

(ibid.). Enö beskriver hur förskollärare väljer att använda sig av enklare begrepp kopplat till 

yrket, i samtalen med föräldrarna, för att det inte ska ske missförstånd och för att relationen inte 
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ska bli negativt påverkad. Samtidigt påtalas risken för att användandet av enkla begrepp kan 

uppfattas som dömande av människors språkliga kapacitet (ibid.).  

 

Jensen (1997) anser att den som är mest kunskapsrik ska vägleda den som är mindre 

kunskapsrik i den situationen de befinner sig i. Juul och Jensen (2003) skriver om interaktion 

mellan vuxna människor och framhåller betydelsen av att den som har makten i denna 

interaktion har ansvar för både kvalitén och konsekvenserna. Alexandersson (2005) betonar 

betydelsen av att maktpersonen tar ansvar för de beslut som tas, samt att makt handlar om 

kunskapsutbyte och socialt utbyte mellan de medverkande. Elmeroth (2008) och Dahlberg, 

Moss och Pence (2014) påtalar att genom kategorisering av människor sker det en maktordning 

mellan människor vilket därmed skapar olikheter. Även Lunneblad (2009) påpekar att 

förskollärares kategorisering av människor bidrar till att skapa likheter och skillnader.  Enligt 

Elmeroth (2008) kan kategorisering anses vara socialt konstruerad, vilket innebär att sätt som 

emigranter och immigranter kategoriseras beror på vilken omgivning de befinner sig i. I dagens 

samhälle beskrivs nyanlända som "de andra" (Elmeroth, 2008; Lunneblad, 2006). Kategorin 

"de andra" uppstod i och med att den etniska svensken ansåg att nyanlända avviker från den 

normala svenska etniciteten, de beskrivs som annorlunda. I samhället beskrivs de etniska 

svenska och nyanlända på olika sätt, enligt Elmeroth delas de upp som "vi-och-dem" vilket 

Lorentz (2016) hänvisar till kategorierna "svenskar" och "icke-svenskar". Även Lunneblad 

(2006) beskriver hur det svenska samhället alltid varit uppdelat utifrån människors olika 

tillgångar, utbildning, språk samt arbete, dessa uppdelningar av människorna i samhället har 

bidragit till skilda kulturella miljöer. Jonsdottir och Nyberg (2013) beskriver hur angelägen 

samverkan är, just för att minska på förskollärarens maktposition. Det är därför viktigt att tillåta 

och visa föräldrarna att deras delaktighet och inflytande har betydelse för barnens utveckling 

och lärande (ibid.).  
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Studiens teoretiska perspektiv  
 

Den här studien utgår från ett interkulturellt perspektiv som betonar öppenhet och tolerans, 

sociokulturellt perspektiv som har fokus på språk och kommunikation samt maktperspektiv där 

förskollärarens maktposition i förhållande till föräldrarna beskrivs. 

 

Interkulturellt perspektiv 
 

Borgström (2004) beskriver att det interkulturella perspektivet handlar om att integrera olika 

kulturer, länder och minoriteter samt att skapa samhörighet. Termen interkulturell kan ofta 

sammankopplas med begrepp som gränsöverskridande, ömsesidig respekt, tolerans och 

jämlikhet. Efter år 1980 har samtalet om interkulturalitet ökat i Sverige, enligt Borgström. 

Lahdenperä (2004b) framhåller att ämnet främst betraktats som en inriktning som behandlar 

problemet med att umgås över kulturgränser i samband med ökad invandring. Grunden i det 

interkulturella förhållningssättet beskriver Borgström (2004) som öppenhet och tolerans. Att 

vara öppen för den andre och se den andres perspektiv kan vara ett sätt att undvika missförstånd, 

samt ett sätt att förstå hur den andre förhåller sig till sin omvärld. Lorentz (2016) beskriver att 

när människan upptäcker likheter och olikheter med andra skapas möjligheter till att uppfatta 

varandra som likvärdiga. Borgström (2004) poängterar att det handlar om att känna sig själv 

och ha insikt om sig själv för att kunna förstå den andre. Det är i mötet med människor av annan 

kultur som människan kan börja fundera över sin egen identitet, människan behöver andra för 

att bli medveten om sig själv. Angel och Hjern (2004) framhäver att i mötet med drabbade 

människor kan de egna obearbetade känslorna väckas och därmed påverka kommunikationen 

med den nyanlända. Det är därför till stor fördel om ens egna svaga punkter är klargjorda, för 

att inte kommunikationen ska påverkas på ett negativt sätt, poängterar författarna. Lahdenperä 

(2004a) betonar hur betydelsefullt ett interkulturellt förhållningssätt är, där förskollärarna är 

öppna och beredda att lära sig av barnen och föräldrarna, om deras bakgrund, kultur och hur 

deras liv i Sverige ser ut. I Skolverkets allmänna råd (2016) belyses vikten av att förskollärarna 

ständigt ska sträva efter att utveckla ett förhållningssätt som präglas av nyfikenhet, öppenhet 

och en vilja att lära sig mer om den andre. Regeringens proposition (1997/98:16) framhåller att 

förskolan ska vara en trygg mötesplats för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. För att 

förskolan ska kunna upplevas som en trygg mötesplats krävs det en öppen attityd till 

mångfalden i samhället och människor livserfarenheter.  

 

För att kunna ta ett interkulturellt perspektiv krävs det en förståelse för hur fördomar, rasism, 

diskriminering och sociala ojämlikheter påverkar våra sociala relationer och kommunikationer 

(Lahdenperä, 2004b). Lunneblad (2013) hävdar att det kan finnas svårigheter för föräldrarna att 

anpassa sig till den svenska förskolans rutiner, eftersom olika kulturer kan innebära olika rutiner 

samt olika uppfattningar om gester och tid. Borgström (2004) betonar vikten av att veta vad vi 

uttrycker med gester och kroppsspråk, då olika kulturella tillhörigheter visar på skillnader. Stier 

och Sandström Kjellin (2009) hävdar att människor handskas med känslor på olika sätt i olika 

kulturer. Olika kulturella tillhörigheter använder sig av olika gester och kroppsspråk, mängden 

av användandet varierar. Stier och Sandström Kjellin (2009) förklarar hur ord och 

formuleringar är bärare av värderingar och innehåller känslomässiga laddningar. Valet av ord 
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människan väljer att uttrycka sig med kan väcka olika känslor. Ett exempel på detta kan vara 

att tala om invandrare istället för nysvensk. På samma sätt som gester och kroppsspråk varierar 

på detta vis varierar även relationen mellan människor och tiden, det kan handla om att tolka 

ett schema samt att komma i tid. Det kan upplevas bekymmersamt att låta andra vänta, vilket 

enligt Stier och Sandström Kjellin (2009) kan ge signaler om att den som får vänta har lägre 

status. Det är därför angeläget att tillsammans komma överens om hur uppfattningen av tid ska 

hanteras för att undvika att det blir missförstånd. 

 

Sociokulturellt perspektiv 
 

I Sverige är Roger Säljö en av de som starkast förknippas med att förespråka det sociokulturella 

perspektivet. Säljö (2000) utgår ifrån grundaren, Lev Vygotskijs (1896 - 1934) teorier kring det 

sociokulturella perspektivet. Säljö poängterar att grunden i lärandet inom sociokulturellt 

perspektiv handlar om vad människor tar med sig från olika sociala situationer. Enligt Øzerk 

(1998) betraktade Vygotskij två- eller flerspråkighet som en fördel för människans 

tankeprocesser. Ju fler språk en människa kan desto fler sociala aspekter får tankeprocessen till 

sitt förfogande (ibid.). 

 

I ett sociokulturellt perspektiv används termen artefakter, i betydelsen redskap och verktyg, 

Säljö (2000) beskriver dessa begrepp som tillgångar, samt resurser människan använder för att 

förstå omvärlden och för att kunna agera i den. Grundtanken i det sociokulturella perspektivet 

är att det genom kommunikation skapas sociokulturella resurser, det vill säga redskap och 

verktyg, samt att genom kommunikation förs resurserna vidare (ibid.). Genom språket kan 

människan dela erfarenheter med varandra. Människan kan med hjälp av kommunikation fråga, 

låna och byta information, kunskaper och färdigheter i samspel med varandra (ibid.). Øzerk 

(1998) skriver om Vygotskijs språksyn och framhåller språket och tänkandet oskiljaktighet som 

en central del. Enligt Säljö (2000) kan människan genom talet ta del av andras tolkningar och 

på detta vis anpassa perspektiv utifrån samtalsämnet. Att låna av varandras insikter och 

förståelser är en betydelsefull princip för den mänskliga kunskapsbildningen (ibid.). Lindqvist 

(1999) framför Vygotskij tankar kring det mänskliga språket. Vygotskij ser det mänskliga 

språket som en rik komponent för att skapa och kommunicera kunskap, samt som ett redskap 

för att skapa socialt umgänge, vilket även Säljö (2000) framhåller vikten av. De olika sätt som 

människan kommunicerar, beter sig, tänker och uppfattar verkligheten på, är formade utifrån 

de sociala och kulturella erfarenheter människan besitter (ibid.).  

 

När det gäller det mänskliga lärandet och utvecklingen i ett sociokulturellt perspektiv betonar 

Säljö (2000) att kommunikativa processer blir centrala. När människan, enligt Säljö, hör hur 

andra talar och hur andra föreställer sig världen, lär sig människan att bli medveten om vad som 

är intressant och värdefullt att urskilja ur den mängd iakttagelser som görs i varje situation. 

Säljö framhåller att när en människa lär sig ett språk, lär hon sig även att tänka inom ramen för 

en viss kultur och en viss samhällelig gemenskap. Kommunikation beskrivs i det sociokulturella 

perspektivet som länken mellan tänkande och interaktion (ibid.). Säljö framhåller att människan 

kan beskrivas som kulturvarelse i och med att människan kan anpassa sig till kommunikativa 

spelregler som är förväntade. Det vill säga att i skolan, på jobbet och i hemmet sker 
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kommunikationen på olika sätt. Øzerk (1998) belyser kommunikationen som språkets centrala 

ändamål. Enligt Lindqvist (2009) framhöll Vygotskij att tankens finaste instrument är språket. 

Vygotskij menade att om språket inte används på ett korrekt sätt och snedvrids, kan tankarna 

förvridas och därmed skapa missförstånd, som Lindqvist uttrycker det.  

 

Maktperspektiv 
 

Ett namn som ofta förknippas med ordet makt är Michel Foucault (1926-1984). Foucault var 

under 1900-talet en av de mest originella tänkarna. Idag har Foucaults tankegångar om till 

exempel makt stort inflytande i vetenskapen och kulturdebatten, enligt Nilsson (2008b). Nilsson 

beskriver hur Foucault betonade att makt och kunskap är fast förbundna med varandra. Makt är 

omöjlig att utöva om det inte finns någon kunskap, samt att det är omöjligt för kunskapen att 

inte framkalla någon sorts makt. Foucault menade att makt finns överallt (ibid.). Dahlberg, 

Moss och Pence (2014) beskriver hur det språk vi använder påverkar sättet vi ser på och 

uppfattar världen, med hjälp av språket kan en medveten inkluderings- eller 

exkluderingsprocess starta. Dahlberg et al. refererar till Bauman som benämner begreppet den 

andre. Bauman menar att den andre är unik och icke utbytbar, det handlar om att ta till vara på 

de kunskaper och erfarenheter den andre besitter. Enligt Dahlberg et al. tangeras alla människor 

av makten, samt utövar makt på något sätt. Även Juul och Jensen (2003) samt Alexandersson 

(2005) framhåller makt som något en människa utövar, medan Nilsson (2008b) beskriver hur 

Foucault avvisade den uppfattningen om makt. Enligt Nilsson ansåg Foucault att makten alltid 

befinner sig i en förändring. Foucault menade att den människa som besitter makten idag och 

har överläget, kan vid ett annat tillfälle hamna i underläge. Nilsson poängterar att när makt 

utövas, vet personen oftast vad den gör, eller vill göra, därmed bör makt inte enbart ses som 

något negativt. Foucault beskrev även makten som något som producerar objekt, samt att 

makten kan skapa vetande och diskurser (ibid.). Nilsson pekar på Foucaults begrepp 

maktrelationer. Foucault beskrev maktrelation som en sorts makt där det alltid finns mer än en 

möjlighet och ett utrymme för motstånd från den andre. Förekommer det däremot total makt 

från något håll kan det inte existera en maktrelation (ibid.). 
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Metod 
 

I detta kapitel beskrivs vilka etiska principer som låg till grund för mötet med respondenterna 

samt vilket val av metod som användes i studien. En beskrivning av undersökningsgruppen och 

kontakten med respondenterna, transkribering av materialet samt hur bearbetning, tolkning och 

analys gått till. 

 

Etik 
 

Forskning som involverar människor får enbart utföras om respondenterna har gett sitt 

samtycke till forskningen. Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns fyra principer som forskaren 

ska följa vid datainsamling. Den första principen är informationskravet, vilket innebär att 

forskaren ska informera respondenterna om studiens syfte och vilken uppgift respondenterna 

har i studien. Den andra principen är samtyckeskravet, respondenterna i studien ska få tydlig 

information om att de när som helst under pågående studie, kan välja att avbryta sitt deltagande, 

samt att deltagandet är frivilligt. Den tredje principen är konfidentialitetskravet, vilket innebär 

att respondenternas deltagande är anonymt och att forskaren har tystnadsplikt. I studien 

framkommer därmed inte i vilka kommuner studien utförts, vilka förskolor som besökts eller 

vilka förskollärare som intervjuats. Den fjärde och sista principen är nyttjandekravet, vilket 

betyder att information som framkommer under intervjuerna, används enbart för studiens syfte. 

Patel och Davidson (2011) framhåller betydelsen av att alla deltagande respondenter informeras 

om att deras bidrag hanteras konfidentiellt.  

 

Vid första kontakten med respondenterna i vår studie delades ett informationsbrev ut (se Bilaga 

1) där de kunde ta del av de etiska principerna. I informationsbrevet beskrevs studiens syfte, 

respondenternas uppgift samt att all data kommer att behandlas konfidentiellt och enbart 

användas i studiens syfte. Vid den andra kontakten, vilket var intervjutillfället, förklarades de 

etiska principerna muntligt för respondenterna samt att respondenterna fick upplysningar om 

att de när som helst under pågående studie kan välja att avbryta sin medverkan. I studien har 

respondenterna tilldelats fingerade namn i och med konfidentialitetskravet.  

 

Intervju  
 

Ryen (2004) framhåller kvalitativ studie som en lämplig metod när forskaren är intresserad av 

resonemang eller reaktioner, alternativt hur människor särskiljer eller urskiljer varierande 

handlingsmönster. Utifrån syftet och forskningsfrågorna valdes kvalitativ intervju som metod 

för att få svar på undersökningen. Valet av metod föll sig naturligt när datainsamlingsperioden 

var knapp. Styrkan med att använda intervju som metod är enligt Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2015) att genomförandet sker någorlunda fort. På kort tid kan intervjuaren få höra flera 

personers reflektioner.  

 

Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) sker en intervju mellan två personer, intervjuaren 

samt den som blir intervjuad. Krag Jacobsen (1993) beskriver istället intervju som en 
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kommunikation mellan tre personer, dessa tre personer är då en intervjuare, en respondent samt 

en observatör. Krag Jacobsen (1993) beskriver att intervjuarens roll och funktion är att ta 

initiativet till intervjun samt att respondenten kontaktas för att få information om ämnet som 

ska bearbetas, men även information om tid, plats och rättigheter. Intervjuaren är den som, 

enligt Krag Jacobsen, styr samtalet och ser till att olika aspekter av det förbestämda temat blir 

belysta och efter intervjun tolkas och bedöms det som framkommit under intervjun. 

Respondentens roll och funktion under intervjun handlar, enligt Krag Jacobsen, om att vara sig 

själv, och berätta med egna ord, utifrån sin personliga ståndpunkt. Hur mycket respondenten är 

villig att öppna sig beror helt på situationen, miljön och intervjuaren. Enligt Krag Jacobsen är 

den styrda eller strukturerade intervjun betydligt mindre tidskrävande. En svaghet med intervju 

kan vara ärligheten, som kan innebära att respondenten vill vara till lags och säger vad den tror 

att intervjuaren vill höra (Eriksson- Zetterqvist & Ahrne, 2015; Krag Jacobsen, 1993). Krag 

Jacobsen betonar att både intervjuaren och respondenten ska hålla sig till sina roller under 

intervjun. För att en intervju ska bli bra är det viktigt att svaren och frågorna ständigt har en 

koppling till varandra (Krag Jacobsen, 1993; Ryen, 2004). Ryen (2004) förklarar att 

intervjuaren ska uppträda som en intresserad lyssnare som ger respons på det respondenten 

säger med hjälp av kroppsspråk och korta svar. Ryen beskriver att det är betydelsefullt att 

intervjuaren kan sätta sig in i respondentens roll och försöka förstå situationen ur dennes roll. 

Vid en kvalitativ intervju har forskaren före mötet utarbetat vilket område som ska studeras och 

vilka frågor som ska ställas. Det ska vara fasta frågor med öppen karaktär, kopplat till det 

område som ska studeras (Bjørndal, 2005; Dalen, 2007; Krag Jacobsen, 1993).  

 

Intervjuarens förhållningssätt 
 

Intervjuaren ska i den första kontakten vara motiverande och övertygande för att på så sätt enligt 

Trost (2010) väcka de tänkta respondenternas intresse. Intervjuaren är den som ska ta initiativet 

till intervjun, det är intervjuaren som inleder intervjun och ställer de frågor som är planerade. 

Krag Jacobsen (1993) menar att det är intervjuarens ansvar att styra samtalet för att se till att 

området blir belyst. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver två förhållningssätt när 

intervjuaren ska möta respondenten. Det första förhållningssättet handlar om att smälta in för 

att skapa en likhetskänsla och det andra handlar om att vara annorlunda, detta för att skapa en 

känsla av olikhet. Samtidigt beskriver Dalen (2005) hur angeläget det är att ta sig tid att lyssna 

på respondenten. Det handlar om att vara bekräftande gentemot den som intervjuas, det gäller 

både hur frågorna ställs och hur man lyssnar. Bekräftelse och intresse kan forskaren, enligt 

Dalen, visa genom icke-verbal kommunikation, som nickningar och ögonkontakt samt med 

verbal kommunikation i form av korta svar. En intervju ska, enligt Kvale och Brinkmann 

(2014), omfattas av ömsesidig förståelse och en personlig intervjuinteraktion. Trots detta är det 

viktigt att som Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) betonar komma ihåg den ojämna 

maktfördelningen som uppstår vid en intervju, intervjun ska utformas och genomförs på ett sätt 

som inte liknar ett förhör. Det är därför angeläget, enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne, att 

forskaren tänker på ordval och på sitt bemötande av respondenten. Författarna beskriver att i 

slutet av en intervju kan forskaren berätta kort hur studien kommer att gå vidare, samt be om 

att få återkomma om det uppstår följdfrågor. Det är också betydelsefullt att tacka för att 

vederbörande tagit sig tid till att delta i studien.  
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Ljudinspelning 
 

För att underlätta dokumentationen av intervjuerna kan ljudinspelning användas. Bjørndal 

(2005) pekar på att ljudinspelningar är ett bra sätt att ha kvar information som annars lätt skulle 

kunna förbises. Ljudinspelning möjliggör för forskaren att kunna lyssna på och ta del av 

datainsamlingen flera gånger. Enligt Patel och Davidson (2011) krävs dock respondentens 

medgivande till ljudinspelning för att kunna använda detta i intervjun. Dalen (2007) 

rekommenderar ljudinspelning vid genomförandet av kvalitativa intervjuer där utsagorna finns 

formulerade med respondentens egna ord. Fördel med ljudinspelning är att intervjuaren kan 

registrera exakt det som respondenten svarar under intervjun (Krag Jacobsen, 1993; Patel och 

Davidson, 2011). Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) samt Ryen (2004) betonar att det är 

angeläget att anteckna även vid ljudinspelning, för att undvika att materialet går förlorat om 

inspelningsutrustningen skulle gå sönder eller krångla. 

 

En nackdel med ljudinspelningen kan enligt Patel och Davidson (2011) vara att respondenten 

kan uppleva det som besvärande att bli inspelad vilket i sin tur kan påverka respondenternas 

svar, vilket även Krag Jacobsen (1993) påtalar. Ryen (2004) påpekar att om forskaren märker 

att respondenten känner sig besvärad av att samtalet spelas in ska forskaren ta hänsyn till detta 

och avbryta inspelningen. Ännu en nackdel med ljudinspelning av intervjuerna är enligt Patel 

och Davidson att utskriften av intervjun tar mycket tid, en timmes intervju kan ta mellan fyra 

och sex timmar att skriva ut.  

 

Urval 
 

Valet av respondenter genomfördes med hjälp av ett subjektivt urval, vilket enligt Harboe 

(2013) är när respondenterna valts utifrån en kvalificerad bedömning. Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2015) exemplifierar att ibland krävs det upplysningar om vilka människor som besitter 

de kunskaper och erfarenheter som ska studeras. Inför datainsamlingsprocessen tillgavs 

upplysningar om möjliga respondenter med kunskaper och erfarenheter kring kommunikation 

och samverkan med nyanlända föräldrar. Utifrån syfte och forskningsfrågor var det relevant att 

kontakta de förskollärare vi fått upplysningar om, vilka sedan valde huruvida de ville delta i 

studien eller inte. 

 

De respondenter som deltog i studien är fyra utbildade förskollärare som har 20-30 års 

erfarenhet inom yrket. Denna långa yrkeserfarenhet var inget vi hade med som ett kriterium i 

urvalet, men som ändå kan vara värt att nämna. Datainsamlingen skedde i form av kvalitativa 

intervjuer och genomfördes i två kommuner i norra Sverige. Gemensamt för dessa förskollärare 

var att alla hade erfarenheter av att samverka med nyanlända föräldrar. Det som skilde sig åt 

var omfattningen av deras erfarenheter några av de intervjuade förskollärarna hade samverkat 

med många nyanlända föräldrar, medan andra endast samverkat med ett fåtal.  
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Genomförande av datainsamling 
 

Vid första kontakten med respondenterna informerades de om syftet med studien, vilka 

frågeområden som skulle bearbetas under intervjun och vilka etiska principer som gällde. Vi 

kom också överens om en lämplig tid för bokning av intervjun. Intervjufrågorna lämnades inte 

ut i förväg, för att undvika att respondenterna skulle formulera sina svar på förhand. 

 

Inför intervjuerna fastställdes ett antal fasta frågor som utgick från det valda området i studien 

(se Bilaga 2). En provintervju genomfördes innan för att tydliggöra i vilken ordning frågorna 

skulle ställas och om de uppfattades vara relevanta i förhållande till syftet. Vi bestämde oss för 

att vara med båda två under de fyra intervjuerna, med fördelat rollansvar. Varannan gång var 

den ena intervjuare, den andra observatör. Vid intervjutillfället beskrevs än en gång de etiska 

principerna för respondenten samt att respondenterna fick en förfrågan om tillåtelse att göra en 

ljudinspelning. Samtliga intervjuer spelades in och den av oss som var observatör antecknade 

relevanta begrepp och annat som kunde bidra till och underlätta den senare bearbetningen av 

materialet.  

 

Bearbetning, tolkning och analys 

 

Efter intervjuerna startade arbetet med att transkribera de inspelade intervjuerna. Det finns olika 

tekniker som stöd för att transkribera en inspelad intervju, antingen kan en uppspelningsmaskin 

användas annars väljer intervjuaren att skriva ut sitt material själv. Analyserna och tolkningarna 

kan fördjupas på ett annat sätt om transkriberingen utförs av intervjuaren själv (Dalen, 2007; 

Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Direkt efter att intervjun transkriberats ska en närmare 

analys göras av materialet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015; Kvale & Brinkmann, 2014). 

En nackdel som Kvale och Brinkmann (2014) påtalar med transkribering är att det tar tid och 

därmed kräver resurser.  

 

Redan under transkriberingen vidtog arbetet med att bearbeta, tolka och analysera det empiriska 

materialet. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver fördelen med att kunna spola tillbaka och 

lyssna på en ljudinspelning flera gånger. Ljudinspelningarna lyssnades igenom ett antal gånger 

och transkriberades. Observatörens anteckningar gav möjlighet till att redan vid 

transkriberingen lyssna till de återkommande begreppen och hur de pratades kring dessa. 

Transkriberingen gick till på ett sådant sätt att intervjuaren lyssnade igenom ljudinspelningen 

och skrev ner samtalet.  

 

Analysarbetet utfördes enligt Rennstam och Wästerfors (2015) grundläggande arbetssätt. Det 

första grundläggande arbetssättet författarna beskriver är sortering, vilket innebär att det inte är 

mängden data som är det viktigaste utan variationen och innebörden. Rennstam och Wästerfors 

redogör för arbetssätt nummer två, vilket är reducering. Reducering innebär att sålla och välja 

ut det viktigaste i det insamlade materialet. Processen med att sortera och reducera det 

insamlade materialet bidrar till att forskaren kan berätta om sin kvalitativa studie samt bidrar 

till att forskaren ska kunna lyfta fram det innehållsrika och teoretiskt intressanta i studien 

(Rennstam & Wästerfors). Det tredje och slutgiltiga arbetssättet Rennstam och Wästerfors 
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(2015) tar upp är argumentation, vilket innebär att forskaren ställer sitt insamlade material i 

relation till tidigare forskning och teori. 

 

Efter transkriberingsprocessen gavs möjlighet att tillsammans synliggöra och sortera ut det 

relevanta (Rennstam & Wästerfors, 2015). I och med att sorteringen av transkriberingen 

genomfördes tillsammans kunde tankar och idéer om vad som var relevant i förhållande till 

studien, samt hur det skulle sorteras bollas. Citat från intervjuerna klipptes ut och sorterades i 

högar utifrån frågeställningarna som bearbetats under intervjun (se Bilaga 2). Reduceringen 

genomfördes på så vis att de återkommande och relevanta begreppen som vi fann i citaten 

klipptes ut och sorterades i högar, därmed var enbart det väsentliga kvar (Kvale & Brinkmann, 

2014). Begreppen sorterades därefter i högar utifrån de rubriker som bearbetades under 

intervjun. Tillsammans diskuterades under vilken rubrik begreppen skulle sorteras, processen 

gjorde det möjligt för oss att se mönster i förskollärarnas kommunikation och samverkan med 

nyanlända föräldrar. Genom argumentation har de teoretiska perspektiven i studien har bidragit 

till att fördjupa förståelsen för relevanta begrepp i vår studie. 

 

Tillförlitlighet 
 

Tillförlitlighet består av fyra delkriterier vilka är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt 

möjlighet att styrka och konfirmera. 

 

Trovärdighet innebär att tolka det insamlade materialet och återge respondentens tankar och 

känslor, utan att det förvrängs (Bryman, 2011). Bryman beskriver hur trovärdighet handlar om 

att forskningen genomförts i enlighet med de etiska principer som finns. Vi har försökt borga 

för studiens trovärdighet genom att de etiska principerna från Vetenskapsrådet (2002) följts. 

Överförbarhet handlar, enligt Bryman (2011) om hur pass användbart resultatet är i andra 

situationer och miljöer. Studiens överförbarhet är begränsad då urvalet bestod av kvinnliga 

förskollärare med lika många års yrkeserfarenhet. Skulle studien utföras på nyexaminerade 

förskollärare eller manliga förskollärare skulle möjligtvis svaren se annorlunda ut. För att visa 

pålitlighet i studien krävs det att det skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse för alla 

moment i arbetsprocessen - problemformulering, val av undersökningspersoner, anteckningar, 

intervjuskrifter samt analysen av data (Bryman, 2011). Dessa moment redogörs i under kapitlet 

Syfte och forskningsfrågor, Metod samt Resultat. Det sista delkriteriet är möjlighet att styrka 

och konfirmera vilket innebär att forskarna bemödar sig att tolka intervjusvaren på ett sätt som 

gör respondenternas utsagor rättvisa och att inte övertolka. Forskningsresultatet samt materialet 

och analyser måste framstå som trovärdiga, insamlingsmetoden ska även vara relevant i 

förhållande till forskningsfrågorna (Bryman, 2011; Trost, 2010). Det insamlade datamaterialet 

har transkriberats och respondenternas svar har skrivits ner ordagrant. I resultatredovisningen 

framgår förskollärarnas röster som citat för att styrka och konfirmera de tolkningar vi gjort. 
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Resultat  
 

I detta kapitel presenteras resultatet av studien. Resultatet presenteras i tre teman utifrån 

studiens forskningsfrågor. Det första temat är Verktyg för kommunikation, därefter följer 

Strategier som används för att skapa likvärdig inkludering och till sist Möjligheter respektive 

utmaningar i samverkan. Förskollärarna som deltog i studien har fått dessa fingerade namn i 

denna resultatredovisning: Anna på Askens förskola, Karin på Kottens förskola, Mona på 

Månens förskola och Eva på Ekens förskola. 

 

Verktyg för kommunikation 
 

I intervjuerna med förskollärarna framkom att de använder sig av olika kommunikationsformer, 

eller vad som enligt ett sociokulturellt perspektiv skulle kunna uttryckas som verktyg eller 

redskap för att kommunicera med de nyanlända föräldrarna. Alla förskollärare i studien belyser 

angelägenheten av kommunikation med föräldrar. De verktyg förskollärarna i huvudsak 

använder sig av i kommunikation med nyanlända föräldrar är enligt vårt resultat: bilder, 

dokumentation, kroppsspråk/gester och engelska.  

 

Förskollärarna beskriver hur de använder sig av flera former av kommunikation för att försäkra 

sig om att de inte sker missuppfattningar. Karin på förskolan Kotten säger: "Man använder olika 

sätt tills man tror att budskapet kommit fram". Bilder och dokumentationer används till exempel 

för att visa föräldrarna vad barnet gör i förskolan. Eva, som arbetar på förskolan Eken 

exemplifierar detta i följande citat: ”[Jag brukar] visa bilder på hur dagen har varit, så att de får 

ta del av barnets vardag”. Kroppsspråk och gester används för att förmedla information. 

Engelska används när föräldrarna har kunskaper om och visar förståelse för det språket. Även 

översättningsapplikationer används för att kunna förmedla information.  

 

Förskollärarna beskriver hur betydelsefullt det är att våga pröva sig fram, och använda sig av 

olika former av kommunikation, för att komma fram till vilken kommunikationsform som 

fungerar bäst, med de enskilda föräldrarna. Förskollärarna betonar även att tydlighet är en 

grundläggande del i kommunikationen med nyanlända föräldrar. Anna hävdar: ”Man måste ju 

någonstans vara övertydlig, har jag fått uppleva”. De nämner hur angeläget det är att komma 

ihåg att de nyanlända föräldrarna kommer från en annan kultur med andra förhållningssätt, 

synsätt och värderingar. Förskollärarna redogör för betydelsen av visad förståelse, och intresse 

för den andres kultur, de lyfter fram att ett öppet förhållningssätt till den andre, bidrar till en 

bättre relation. 

 

Förskollärarna tar även hjälp från andra som behärskar språket, till exempel andra föräldrar med 

samma modersmål, modersmålslärare samt tolk. Förskollärarna i studien anger att de har 

tillgång till tolk. Karin beskriver att det är en kostnad för förskolan att använda sig av tolk, 

därmed begränsas användandet av tolk i vardagen, men att detta prioriteras vid inskolning, 

viktiga samtal, föräldramöten och utvecklingssamtal. Förskollärarna poängterar hur viktigt det 

är att få tillgång till tolk när förskolans uppdrag ska förklaras. Anna på Askens förskola säger: 

”Det är en kostnad för förskolan, samtidigt som det är enormt centralt att det blir rätt i mötet 
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med nyanlända”. Karin beskriver tillfällen när de använder telefontolk på hennes förskola: ”Är 

det känsliga frågor, som det ibland kan vara, så är det jätteviktigt att det är en bra tolk. 

Telefontolk är bra om det är mycket känsliga frågor. En fysisk person kan vara hämmande för 

familjen, när det handlar om hedersvåld och så vidare”. De flesta förskollärarna önskar att få 

tillgång till tolkar oftare i verksamheten, för att kunna erbjuda en likvärdig samverkan till alla 

föräldrar. 

 

Strategier som används för att skapa likvärdig inkludering 
 

Förskollärarna i studien beskriver att alla föräldrar ska få en likvärdig möjlighet till inkludering 

i förskolans verksamhet, förskolläraren måste vara steget före i inkludering av nyanlända 

föräldrar. Vid vissa tillfällen krävs en tolk som ska översätta informationsblad till rätt språk, 

vilket kräver extra planering och därmed tar mer tid i anspråk tid för förskolläraren. För att få 

nyanlända föräldrar inkluderade i verksamheten använder sig förskollärarna av ett flertal 

strategier. Några exempel på dessa strategier är att tillämpa ett interkulturellt förhållningssätt, 

bjuda in och visa, att använda föräldrarna som resurs samt öppenhet och visat intresse för 

föräldrarna.  

 

Vid inkludering av nyanlända föräldrar är ett interkulturellt förhållningssätt viktigt, betonar 

Karin. Karin uttrycker att det är centralt att behandla andra som man själv skulle vilja bli 

behandlad. Det är även viktigt att kunna skratta, vara sig själv och personlig i processen med 

att inkludera föräldrar. Karin betonar att ”Inkludering börjar med mottagande”. Mona på 

Månens förskola exemplifierar hur de inkluderar föräldrar på hennes avdelning: ”Vi brukar 

bjuda in till föräldrafika där föräldrarna får komma och se sina barn i förskolemiljön och träffa 

andra föräldrar”. Fler av de intervjuade förskollärarna nämner hur de bjuder in föräldrar och 

syskon till verksamheten, inte minst för att visa hur verksamheten fungerar eftersom den 

svenska förskolan oftast är helt okänd för dem, men också för att föräldrarna ska få möjlighet 

att träffa andra föräldrar. Förskollärarna poängterar betydelsen av att föräldrarna får ta del av 

förskolans läroplan samt uppdrag. 

 

En familj som kommer från ett flyktingläger, eller barnen är födda där… kan inte gissa 

sig till vad förskolan är som institution i Sverige. Då är det bra att ge information om hur 

vi arbetar och vad som kan vara viktigt, men till och börja med - få dom att känna sig 

trygga i verksamheten (Karin på förskolan Kotten).  

 

Förskollärarna beskriver även vilken resurs det är att ha nyanlända föräldrar i verksamheten. 

Anna exemplifierar: ”Man kan ju lära sig otroligt mycket själv och så kan ju föräldrarna via 

barnen lära oss i gruppen i förskolan massor”. Även Karin ger ett exempel: ”Vi brukar be dem 

komma och läsa böcker på deras modersmål. Ett sätt att få utbyte”. Förskollärarna beskriver att 

detta bidrar till en interkulturell förskola där barnen, men även förskollärarna, kan få ta del av 

och lära sig om andra kulturer. Den vardagliga kontakten med öppenhet, samt visat intresse för 

föräldrarna är en strategi som förskollärarna använder sig av. Karin påtalar: ”Visar man att man 

vill kommunicera så blir också föräldrarna mottagliga och försöker också göra sig förstådd”. 

Även de andra förskollärarna i studien anser att denna typ av kontakt med föräldrarna är en 
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central strategi i inkluderingen, samt att det bidrar till en djupare dialog. Förskollärarna 

poängterar att om de intresserar sig för föräldrarna, blir även föräldrarna intresserade av 

verksamheten.  

 

I en av kommunerna där studien är genomförd har det utformats en handlingsplan för 

mottagande och utbildning av nyanlända i förskolan och skolan. Utöver handlingsplanen har 

det även utformats ett dokument där det beskrivs vilka kommungemensamma rutiner som bör 

finnas i ett mottagande av nyanlända. Handlingsplanen och rutinerna är utformade för att skapa 

ett likvärdigt mottagande för nyanlända i kommunen. Anna och Karin är de två förskollärarna 

som tagit del av handlingsplanen, de beskriver att den har hjälpt dem i arbetet med nyanlända 

föräldrar. Anna uttrycker: ”Det har verkligen varit värdefullt!”. Handlingsplanen har enligt 

Anna och Karin varit värdefull, då den bidragit till att underlätta bemötandet av nyanlända 

föräldrar.  

 

Möjligheter respektive utmaningar i samverkan 
 

De förskollärare som deltagit i studien beskriver att det finns både möjligheter och utmaningar 

i samverkan med nyanlända föräldrar. Enligt förskollärarna som intervjuats finns det dock fler 

möjligheter än utmaningar. Karin exemplifierar en möjlighet: ”Genom utbyte av tankar och 

erfarenheter, får man lära sig mycket”. Karin menar att: ”Det öppnar upp för att kunna skapa 

förståelse för andras perspektiv, vilket är angeläget i mötet med andra”. Förskollärarna 

beskriver att genom förståelsen för andras perspektiv, kan de få inblick i andras kulturer och 

ursprung, vilket i sin tur skapar förutsättningar för en förtroendefull relation. Ännu en möjlighet 

i samverkan med nyanlända föräldrar, är enligt förskollärarna att de själva kan växa och bli en 

bättre människa, de får chans att utmana sig själv i sina fördomar och tankebanor vilket bidrar 

till en möjlighet till att lära känna sig själv. Såhär uttrycker sig Karin: ”Man blir en större 

människa, man utmanar sig själv och man upptäcker att det inte är någon skillnad på den 

människan i jämförelse med någon annan. Man upptäcker mycket och får chansen att växa!”. 

Genom samverkan med nyanlända föräldrar, som har andra religioner och traditioner, bidrar 

det till utveckling av verksamheten. De nyanlända föräldrarna bidrar till att skapa en 

interkulturell förskola genom att bidra med sina erfarenheter och kunskaper kring religioner 

och traditioner. 

 

Den största utmaningen förskollärarna ser i samverkan med nyanlända föräldrar är 

kommunikationen. Anna lyfter detta i följande citat: ”För kan man inte kommunicera så är det 

som att allt annat faller på nåt vis”. De beskriver svårigheterna med att skapa en förståelse 

mellan föräldrar och personal. Det sker lätt missuppfattningar, men vid en sådan situation är 

det viktigt att komma ihåg att det kan vara båda parterna som missuppfattar. Förskollärarna 

beskriver att missuppfattningar kan undvikas med hjälp av tydlighet, det är centralt att fråga om 

den andra parten har förstått. Mona på beskriver hur hon gör för att försöka undvika 

missförstånd: ”Jag har lärt mig att våga säga att nu förstår jag inte, kan du säga det där igen?”. 

En annan utmaning är att det kan finnas olika värderingar och syn på människor. Förskollärarna 

beskriver att de upplevt att det finns olika kulturella koder. Dessa kulturella koder kan enligt 

förskollärarna vara synen på män och kvinnor, rangordning av barn och människor från andra 
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kulturer samt olika uppfattningar om tid. Eva exemplifierar hur hon erfarit de kulturella 

koderna: ”En utmaning är att få vissa föräldrar, de manliga, att se oss kvinnliga förskollärare 

som kunniga och kompetenta”. En del förskollärare i studien har erfarenheter av att nyanlända 

inte vill öppna upp sig och berätta om sitt förflutna samt att de inte visar så stort intresse för 

verksamheten, utan de nöjer sig med att barnen trivs. 

 

I resultat framgår att förskollärarna ser en svårighet för de nyanlända föräldrarna att komma in 

i samhället. Karin lyfter fram denna problematik: ”Det är långt ifrån lätt att komma in i 

samhället med det klimat som finns idag. Det är en utmaning för många. Men det finns även 

många som lyckas, men dom lyfts inte fram. Dom är starka!”. Det centrala enligt de intervjuade 

förskollärarna är att bidra med stöd och verktyg för att ge nyanlända föräldrar en chans att 

komma in i samhället, där förskolan är en del. Karin exemplifierar på vilket sätt hon ger de 

nyanlända stöd och verktyg för att komma in i samhället: ”Ge dem chans till 

delaktighet/inkludering och likvärdighet i samhället”. Anna poängterar: ”Det är ju som första 

intrycket som skapar resten av relationen”. Fler förskollärare i studien anser att första mötet är 

en betydelsefull del då den lägger grunden för relationen. Mona framhäver: ”Att de känner 

förtroende och tillit till oss förskollärare som tar hand om deras barn på bästa sätt”. 

Förskollärarna beskriver även kommunikationen som en viktig del, via kommunikation kan 

föräldrarna skapa förtroende och tillit till förskollärarna samt få en möjlighet att komma in i det 

svenska samhället. Karin betonar: ”I läroplanen står det att man ska jobba för att skapa en 

tillitsfull relation”. Förskollärarna argumenterar för att det handlar om att ge och ta, det är inte 

bara de nyanlända som ska lära sig svenska och om Sverige. Även förskollärarna har ett ansvar 

att visa sig intresserade av de nyanländas modersmål och ursprung. Kommunikationen är en 

grundläggande och central del, en förskollärare beskriver att utan någon form av 

kommunikation, utmanas hela möjligheten till samverkan med nyanlända föräldrar.  
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Diskussion 
 

I detta kapitel diskuteras valet av metod, vad som gått bra samt mindre bra och vad som kunnat 

utföras på ett annat sätt. Vidare kommer studiens resultat att diskuteras i relation till tidigare 

forskning och valda teoretiska perspektiv. Slutligen delges implikationer för det kommande 

yrkesuppdraget i förhållande till studien samt förslag till fortsatt forskning. 

 

Metoddiskussion 
 

Kvalitativ intervju som metod valdes då det var bästa metoden för att få svar på studiens syfte 

och forskningsfrågor när tiden var knapp. Kvalitativ intervju är fördelaktig då intervjuaren på 

korttid kan få ta del av flera reflektioner (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2015). Ryen (2004) 

påstår att en kvalitativ studie lämpar sig när det handlar om att synliggöra hur människor 

särskiljer eller urskiljer handlingsmönster. En kvalitativ intervju innebär att samtalet riktar in 

sig på ett bestämt område (Dalen, 2007). Inför intervjuerna genomfördes en provintervju med 

en förskollärare, för att kontrollera att frågorna var relevanta i förhållande till det bestämda 

området och om de kom i rätt ordningsföljd. Provintervjun genomfördes även för att ge oss 

själva möjlighet att öva på rollen som intervjuare. För att en intervju ska bli bra är det centralt 

att svaren och frågorna ständigt har en koppling till varandra (Krag Jacobsen, 1993; Ryen, 

2004).  Krag Jacobsen (1993) betonar betydelsen av att intervjuaren håller sig till sin roll under 

intervjun. Intervjuaren ska kunna sätta sig in i respondentens situation och tillåta respondenten 

att öppna sig, vara sig själv samt dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper (Krag 

Jacobsen, 1993; Ryen, 2004). Intervjuerna delades upp enligt Krag Jacobsens beskrivning av 

ansvarsfördelning under en intervju. En av oss styrde intervjun medan den andra var observatör 

och antecknade stödord, vilket har fungerat bra. Förskollärarna tycks inte ha upplevt att det 

varit obekvämt med en intervjuare och en observatör vid intervjutillfället. Intervjufrågorna 

lämnades inte ut i förväg, detta för att förskollärarna inte skulle tänka ut svaren i förväg och 

svara utifrån vad de trodde att intervjuaren förväntade sig (Krag Jacobsen, 1993; Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015). Intervju som metod har inneburit både fördelar och nackdelar. En 

fördel med intervju som metod är att det är en metod som inte är tidskrävande. Intervjuformen 

har bidragit till att förskollärares erfarenheter och kunskaper inom området på kort tid kunde 

synliggöras (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Den personliga kontakten ansågs tycks ha 

bidragit till ärliga och trovärdiga svar från respondenterna. Men enligt Krag Jacobsen (1993) 

samt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) anses en svaghet med intervju vara respondentens 

medvetna eller omedvetna strävan att vara till lags och som kanske därför väljer att säga vad 

den tror att intervjuaren vill höra. Under intervjutillfällena användes ljudinspelning och, detta 

har vi upplevt positivt då ljudinspelningen gav möjlighet att spola tillbaka och lyssna flera 

gånger, samt att fullt fokus därmed kunde läggas på respondenten under intervjun, vilket även 

Bjørndal (2005) beskriver. En svaghet med ljudinspelning kan enligt Krag Jacobsen (1993) och 

Ryen (2004) vara att respondenten blir besvärad och nervös. Detta var dock inte något som vi 

upplevt präglat våra respondenter under intervjuerna. En nackdel med att ljudinspela intervjun, 

vilket också Kvale och Brinkmann (2014) framhåller, är att det är tidskrävande att transkribera.  
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Under arbetet med studien har Vetenskapsrådets (2002) etiska principer tillämpats på ett tydligt 

sätt. Respondenterna har flertalet gånger fått ta del av dessa etiska principer både skriftligt och 

muntligt. Under intervjutillfällena var vi uppmärksamma på respondentens kroppsspråk, detta 

för att se ifall respondenten kände sig obekväm och ville avsluta sin medverkan i studien. Det 

datamaterial som samlats in har enbart använts i studiens syfte och behandlats konfidentiell. I 

studiens resultat har respondenterna tilldelats fingerade namn. 

 

Valet av metod har fungerat bra i förhållandet till studien på så sätt att vi har fått fram många 

reflektioner och synsätt. En nackdel att använda sig av intervju som metod kan vara ärligheten 

hos respondenten (Krag Jacobsen, 1993; Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2015) En annan 

metod som hade varit intressant att pröva är observationer. Observationer hade kunnat bidra till 

att undvika problematiken med att människan säger en sak men gör en annan. Det hade även 

varit intressant att pröva om exempelvis gruppintervju, hade synliggjort andra, eller ytterligare, 

erfarenheter och kunskaper inom området.  Urvalets många år av yrkeserfarenhet kan ha haft 

en betydelse för resultatet. En större variation och större urvalsgrupp kan möjligtvis bidragit till 

ett annorlunda resultat.  

 

Analysen genomfördes med hjälp av Rennstam och Wästerfors (2015) grundläggande 

arbetssätt. Detta arbetssätt har hjälpt oss att sortera, reducera samt argumentera 

datainsamlingen. Det har hjälpt oss att ta oss vidare i processen samt att komma fram till ett 

resultat. Utan kunskapen kring dessa teorier hade vi förmodligen inte reagerat på dessa begrepp 

som, med facit i hand, tydliggjort kopplingen mellan teori och praktik. 

 

Resultatdiskussion 
 

I resultatdiskussionen kommer kommunikationens roll i samverkan, alternativa 

tillvägagångssätt för inkludering, förskollärarens maktposition, samt fler möjligheter än 

utmaningar diskuteras i förhållande till tidigare forskning och valda teoretiska perspektiv. 

 

Kommunikationens roll i samverkan  
 

Studiens resultat visar att kommunikation är en viktig del i samverkan med föräldrar. Utan 

någon form av fungerande kommunikation är det svårt att skapa en relation och förståelse för 

den andre, hävdar de intervjuade förskollärarna. Dahlberg et al. (2014) framhåller att dialogen, 

samt konsten att lyssna är central i mötet med den andre. Två förskollärare som deltagit i studien 

beskriver att de i första mötet alltid har tillgång till en tolk. Förskollärarna i vår studie anser att 

tolk är nödvändigt i första mötet med de nyanlända föräldrarna, de menar att nyanlända 

föräldrarna ska få samma möjlighet att ta del av den svenska förskolans mål och innehåll som 

andra föräldrar, vilket även Sandberg & Vuorinen (2007) lyfter. Förskollärarna i vår studie 

menar att förskolans uppdrag är viktig förklara, detta görs helst med en tolk. Den svenska 

förskolan kan skilja sig från förskolor som de nyanlända är vana vid i deras hemland, vilket 

även Lunneblad (2013) påpekar. En del föräldrar och barn har inte upplevt en 

förskoleverksamhet tidigare, och det är därmed angeläget att de får ta del av uppdraget, samt få 

en förståelse för hur verksamheten fungerar. Enligt Lahdenperä (2016) är det viktigt att det 
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skapas en kommunikation mellan skolan och nyanlända familjer som är meningsfull. Även i 

förskolans läroplan (Skolverket, 2016) framhålls betydelsen av att samarbetet, som sker mellan 

verksamheten och hemmet, är nära och förtroendefullt. Förskollärarna i studien önskar sig fler 

tillfällen tillsammans med en tolk. Skulle förskollärarna mer kontinuerligt få tillgång till en tolk 

i mötet med nyanlända föräldrar minskar risken för maktobalans från förskollärarens håll. 

Elmerot (2008) framhåller att den som har kunskap i språket också har makt och kan påverka 

omgivningen i högre grad. Enligt Björk-Willén (2013) framträder språket som en maktfaktor, 

denna makt kan exempelvis ske via kommunikation mellan människor som har olika 

förstaspråk. Tolken bidrar till en tvåvägs-kommunikation, där båda parter får en chans att förstå 

varandra. Användandet av tolk i första mötet kan minimera risken att förskolläraren sätts i en 

maktposition. Vid användandet av tolk kan en likvärdig kommunikation skapas i och med att 

båda parter har en chans att göra sig förstådd samt uttrycka sig.  

  

Alternativa tillvägagångssätt för inkludering 
 

Användandet av tolk inte är det enda sättet att kommunicera med nyanlända familjer, framhåller 

Lahdenperä (2016). Det finns andra alternativa tillvägagångsätt för att kunna inkludera alla 

föräldrar. Även resultatet i vår studie pekar på att de intervjuade förskollärarna använder sig av 

flera kommunikationsformer. Förskollärarna använder sig av både verbal och icke-verbal 

kommunikation i mötet med nyanlända föräldrar. De anser att det är ett lämpligt och varierande 

sätt att kommunicera på när modersmålen skiljer sig mellan parterna. Nilsson och Waldemarson 

(2016) redogör för hur människor, beroende på vem de pratar med samt situationen, anpassar 

sina kommunikationsformer. Resultaten i vår studie pekar på att förskollärare mestadels 

använder sig av icke-verbal kommunikation genom att använda sig av gester, minspel och andra 

uttryck, vilket också bekräftas i en studie av Nilsson och Waldemarsson. I likhet med vad 

Heister Trygg (2012) funnit använder sig respondenterna i vår studie även av föremål, symboler 

och bilder för att förmedla information och göra sig förstådd. Förskollärarna i vår studie anser 

att det är viktigt att alla föräldrar får ta del av sitt barns vistelse på förskolan. De menar att det 

skapar trygghet och tillit hos föräldrarna när de vet att barnen har det bra och trivs i 

verksamheten vilket även bekräftas av Sandberg och Vuorinen, (2008). Säljö (2000) poängterar 

att kommunikationen, sett ur ett sociokulturellt perspektiv, bidrar till möjlighet att dela 

erfarenheter samt utbyta information och kunskaper. Vår studie visar att samverkan med 

nyanlända föräldrar bidrar till utveckling av verksamheten, genom att förskollärarna beskriver 

hur det bidrar till att förskolan blir interkulturell, samt att detta också gör dem till bättre 

människor. Förskollärarna i studien beskriver hur de bjudit in nyanlända föräldrar till 

verksamheten för att låta dem visa upp sådant som är typiskt för deras ursprung, samt för att 

läsa böcker för barnen på deras eget modersmål. Lunneblad (2009) exemplifierar att det kan 

vara svårt att möjliggöra att alla barn får känna tillhörighet till sin kultur, samt få förståelse och 

respekt för andra kulturer. Enligt förskollärarna som deltog i studien finns inte sådana 

svårigheter i deras verksamhet. De menar att genom samverkan med föräldrarna kan de 

möjliggöra att barn får känna tillhörighet till sin egen kultur samt få en ökad förståelse och 

respekt för andra kulturer. 
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Dahlberg et al. (2014) betonar sättet vi ser på och uppfattar världen påverkas av språkets 

användning, med hjälp av språket kan en medveten inkludering- eller exkluderingsprocess 

starta. Förskollärarna i studien vill motverka kategorisering av föräldrar, de anser att ett 

likvärdigt bemötande och samverkan är viktig, vilket även Dahlberg et al. (2014), Elmeroth, 

(2008) och Lunneblad (2009) poängterar. Förskollärarna menar att alla föräldrar ska få en 

inblick i barnets vardag, få en förståelse för förskolans uppdrag samt ha en möjlighet till 

inflytande i verksamheten. I förskolans Läroplan, Lpfö 98 (Skolverket, 2016) betonas alla 

människors lika värde som en del i förskolans värdegrund och uppdrag. Även i regeringens 

proposition (1997/98:16) framhålls det att oavsett vilken etnisk och kulturell bakgrund 

människor har, ska förskolan vara en trygg mötesplats för alla människor. Studiens resultat 

visar hur viktigt det är att kunna ta någon annans perspektiv, vilket även Lunneblad (2013) 

framhåller. För att kunna inta ett interkulturellt perspektiv krävs det att människor kan skapa en 

förståelse för hur fördomar, rasism, diskriminering och sociala ojämlikheter påverkar sociala 

relationer och kommunikationer, framhåller Lahdenperä (2004b). Att inta ”den andres” 

perspektiv bidrar till en förtroendefull relation. Dahlberg et al. (2014) poängterar vikten av att 

ta vara på den andres kunskaper och erfarenheter. Förskollärarna i studien exemplifierar hur de 

tar till vara på de nyanlända föräldrarnas kunskaper och erfarenheter. Det gör de genom att 

bjuda in föräldrarna till verksamheten för att berätta om sin religion samt låter dem läsa böcker 

på deras modersmål. Förskollärarna pekar på hur viktigt det är att komma ihåg att alla 

människor kan missuppfatta och att det inte enbart är den ena parten som missuppfattar. 

Förskollärarna som deltagit i studien poängterar vikten av att vara lyhörd och ha förståelse för 

om den andre parten inte förstår. Flising et al. (1996) poängterar hur viktigt det är att tydliggöra 

för den andre det som inte förstås, för att undvika missförstånd. Förskollärarna i studien 

exemplifierar att missförstånd kan undvikas med hjälp av just tydlighet. Denna tydlighet kan 

handla om att visa eller berätta för den andre att budskapet nått fram, vilket kan göras i form av 

nickningar eller med ögonkontakt.  Det handlar om att tillåta att kommunikationen kan ta tid, 

samt att visa en öppenhet och tolerans när det pågår en kommunikation, enligt Flising et al. 

Lunneblad (2013) hävdar att förskollärarna har det största ansvaret för att se till att det inte sker 

missförstånd, förskollärarna måste vara tydliga i sin kommunikation. Lunneblad betonar vikten 

av att förskollärarna får kompetensutbildning i hur de ska skapa en god kommunikation 

tillsammans med nyanlända föräldrar. Det är även viktigt att förskollärarna får tillgång till de 

resurser och kompetenser som krävs i mottagande av nyanlända föräldrar. I en av de kommuner 

där vi genomfört studien har en handlingsplan utformats. Handlingsplanen ska ses som ett 

verktyg för att bidra till ett likvärdigt mottagande av nyanlända i förskolan och skolan. Ett 

likvärdigt mottagande för föräldrar är något som alla förskollärare i studien uttrycker är 

angeläget. Handlingsplanen har enligt två av förskollärarna i studien varit värdefull, samt ett 

bra stöd i mottagandet av nyanlända föräldrar. Alla förskollärare borde få ta del av en liknande 

handlingsplan, menar de, då en handlingsplan kan bidra till kompetens inom området och 

minskad osäkerhet i mötet med nyanlända föräldrar. 

 

Förskollärares maktposition 
 

Enligt Björk-Willén, (2013) är språket centralt för samverkan mellan förskollärare och föräldrar 

som inte har svenska som förstaspråk. Det är därmed viktigt att förskollärarna kan förmedla till 
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föräldrarna vilka möjligheter det finns till delaktighet och påverkan av verksamheten. 

Samverkan är betydelsefull för att minska förskollärarens maktposition, enligt Jonsdottir och 

Nyberg (2013). Det är således angeläget att tillåta och visa föräldrarna att deras delaktighet och 

inflytande har betydelse för barnens utveckling och lärande. Det handlar om att ge och ta, det 

är inte bara de nyanlända som ska lära sig om Sverige och svenska språket, även förskolläraren 

har ett ansvar att visa intresse för den nyanländes modersmål och ursprung. Förskollärarna i 

studien är eniga om att det är betydelsefullt att behandla andra som de själva skulle vilja bli 

behandlade. Å andra sidan finns alltid föräldrar som tilldelar makten till förskollärarna, i och 

med att förskollärarna besitter mer kunskaper kring förskoleverksamheten. Därmed kan det vara 

svårt för förskolläraren att avskriva sig sin maktposition i förhållande till föräldern. Studien 

visar på att några förskollärare känner ett ansvar att ge de nyanlända stöd och verktyg för att 

komma in i samhället. Angel och Hjern (2004) framhåller att det är viktigt att ta sig tid att hjälpa 

de nyanlända, men att det inte får påverka eller gå ut över yrkesuppdraget. Ibland kan det då 

vara bättre att erbjuda sin hjälp att kontakta eller hänvisa till andra som kan hjälpa föräldrarna. 

Lunneblad (2013) framhäver att förskolan kan vara den första kontakten i Sverige för nyanlända 

och förskollärarna i studien menar att det är viktigt att bidra med stöd och verktyg för att hjälpa 

de nyanlända in i samhället. Flera bland de nyanlända kan ha en berättigad misstro till en del 

myndigheter, i och med detta ökar betydelsen av att de fåtal människor de känner tillit för kan 

hjälpa dem in i samhället. Förskollärarna i studien återkommer flera gånger till hur viktigt det 

är att behandla andra som de själva skulle vilja bli behandlade i främmande land, vilket då 

innebär att det kan vara självklart att hjälpa till även med annat. 

 

Fler möjligheter än utmaningar 
 

Resultatet i studien visar att förskollärarna upplever att det finns fler möjligheter än utmaningar 

i samverkan med nyanlända föräldrar. De menar att i samverkan med föräldrar får de chans att 

växa och bli bättre människor. Genom utbyte av tankar och erfarenheter med föräldrar skapas 

nya lärdomar för båda parterna. Borgström (2004) framhåller att i möten och integration med 

människor av annan kultur kan vår identitet påverkas och vi kan bli medvetna om oss själva. 

Lahdenperä (2004a) betonar hur betydelsefullt det är att förskollärarna intar ett interkulturellt 

förhållningssätt. Det är när förskollärarna är öppna och tillåtande inför att lära sig av andra som 

förskolan kan bli interkulturell. Att ta del av samt visa intresse för de nyanlända föräldrarnas 

bakgrund, kultur och hur deras liv ser ut i Sverige är en väg att gå. I samverkan med nyanlända 

föräldrar får förskollärarna möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll och kan därmed växa och bli 

en bättre förskollärare. Studiens resultat visar, i likhet med tidigare forskning att det kan uppstå 

utmaningar när människor från olika kulturer ska samverka. Stier och Sandström Kjellin (2009) 

framhåller hur ord, formuleringar, gester och kroppsspråk samt uppfattningen om tid kan 

variera bland människor. De utmaningar som Stier och Sandström Kjellin pekar på har även 

förskollärarna i studien upplevt. Lunneblad (2006) redogör för hur syn på uppfostran, 

religionstillhörighet samt relationen mellan man och kvinna kan variera mellan människor. 

Några av förskollärarna i studien har haft liknande erfarenheter när de samverkat med 

nyanlända föräldrar. De beskriver hur viktigt det är att vara tydlig med föräldrarna om vad som 

gäller i Sverige, utan att för den skull klanka ner på deras ursprung och tro. 
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Sammanfattning 
 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att kommunikationen är en central del i mötet med 

nyanlända föräldrar för att skapa en likvärdig samverkan. En likvärdig samverkan med alla 

föräldrar är någonting som bör vara angeläget för alla förskollärare, eftersom samverkan med 

förskolan är något alla föräldrar har rätt till (Skolverket, 2016). Förskollärare har enligt sitt 

uppdrag skyldighet och ansvar för att hitta olika tillvägagångssätt för att skapa denna likvärdiga 

föräldrasamverkan i verksamheten. Det kan även konstateras att möjligheterna till en 

fungerande och likvärdig samverkan med nyanlända föräldrar är många, förskollärare kan med 

hjälp av olika verktyg skapa möjligheter till detta. Tolken beskrivs i denna studie som ett viktigt 

verktyg för att kunna kommunicera med nyanlända föräldrar. Elmerot (2008) framhåller att 

kunskaper inom språk bidrar till makt. Även Björk-Willén (2013) menar att språket har en 

maktfaktor. Med hjälp av en tolk kan risken att förskolläraren sätts i en maktposition minskas, 

då tolken bidrar till att alla parter får komma till tals och göra sig förstådd. Samtidigt beskrivs 

det hur det finns alternativa tillvägagångssätt för att kunna samverka och inkludera nyanlända 

föräldrar i verksamheten. Studien visar på att både verbal- och icke verbal kommunikation är 

ett lämpligt och varierande sätt att kommunicera på när modersmålen skiljer sig. Resultaten 

visar på att förskollärare till mesta dels använder sig av icke verbal kommunikation i form av 

gester, minspel, bilder och andra uttryck i mötet med nyanlända föräldrar.  Samverkan är, enligt 

Jonsdottir och Nyberg (2013) betydelsefull för att minska förskollärarens maktposition.  

 

Det interkulturella förhållningssättet är återkommande i denna studie. Studien visar hur viktigt 

det är att kunna inta ett interkulturellt förhållningssätt. I Skolverkets allmänna råd (2016) 

poängteras betydelsen av att förskollärare ska ha ett förhållningssätt som består av nyfikenhet, 

öppenhet och en vilja att lära sig mer om den andre. Den andres kunskaper och erfarenheter ska 

tillvara tas, den är icke utbytbar, menar Dahlberg et al.  I studien framgår det hur förskollärare 

samverkar med nyanlända föräldrar och tar till vara på den andres kunskaper och erfarenheter. 

Förskollärarna använder sig av flera strategier för att skapa samverkan med nyanlända föräldrar, 

några exempel på dessa strategier är att bjuda in föräldrarna till förskolan för att läsa böcker på 

deras modersmål, eller för att berätta om deras religion och kultur. Denna typ av samverkan 

med nyanlända föräldrar har visat sig bidra till en interkulturell förskola, där barnen får ta del 

av, känna tillhörighet till samt ökad förståelse och respekt för andra kulturer och religioner. 
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Implikationer för yrkesuppdraget 
 

Den här studien har gett oss kunskaper och erfarenheter som kommer vara viktiga i vårt 

kommande yrke som förskollärare. En implikation inför vårt kommande yrke är hur viktig 

kommunikationen är för att skapa en likvärdig samverkan med alla föräldrar, samt att alla 

föräldrar har rätt till en likvärdig samverkan.  En annan implikation är makten mellan 

förskollärare och nyanlända föräldrar. Språket kan bidra att förskollärare hamnar i en 

maktposition, men förskollärare kan minska denna maktposition genom att ta hjälp av tolk. 

Ytterligare en implikation är hur betydelsefullt det är att en förskollärare kan inta ett 

interkulturellt förhållningssätt genom att visa på nyfikenhet, öppenhet och vilja lära sig mer om 

den andre. Tydlighet är en förutsättning för att samverkan ska fungera, det är därmed angeläget 

att tydligheten finns med redan från början. Inför kommande yrkesuppdrag är 

kompetensutveckling inom samverkan med nyanlända föräldrar en grundläggande del för att 

skapa likvärdigt bemötande. Utbildning i att kunna kommunicera icke-verbalt är en central del 

för att kunna möta nyanlända på ett professionellt och kompetent sätt.  

 

Förslag till fortsatt forskning 
 

Efter vårt arbete med denna studie har det uppstått funderingar och intresse för en jämförande 

studie mellan kommuner med och utan handlingsplan för mottagande av nyanlända. Det skulle 

vara intressant att undersöka hur mottagandet påverkas och hur mottagandet kan bli likvärdigt 

i förskolor med tillgång till en handlingsplan, i jämförelse med kommuner som saknar en 

handlingsplan med rutiner för mottagandet.  Ännu ett område som hade varit intressant att ta 

del av är att få ta del av nyanländas eget perspektiv på mottagandet i förskolan. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev 
 

Vi som utför intervjun heter Jessica Nyberg och Lina Larsson. Vi studerar till förskollärare på 

Luleå tekniska universitet och är nu inne på vår sista termin. Just nu skriver vi på vårt 

examensarbete där vi valt att fokusera på förskollärares samverkan med nyanlända föräldrar 

då detta är ett aktuellt ämne. 

 

De uppgifter som lämnas in kommer endast användas i syfte för vår studie. All data som 

samlas in i intervjun kommer behandlas konfidentiellt. Vi har ej som avsikt att jämföra 

förskolor, vi vill få en generell bild av hur samverkan med nyanlända föräldrar ser ut ute i 

verksamheten. Varken förskolan eller enskilda personer kommer att nämnas i examensarbetet. 

Det är enbart vi som skriver examensarbetet som kommer ta del av era svar. 

 

Intervjun består av ca 10 frågor och kommer därmed inte ta så lång tid. De områden som 

kommer bearbetas är kommunikation, samverkan och inflytande/delaktighet. Det skulle vara 

till stor hjälp för oss om ni ville ta er tid till att delta i intervjun för att bidra till datainsamling 

i vår studie. 

 

Vid frågor eller funderingar, kontakta oss gärna. 

 

Lina Larsson 
Tel: xxx 
Epost: xxx 

Jessica Nyberg 
Tel: xxx 
Epost: xxx 

 

Tack på förhand för din medverkan! 
Med vänliga hälsningar 

 

Jessica Nyberg & Lina Larsson 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 
 

Allmänt 
1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 

Kommunikation 
2. Vilka kommunikationsformer använder du i mötet med nyanlända föräldrar? 

Vad har du lärt dig av detta? 
 

3. Finns det tillgång till tolk? När/hur använder ni er av tolk? 
 

Inflytande/delaktighet 

4. Vill du ge något exempel på hur du arbetar med att inkludera nyanlända föräldrar i 

verksamheten? 
 

5. Finns det någonting du stött på som varit svårt att hantera? 
 

6. Använder du dig av några särskilda strategier för att skapa möjligheter till delaktighet 

och inflytande i verksamheten för nyanlända föräldrar? 

 

Samverkan 
7. Vad innebär samverkan med nyanlända föräldrar för dig 

 

8. Vilka erfarenheter har du av att samverka med nyanlända föräldrar? 
 

9. Vilka strategier använder du i samverkan med nyanlända föräldrar? 
 

10. Vilka fördelar ser du med att samverka med nyanlända föräldrar? 
 

11. Har du mött några utmaningar när det gäller att samverka med nyanlända föräldrar? 
 

12. Vad anser du är det viktigaste i samverkan med nyanlända föräldrar? 

 

Avslutningsvis 
Övriga synpunkter? 


