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Abstrakt  

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare beskriver kommunikation med 
nyanlända familjer vid introduktion på förskolan med förankring i det sociokulturella 
perspektivet och det interkulturella perspektivet. Studien har en kvalitativ ansats och använder 
semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod där fem förskollärare från två 
förskolor har intervjuats.  Det empiriska materialet analyseras genom att sortera, reducera, och 
tematisera insamlade data för att få fram resultatet. Framträdande i studiens resultat var att 
förskollärarna använde sig av multimodala uttrycksformer som kombinerade olika slags 
kommunikativa verktyg i kommunikationen med nyanlända barn när det verbala språket inte 
räckte till. Ur ett sociokulturellt perspektiv är kommunikation och språk viktiga verktyg för att 
kunna inkludera nyanlända barn och göra dem delaktiga i introduktionen. Det som framkom 
som mest centralt i resultatet var att trygghet ansågs som grundläggande för en god 
kommunikation mellan förskollärare och nyanlända familjer. Barnets modersmål visades som 
betydelsefull för att skapa trygghet hos nyanlända barn och dess vårdnadshavare. Resultatet 
visade även att mottagandet av nyanlända familjer var utmanande på grund av språkliga och 
kulturella barriärer samt förskollärarnas behov av kunskap om det interkulturella uppdraget. 
För att kunna möta dessa utmaningar krävs att förskollärare kontinuerligt reflekterar över sitt 
interkulturella förhållningssätt där öppenhet, respekt och medvetenhet utgör centrala 
beståndsdelar.  

 
Nyckelord: förskollärare, kommunikation, nyanlända, multimodal, sociokulturellt perspektiv, 
interkulturellt förhållningssätt.  
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1. Inledning   

I dagens Sverige ses förskolan som en kulturell mötesplats i takt med ökad 
mångkulturalisering under de senaste decennierna. En av förskolans uppgifter är enligt 
förskolans läroplan Lpfö 18 (Skolverket, 2018) att som social och kulturell mötesplats skapa 
förutsättningar för alla barns lärande och utveckling oavsett deras kulturella bakgrund. 
Introduktion är en start i förskolan som ger barn och dess vårdnadshavare en grund att stå på i 
förskolans nya värld. Hur introduktionen fungerar har stor betydelse för att barnet ska få en 
positiv bild av förskolan (Lindgren & Torro, 2017). Introduktionen är dessutom av vikt för 
såväl familjen och förskollärare, för att skapa en förtroendefull relation mellan förskolan och 
hemmet (Månsson, 2013). Detta innebär att förskollärare har en avgörande roll i att skapa 
möjligheter för ett positivt mottagande av barnet och dess familj. Det fastslås även i 
läroplanen (Skolverket, 2018) att förskolan ska samarbeta med hemmet för att ge barn 
möjligheter att utvecklas efter sina förutsättningar och erbjuda barn och vårdnadshavare en 
god introduktion. En fungerande kommunikation mellan förskollärare och vårdnadshavare är 
enligt Bunar (2015) en viktig faktor för samarbete mellan förskolan och hemmet, vilket i sin 
tur bidrar till barnets framgång i skolan. Ett motiv till varför studien riktar ljuset mot 
nyanlända familjer är att det enligt Vetenskapsrådet (2015) finns ett forskningsbehov gällande 
hur förskolan kan organisera sitt mottagande och inkluderande av nyanlända barn. På grund 
av krig och oroligheter runtom i världen kom 163 000 asylsökande under hösten 2015 till 
Sverige (Migrationsverket, 2016, refererad i Ljunggren, 2018). Statistik från Migrationsinfo 
(2019) visar att av de 163 000 som sökte asyl var 70 384 barn.  En stor del av dessa barn till 
asylsökande påbörjade enligt Ljunggren under denna period utbildningen i svenska skolor och 
förskolor. Detta ställer högre krav på förskollärares förmåga att möta och skapa relationer 
med barnen och deras familjer (Letzén, 2017). Med referens till Zetterqvist Nelsson och 
Hagström (2016) skriver Ljunggren (2018) att forskningen kring mottagandet av nyanlända i 
det svenska utbildningssystemet är begränsad, i synnerhet gällande de yngsta barnen. Vikten 
av att erbjuda varje barn tillsammans med vårdnadshavare en god introduktion i förskolan 
lyfts i Läroplanen (Skolverket, 2018) som består av riktlinjer och strävansmål, men utan 
konkreta förslag på metoder för att nå dessa. Med anledning av den begränsade forskningen 
om möjliga tillvägagångssätt i mottagandet av nyanlända familjer kommer denna studie 
undersöka hur förskollärare kommunicerar med nyanlända familjer vid introduktion på 
förskolan.  
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2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare beskriver kommunikation med 
nyanlända familjer vid introduktion på förskolan. Studiens syfte ska uppnås genom att besvara 
de tre följande frågeställningarna: 

 Vilka kommunikativa verktyg framträder som centrala i kommunikation med 
nyanlända barn vid introduktion på förskolan? 

 Vilka aspekter beskrivs som avgörande i en framgångsrik kommunikation med 
nyanlända familjer? 

 Vilka faktorer anser förskollärarna kan försvåra kommunikationen med nyanlända 
vårdnadshavare?  
 

3. Bakgrund  

I detta kapitel kommer först en förklaring av centrala begrepp som är återkommande i studien. 
Därefter lyfts en förankring i lagar och styrdokument samt en historisk tillbakablick på 
förskolans mångkulturella framväxt. Förskollärares förhållningssätt gentemot nyanlända 
familjer vid introduktion lyfts som avgörande för att skapa trygghet hos barn och dess 
vårdnadshavare. I mötet med vårdnadshavarna sker kommunikation på olika sätt, vilket 
förutsätter förskollärares kompetens och kunskaper. Bakgrunden avslutas med utmaningar 
som kan uppstå i kommunikationen mellan förskollärare och nyanlända vårdnadshavare. 

3.1  Begreppsförklaring 

Nyanlända: Skolverket skriver att det saknas en enhetlig definition av nyanlända barn. I 
rapporten ”Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever” (Skolverket, 2016) betonas att 
med nyanländ elev avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i 
Sverige och har påbörjat sin utbildning efter höstterminens start det kalenderår då hon eller 
han fyller sju år. 2016 infördes nya regler i skollagen (SFS 2010:800) gällande utbildningen 
av nyanlända elever, där nyanlända beskrivs som de elever som påbörjar sin skolgång senare 
än skolstarten det året barnet skulle fylla sju år. Eleverna betraktas som nyanlända under fyra 
års tid. I denna studie avser begreppet nyanlända familjer utifrån Ljunggrens (2018) forskning 
som beskriver gruppen genom följande citat: ”familjer som kommit relativt nyligen till 
Sverige. En exakt tidpunkt för ankomst har inte varit relevant, mer än att det handlat om 
familjer som fortfarande håller på att etablera sig i det svenska samhället, och som i regel 
endast har mycket begränsade kunskaper i det svenska språket”( Ljunggren, 2018, s. 3). 
 
Vårdnadshavare: Begreppet vårdnadshavare betyder enligt Lindgren och Torro (2017) en 
person som har juridiskt ansvar för barnet och oftast är föräldrarna vårdnadshavare. I denna 
studie förekommer ordet föräldrar som en benämning för vårdnadshavare i intervjuerna. 
 
Introduktion: Begreppet betyder perioden när ett barn ska börja på förskolan och familjen 
introduceras förskolans verksamhet (Lindgren & Torro 2017). En vanlig förekommande 
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introduktionsmetod i svenska förskolor är den föräldraaktiva introduktionen, som innebär att 
vårdnadshavaren som en aktiv roll deltar i alla förskolans rutiner och aktiviteter tillsammans 
med barnet under tre hela dagar (Simonsson & Markström, 2017; Månsson, 2013). I denna 
studie förekommer även ordet inskolning som en benämning för introduktion i intervjuerna. 

Multimotalitet: Selander och Kress (2017) beskriver att multimodalitet är en samverkan 
mellan olika resurser som finns tillhands, till exempel, föremål, gester, ljud och ord för att 
tolka världen och skapa mening i ett socialt sammanhang. De menar att i multimodal 
kommunikation inkluderas alla olika informationskällor som ljud, bild, internet, texter. 

Mångkulturell: Begreppet mångkulturell innebär ett tillstånd eller en situation där olika 
kulturer ingår. Till exempel, när en förkola är mångkulturell betyder det att förskolan består 
av människor som individuellt representerar olika kulturer eller etniciteter (Lorentz & 
Bergstedt, 2016).  

Monokulturell: Monokulturell beskriver att människor med utländsk bakgrund ses som 
annorlunda och onormala (Lunneblad, 2018). Det monokulturella synsättet fokuserar enligt 
Lahdenperä och Sundgren (2016) på nyanländas fel och brister som ska kompenseras med ett 
syfte att assimilera nyanlända i majoritetssamhället.  

Interkulturell: Lahdenperä (2004a) hävdar att begreppet interkulturell innebär en handling, en 
interaktion eller en process av interaktion och ömsesidig kommunikation mellan människor 
med olika kulturella bakgrunder.   

3.2  Historisk tillbakablick  

Sverige har enligt Lunneblad (2018) förändrats från ett kulturellt homogent till ett kulturellt 
heterogent samhälle. Dagens mångkulturella samhälle beror på den stora 
arbetskraftsinvandringen som skedde mellan 1950-70 talet och flyktingströmmar mellan 
1970-90 talet (Lunneblad, 2013, 2018).  Även globalisering och internationalisering har haft 
inverkan på svensk integrationspolitik där fokus lagts vid att lyfta fram samhällets kulturella 
mångfald (Lunneblad, 2013). Under 1970-80 talet utgick integrationspolitiken från 
mångkulturella mål genom att rikta specifikt stöd till att bevara den invandrade befolkningens 
kulturer. Detta innebär att invandrares språkliga bakgrund skulle lyftas fram och stärkas 
(ibid.).  Under denna period användes begreppet mångkulturalitet för första gången för att 
beskriva att invandrargrupper förväntades ställa nya krav i framtidens Sverige (Eklund, 2003). 
Vidare skriver författaren att Sveriges riksdag år 1975 skapade riktlinjer för en ny 
invandrarpolitik i förhållande till arbetskraftsinvandringen som innebar att invandrares 
kulturella bakgrund skulle lyftas fram i samhället genom exempelvis modersmålsundervisning. 
Sedan 1970-talet har den svenska förskolan blivit en del av samhällspolitiska intentioner och 
en mötesplats för människor med olika bakgrund och erfarenheter (Lunneblad, 2018). Detta 
ligger till grund för dagens styrdokument där förskolan beskrivs som en institution som ska 
förberedda barnen för ett liv i ett mångkulturellt samhälle (Lunneblad, 2013). Han påpekar att 
detta har bidragit till en förändring i förskolan, från att verksamheten har varit ett allmänt stöd 
till att alltmer rikta specifika insatser till nyanlända barn. Eklund (2003) diskuterar att 
mångkulturalitet blev ett faktum under 1980-talet, samtidigt som allt större tonvikt lades på 
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interkulturalitet i läroplanen.  Interkulturell undervisning blev mot denna bakgrund ett 
begrepp som strävade att skapa förståelse för invandrarnas etniska särart och att därmed öka 
möjligheter till en fredlig samexistens i samhället (Lahdenperä, 2004a). 1982 presenterades 
utredningen ”Kultur och språkstöd för invandrar- och minoritetsbarn i förskoleåldern”. Syftet 
med denna utredning var att ge stöd till barnets dagliga umgängesspråk hemma med 
utgångspunkt att barn och vårdnadshavare behöver ett gemensamt språk. 1985 beslutade 
riksdagen att ett interkulturellt synsätt skulle genomsyra all skolundervisning i Sverige och 
prägla verksamheten i takt med den massiva invandringen och mångfalden som skedde i 
landet. På 1990 talet fick begreppen mångkulturellt samhälle och mångfald en central 
betydelse till följd av införandet av propositionen ”Sverige, framtiden och mångfalden - från 
invandringspolitik till integrationspolitik” där integrationspolitik blev ett nytt mål 
(Lahdenperä, 2004a; Lunneblad, 2018). Forskarna påpekar att skillnaden mellan tidigare 
invandringspolitik och integrationspolitik är att invandrare ses som en heterogen grupp i den 
nya politiken jämfört med den gamla där invandrare skulle vara en homogen grupp.  Det vill 
säga att i integrationspolitiken fokuserades på mångfalden i samhället istället för att rikta 
insatser mot invandrare som skapade ett ”vi och dom-tänkande” i invandrarpolitiken 
(Lunneblad, 2018). I verksamheten innebär denna politik att alla skulle erbjudas likvärdig 
tillgång till utbildningen oavsett språklig och kulturell bakgrund, kön, födelseort och 
socioekonomisk ställning (ibid.). 2000-talets flyktingsituation har enligt Wångersjö (2017) 
påverkat Sveriges samhälle och även verksamheten i förskolan. Denna flyttningsström ställer 
ett högre krav på förskolan som förväntas kunna erbjuda omsorg och utbildning till nyanlända 
familjer på samma villkor som familjer integrerade i det svenska samhället (Letzén, 2017; 
Ljunggren, 2018). 
 

3.3  Förankring i styrdokument  

I Läroplanen (Skolverket, 2018) betonas att förskolan är en social och kulturell mötesplats 
som förväntas utveckla barns förmåga att leva sig in i andra människors villkor och 
värderingar samt att förbereda barnen till framtidens demokratiska medborgare. Ett av 
förskolans uppdrag är att utveckla ett svenskt kulturarv så som värden, traditioner, språk och 
kunskaper och överföra detta från en generation till nästa. Samtidigt ska förskolan lägga vikt 
vid att synliggöra olika kulturer i verksamheten. Både läroplanen (Skolverket, 2018) och 
skollagen (SFS 2010:800) fastslår att förskolan ska verka för att synliggöra samhällets 
demokratiska värderingar och allas lika rättigheter för att motverka alla typer av kränkande 
behandling. För att barnen ska kunna utvecklas till aktiva, kompetenta och demokratiska 
samhällsmedlemmar, förutsätts ett gott samarbete mellan förskolan och hemmet (Skolverket, 
2018). I skollagen beskrivs samverkan med vårdnadshavare som en grundläggande 
utgångspunkt för förskolans verksamhet. Samarbete som ska kännetecknas av förtroende, 
öppenhet och respekt innefattar både dialog om barnets utveckling och den pedagogiska 
verksamheten (ibid.). I förskolan och skolans värdegrund (Skolverket, 2013b) betonas att 
förskolans verksamhet ska genomsyras av demokratiska värderingar och bedrivas av ett 
demokratiskt arbetssätt. I detta innefattas att både barn och vårdnadshavare ska ges möjlighet 
att vara delaktiga och ha ett reellt inflytande över såväl verksamhetens innehåll som arbetssätt 
(Skolverket, 2018). Det krävs att utbildningen i förskolan som ska lägga grunden för barnet 
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livslångt lärande har barnens behov och intresse som utgångspunkt. I förskolans mål och 
riktlinjer påtalas att förskollärare ansvarar att erbjuda barn tillsammans med dess 
vårdnadshavare en god introduktion för att bygga upp en positiv relation mellan förskolan och 
hemmet. Detta kräver att förskollärare utvecklar sitt förhållningsätt som präglas av respekt 
och öppenhet (ibid.). 

3.4  Introduktion – den första tiden på förskolan 

I detta avsnitt lyfts centrala aspekter av introduktionsperiod när ett barn ska börja på förskolan.  

3.4.1 Trygghetsskapande 

Bunar (2015) framhäver att en trygg känsla är avgörande för människor som befinner sig i 
olika kulturer att förstå varandra och hantera det som är främmande. Brandtzæg, Torsteinson 
och Øiestad (2016) lyfter fram begreppet anknytning som beskriver hur relationsmönster 
skapas i barndomen och påverkar barnets samspel med andra. Barnets utveckling beror i hög 
grad på samspelet mellan barnet och dennes omgivande miljö som barnet är omgivet av. I 
förskolans sammanhang måste barnet känna sig trygg för att kunna trivas, lära sig och 
utvecklas i verksamheten (Lindgren & Torro, 2017). Lindö (2009) hävdar att trygghet är den 
bästa grogrunden för barnet att vilja kommunicera. En trygg anknytning förutsätter att 
förskolläraren har förmåga att bemöta barnets behov med lyhördhet, tillåtelse och emotionell 
tillgänglighet. Genom att barnet har en positiv relation med förskolläraren som tillgodoser 
barnets behov kan separationen från vårdnadshavaren underlättas (ibid.). Simonsson och 
Thorell (2010) hävdar att introduktionen inte enbart skapas med hjälp av förskolärare och 
barn utan också med artefakter såsom leksaker. Vidare påvisar forskarna att barn är 
kompetenta aktörer i sin egen övergång från hemmet till förskolan då de använder sig av olika 
verktyg och metoder för egna ändamål för att skapa relationer och lära sig att samspela med 
andra på förskolan. För att barnet ska kunna känna trygghet i en ny miljö, är det viktigt att 
förskollärare skapar strukturerande och stabiliserande vardagliga rutiner, till exempel, dukar 
fram saker på ett inbjudande sätt och på samma plats dag efter dag under 
introduktionsprocessen (Lindgren & Torro, 2017). För barn som behöver längre tid att knyta 
an i den miljön, menar författarna att övergångsobjekt såsom filtar och gosedjur kan ses som 
emotionella representationer av hemmet och underlättar separationen från vårdnadshavaren. 
Författarna lyfter fram vikten av en trygg miljö som en förutsättning för barnet att “tänja på 
gummibandet”. Det vill säga att när barnet tänjer på gummibandet vågar hen att utforska sin 
närmiljö längre bort från anknytningspersonen. Ju tryggare barn känner sig med sin närmiljö 
och personalen desto mer vågar de röra sig i förskolans lokaler (ibid.). Jonsdottir och Nyberg 
(2013) hävdar att trygga vårdnadshavare ger trygga barn. Dock kan nyanlända 
vårdnadshavare som befinner sig i förskolans nya miljö med främmande värderingar och 
språk uppleva otrygghet och osäkerhet (Wångersjö, 2017).  Då krävs det, som Benckert, 
Håland och Wallin (2008) tydliggör, att förskolläraren visar öppenhet och respekt gentemot 
familjen och dess kulturella bakgrund. För att skapa en förståelse för varandra och bygga upp 
en trygg relation är det av vikt att kommunikationen mellan förskollärare och vårdnadshavare 
är fungerande (ibid.). Wångersjö (2017) framhåller att nyanlända barns modersmål är en 
fantastisk resurs som kan nyttjas för att förstärka kommunikationen med barnet. För det lilla 
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barnet som inte förstår språket i början måste det finnas tillgång till sitt modersmål på den 
första tiden. Då är det av stort värde om det finns någon i personalen som kan barnets språk 
och hjälpa barnet att förstå samt uttrycka sig. Samarbete med modersmålslärare och annan 
flerspråkig personal är således en resurs i kommunikationsarbetet (Skolverket, 2017). Att ta 
till andra metoder såsom barnlitteratur och filmer på barnets modersmål kan enligt Wångersjö 
(2017) leda till att barnet känner trygghet och igenkänning. Att lära sig några viktiga fraser 
och begrepp på barnets modersmål är också ett utmärkt sätt att visa intresse för barnets 
hemkultur, vilket är viktigt för förskollärare att underlätta kommunikationen med nyanlända 
barn och vårdnadshavare (Skolverket, 2017). 

3.4.2 Förskolans förberedelser inför introduktionen 

En viktig förutsättning för en väl fungerande introduktion är arbetslagets planering som bidrar 
till att alla har en klar bild av organisationen kring introduktionen och därmed åstadkommer 
ett gemensamt förhållningssätt kring bemötandet av den inskolade familjen (Lindgren & 
Torro, 2017). Ett inbjudningsbrev till familjen är ett vanligt sätt att hälsa och informera 
vårdnadshavare om hur introduktionen planeras gå till (Arnesson Eriksson, 2010). Graham-
Clay (2005) poängterar att skriftlig kommunikation på olika språk kan vara gynnsamt när den 
verbala kommunikationen inte räcker till. Att förbereda miljön så den passar det nya barnet är 
enligt Arnesson Eriksson (2010) också en viktig aspekt av planeringen. Exempelvis kan barn 
och vårdnadshavare känna sig mer välkomna genom att sätta upp barnets födelsedag och 
förbereda platser till det nya barnet. Att inbjuda vårdnadshavare i förskolans verksamhet med 
en välkomstskylt på olika språk är enligt Graham-Clay (2005) en god start för kommunikation 
mellan lärarna och vårdnadshavare. Att introducera barnet till den befintliga barngruppen har 
betydelse för att barnet ska lära känna förskolans miljö och rutiner med hjälp av sina kompisar 
(Lindgren & Torro, 2017). Simonsson och Thorell (2010) påpekar att barnet utvecklar sina 
kompetenser med kompisar i sociala samspelsprocesser, eftersom introduktionen för barnet 
handlar om att upptäcka kamrater för att skapa relationer till förskolan. Lindgren och Torro 
(2017) beskriver även att förskollärares uppgifter under introduktion innefattar att skapa 
möjligheter för varje familj att förstå introduktions syfte och uppleva inflytande över sitt barn.  
 

3.4.3 Förskollärares flexibla och behovsanpassade förhållningssätt  

Lunneblad (2013) beskriver att det inte är ovanligt att nyanlända barn och deras 
vårdnadshavare saknar erfarenhet av det svenska samhället när barnet börjar på förskolan. Då 
är det av vikt att förskollärare reflekterar över hur de förhåller sig i kommunikation med 
barnet och vårdnadshavarna för att i högsta möjliga grad undvika missförstånd. En 
framgångsrik introduktion kräver också att förskollärare förhåller sig på ett flexibelt sätt där 
det individuella barnet står i fokus (Lindgren & Torro, 2017). I kommunikationen med 
nyanlända barn och vårdnadshavare innebär denna flexibilitet bland annat att ompröva sina 
strategier med tanke på det enskilda barnets behov och vårdnadshavarnas villkor (ibid.). Flera 
studier (Engdahl & Ärlemalm Hagsér 2015; Eklund 2003; Letzén, 2017; Wångersjö, 2017) 
lyfter fram vikten av relationsskapande med familjer utifrån deras individuella behov och 
situation. För att få kunskap om det enskilda barnets behov krävs samarbete mellan 
förskollärare och vårdnadshavare (Jonsdottir och Nyberg, 2013). Att kontinuerligt samtala 
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med vårdnadshavarna om hur verksamheten kan anpassas på bästa sätt utifrån barnets behov 
och intressen lägger enligt Lindgren och Torro en viktig grund till kommunikationen och 
samverkan. Att följsamt bemöta det enskilda barnets behov och erkänna vårdnadshavares 
kompetens som expert på sina egna barn bidrar till en fungerande kommunikation, vilket i sin 
tur utgör en förutsättning för en förtroendefull relation mellan förskolan och hemmet 
(Jonsdottir & Nyberg, 2013). Förskollärares behovsanpassade förhållningssätt att 
kommunicera och bemöta människor lyfts även i Skolverket (2013a) som särskilt avgörande 
när det inte finns ett tillräckligt gemensamt språk mellan parterna. Upprepningar, förenklande 
ordval och användande av gester är förstärkande komponenter för att göra sig förstådd i 
kommunikationen (ibid.).  
 

3.5  Kommunikationens olika former   

Borgström (2004) hävdar att den nya mångkulturella lärmiljön ställer högre krav på lärare att 
kunna använda sig av olika metoder att kommunicera med barnen från andra kulturer. 
Wångersjö (2017) beskriver att det finns en mängd uttryckssätt som inte kräver ett muntligt 
språk för nyanlända barn som inte kan någon svenska. Fortsättningsvis betonar hon att det är 
viktigt att förskollärare har förmåga att tolka barns olika uttryckssätt för att skapa möjligheter 
för barnen att hitta olika sätt att uttrycka sig på. Heister Trygg (2012) framhäver att 
kommunikation inte är bara verbal, utan kan även ske via kroppsspråk som kan komplettera 
och förstärka det talade språket genom exempelvis gester, mimik och ögonkontakt. 
Användandet av kommunikativa verktyg såsom bilder, symboler, och tecken bidrar till att 
komplettera det verbala och kroppsliga språket (ibid.). Det framhålls även i Skolverkets (2017) 
dokument ”Interkulturellt förhållningssätt och nyanlända barn” att kroppsspråk, bilder och 
konkret material är utmärkta komplement för att skapa förståelse i kommunikationen under 
det nyanlända barnets första tid på förskolan. Digitala verktyg kan ur ett demokratiskt 
perspektiv ge barn fler möjligheter att uttrycka sig och därför ett större inflytande över sitt 
eget lärande (Lundgren Öhman, 2014). Skolverket (2017) lyfter också fram att digitala 
verktyg såsom inspelade sagor, filmer, applikationer på barnets modersmål kan vara ett stöd i 
kommunikationen med barnet. Ur ett sociokulturellt perspektiv påpekar Säljö (2014) att barn 
behöver ges möjlighet att använda digitala verktyg eftersom de växer upp i en ny tid där 
medierade artefakter spelar en alltmer större roll i människans sociala interaktion. Skaremyr 
(2014) påstår att barn med annat modersmål än svenska använder sig av multimodala 
uttryckssätt i kommunikationen och samspelet med andra. Multimodala uttryckssätt definieras 
enligt Skaremyr (2014) som en kombination av olika uttrycksformer såsom tal, gester, mimik, 
rim och ramsor. Hon hävdar att det är av vikt att nyanlända barn erbjuds rika möjligheter för 
att komma till uttryck på olika sätt, eftersom nyanlända barn ofta kombinerar olika 
kommunikativa verktyg i kommunikation med omgivningen för att göra sig mer delaktiga. 
Även leken poängteras som en kommunikationsmöjlighet för nyanlända barn att socialisera 
sig med andra. I leken kan de utveckla sin självkänsla och få självförtroende i att tala det nya 
språket, och därmed utvecklas deras kommunikativa kunskaper. Skaremyr poängterar att 
förskollärare behöver ha kännedom om nyanlända barns erfarenheter och kunskaper om olika 
sätt att kommunicera. Hon skriver i resultatet att nyanlända barn har sociala och 
kommunikativa förmågor redan när de börjar i den svenska förskolan. Dessa förmågor att 
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tillämpa kroppsliga och materiella kommunikationsverktyg är mer betydelsefulla än deras 
svenskkunskaper i början när de hamnar i förskolans nya miljö. Detta betyder att förskollärare 
behöver skapa medvetna tillfällen för de nyanlända barnen att praktisera de kommunikativa 
verktygen med fokus på deras alternativa kommunikativa förmågor snarare än barnens 
förmåga att tala det verbala svenska språket (ibid.). 
 

3.6  Utmaningar vid kontakt med nyanlända vårdnadshavare 

Skolverket (2013a) och Lunneblad (2013) framhåller att språket kan vara den största 
utmaningen som uppstår i kontakten mellan förskollärare och vårdnadshavare i den 
mångkulturella förskolan. Den språkliga svårigheten kan skapa missförstånd vilket i sin tur 
kan leda till otrygghet hos vårdnadshavarna (Lunneblad, 2013). Enö (2013) beskriver att 
förskollärares användande av svåra ord och begrepp som relateras till förskolläraryrket 
riskerar medföra att nyanlända vårdnadshavare inte kan utnyttja sin makt och därmed tar 
avstånd från ett deltagande i verksamheten. En ytterligare faktor som kan försvåra 
kommunikationen är enligt Lahdenperä (2004a) och Lunneblad (2013) kulturella barriärer 
som oftast orsakas av bristande kunskap om andra kulturers syn på barn och uppfostran. Detta 
riskerar att skapa missförstånd och fördomar (Enö, 2013), men även ett etnocentriskt synsätt 
som innebär att man sätter sin egen kultur i centrum och betraktar världen utifrån sina egna 
erfarenheter (Bayati, 2016). Lunneblad (2013) förklarar att en kulturell barriär uppstår när 
förskollärare anser att nyanlända vårdnadshavare ska anpassa sig efter förskolans verksamhet. 
Detta synsätt beskrivs av Lunneblad (2018) som ett kompensatoriskt perspektiv som präglar 
fortfarande vardagliga praktiker i det svenska samhället trots att Sverige har en minst 60 år 
lång tradition att ta emot nyanlända barn. Detta har enligt Lunneblad (2018) inverkan på 
dagens segregerade utbildning som leder till ett ”vi och dom"-tänkande där människor delas 
upp i olika grupper. Med detta kompensatoriska perspektiv, påpekar flera forskare (Bunar, 
2015; Lunneblad, 2013; Wångersjö, 2017) att nyanlända ses som avvikande och därför 
behöver kompenseras för att bli kompletta, fullständiga och normala. Då riskerar nyanlända 
vårdnadshavare att känna sig nedvärderade och otillräckliga både som vårdnadshavare och 
medborgare (Bunar, 2015).  Det kompensatoriska perspektivet kan kopplas till ett 
monokulturellt förhållningssätt som innebär att den egna kulturen ses som norm och andra 
kulturer som skiljer sig från denna ses som avvikande (Lunneblad, 2013; Wångersjö, 2017).  

Bunar (2015) lyfter att kunskapsbristen om hur nyanlända barn på bästa sätt ska tas emot och 
inkluderas i det svenska skolväsendet är stor. Även Skolinspektionen (2012) har uttryckt 
kritik mot att det saknas ett interkulturellt förhållningssätt på många förskolor där personalen 
är i behov av att vidga sin kompetens och öka sin kunskap om hur de kan arbeta främjande för 
kulturella möten i förskolan. I Läroplanen (Skolverket, 2018) fastslås att i förskolan ska allas 
kulturer synliggöras och respekteras på ett likvärdigt sätt. Lahdenperä (2004b) hävdar att alla 
lärare behöver ha tillgång till kompetensutveckling för att öka sin kunskap om interkulturellt 
arbete. Dock påpekar hon att verkställandet av ett interkulturellt förhållningssätt i praktiken är 
komplext. Likaså skriver Lunneblad (2006) att interkulturell forskning oftast lägger fokus på 
skolan varpå det interkulturella arbetet i förskolan inte syns lika mycket. Insulander och 
Svärdemo (2014) framhåller att förskolan som ett tankekollektiv influeras av olika tankestilar 
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som inte är förenliga med varandra. Det handlar enligt Björk-Willén, Gruber och Puskás 
(2013) om förskolans motsägelsefulla uppdrag som delvis lyfter fram vikten av att överföra 
och utveckla ett svenskt kulturarv, på samma gång har förskolan också ett uppdrag att 
synliggöra olika kulturer i verksamheten.  

4. Teoretiska utgångspunkter 

Teorierna som ligger till grund för denna studie är sociokulturellt perspektiv och 
interkulturellt perspektiv. Det sociokulturella perspektivet är avgörande för att beskriva och 
analysera hur människor kommunicerar med varandra med hjälp av kulturella redskap genom 
mediering i det sociala mötet. Utifrån studiens syfte och frågeställningar, kan detta perspektiv 
bidra till att analysera och diskutera vilka kommunikativa verktyg förskollärare använder sig 
av i mötet med nyanlända barn. Studien har också teoretisk grund i det interkulturella 
perspektivet rörande möten mellan människor från olika kulturer. Mångfald och inkludering 
är ämnen som fått en globalt framstående position i dagens förskola (Farrell & Pramling 
Samuelsson, 2018; Kirova, 2018). Förskollärares interkulturella förhållningssätt som baseras 
på öppenhet och respekt har därför en stor betydelse för att inkludera nyanlända barn och 
deras vårdnadshavare vid introduktionen.   

4.1  Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet tar sin utgångspunkt i Vygotskijs kulturhistoriska idéer där 
människan beskrivs som en social, biologisk och historisk varelse som formas av kulturella 
samt sociala omständigheter (Säljö, 2015). Säljö (2014) förklarar att människans olika sätt att 
förstå världen har en anknytning med den sociala och kulturella kontexten som hon befinner 
sig i. Begreppet kultur lyfts av Säljö (2014) som en samlingsbeteckning för olika kunskaper, 
värderingar och andra resurser som vi förvärvar genom interaktion med omvärlden. Inom 
kulturen kommer vi in i de olika kommunikationerna genom interaktion med omvärlden. 
Redskap är ett ytterligare centralt begrepp som har särskild innebörd för människans lärande 
vilket Säljö (2014) beskriver sker genom användning av olika redskap. Redskapen som 
används för att förstå världen och lösa problem kan vara fysiska och intellektuella. De fysiska 
redskapen beskrivs som artefakter som skapas och används för ett visst syfte, till exempel, 
olika verktyg och instrument för mätning. Med intellektuella redskap menar författaren de 
redskap som används för att klara av uppgifter på ett mer kvalificerat sätt. Intellektuella 
redskap existerar inte bara i form av språket, utan även av tankar och intellektuella kunskaper. 
Det muntliga samtalet som sker med språket är ett viktigt intellektuellt redskap för barnet att 
lära sig kunskaper och färdigheter, det vill säga att i barnets lärande och utveckling är 
kommunikativa processer helt centrala. Inom det sociokulturella perspektivet förändras och 
förfinas fysiska och intellektuella redskap hela tiden, vilket leder till att människans 
kunskaper och intellektuella förmågor på motsvarande sätt ständigt utvecklas till följd av 
införandet av ny teknik. Med hjälp av de intellektuella redskapen kommunicerar människan 
med sin omvärld och förmedlar därmed sina erfarenheter till andra. Språket och 
kommunikationen är de främsta redskapen människan använder för att delta i interaktionen 
med omvärlden och därmed att skapa gemensamma kunskaper (ibid.). På liknande sätt skriver 
Dysthe (2003) att det är språkanvändning och kommunikation som möjliggör människan att 

https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=T%FCnde%20Pusk%E1s
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uttrycka sig, samspela med sin omgivning och därmed åstadkomma förståelse för omvärlden. 
Genom att lyssna, samtala, och samverka med andra förstår vi varandra och lär oss därmed av 
varandra. Inom det sociokulturella perspektivet beskrivs mediering som kunskapsöverföring 
med hjälp av fysiska och intellektuella redskap såsom språk, kroppsspråk, gester och fysiska 
artefakter (Säljö, 2014). Skaremyr (2014) beskriver utifrån ett sociokulturellt perspektiv att 
nyanlända barn utvecklar sina språkliga och kulturella kunskaper i en social kontext där de 
använder sig av kommunikativa verktyg i interaktioner med andra.  
 

4.2  Interkulturellt perspektiv  

Lahdenperä (2004a) förklarar att begreppet interkultur som ett kulturmöte mellan människor 
med olika kulturella bakgrunder. Till skillnad från mångkultur som en kvantitativ beskrivning, 
är interkultur en gränsöverskridande process och en ömsesidig interaktion mellan människor 
från olika kulturer. Ett interkulturellt arbetssätt som kännetecknas av öppenhet, ömsesidig 
respekt, förståelse och social rättvisa har betydelse för förskolans verksamhet för att bidra till 
förståelse för olika kulturer (ibid.). Jahanmahan (2012) framhåller att inom ett interkulturellt 
perspektiv läggs synliggörande av olikheter mellan kulturer i fokus för att barn därigenom kan 
lära sig av varandra med nyfikenhet. Flera forskare (Lahdenperä, 2008; Lorentz & Bergstedt, 
2016) understryker emellertid att både likheter och olikheter behöver belysas inom ett 
interkulturellt perspektiv. Lorentz (2016) betonar att interkulturell kompetens bland annat 
handlar om ett helhetsperspektiv på världen och dess skillnader i språk, etnicitet och religion. 
Genom att jämföra olika sätt att kommunicera i olika kulturer ökas den sociala kompetensen 
vilket underlättar kommunikation mellan människor med olika kulturella bakgrunder (ibid.).  

Ett interkulturellt förhållningssätt beskrivs som grunden till en god relation med nyanlända 
eftersom det tydliggör att deras kultur har lika värde som den svenska kulturen har (Letzén, 
2017). Att arbeta med ett interkulturellt förhållningssätt är av stor betydelse för att skapa 
möjligheter för människor med olika kulturella bakgrunder att lära sig av varandra 
(Lahdenperä, 2004a). Denna interaktionsprocess bidrar till ömsesidig kommunikation 
(Lorentz & Bergstedt, 2016). En viktig förutsättning för ömsesidig förståelse mellan 
förskollärare och nyanlända vårdnadshavare är lyhördhet inför varandras åsikter (Lunneblad 
& Johansson, 2012). Lunneblad (2018) framhäver att förskollärares interkulturella 
medvetenhet handlar om ett öppet och respektfullt synsätt som ser kulturella skillnader som 
värdefulla resurser. Denna medvetenhet gäller enligt Lahdenperä (2004a) även en kännedom 
om sina egna begränsningar i kommunikationen med människor med en annan kulturell 
bakgrund. Detta medför lärares intresse att vidga sin förståelse för andra kulturer genom att 
lära sig av och om barnen och deras vårdnadshavare som kommer från en annan kultur (ibid.).  
Stier och Sandström Kjellin (2009) beskriver olika lärartyper för att förklara på vilken nivå 
lärares interkulturella kompetens befinner sig. Den naiva läraren beskrivs som lärare som 
visar nyfikenhet på barns kulturella bakgrund. Dock ligger denna nyfikenhet snarare på ytan 
och går inte på djupet för att reflektera över sin egen kultur och möta människor från andra 
kulturer med medvetna strategier. En annan typ av lärare benämns som den medvetna läraren 
som har en utforskande nyfikenhet att möta barnen med olika kulturella bakgrunder. Denna 
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medvetenhet leder till att skapa en verksamhet som kännetecknas av respekt och tolerans 
(ibid.).   

5. Metod   

I detta kapitel presenteras först hur urvalet gick till. För att få kunskap om hur förskolan 
kommunicerar med nyanlända familjer har intervjuer med förskollärare valts som 
datainsamlingsmetod. Intervjuerna dokumenterades med en kombination av ljudinspelning 
och anteckningar. Därefter beskrivs genomförandet och bearbetningen av hur analysen gjorts. 
Avsnittet avslutas med de forskningsetiska principerna med koppling till Vetenskapsrådet 
(2002). 
 

5.1  Urval  

Detta examensarbete genomfördes i två förskolor som hade nyanlända barn i sin verksamhet. 
På de två förskolorna valdes ut fem förskollärare som har erfarenheter av mottagande av 
nyanlända familjer. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) belyser att respondentens tidigare 
erfarenhet är en viktig grund för att göra urval. I förhållande till arbetets syfte var det av vikt 
att det fanns förskollärare som har erfarenheter i mottagandet av nyanlända familjer på de 
förskolorna som blev valda i studien. Därför att de fem förskollärarna med relevanta 
erfarenheter valdes för att de kunde bidra till att besvara studiens frågeställningar. Inom 
kvalitativa forskning beskriver Bryman (2011) en vanlig urvalsmetod, nämligen målinriktat 
urval som går ut på att strategiskt välja ut deltagare som anses vara lämpliga för att besvara 
studiens frågeställningar. Snöbollsurval är en kvalitativ urvalsmetod som används för att 
komma i kontakt med ytterligare personer genom de respondenter som forskaren initialt 
kommit i kontakt med (ibid.). Studiens urval är en kombination av målinriktat urval och 
snöballsurval genom att först välja två förskollärare som kontaktade ytterligare tre 
förskollärare att delta i studien. 
 

5.2  Datainsamlingsmetod 

Forskningsmetoden i denna studie var en kvalitativ intervju som syftar till att få insikt om 
förskollärarnas erfarenheter av kommunikation i mottagande av nyanlända familjer vid 
introduktionsperiod. För att frågeställningarna skulle kunna besvaras användes 
semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Sett ur ett sociokulturellt perspektiv 
är det naturliga samtalet i interaktion en viktig lärmiljö där människor utbyter sina 
erfarenheter med varandra med hjälp av språk som redskap (Säljö, 2014). Därigenom kan vi 
ha möjlighet att skaffa kunskap om ett visst fenomen som vi själva inte besitter, därför ansågs 
intervju var en lämplig metod att samla in material i denna studie. En fördel med 
semistrukturerade intervjuer är att under intervjun har respondenten stor möjlighet att påverka 
samtalets innehåll, och att den tillåter intervjuaren att vara aktiv i sitt lyssnande för att på så 
sätt kunna ställa följdfrågor (Bryman, 2011). Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar att 
semistrukturerade intervjuer möjliggör ett flexibelt sätt att anpassa de frågor som ställs och 
ordningen efter intervjuerna på ett annat sätt än att göra ett standardiserat frågeformulär. 
Denna metod kan bidra till mer innehållsrikt och bredare material med fler nyanser till 
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analysen (ibid.). Utifrån forskningsfrågorna formulerades en intervjuguide med sex öppna 
intervjufrågor som ställdes till alla respondenter. Dessa frågor kompletterades med följdfrågor 
under intervjuernas gång.   
 

5.3  Dokumentationsmetoder  

Intervjuerna dokumenterades genom ljudinspelning via mobiltelefon, vilket lyfts av Eriksson-
Zetterquist och Ahrne (2015) som ett lättillgängligt sätt att dokumentera. Anteckningar med 
papper och penna utgjorde ett komplement till ljudinspelningarna under intervjusessionerna 
för att både dokumentera egna spontana reflektioner och hantera möjliga följdfrågor till 
intervjudeltagaren. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver även att ljudinspelning är 
ett fördelaktigt redskap som möjliggör att man lyssnar flera gånger på materialet och inte 
förlorar innehållet. Bjørndal (2015) framhåller på liknande sätt att ljudinspelning möjliggör 
för forskaren att återgå till det insamlade datamaterialet vid senare tillfällen. Genom att spela 
upp intervjun flera gånger, ges möjligheter att fånga upp sådant som inte uppfattades tidigare. 
Att lyssna på intervjun med olika fokus vid varje uppspelning kan på så sätt skapa en djupare 
förståelse för det som sägs och därmed säkerställa mer fullständig och detaljerade information 
(ibid.).  
 

5.4  Genomförande 

Studien påbörjades med att ta kontakt med två förskollärare som visade intresse tidigare att 
delta i studien. Genom dem kontaktades ytterligare fyra förskollärare. Sedan skickade jag 
mejl med förklaring av studiens syfte och planerade genomförande till respektive 
förskollärare så att de kunde besluta om sin medverkan i studien. Tre av dessa fyra 
förskollärare gav tydligt svar att de ville och kunde bli intervjuade. Därefter bokade jag tid 
med de fem förskollärarna för att genomföra intervjuarna. Inför intervjuerna skapades en 
intervjuguide med två bakgrundsfrågor och sex öppna frågeställningar som ett stöd under 
intervjugången. Att börja med några bakgrundsfrågor i intervjun kan bidra till att 
respondenten känner sig trygg i situationen (Bjørndal, 2005). Med hjälp av intervjuguiden 
ställdes frågorna till respondenterna och de fick tid att fundera och formulera sina svar 
ordentligt innan nästa fråga ställdes. Intervjutillfällen och ställe bestämdes tillsammans med 
respondenterna för att intervjun skulle ske i en lugn och stressfri atmosfär. Bryman (2011) 
betonar att det är viktigt att intervjuerna äger rum i en miljö som är lugn och fri från oväsen 
och stress för att säkerställa intervjuns kvalitet.  

5.5  Databearbetning och analys  

När intervjuerna var avslutade bearbetades det genom transkribering. Vid transkribering 
lyssnades specifika delar av ljudinspelningen igenom flera gånger för att identifiera de 
relevanta delarna från sådant som inte var relevant för studien. Detta inspirerades av Bryman 
(2011) som lyfter fram att transkribering är en tidskrävande process där det är rimligt att 
släppa fokus från sådant som inte är relevanta för forskningsämnet. Säljö (2014) påtalar att 
kommunikation i informationssamhället ställer krav på våra förmågor att sammanfatta, 
kritiskt värdera och analysera eftersom vi har omöjlighet att hantera alla kunskaper när 
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informationsflödet ökar alltmer snabbare. Vid analysen av intervjuerna valde jag att följa de 
tre fundamentala arbetssätt som lyfts av Rennstam och Wästerfors (2015), nämligen sortera, 
reducera och argumentera. Sortering innebär att forskaren studerar materialet för att skapa 
ordning och överskådlighet i insamlade data som till början upplevades kaotisk och rörlig 
(ibid.). Sorteringsfasen påbörjades med att lyssna på inspelningarna i sin helhet för att få en 
övergripande förståelse av varje intervjus innehåll. Därefter transkriberades inspelningarna till 
text på datorn där respondenternas uttryck återgavs så tydligt som möjligt. Det transkriberade 
materialet lästes av flera gånger för att skapa en överblick till materialet och sortera dem 
genom att identifiera mönster, likheter och skillnader med hjälp av märkpennor. 
Anteckningarna som registrerades under intervjuerna användes för att komplettera den 
transkriberade texten. Nästa steg i den kvalitativa analysen är enligt Rennstam och Wästerfors 
(2015) att reducera det sorterade materialet för att nå tydlighet och relevans för studien, 
eftersom allt material inte kan presenteras eller är relevant för studiens syfte och 
frågeställningar. Detta utfördes genom att studera det sorterade materialet för att välja bort 
icke relevant innehåll exempelvis överflödig information och upprepningar och samtidigt 
välja det mest relevanta materialet i relation till syftet. Det sista steget av analysen handlar 
enligt författarna om att argumentera utifrån det kvalitativa materialet i förhållande till syfte, 
forskningsfrågor och teoretiska utgångspunker. Resultatet argumenterades i diskussionen i 
relation till tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter för att skapa självständighet. För 
att skapa en ny struktur av analyserade data, användes den kvalitativa innehållsanalysen med 
inspiration från Bryman (2011). Denna analysmetod syftar till att skapa förståelse för 
innehållet i analysmaterialet och därmed hitta bakomliggande teman (ibid.). Därför lästes 
materialet igenom för att koda materialet genom att identifiera relevanta begrepp som sedan 
kunna ingå i olika betydelsebärande teman. Med utgångspunkt i den första frågeställningen 
kunde ett flertal begrepp angående kommunikativa verktyg identifieras i respondenternas 
beskrivningar. För att besvara den andra frågeställningen kodades vad som beskrevs av 
respondenterna som viktiga för en framgångsrik kommunikation. Materialet kodades genom 
att urskilja respondenternas beskrivningar om svårigheter som uppstår i kommunikationen 
med vårdnadshavarna för att besvara den sista frågeställningen. Efter att intervjuerna kodats 
komponerades olika övergripande teman från de framträdande begreppen som blivit synliga 
genom att reflektera över begreppen och skapa en uppfattning om samband mellan dem i 
relation till tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. Svensson (2015) anser att teorin 
har en avgörande roll för att en studies resultat framkommer. Med studiens teoretiska 
utgångspunkter, nämligen sociokulturellt och interkulturellt perspektiv inramades de 
begreppen som var viktiga för att analysera det empiriska materialet. I hela analysen användes 
de teoretiska utgångspunkter för att sortera, reducera, koda och tematisera. 

5.6  Etiska överväganden 

Studiens etiska aspekter grundar sig i Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer, 
nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet betyder att alla deltagare ska informeras före intervjuer om studiens syfte. 
Detta uppfylldes genom att informera alla respondenter som deltog i undersökningen om 
studiens syfte och hur den skulle genomföras samt respondentens rätt att frivilligt delta och 
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avbryta intervjun. Respondenterna informerades även om att det insamlade materialet endast 
skulle användas för forskningssyftet. Med samtyckeskravet menas att de berörda deltagarna 
ska ge sitt samtycke till deltagande och bli medvetna om sin rätt att frivilligt delta studien 
(ibid.). Detta krav uppfylldes med hänsyn till respondentens villkor gällande tid och plats för 
intervjun. Ljudinspelning och anteckning av intervjun samt transkribering godkändes av 
respondenterna. Dessutom hade alla respondenter i studien frihet att avbryta när de behövdes 
till hjälp i barngruppen. Kravet om konfidentialitet innebär att avidentifiera och anonymisera 
alla deltagares namn och uppgifter så att obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 
2002). Detta har gjorts genom att benämna respondenterna som förskollärare 1, förskollärare 
2, förskollärare 3, förskollärare 4 samt förskollärare 5 för att de inte skulle identifieras. 
Materialet som samlades in förvaras så att utomstående inte kunde ta del av det. 
Nytjandekravet innebär att uppgifter om deltagarna endast får användas för 
forskningsändamål (ibid.). Det insamlade materialet från deltagarna skulle inte användas mer i 
andra studier och spridas vidare. Ljudinspelningarna och transkriberingen skulle raderas efter 
publiceringen för att uppfylla nyttjandekravet.   

6. Resultat 

I detta avsnitt redovisas studiens resultat. Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare 
beskriver kommunikationen med nyanlända familjer vid introduktion på förskolan. 
Frågeställningarna som besvaras innefattar vilka kommunikativa verktyg framträder som 
centrala i kommunikation med nyanlända barn vid introduktion på förskolan? Vilka aspekter 
beskrivs som avgörande i en framgångsrik kommunikation med nyanlända familjer? Vilka 
faktorer anser förskollärarna kan försvåra kommunikationen med nyanlända vårdnadshavare? 
Genom att analysera och kategorisera respodenternas utsagor har det framträtt fem centrala 
teman vilka utgör rubriker i resultatavsnittet. De teman består av 6.1 Multimodala 
kommunikationskanaler, 6.2 Trygghet som en hörnsten i kommunikationen, 6.3  Betydelsen 
av förskollärares förhållningssätt, 6.4 Den språkliga barriären och 6.5 Den kulturella 
skillnaden. 
 

6.1   Multimodala kommunikationskanaler 

Samtliga intervjuade förskollärare anser att kommunikation med nyanlända barn fungerar bra 
när barnet börjar på förskolan vid introduktionsperioden. Alla berättar att de pratar svenska 
med barn oavsett barnets modersmål eftersom det är en svensk förskola som barnet går i och 
även för att barnet ska kunna lära sig det svenska språket. Enligt förskollärarna är det dock 
viktigt att medvetet använda korta och tydliga meningar på ett upprepande sätt för att 
underlätta kommunikationen. Samtidigt berättar förskollärarna att de förstärker och 
förtydligar talet genom olika icke kommunikativa verktyg när det verbala språket inte räcker 
till. Olika kommunikationsmöjligheter som sker via kroppen såsom mimik, tonläge, gester, 
och tecken förekommer upprepande gånger i respondenternas beskrivningar. Förskollärare 5 
säger exempelvis att:  

 
Vi använder av oss mycket kroppsspråk, gester och tecken för att ge barn ett lättare sätt 
att förstå och uttrycka sig på om man har svårigheter att uttrycka sig i tal. Barn framför 
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allt använder sin kropp i kommunikation för att visa sina önskningar och behov när det 
inte har utvecklat ett verbalt språk. Och de är också jätteduktiga på att läsa av vi vuxnas 
ansiktsmimik och gester (förskollärare 5). 

 
Citatet visar att kroppsspråk används mycket i kommunikationen med barnen när det verbala 
språket inte räcker till, eftersom kroppsspråk ses som ett naturligt sätt för barnet att förstå 
andra och uttrycka sig själv när det inte kan behärska det talade språket än. Detta kan tolkas 
som att förskolläraren erbjuder möjligheter för barnet att uttrycka sig på sina egna villkor.  
 
Ett ytterligare gemensamt kommunikativt verktyg i kommunikation med nyanlända barn som 
lyfts av alla respondenter är användandet av bilder som stöd. De uttrycker att bildstöd kan 
användas för att förtydliga kommunikationen. Med hjälp av bilder kan de konkretisera 
situationen eller objektet. Förskollärare 1 förklarar exempelvis att bilder är ett bra medel som 
kan användas för att komplettera det verbala språket eftersom bilder kan representerar 
konkreta föremål. Förutom dessa gemensamma kommunikativa verktyg, beskriver 
respondenterna sina egna strategier för att göra barnen delaktiga i kommunikationen. Till 
exempel, lyfter förskollärare 3 rim och ramsor som en uppskattad metod för barnet att lära 
känna det svenska språket på ett roligt sätt. Hen beskriver att de visar bilder med ord som 
rimmar för barnet att på ett lekfullt sätt lära sig orden genom att titta, lyssna och uttala, så att 
barnet småningom kan uttrycka sig verbalt. Sånger ses som betydelsefull för kommunikation 
med barnen enligt förskollärare 4. Hen säger att de sjunger sånger som finns både i svenska 
och nyanlända barnets modersmål, till exempel Blinka lilla stjärna där och Imse vimse 
spindel. Genom sångerna kan barnet lära sig nya ord på svenska för att kommunicera med 
andra med större ordförråd. Förskollärare 5 lyfter också fram betydelse av musik som främjar 
kommunikationen genom att säga att: 
 

Vi tar barnets modersmål som en utgångspunkt i språkarbetet med nyanlända barn, till 
exempel, vi spelar musik som barnet känner igen och dansar tillsammans. Det är en rolig 
kommunikativ situation för barnen (förskollärare 5).  
 

Förskollärare 5 lyfter fram vikten av musik som har särskilt betydelse för att inkludera barnet 
i sociala samspel och kommunikation i den första tiden i förskolan. Förskollärare 1 och 2 
betonar förskollärares roll i den fria leken för att erbjuda barnet mer möjligheter att uttrycka 
sig och därmed göra barnet blir delaktig i kommunikationen. Förskollärare 1 berättar 
exempelvis: 

 
När barnen leker uttrycker de på många olika sätt. Vi vuxna måste finnas i närheten av 
barnens lek för att hjälpa dem att tolka och sätta ord på vad som händer. Vårt yrke kräver 
stor närvaro för att kunna se alla barns olika sätt att uttrycka sig(förskollärare 1). 

 
Förskollärare 1 belyser vikten av leken som erbjuder barnen möjligheter att uttrycka sig på 
olika sätt. För förskolläraren är det viktigt att visa sin närhet för barnet och hjälpa barnet att 
skapa mening med vad som händer i leken. Dessutom beskriver flera respondenter att de 
kommunicerar med nyanlända barn med hjälp av digitala verktyg, såsom lärplatta och datorn 
för att söka bilder eller översätta vad de menar. Dock betonar förskollärare 5 att digitala 
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verktyg ska användas försiktigt för att översättningsprogrammen inte alltid översätter korrekt 
och det kan ibland skapa missförstånd.  
 
Detta tema visar att respondenterna kommunicerar med nyanlända barn med hjälp av det 
intellektuella redskapet exempelvis det verbala svenska språket och barnets modersmål. 
Kroppspråk genom exempelvis gester, mimik och tecken används i kommunikationen för att 
komplettera det muntliga språket. Resultatet visar även att respondenterna förstärker 
kommunikationen med hjälp av fysiska artefakter som böcker, bilder, skriftliga ord, digitala 
verktyg och leksaker. Rim och ramsor, musik och lek beskrivs också som betydelsefulla för 
att främja kommunikationen med barnen. Sammanfattningsvis, sker förskollärarnas 
kommunikation med nyanlända barn på ett multimodalt sätt när de kombinerar olika 
uttrycksformer för att komplettera och förstärka det verbala språket. Detta medverkar enligt 
förskollärarna till att underlätta kommunikationen och därmed skapa en god introduktion.     

6.2   Trygghet som en hörnsten i kommunikationen 

När respondenterna blev tillfrågade vad som är viktigt för att kommunikationen med 
nyanlända familjer ska fungera så bra som möjligt, identifierades trygghet som centralt i deras 
beskrivningar. Trygghet beskrivs som angörande redan vid det första mötet mellan 
förskollärare och nyanlända familjer för att fortsättningsvis utveckla och upprätthålla 
tillitsfulla relationer mellan förskolan och hemmet. Först och främst uppger nästan alla 
respondenter att en väl utförd planering inför introduktionen utgör ett viktigt element. Till 
exempel, förskollärare 3 beskriver att inför introduktionen skickar de ut ett inbjudningsbrev 
till vårdnadshavare för att tydligt förmedla dem information om förskolan, förberedelser inför 
introduktionen och förskolans förväntningar på vårdnadshavare. Att skapa trygghet hos 
vårdnadshavare handlar enligt flera respondenter om att ge dem möjlighet att förstå 
introduktionens syfte. Inbjudningsbrevet kan i denna mening bidra till att vårdnadshavarna 
känner rutiner och därmed upplever en trygghet när de inte har erfarenheter av svenska 
förskolor. Förskollärare 5 betonar att inbjudningsbrev brukar vara skrivna på engelska 
eftersom vårdnadshavarna oftast kan engelska förutom sitt modersmål. Men de tar hjälp av 
språksstödjare i kommunen för att översätta brevet till vårdnadshavarnas modersmål om de 
inte behärskar engelska eller svenska.  Förskollärare 1 förklarar att genom planeringen i 
arbetslaget utses en särskild kontaktpedagog till barnet och vårdnadshavarna. Detta är viktigt 
eftersom huvudsyftet med introduktionen är att barnet ska känna sig trygg och kan knyta an 
till förskolepersonal för att bygga en förtroendefull relation till förskolan. En god planering 
inför introduktionen handlar mycket om samarbete i arbetslaget och i avdelningen med barn 
anser förskollärare 1 och 3. Detta för att skapa en samsyn om bemötande av nyanlända 
familjer och förbereda alla på avdelningen för hur mottagande ska ske när det inskolade 
barnet kommer med familjen. Förskollärare 1 säger:   
 

Vi presenterar det inskolade barnet för barngruppen så att barnen kan hjälpa det nya 
barnet att lära känna miljön och hjälpa oss att ta hand om barnet. Det fungerar alltid 
jättebra att barnet anpassar sig till miljön snabbt med hjälp av sina kompisar 
(förskollärare 1). 
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Barngruppen lyfts som en viktig del i mottagandet av det nya barnet enligt förskollärare 1. 
Det kan tolkas som att barnen ses som aktiva aktörer för att hjälpa det nya barnet att gå in i 
förskolevärlden. Förskollärare 3 betonar också vikten av att förbereda barngruppen inför 
introduktionen när hen berättar att förskolans ”öppet hus” som brukar vara en uppskattad 
aktivitet bland vårdnadshavare där de spontant kan besöka förskolan inför introduktionen.  
 
Alla respondenter är tydliga i sin beskrivning att en inbjudande miljö är viktig för att 
introduktionen ska fungera bra. De menar att det är av stor vikt att förbereda en lockande och 
trygg miljö för familjen inför barnets ankomst, till exempel, genom att märka upp en plats åt 
barnet i hallen med namnskyl och framställa välkommande ord på barnets modersmål i 
lokalerna. Detta syftar till att barnet ska kunna känna sig trygg och ha en tillhörighetskänsla 
redan vid introduktionen. 
 
Även enkelhet och tydlighet beskrivs som viktiga för kommunikationen med nyanlända 
vårdnadshavare. Förskollärare 1 berättar att de använder sig av enkla ord och meningar för att 
underlätta och förtydliga kommunikationen, där upprepningar och pauser är viktiga för att 
förenkla förståelse mellan varandra. Vidare betonar hen att i kommunikationen med 
vårdnadshavarna som inte behärskar det svenska språket är det viktigt att bemöta dem med 
tydlig information för att de ska känna sig säkra att förstå vilka regler som gäller i förskolan. 
Hen säger att:  
 

De flesta nyanlända föräldrar har inga erfarenheter av svenska förskolor, så vi beskriver 
så tydligt som möjligt för dem vad vi gör, varför vi gör det när vi tar emot deras barn, och 
hur vi ska göra för att anpassa verksamheten till barnet. Vi måste vara tydliga för att både 
barnet och föräldrarna ska känna sig trygga och bli en del av verksamheten.  
(förskollärare 1).  

 
Ovanstående citat kan tolkas som att tydlighet av information bidrar till att vårdnadshavarna 
får en klar bild om verksamheten och leder till att vårdnadshavarna kan känna sig trygg att 
lämna barnet i förskolan. Där står det enskilda barnet i central för hur verksamheten skall 
anpassa till barnets behov. Dessutom berättar respondenterna också om sina egna strategier 
för att nyanlända barn och vårdnadshavare ska känna sig trygg för att kommunicera med 
förskollärare.  Förskollärare 1 tydliggör att hen lär sig några ord eller fraser på barnets 
modersmål så att barnet känner sig trygg i kommunikationen när det känner igen språket. 
Förskollärare 4 uppger hur hen utnyttjar sånger och litteratur på nyanlända barns modersmål 
för att skapa en trygg miljö där barnet kan få en hemlik känsla. Ett ytterligare sätt som 
används för att skapa trygghet hos nyanlända barn är enligt förskollärare 2 att visa intresse för 
barnets uttryck och bekräfta det via kroppsspråk. Hen säger att: 
 

Jag visar intresse för barnets uttryck genom till exempel, att gå ner i barnets nivå och visa 
med kroppen att jag lyssna på dig. Man behöver rikta sig mot barnet och bekräfta barnets 
uttryck med ögonkontakt eller nicka med huvudet. Barn har ett behov av uppmärksamhet, 
de vill och vågar kommunicera med den person som de känner sig trygg att vara med 
(förskollärare 2). 
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Förskollärare 2 uttrycker att det finns ett behov av förskollärares intresse och bekräftelse i 
kommunikationen med nyanlända barn. Detta ses utifrån förskollärarens perspektiv som en 
förutsättning för barnet att känna sig trygg och därmed uttrycka sig. 
 
Detta tema visar att trygghet är en grundläggande komponent för att kommunikationen mellan 
förskollärare och nyanlända familjer blir framgångsrik. Resultatet tydliggör att förskollärarnas 
medvetenhet om vikten av att inkludera de nyanlända barnen och vårdnadshavarna i 
introduktionen.  Ur resultatet framkom även förskollärarnas strategier för att skapa trygga 
relationer med familjer, till exempel, en väl planering inför introduktionen, enkelhet och 
tydlighet i kommunikationen och användande av barnets modersmål. Dessa medvetna 
metoder ser förskollärarna som betydelsefulla för att de nyanlända barnen och 
vårdnadshavarna ska kunna uppleva trygghet redan vid det första mötet på förskolan.  
  

6.3  Betydelsen av förskollärares förhållningssätt 

Förskollärares förhållningssätt mot nyanlända barn och dess vårdnadshavare beskrivs av 
samtliga respondenter som särskilt viktigt för att främja kommunikationen med nyanlända 
familjer. Förskolan har blivit allt mer mångkulturell på grund av ett ökat mottagande av 
nyanlända familjer, vilket ställer högre krav på verksamma förskollärare att förhålla sig på ett 
individanpassat och interkulturellt sätt för att kunna inkludera nyanlända barn och deras 
vårdnadshavare i verksamheten. 
 
Flera respondenter berättar att det är av vikt att förskollärare förhåller sig på ett flexibelt sätt i 
kommunikationen med nyanlända barn och dess vårdnadshavare som inte förstår svenska. Till 
exempel, förskollärare 3 uppger att det är viktigt att förskollärare skapar möjligheter för att 
alla kan uttrycka sig på sitt eget sätt. Det gäller ett behovsanpassat förhållningssätt där det 
individuella behovet sätts i centrum. Även ett lyhört förhållningssätt blir framträdande i 
intervjuerna. Förskollärare 2 belyser exempelvis vikten av förskollärares förhållningssätt att 
läsa av barnens kroppsspråk för att kunna svara dem och driva kommunikationen vidare. Hen 
säger att: 
 

Vi behöver vara lyhörda, det skulle jag säga är det viktigaste i arbetet med nyanlända 
barn som inte kan prata mycket svenska än. I kommunikationen med dem behöver vi 
skärpa både synen och hörseln för att kunna tolka och lyssna på barnet, fast de inte kan 
prata mycket svenska, men de kan ändå uttrycka sig med kroppen, med ögonblick, med 
skratt, gråt och allt (förskollärare 2). 

 
Respondenten anser att barn har förmåga att kunna uttrycka sig på många andra sätt än enbart 
det verbala språket. För att kunna läsa av barnets uttryck, krävs att förskollärare förhåller sig 
på ett lyhört sätt. 

Ett interkulturellt förhållningssätt för mottagande av nyanlända familjer lyfts också som 
viktigt av samtliga respondenter. Det interkulturella förhållningssättet innebär enligt 
respondenterna att ha en öppen och respektfull inställning till mötet med olika kulturer. Att 
visa respekt och intresse för familjens kultur är enligt respondenterna en viktig grund. 
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Förskollärare 2 betonar att det handlar om att se alla barn och vårdnadshavare som 
kompetenta med sina egna värdefulla kunskaper och erfarenheter oavsett deras kulturella 
bakgrunder. Interkulturellt förhållningssätt är enligt förskollärare 5 tätt knutet till 
demokratiska värderingar såsom respekt, allas lika värde, delaktighet samt empati. Reflektion 
lyfts av flera respondenter som en viktig del för att utveckla sitt interkulturella förhållningssätt 
i mottagande av nyanlända familjer. Ett reflekterande förhållningssätt bidrar enligt 
respondenterna till att inkludera vårdnadshavarna i verksamheten och samtidigt att minska 
risken att vårdnadshavarna känner sig uteslutna. Förskollärare 1 belyser att genom reflektion 
kan en samsyn åstadkommas i arbetslaget om exempelvis synen på nyanlända. Samtidigt 
lyfter hen också vikten av självreflektion för att utveckla sitt interkulturella arbetssätt i 
bemötandet av vårdnadshavarna. Hen säger att: 
 

Vi måste tänka på att det alltid finns ett bättre sätt i arbetet. Genom att reflektera kring sitt 
arbetssätt att möta föräldrarna ställs man inför det omedvetna hos sig själv, vilket kan 
leda till att man förändras som människa och förhålla sig demokratiskt mot människor 
från andra kulturer (förskollärare 1). 

 
Förskollärare 1 betonar att självreflektion över sitt egna arbetssätt är en viktig del i det 
interkulturella förhållningssättet. Detta betyder att förskollärare ska vara öppen och beredd att 
lära om och av barnet och dess vårdnadshavare menar hen. Två förskollärare belyser att 
interkulturellt förhållningssätt handlar om att se till kulturella skillnader. Förskollärare 2 
berättar exempelvis att hen brukar använda sig av sånger på olika språk för att skapa 
förståelse hos barnen om andra kulturer genom att lyfta fram frågor och funderingar kring 
likheter och skillnader. Att arbeta på ett interkulturellt sätt betyder enligt förskollärare 4 att 
skapa möjligheter för barn att öppet samtala kulturella olikheter som finns i den aktuella 
barngruppen. Detta uttrycker hen genom följande citat: 
 

Ett interkulturellt förhållningssätt är liksom att man har intresse och nyfikenhet för andra 
kulturer. till exempel, vi samtalar och diskuterar olikheter mellan olika kulturer som finns 
i gruppen, till exempel, vad brukar man ha till frukost hemma? Barnen tycker att det är 
intressant att få lära känna andra kulturer där människor lever på ett annat sätt an vi gör i 
Sverige (förskollärare 4).  

 
Citatet kan tolkas som att förskollärare 4 ligger stor tonvikt vid skillnader mellan kulturer när 
det gäller frågan vad interkulturellt förhållningssätt innebär i förskolan. Detta kan tolkas som 
att förskolläraren strävar efter att synliggöra kulturell mångfald genom att lyfta fram 
kulturella avvikelser snarare än ett reellt interkulturellt perspektiv där både likheter och 
olikheter behöver synliggöras i samspel mellan kulturer.  
 
Detta tema visar att förskollärares förhållningssätt anses också som en central faktor i 
kommunikationen med nyanlända familjer. Ett flexibelt och behovsanpassat förhållningssätt 
tolkas som avgörande för att öka de nyanlända barnens och vårdnadshavarna delaktighet i 
förskolans verksamhet. Dessutom är samtliga respondenter eniga om vikten av det 
interkulturella förhållningssättet för mottagandet av nyanlända familjer. Att förhålla sig 
interkulturellt handlar enligt förskollärarna i hög grad om ett demokratiskt arbetssätt där 
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respekt och öppenhet har stor tonvikt. Dock urskiljs en stor skillnaden mellan deras 
uppfattningar om interkulturellt förhållningssätt. Detta kan tolkas som ett resultat påverkat av 
förskollärarnas varierande efterenheter och kunskaper om vad interkulturellt förhållningssätt 
innebär i förskolans kontext.   
 

6.4  Den språkliga barriären 

Nästan samtliga respondenter beskriver att kommunikation med nyanlända vårdnadshavare är 
ibland svårt och utmanande på grund av språkliga barriärer som försvårar förståelse för 
varandra. De menar att det inte alltid fungerar att övervinna och överbygga den språkliga 
barriären som finns i kommunikationen även om det finns många andra metoder som kan 
komplettera det verbala språket. Flera av dem lyfter fram bristande resurs som ett problem 
som gör kommunikationen med vårdnadshavarna bli svårt när det inte finns mångspråkig 
personal som kan hjälpa till att översätta. De menar att tolk inte används ofta i den dagliga 
verksamheten utan främst i viktiga möten med nyanlända vårdnadshavare som inte behärskar 
svenska eller engelska, exempelvis vid inskolningssamtal för att undvika missförstånd så 
mycket som möjligt. Vid andra tillfällen under introduktionen blir det dock svårt ibland att 
kommunicera med vårdnadshavarna på ett effektivt sätt. Förskollärare 4 menar att i 
kommunikationen är det viktigt att vara så tydlig som möjligt för att hjälpa vårdnadshavarna 
att förstå verksamheten, men ibland går det inte att hitta ett sätt att framföra all information 
som är viktigt för att förstå någonting i sin helhet. Förskollärare 5 uttrycker att det ibland kan 
upplevas som frustrerande för både vårdnadshavaren och förskolläraren att det inte går att 
fullt nå fram till varandra på grund av språket. Alla respondenter är överens om vikten av att 
kommunicera med barnets vårdnadshavare på ett behovsanpassat sätt för att bygga upp en 
trygg och tillitsfull relation med dem. Dock upplever de att det krävs extra tid för att pröva 
olika strategier och verktyg när det inte finns ett gemensamt språk mellan förskolläraren och 
vårdnadshavaren. Förskollärare 2 framhåller att den språkliga barriären kan göra 
kommunikationen med nyanlända vårdnadshavare utmanande på grund av tidsbristen.  
 

Ibland är det svårt att kommunicera med föräldrarna för att vi inte talar samma språk, 
särskilt när man blir stressad och saknar tid att förklara lugnt och stillsamt eller 
hartillgång till andra hjälpmedel till hands. Då märker man att det inte hjälper trots att 
man försöker att förklara någonting (förskollärare 2). 

 
Förskollärare 2 uppger brist på tid som en anledning till varför det kan vara svårt att 
kommunicera med nyanlända vårdnadshavare och menar att hen inte hinner ta fram det 
material som hen skulle vilja pröva. Vidare hävdar samma förskollärare att en bristfällig 
kommunikation leder till vårdnadshavarnas begränsade delaktighet och inflytande över 
verksamheten. Hen säger att: 
 

Många kan inte alls svenska, föräldrarnas brister i det svenska språket försvårar kontakten 
med oss och gör att de i stort sett inte kan påverka det som sker kring barnet på förskolan, 
till exempel, många bara sitter där och väntar på att ta barnet hem fast man vill integrera 
dem i inskolningen. (förskollärare 2).   
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Citatet från förskollärare 2 visar att vårdnadshavarnas begränsade svenska ses som problem 
som försvårar kommunikationen. Trots detta uttryckte hen tidigare att de förhåller sig på ett 
interkulturellt sätt där vårdnadshavarnas kulturella bakgrund ses som en tillgång till en 
berikande verksamhet. Till skillnad från andra respondenter som beskriver att språkbarriären 
är svårt att övervinnas, berättar förskollärare 1 att en öppen och engagerad inställning till 
kulturmöten är av största betydelse att nå vårdnadshavarna än det verbala språket som 
försvårar kommunikationen. Trots att det är synd att människor som inte talar samma språk 
inte alltid fullt kan förstå varandra menar hen. Vidare understryker hen att 
kompetensutveckling spelar en viktig roll för att öka förskollärares kompetenser att 
kommunicera med nyanlända vårdnadshavare. 
 
Detta tema visat att respondenterna ser den språkliga barriären som en utmaning i 
kommunikationen med nyanlända vårdnadshavare på grund av bland annat för små resurser, 
tidsbrister och förskollärares kompetenser att kommunicera med vårdnadshavarna. 
Förskollärare 2 tillskriver dock den svåra kommunikationen vårdnadshavarnas begränsade 
språkliga förmåga samtidigt som hen anser att de tillämpar ett interkulturellt förhållningssätt 
gentemot vårdnadshavarna. För att övervinna svårigheten, tar förskollärare 1 upp 
kompetensutveckling som en viktig tillgång för förskollärare till aktuella kunskaper om 
interkulturellt arbete på förskolan för att kunna främja kommunikationen med nyanlända 
vårdnadshavare. 
 

6.5  Den kulturella skillnaden 

En annan svårighet som kan noteras från respondenternas beskrivningar är kulturkrockar som 
uppstår i kommunikationen med vårdnadshavarna främst när det gäller barnuppfostran som 
mat, kläder och utevistelse. Flera av respondenterna menar att det finns ett eget sätt att 
uppfostra barn i varje kultur och skillnaderna blir stor när det kommer till hur man ser på 
barnuppfostran inom olika kulturer. Förskollärare 1 beskriver att vårdnadshavarna som har en 
annan kulturell bakgrund än svenska inte brukar ha kunskap om svenska förskolors uppdrag 
och verksamheten som styrs av styrdokumenten. Då har de svårt att få en klar bild av hur 
förskolan fungerar, vilket resulterar i skillnader mellan deras förväntningar och den faktiska 
verkligheten gällande barnuppfostran. Förskollärare 2 menar att det känns svårt och känslig 
att samtala med vårdnadshavarna om skillnaderna att uppfostra barn i Sverige och i barnets 
hemland. Till exempel, vissa vårdnadshavare vill inte att barnet går ut när det är dåligt väder, 
då känns det svårt att förklara för dem att det inte finns dåligt väder utan bara dåliga kläder 
som inte passar vädret menar hen. Eftersom sådana skillnader kan vara känsliga och riskerar 
vårdnadshavarna att känna sig inkompetenta att uppfostra sina barn. Förskolläraren 5 berättar 
också att kulturella skillnader ibland kan skapa svårigheter i kommunikation med nyanlända 
vårdnadshavare gällande exempelvis kvinnosyn. Hen menar att det finns olika syn på 
kvinnors rättigheter och familjeroll i olika kulturer och därför är könsjämställdhet ett svårt och 
känsligt ämne i kommunikationen med vårdnadshavarna. Förskollärare 2 tillskriver att den 
svenska kulturen och tradition har dominerande position och därför nyanlända barn och 
vårdnadshavare behöver anpassa sig till verksamheten. 
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Det är viktigt att det ändå är den svenska kulturen som ligger till grund vid utformning av 
verksamheten för att vi lever i Sverige och vi är en svensk förskola. Till exempel, vi går 
ut i alla väder och barnen leker mycket i naturen. Men vi tar tillvara familjens 
förutsättningar och behov för att de kan anpassa sig bättre till förskolans verksamhet 
(förskollärare 2). 

Ovanstående citat visar att förskollärare 2 befinner sig nära etnocentrism där den svenska 
kulturen sätts i centrum och beaktar andra kulturer utifrån sitt eget perspektiv. Detta kan också 
identifieras som ett kompensatoriskt perspektiv när familjen anses behöva anpassa sig till 
förskolans verksamhet. Förskollärare 4 uttrycker en osäkerhet mellan att synliggöra kulturell 
mångfald och att behålla den svenskheten i mottagandet av nyanlända familjer. Hen säger att: 

Vi har läroplanen att arbeta gå utifrån, men det finns inga direkta riktlinjer som säger vad 
man ska göra på ett konkret och tydligt sätt, och då är det våra regler som ska gälla i 
verksamheten (förskollärare 4). 

Citat från förskollärare 4 visar en osäkerhet inför läroplanens motstridiga uppdrag som 
betonar å ena sidan vikten av att överföra ett svenskt kulturarv och, å den andra, att synliggöra 
olika kulturer i verksamheten. Citaten från förskollärare 2 och 4 visar även att den svenska 
kulturen och traditionen tillskrivs en dominerande plats i verksamheten.   

I detta tema framhålls kulturella skillnader som en ytterligare utmaning som uppstår i mötet 
med nyanlända vårdnadshavare och därmed försvårar kommunikationen. Kulturkrockarna 
handlar om olika förståelser och uppfattningar om bland annat barnuppfostran och kvinnosyn. 
När det gäller förskolans dubbla uppdrag om kulturell mångfald, visar två respondenter att 
svenskhet dominerar verksamheten eftersom det saknas tydliga riktlinjer i läroplanen som 
förklarar hur arbetet skall ske i verksamheten.  

7. Diskussion  

I detta kapitel kommer jag först reflektera över och kritiskt granska vad som kan tänkas ha 
påverkat studien i metoddiskussionen. I resultatdiskussionen diskuteras resultatet i relation till 
syftet, det teoretiska perspektivet och studiens bakgrund. Avslutningsvis presenteras 
implikationer för förskolläraryrkesuppdrag samt förslag till fortsatt forskning. 
 

7.1  Metoddiskussion  

Studien utgick från kvalitativa forskningsmetoden eftersom det ansågs vara lämplig för att 
besvara studiens syfte och frågeställningar. Ahrne och Svensson (2015) påtalar att genom en 
kvalitativ metod kan en djup förståelse skapas inom det valda ämnet. Under arbetets gång 
upplevdes att den kvalitativa metoden har bidragit till att uppnå studiens syfte där 
förskollärarnas erfarenheter och synpunkter på kommunikation med nyanlända familjer vid 
introduktionen blir centralt. Fem förskollärare i två förskollor valdes ut att delta i studien. 
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) skriver att med sex till åtta intervjudeltagare kan en 
ökad möjlighet skapas för att få ett material som kan tolkas oberoende av personers 
individuella uppfattningar, det vill säga att öka tillförlitlighet. Det empiriska underlaget, 
bestående av fem genomförda intervjuer, hade i och för sig kunnat utökas med fler 
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intervjupersoner. En stor mängd data har dock inte setts som ett mål i sig, utan målet har 
istället varit att erhålla ett kvalitativt rikt underlag som både ger perspektiv på och möjliggör 
fördjupade kunskaper och insikter om ämnet ifråga (jmf Rennstam & Wästerfors, 2015). I 
dessa avseenden bedöms målet ha uppnåtts. På samma sätt som datamaterialets kvantitet inte 
har stått i fokus har heller inte en randomiserad rekryteringsprocess avseende deltagare till 
studien setts som ett meningsfullt tillvägagångssätt. Studiens värde ligger inte i dess 
representativitet eller generaliserbarhet. Istället användes ett målinriktat urval av 
intervjupersoner, vilket av flera forskare (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015; Bryman, 2011) 
beskrivs som en vanlig urvalsmetod inom kvalitativ forskning. Då respondenternas tidigare 
erfarenheter är avgörande för forskningsfrågornas besvarande kan det således vara lämpligt att, 
som var fallet i denna studie, göra strategiska val av deltagare. Vidare kan ett snöbollsurval, 
enligt Bryman (2011), användas som angreppssätt för att utföra ett målinriktat urval. Detta 
utfördes genom att ytterligare tre förskollärare kontaktades av de två förskollärare som jag 
initialt kommit i kontakt med, eftersom det inte fanns tillräckligt med tid för personlig kontakt 
eller besök på flera förskolor för att ta reda på vilka förskollärare som var villiga att delta i 
studien. En fördel med snöbollsurval som påpekas av Bryman är att det underlättar processen 
att hitta lämpliga personer att intervjua.  Dock betonar han även att nackdel med denna 
urvalsmetod kan vara att de respondenterna från samma bakgrund har relativt lika 
grundvärderingar och därför inte är representativa för en stor population, framförallt i 
kvalitativa studier. Den aspekten har inte ansetts inverka på förskollärarnas möjlighet att 
tillföra relevant information för studien, eftersom syftet med studien, vilket konstaterades 
ovan, inte har varit att göra generaliserande uttalanden utan att beskriva och tolka 
förskollärares individuella erfarenheter av kommunikation med nyanlända familjer. Men jag 
försökte ändå att öka studiens trovärdighet och äkthet genom att inte ge förskollärarna 
intervjufrågorna i förväg för att undvika att de skulle diskutera frågorna med varandra innan 
intervjun.  

Detta arbete grundar sig på en kvalitativ forskningsansats där semistrukturerade intervjuer har 
genomförts. Fördelen med semistrukturerade intervjuer är att forskare inte behöver formulera 
intervjufrågor av ett bestämt antal eller ställa dem i en bestämd ordning, utan kan känna av 
situationen och anpassa frågornas följd efter det (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). 
Intervjuerna genomfördes med en intervjuguide som innefattade två bakgrundsfrågor och sex 
öppna intervjufrågor. Intervjufrågorna ställdes inte alltid i samma ordningsföljd eftersom 
respondenternas svar ibland kunde leda till en annan fråga. Under intervjutillfällena fick 
samtliga respondenter relevanta följdfrågor för att utveckla sina svar och berätta om sina 
synpunkter, vilket bidrar till att skaffa innehållsrik information (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 
2015). Intervjuer visar dock en begränsad bild av ett fenomen och behöver därför ofta 
kompletteras med andra metoder för att öka studiens trovärdighet (ibid.). Studien hade kunnat 
kompletteras med observationer för att få en mångsidig förståelse för hur förskollärare 
förhåller sig i kommunikation med nyanlända familjer vid introduktion. Jag har dock inte haft 
möjligheter att komplettera med observationer eftersom det oftast är i augusti och januari som 
förskolor har lediga platser för att ta in nya barn. Intervjuerna dokumenterades med 
ljudinspelning och kompletterades med anteckningar, vilket godkändes av förskollärarna. 
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) hävdar att respondenten måste ges samtycke att spela 
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in samtalet innan intervjun startar. Bjørndal (2005) betonar att en nackdel med ljudspelningen 
är att tekniken inte alltid fungerar bra. Hänsyn till detta togs genom att inspelningsfunktionen 
kontrollerats innan start.  Bryman (2011) påpekar att en ordagrann transkribering inte behövs 
när exempelvis respondenten är tystlåten eller ger icke relevanta svar för forskningsämne. 
Dock ifrågasätts detta av Alvesson (2011) som skriver att det kan vara en risk att inte 
transkribera allt material eftersom viktiga delar kanske inte upptäcks eller att en tolkning 
utifrån förutfattade meningar kan ske. För att kunna minimera risken påtalar Bryman (2011) 
att forskare behöver lyssna på ljudinspelning flera gånger för att bli väl förtrogen med 
materialet (ibid.).  Transkriberingen påbörjades därför genom att lyssna på för att bekanta med 
materialet och sedan texten skrevs ned när inspelningen av intervjun spelades upp med 
intermittenta pauser. Vidare poängterar Bryman att analysarbetet kan starta samtidigt som 
transkriberingen utförs genom att sammanfatta vissa delar av intervjun. Detta kräver en 
självmedvetenhet hos forskaren att beakta den möjliga påverkan under analys av det 
insamlade datamaterialet. Vid analys har de teoretiska utgångspunkterna bidragit till att 
resultatet framkom. Hade studien grundat sig i något annat perspektiv hade andra analytiska 
aspekter på resultatet kunnat framträda (Svensson, 2015). Det val av teoretiskt perspektiv som 
studien grundar sig på har satt ramar och utgångspunkter för det som har studeras. Hela 
arbetet av den kvalitativa metoden i studien följer Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 
principer, nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. 

7.2  Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka hur förskollärare beskriver kommunikationen med 
nyanlända familjer vid introduktion på förskolan.  Syftet undersöks genom att analysera och 
diskutera resultatet i relation till studiens bakgrund och valda teoretiska utgångspunkter. Detta 
kapitel presenteras med rubriker 7.2.1 Användande av kommunikativa redskap, 7.2.2 Centrala 
faktorer för en framgångsrik kommunikation med nyanlända familjer och 7.2.3 Utmaningar 
som försvårar kommunikationen med vårdnadshavarna. 
 

7.2.1 Användande av kommunikativa verktyg 

Resultatet i studien visar att samtliga respondenter lyfter fram vikten av kommunikation med 
nyanlända familjer för en god introduktion. Bunar (2015) skriver att en fungerande 
kommunikation mellan förskollärare och vårdnadshavare är avgörande för såväl barnets 
framgång i skolan samt samarbete mellan förskolan och hemmet. För att kunna kommunicera 
med nyanlända barn som enligt Ljunggren (2018) oftast inte behärskar mycket svenska, 
används både verbala och icke-verbala budskap av förskollärarna. Detta tydliggörs i resultatet 
där respondenterna beskriver hur de medvetet använder sig av olika kommunikativa verktyg 
för att kommunicera med nyanlända barn och även för att barnet kan uttrycka sig på olika sätt. 
De gemensamma kommunikativa verktyg som kan identifieras i respondenternas 
beskrivningar är talet, kroppsspråk, tecken och bildstöd. Även rim och ramsor, lek, sånger och 
sagoläsningar framträder som centrala i förskollärarnas kommunikation med nyanlända barn. 
Dessa metoder kan tolkas som multimodal kommunikation, som enligt Skaremyr (2014) 
innebär en kombination av olika kommunikationskanaler. Skaremyr påpekar att nyanlända 
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barn behöver få rika möjligheter för att kunna komma till uttryck på olika sätt utifrån sina 
egna förutsättningar och förmågor. Detta speglar sig i resultatet där förskollärarna skapar 
möjligheter för barnen att praktisera de olika kommunikativa verktygen och därmed bli 
delaktiga i kommunikationen i den nya kulturella gemenskapen. I analysen tydliggörs 
relevansen i det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2014), vilket lyser igenom i 
respondenternas sätt att kommunicera med nyanlända barn. Det visar sig i resultatet att 
förskollärarna kommunicerar med barnen med hjälp av både fysiska och intellektuella redskap 
bland annat talade språk, kroppsspråk och fysiska artefakter.  Med de redskapen agerar och 
samspelar förskollärarna med nyanlända barn i kommunikationen. Det intellektuella redskapet 
som förskollärarna tillämpar i kommunikation med nyanlända barn visar sig främst att vara 
det svenska språket. Språket beskrivs av Säljö (2014) och Dysthe (2003) utifrån det 
sociokulturella perspektivet som det viktigaste medierande redskapet som bidrar till 
kommunikation mellan människor. Även barnets modersmål beskrivs som en resurs som 
främjar kommunikationen. Till exempel, digitala verktyg beskrivs som en utmärkt metod som 
visar intresse för barnets modersmål. Wångersjö (2017) belyser att nyanlända barns 
modersmål är en fantastisk resurs för att kommunicera med dem. Därför är det betydelsefullt 
att förskollärare lär sig några enkla ord på barnets modersmål genom digitala verktyg. Detta 
kan enligt Skolverket (2017) vara ett stöd i kommunikationen med nyanlända barn under den 
första tiden på förskolan. Att ta hjälp av flerspråkiga människor lyfts av förskollärarna som 
avgörande för att underlätta kommunikationen med nyanlända barn. Dessa kompetenta 
människor kan hjälpa till att översätta som tolk när det uppstår svårigheter i kommunikationen 
med barnet. Skolverket (2017) påpekar att samarbete med någon annan flerspråkig personal är 
en resurs i kommunikationsarbete. Säljö (2014) framhåller att genom språket blir 
kommunikationen meningsfull och förståelsen för varandra blir tydlig.  Att nyttja barnets 
modersmål kan ses ur det sociokulturella perspektivet som att förskollärarna medvetet skapar 
möjligheter att närma sig barnets språk för att främja kommunikationen. Denna upptäckt 
bekräftar Säljö (2014) som skriver att språket ses inom det sociokulturella perspektiv som det 
främsta redskapet människan använder sig av för att delta i interaktionen med andra. Att 
använda sig av fysiska redskap såsom bilder, leksaker och digitala verktyg beskrivs som 
viktigt för att förstärka och komplettera kommunikationen med nyanlända barn när det talade 
språket inte räcker till. Dessa artefakter som benämns som fysiska redskap inom det 
sociokulturella perspektivet (Säljö, 2014) spelar enligt Simonsson och Thorell (2010) viktig 
roll för barnet att aktivt agera och skapa relationer med sin omgivning på förskolan. 
Förskollärarnas användande av dessa redskap är ur det sociokulturella perspektivet mediering 
som sker i form av kunskapsöverföring (Säljö, 2014). Detta gör att kommunikationen har en 
särskild betydelse för barnets start på förskolan där grunden läggs för barnet livslångt lärande 
(Skolverket, 2018).  
 

7.2.2 Centrala faktorer för en framgångsrik kommunikation med nyanlända 
familjer 

Mottagandet av nyanlända beskrivs av Skaremyr (2014) som en komplicerad process. Det 
finns flera faktorer som har inverkan på kvalitet i mottagandet av nyanlända barn och deras 
vårdnadshavare. De centrala faktorerna som visas i resultatet är trygghetsskapande och 
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förskollärares förhållningssätt i bemötande av nyanlända familjer. Lindö (2009) menar att 
trygghet är den bästa grogrunden för att vilja kommunicera. Betydelse av barnets modersmål 
för trygghetsskapande och relationsskapande med familjen blir synlig i resultatet. Detta 
samband mellan modersmål och trygghet lyfts av Wångersjö (2017) när hon beskriver att 
modersmål ger en trygg känsla för det lilla barnet som inte förstår språket i förskolan. 
Resultatet visar att trygghetsskapande i mottagandet med nyanlända familjer även handlar om 
att informera vårdnadshavare om introduktionens syfte genom att sätta ord på saker och 
rutiner. Detta bekräftas av Lunneblad (2018) som belyser att förskollärare behöver vara 
tydliga i beskrivningen av förskolans uppdrag under mottagandet av nyanlända. 
Inbjudningsbrev som en viktig del i planeringen inför introduktionen förmedlar 
vårdnadshavarna information om förskolan, förberedelser inför introduktionen och förskolans 
förväntningar på vårdnadshavare. Säljö (2014) understryker att människan kommunicerar 
med omvärlden och förmedlar sina erfarenheter till andra genom fysiska och intellektuella 
redskap. Inbjudningsbrev i form av skriftspråk på papper kan i denna mening ses som ett 
materialiserat intellektuellt redskap som används av förskollärarna för att överföra 
information till nyanlända vårdnadshavare. Detta är med andra ord en medierande process där 
kunskap och information medieras till vårdnadshavarna och på så vis sker kommunikation. En 
god planering inför introduktion handlar framför allt om samarbete i arbetslaget och i 
avdelningen med barn, inte bara för att skapa en samsyn på bemötande av nyanlända familjer 
utan även för att förbereda alla på avdelningen. Lindgren och Torro (2017) betonar att 
planering handlar om att skapa en klar bild hos alla i arbetslaget om hur introduktionen ska 
organiseras. Inkluderingen av det nyanlända barnet i kommunikationen med hjälp av den 
befintliga barngruppen beskrivs som viktigt, vilket påvisas av Lindgren och Torro (2017) när 
de skriver att den befintliga barngruppen är också viktiga aktörer i den inskolade barnets 
introduktion. Simonsson och Thorell (2010) skriver att i sociala samspelsprocesser utvecklar 
barnet sina sociala och kommunikativa kompetenser med hjälp av sina kompisar. Dysthe 
(2003) beskriver utifrån ett sociokulturellt perspektiv att genom att lyssna, samtala, och 
samverka med andra sker kommunikation och lärande. I relation till resultatet uppger samtliga 
förskollärare att det är väsentlig att använda sig av enkla ord, upprepningar och pauser för att 
kommunikationen med nyanlända vårdnadshavare ska kunna underlättas och ske på 
vårdnadshavarnas villkor. Enö (2013) påtalar att förskollärare ska undvika att använda sig av 
för svåra och avancerade yrkesrelaterade begrepp som förhindrar relationskapande med 
vårdnadshavare. Detta betonas även i Skolverket (2013a) att förskollärare behöver anpassa sitt 
sätt att prata med vårdnadshavare med annat kulturell bakgrund med hjälp av förenklingar av 
ord och upprepningar.   
 
Förskollärares förhållningssätt spelar stor roll för kommunikationen med nyanlända 
vårdnadshavare. Förskollärarna lyfter att introduktionen behöver genomsyras av ett lyhört 
förhållningssätt där barnets behov tas hänsyn till. Detta påpekas av Lindgren och Torro (2017) 
att samtal med vårdnadshavarna om hur verksamheten kan anpassas på bästa sätt utifrån 
barnets behov och intressen lägger en viktig grund till kommunikation och samverkan med 
familjen. Att pröva olika kommunikativa verktyg med ett flexibelt och behovsanpassat 
förhållningssätt för att på ett bättre sätt kommunicera med nyanlända familjer är det något 
som synliggörs i resultatet. Enö (2013) framhåller att fungerande kommunikation kräver att 



27 
 

förskolläraren prövar olika vägar fram till vårdnadshavarna. Resultatet visar även att 
reflektion ses som ett viktigt verktyg för förskollärarna att bryta ner sina tidigare normer och 
stereotypa inställningar i bemötandet av nyanlända vårdnadshavare. Detta kan tolkas som att 
reflektion bidrar till en medvetenhet om ett normkritiskt förhållningsätt, som Björk-Willén et 
al. (2013) påstår, kan utveckla ett arbetssätt med hänsyn till mångfald, likvärdighet och 
jämlikhet.  Att inta ett interkulturellt förhållningssätt innebär att förskolläraren får möjlighet 
att reflektera över sina egna och andras utgångspunkter för att skapa möjligheter för ökad 
respekt och medvetenhet om kulturella olikheter. Ett sådant kritiskt synsätt att reflektera kring 
sig själv beskrivs av både Borgström (2004) och Letzén (2017) som en förutsättning för ett 
interkulturellt förhållningssätt. Det interkulturella förhållningssättet är viktigt vid mottagandet 
av nyanlända familjer, där en öppen och respektfull inställning till kulturella möten är 
grundläggande. Det handlar om att se alla barn och vårdnadshavare som kompetenta med sina 
egna värdefulla kunskaper och erfarenheter oavsett deras kulturella bakgrunder, vilket enligt 
Jonsdottir och Nybergs (2013) visar på betydelsen av att erkänna den enskilda familjens 
kompetenser.  
 

7.2.3 Utmaningar som försvårar kommunikationen med nyanlända 
vårdnadshavare 

Förskollärarna beskriver att den vanligaste svårigheten som de stött på i kommunikationen 
med vårdnadshavarna är språkliga barriärer. Detta påpekas av Björk- Willén (2013) och 
Lunneblad (2013) att språket kan vara den största utmaningen som uppstår i kontakten mellan 
förskollärare och vårdnadshavare i den mångkulturella förskolan. Bakomliggande anledningar 
till detta är enligt de flesta förskollärarna alltför små resurser, tidsbrister att hinna använda 
kommunikativa verktyg och förskollärarnas otillräckliga kunskaper om vårdnadshavarnas 
modersmål. Den svåra kommunikationen tillskrivs även med vårdnadshavarnas 
svenskkunskaper som begränsande för deras delaktighet under introduktionen. Detta riskerar 
att förskollärare ser vårdnadshavarna utifrån ett kompensatoriskt perspektiv.  Säljö (2014) 
framhäver utifrån ett sociokulturellt perspektiv att kommunikation är en ömsesidig process 
där människor blir delaktiga med hjälp av språk i sociala samspel. Detta betyder att både 
förskollärarens och vårdnadshavarens kommunikativa förmåga påverkar hur väl de kan förstå 
varandra. Lahdenperä (2004a) påpekar att interkulturell medvetenhet handlar om att reflektera 
över sin egen kulturella bakgrund och dess begränsningar i kommunikationen med människor 
från en annan kultur. Denna medvetenhet kan bidra till att förskollärare motverkar 
etnocentrism som innebär att man sätter sin egen position i centrum (Bayati, 2016). Att det 
svenska språket beskrivs som det enda rätta och att nyanlända vårdnadshavare tillskrivs en 
avsaknad av detta kan innebära att förskollärare närmar sig ett kompensatoriskt synsätt enligt 
vilket andra kulturer betraktas som bristande i förhållande till den svenska normen 
(Lunneblad, 2013; Wångersjö, 2017). Utifrån detta perspektiv behöver de nyanlända 
vårdnadshavarna som inte behärskar mycket svenska kompenseras för att bli kompetenta och 
därmed kunna vara delaktiga och ges inflytande. Detta strider mot Enö (2013) som diskuterar 
att vårdnadshavare oftast tar avstånd från att visa delaktighet och inflytande när de inte anser 
sig själva vara kvalificerade att utnyttja sin makt i relation till förskolläraren.  Därför att det är 
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av stor vikt att förskollärare granskar sina egna normer och positioner i bemötandet av 
vårdnadshavarna istället för att ifrågasätta vårdnadshavarnas begränsade språk. 

En annan svårighet som identifieras är kulturkrockar som uppstår i kommunikationen mellan 
förskollärarna och vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna av en annan kulturell bakgrund brukar 
inte ha kunskap om svenska förskolors uppdrag och verksamheten. Detta kan vara 
problematiskt för att inkludera vårdnadshavarna i introduktionen och låta dem förstå betydelse 
av deras delaktighet i introduktionen. Lunneblad (2013) beskriver att det inte är ovanligt att 
nyanlända vårdnadshavare saknar erfarenhet av det svenska samhället när deras barn börjar på 
förskolan. Därför är det extra viktigt att förskollärare anpassar sitt arbetssätt med den 
individuella vårdnadshavaren i fokus för att kunna bygga upp ett förtroende mellan hemmet 
och förskolan (Engdahl & Ärlemalm Hagsér 2015; Eklund 2003; Letzén, 2017; Wångersjö, 
2017). Lahdenperä (2004a) påstår att kulturkrockar uppstår på grund av kulturella skillnader i 
synen på barn och barnuppfostran. Med hjälp av ett interkulturellt förhållningssätt kan 
möjligheter skapas för att öka kunskap om olika kulturer och vidga sin förståelse för andra 
kulturella värderingar exempelvis synsätt på barnuppfostran i barnets hemland. Detta är en 
viktig del av den interkulturella medvetenheten som lyfts av Lahdenperä (2014a), där 
människor av olika kulturella bakgrunder har möjligheter att lära sig av varandra. Ett 
interkulturellt synsätt, som kommer till uttryck hos en av förskollärarna, är insikten om att en 
öppen och engagerad inställning till kulturmöten är av större betydelse för att nå 
vårdnadshavarna än det verbala språket, som istället ofta försvårar kommunikationen. 

En ytterligare utmaning som kan försvåra kommunikation med nyanlända vårdnadshavare är 
förskollärarnas kunskap om sina interkulturella uppdrag. Detta bekräftar tidigare forskning 
(Skolinspektionen, 2012; Bunar, 2015) som visar att det saknas ett interkulturellt 
förhållningssätt hos många förskolepersonalen som behöver vidga sin kompetens för att 
kunna inkludera nyanlända barn på ett bäst sätt. Resultatet tydliggör att det finns en stor 
skillnad mellan förskollärarnas uppfattningar om vad ett interkulturellt förhållningssätt 
innebär även fast samtliga förskollärare är eniga om att det interkulturella förhållningssättet 
har stor betydelse för mottagandet av nyanlända familjer. Ett exempel är förskollärares 
nyfikenhet på kulturella olikheter i det interkulturella arbetet. Med den nyfikenhet på barnets 
kulturella bakgrund kan förskollärare riskera att inta positionen som den naiva läraren, vilken 
enligt Stiers och Sandström Kjellins (2009) beskrivning, går in i kulturmöten med endast en 
nyfikenhet på barnens kulturella bakgrunder. Med andra ord räcker nyfikenhet inte med att 
kunna arbeta på ett interkulturellt sätt, även fast nyfikenhet för kulturella skillnader bekräftas 
av Jahanmahan (2012) som en förutsättning för det interkulturella förhållningssätet. 
Förskollärares interkulturella kompetens innefattar, som nämns tidigare, även medvetenhet 
om sina egna begränsningar och reflektion över sitt interkulturella uppdrag (Lahdenperä, 
2004a). Att ta hänsyn till barns kulturella bakgrunder måste ha ett tydligt syfte för att sporra 
en vidare och djupare diskussion kring olikheterna. Till exempel lyfts bland förskollärarna i 
studien vikten av att respektera varandras olika sätt att leva och tänka eftersom alla har lika 
värde trots olikheterna mellan dem. Detta kan bidra till att förskollärare reflekterar över sin 
egen roll i kulturmöten med en utforskande inställning istället för en ytlig nyfikenhet på 
barnens kulturella bakgrunder, det vill säga, att utveckla sig som den medvetna läraren (Stier 
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& Sandström Kjellin, 2009). Interkulturell medvetenhet bidrar till att skapa en god interaktion 
mellan kulturer i verksamheten som präglas av öppenhet, ömsesidig respekt, förståelse och 
social rättvisa (Lahdenperä, 2004a). På så vis kan barnen få möjlighet att lära sig vara öppna 
och toleranta för kulturella olikheter, alltså förhålla sig på ett interkulturellt sätt. Att enbart ta 
upp olikheter skiljer sig från Lahdenperä (2008) som betonar att både likheter och olikheter 
mellan kulturer behöver belysas ur ett interkulturellt perspektiv. Ett ”vi och dom” perspektiv 
kan urskiljas genom att förskolläraren och barnen med svensk bakgrund kategoriseras som 
gruppen ”vi”, medan människor som tillhör andra kulturer som gruppen ”dom”. Detta 
tänkande har enligt Lunneblad (2018) sitt ursprung från det kompensatoriska perspektivet. 
Detta perspektiv kan även identifieras när nyanlända familjer anses har ett behov att anpassa 
sig bättre till förskolans verksamhet där den svenska kulturen och traditionen tillskrivs en 
dominerande plats. Detta kompensatoriska synsätt sätts i förbindelse till ett monokulturellt 
förhållningssätt där den egna kulturen ses som norm och andra kulturer ses som avvikande 
och därför behöver kompenseras för att bli komplett och fullständigt (Bunar, 2015; Lunneblad, 
2013; Wångersjö, 2017).  Dessutom visar motsättningar i intervjuerna angående ett 
interkulturellt förhållningssätt i mottagandet av nyanlända vårdnadshavare. Detta gäller 
exempelvis när vårdnadshavarnas begränsade svenska dels betraktas som problematisk 
avseende kommunikationen med förskolläraren, samtidigt som vårdnadshavarnas kulturella 
bakgrund dels beskrivs som positiv och värdefull. Ett ytterligare exempel är förskollärarnas 
osäkerhet gällande balansgången mellan att synliggöra den kulturella mångfalden och att 
behålla svenskheten i mottagandet av nyanlända familjer, eftersom i läroplanen inte finns 
direkta riktlinjer om vad förskollärare ska göra på ett konkret och tydligt sätt. Insulander och 
Svärdemo (2014) framhäver i sin studie att det förekommer olika tankestilar i förskolan som 
ett tankekollektiv. Förskollärarnas olika tankestilar kan i detta fall troligtvis komma sig av 
förskolans motsägelsefulla uppdrag som lyfts av Björk-Willén et al. (2013) att innefatta vikten 
av att synliggöra och överföra ett svenskt kulturarv samt olika kulturer i verksamheten. 
Förskolans motstridiga och komplexa uppdrag, som är i avsaknad av konkreta förslag på 
strategier och metoder att inkludera nyanlända barn, kan inte uteslutas som en möjlig 
anledning till förskollärarnas osäkerhet beträffande detta kunskapsfält. Dessa motstridiga 
ståndpunkter hos förskollärarna behöver inte kritiseras, utan behöver istället, som Lahdenperä 
(2004b) hävdar, reflekteras och utvecklas för att uppfylla de höga krav som ställs på 
förskollärare. För att kunna förstå och att hantera det komplexa uppdraget som den alltmer 
mångkulturella samhällsutvecklingen medför, behöver förskollärare fördjupa sig i det 
interkulturella kunskapsområdet. Detta kan uppnås genom kontinuerlig kompetensutveckling 
och fortbildning som bidrar till förskollärares aktuella förståelse för sina interkulturella 
uppdrag.  

7.3  Implikationer för yrkesuppdraget 

Arbetet med denna studie har bidragit till en ökad förståelse för förskollärarnas 
kommunikation med nyanlända familjer vid introduktionen, vilket resulterat i värdefulla 
erfarenheter och insikter som är av stor vikt för mitt kommande yrke.  En slutsats som dras 
från resultatet är att multimodala kommunikationsvägar öppnar upp möjligheter för en 
ömsesidig förståelse i kommunikationen med nyanlända barn. Den kommunikativa processen 
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kan ses som social mediering som sker med hjälp av både fysiska artefakter och intellektuella 
redskap. Förskollärare borde hålla i åtanke att dessa kommunikativa verktyg ska tillämpas på 
ett individanpassat sätt med hänsyn till barnets förmåga och intresse. För att främja 
kommunikationen mellan förskollärare och nyanlända familjer, behöver verksamheten i den 
första tiden väl planeras, organiseras och på bästa sätt anpassas barnets behov. Introduktion är 
en avgörande period för relationsskapande med familjen, där utgör trygghet hos såväl barnet 
och dess vårdnadshavare en grundsten. Ett viktigt resultat som framkom i studien är att 
förskollärares förhållningssätt och kompetenser är avgörande faktorer som påverkar kvaliteten 
av kommunikationen med nyanlända familjer. Det är oerhört viktigt och nödvändigt att 
förskollärare reflekterar över sitt eget förhållningssätt som bör grunda sig på respekt och 
öppenhet för nyanlända utifrån ett interkulturellt perspektiv. Dock visar denna studie att det 
monokulturella förhållningssättet i många avseenden fortfarande präglar praktiken i dagens 
mångkulturella förskola. Förskollärares kunskap och kompetens om ett interkulturellt 
förhållningssätt påverkar i stort sett hur väl nyanlända familjer kan inkluderas. Hur 
förskollärare skaffar sig kunskap om förskolans interkulturella uppdrag är därför en fråga av 
särskild betydelse. Då borde interkulturalitet vara ett väsentligt kunskapsområde inom vilket 
det behövs kontinuerlig kompetensutveckling såväl för förskollärare som för ledningen på 
förskolan för att säkerställa kvaliteten av mottagandet av nyanlända familjer.  
 

7.4  Förslag till fortsatt forskning 

För fortsatt forskning skulle det vara intressant att ta del av de nyanlända vårdnadshavarnas 
perspektiv gällande kommunikation med förskollärarna. En mer omfattande studie med fler 
pedagoger som bär med sig olika erfarenheter och utbildningsbakgrunder skulle vara 
intressant för att få en mer övergripande bild av hur det interkulturella förhållningssättet 
används i dagens förskola.  
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                                                                                                   Bilaga 1  

Bakgrundsfrågor 

• Hur länge har du jobbat som förskollärare? 
• Vad har du för erfarenheter att ta emot nyanlända barn? 

Intervjufrågor 

• Hur förbereder ni er vid introduktion av nyanlända barn?  
• Vad tror du betydelse av kommunikation med nyanlända familjer för att erbjuda dem 

en god introduktion? 
• Vilka kommunikativa verktyg och strategier använder du dig för att främja 

kommunikation med nyanlända barn?  
• Vad tänker du är viktigt för att kommunikationen ska fungera så bra som möjligt med 

nyanlända familjer under introduktionsperiod? 
• Vad innebär ett interkulturellt förhållningssätt för dig som förskollärare i mottagandet 

av nyanlända familjer? 
• Vad har du för upplevelser av kommunikation med nyanlända vårdnadshavare vid 

introduktion?   
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