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Sammanfattning 

Denna studie undersöker de kommunikationsmetoder som pedagoger använder sig av vid 

exempelvis en hämtningssituation. Studien har utförts genom kvalitativa intervjuer 

tillsammans med fyra olika förskollärare samt fyra olika observationstillfällen. Under 

dessa tillfällen observerade vi förskolläraren och de nyanlända vårdnadshavarna under 

hämtningssituationer. 

  

Resultatet av studien visar att förskolorna beskriver att de använder ett flertal olika 

kommunikationsmetoder för att involvera de nyanlända föräldrarna, men under 

observationens gång fick vi insyn av några nämnda metoder. Genom att göra observationer 

fick vi insyn av några nämnda metoder. Resultaten visar att kroppsspråk, bilder och tolk är 

metoder som de fyra informanterna använder sig mest utav i den dagliga kontakten med 

nyanlända vårdnadshavare för att skapa en så god relation som möjligt. Studien avslutas i 

en diskussion där syftet, resultatet samt de teoretiska perspektiven diskuteras och 

problematiseras. 
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1.Inledning 

Under 1900-talets slut blev Sverige ett mångkulturellt land. Bakgrunden var att 

befolkningssammansättningen ändrades tack vare invandring. Idag är invandring och en 

blandning av kulturer en naturlig del av samhällsbilden. En följd av detta är att barnen i 

förskolan har skilda bakgrunder. Skolverket (2010) framhåller att 17 procent av alla barn i 

Sverige är födda i ett annat land eller har föräldrar som invandrat till Sverige. Av alla 

invånare har sju procent en förälder som är född utanför Sveriges gränser (Skolverket, 

2010, s. 19).  

  

Vi som har genomfört denna studie har olika kulturella bakgrunder. Våra föräldrar är födda 

i olika länder, men vi är födda och uppväxta i Sverige och ett av våra modersmål är 

svenska. Under vår uppväxt har vi haft insyn i hur företrädare för olika verksamheter i 

samhället väljer att använda olika metoder för kommunikation med nyanlända personer 

och funnit detta väldigt intressant. 

  

Vi har under VFU-perioderna observerat olika metoder som pedagogerna använder för att 

få de nyanlända vårdnadshavarnas uppmärksamhet. Vår erfarenhet är att dessa metoder är 

mycket betydelsefulla eftersom alla vårdnadshavare har rätt att inkluderas i verksamheten 

och få kunskap om sitt barns situation på förskolan. Genom att studera dessa 

kommunikationsmetoder vill vi öka kunskapen om hur pedagogerna gör i förskolan för att 

kommunicera med nyanlända föräldrar som inte kan svenska. 
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2. Bakgrund 

Vi har valt att fokusera på ämnet kommunikation eftersom möjligheten att kommunicera 

med föräldrar är en central del av förskolans verksamhet. Genom olika 

kommunikationsmetoder skapas alternativ för pedagoger att inkludera nyanlända 

vårdnadshavare i förskolans verksamhet. Vårt fokus kommer att ligga på vilka 

kommunikationsmetoder som används samt hur dessa tar sig uttryck i praktiken. Under 

våra VFU-perioder har vi uppmärksammat att kommunikationen mellan förskollärare och 

nyanlända vårdnadshavare har varit vag och varierande. 

  

Då mångfalden i dagens samhälle har växt har det lett till att nya krav och förväntningar 

uppstått i skolan. Skolan blir därmed en betydelsefull mötesplats för människor med olika 

kulturer. Detta leder även till att skolan och förskolan har en oerhört viktig plikt att 

förhindra fördomsfulla synsätt (Skolverket, 2010, s. 19). 

  

Kaya (2016) skriver att man kan komma fram till vilken kommunikationsmetod som passar 

bäst för de nyanlända vårdnadshavarna genom att fråga dem. En del föräldrar vill ha 

skriftlig information på svenska eftersom de sedan kanske kan få översättningshjälp. Andra 

vårdnadshavare väljer att få information muntligt då de har någon släkting eller vän som de 

kan översätta ifall man ringer. En till kommunikationsmetod som vissa vårdnadshavare 

väljer att använda sig av är att få ett sms med information skickat till sig då, de sedan kan 

använda sig utav en app som översätter informationen till dem. Kaya (2016) nämner även 

att föräldramöten inte alltid är den bästa metoden för att förmedla information, även fastän 

de nyanlända vårdnadshavarna kan ha med en tolk. Istället för klassiska föräldramöten 

skriver Kaya (2016) att individuella samtal med vårdnadshavare brukar vara som ett tillägg 

till utvecklingssamtalen (Kaya, 2016, s. 247). 

  

Wångersjö (2017) lyfter upp i sin avhandling att när man kommer från ett land till ett annat 

kan kritiska prövningar uppstå. Vårdnadshavaren kan inte bara förlora en trygghet när de 

inte längre kan använda sitt språk, som i Sverige inte är majoritetsspråket. De förlorar även 

en del av sitt sociala nätverk. Med det menar Wångersjö att det skapas en sorts utanförskap 

mellan den nyanlände och omvärlden (Wångersjö, 2017. s. 107). Problematiken för de 

nyanlända vårdnadshavarna kan eventuellt vara att de helt plötsligt måste lära sig allt om 

Sveriges olika skolsystem för sina barns skull, barnens och föräldrarnas olika rättigheter, 

vad som förväntas av föräldrarna i förskolan och även hur och vad föräldrar kan påverka i 

skolan och förskolans olika system. Wångersjö (2017) beskriver den problematik som 

uppstår mellan pedagogerna samt de nyanlända vårdnadshavarna, kommunikationen 

mellan en part som kan exempelvis svenska och en annan part som inte har lika stor 

förståelse kan skapa problematik. Förstår föräldern allt pedagogen berättat i en specifik 

situation eller inte? Det är därför viktigt att skapa en trygg och välkomnande miljö i 

förskolan för dessa nyanlända familjer. Detta bemötande kommer att skapa en positiv 
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inställning hos vårdnadshavarna som därefter återspeglar sig över barnen. En stor del inom 

tryggheten är språket (Wångersjö, 2017, s. 111). 

  

Wångersjö (2017) fortsätter beskriva i sin avhandling att pedagoger inte ska dra slutsatser 

till att nyanlända vårdnadshavare enbart talar modersmålet de har, utan att belysa de andra 

språken som finns och fråga om familjen talar något annat språk vid sidan av, exempelvis 

engelska. Ett annat sätt att skapa god relation till dessa vårdnadshavare är att lära sig vissa 

ord på deras språk, exempelvis hälsningsfraser eller enkla vardagsord som används ofta på 

förskolan. Visa att intresse för kommunikation finns tillsammans. Att lära sig ord på så 

många språk som möjligt kommer alltid till användning i olika förbindelser, men det är på 

samma gång en lustfylld del i det interkulturella synsättet för exempelvis svenska barn som 

enbart talar svenska att höra och lära sig sina kompisars språk. Att låna böcker på familjens 

modersmål och presenterar denna tillsammans med samma bok på svenska kan öppna upp 

många dörrar för familjer som inte har det svenska språket överhuvudtaget samt kan hjälpa 

de på vägen en bit för att behärska vissa svenska ord tillsammans med sina barn 

(Wångersjö, 2017, s. 112-113). 

  

Wångersjö (2017) benämner de fysiska utställningarna som pedagogerna kan använda sig 

av i förskolans miljö som kan vara ett verktyg för att framställas som en inbjudande plats 

för nyanlända föräldrar. Ett exempel på detta är att sätta upp bilder på ord på förskolans 

väggar med alla språk som talas i just den avdelningen för att känna en samhörighet till 

varandra. Under situationer där det är brist på metoder som exempelvis en hämtning, kan 

bildkort som används för att arbeta på ett språkstimulerande sätt på avdelningen föra en 

enkel diskussion eller föra vidare enkla underrättelser. Google translate eller andra 

översättningsprogram och applikationer menar Wångersjö (2017) kan vara nyttjande, eller 

bara en enkel sak så som att “bjuda på kaffe och te!” (Wångersjö, 2017, s. 112-113). 

  

Niss och Söderström (2015) menar att föräldrar är en viktig byggsten för att verksamheten 

ska fungera på bästa sätt. Föräldrarna är de mest essentiella i barnens liv. Relationen 

mellan barnen och föräldrarna resulterar ett starkt band mellan dessa individer vilket gör 

att föräldrarna är de personer som känner de individuella barnet som ingen annan gör. 

Tidigare har Niss och Söderström (2015) nämnt att föräldrarna är en viktig del för en 

fungerande verksamhet, detta påverkar inte enbart pedagogerna men även arbetet med 

barnen. Den negativa stämningen som skapats mellan pedagogen och föräldern framkallar 

osäkerhet och barnet påverkas automatiskt (Niss och Söderström, 2015, s. 16–17). 

  

Niss och Söderström (2015) beskriver att förskolans verksamhet ska arbeta kring 

läroplanens mål som är förskolans viktigaste styrdokument. Det är enligt författarna 

grundläggande att ha insyn i vad styrdokumentet förmedlar i anknytning till föräldrar. 

Författarna säger: 

“När förskolans pedagoger berättar om goda stunder som de haft tillsammans med barnen 

under dagen stärks ett positivt samarbete” (Niss & Söderström, 2015, s. 69). 
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Skolverket (2017) beskriver i sin text att vårdnadshavarna i förskolan ska ha tillgång för 

inflytande över hur verksamheten ska planeras och anordnas, möten med vårdnadshavarna 

vid exempelvis utvecklingssamtal, lämning och hämtning samt under dessa fenomen ska 

det finns en chans för samspel mellan pedagoger och vårdnadshavare. Det är pedagogernas 

huvudansvar att tilldela denna information till föräldrarna. 

 

Vårdnadshavare för barn i förskolan ska erbjudas möjlighet till inflytande över 

utbildningen. Som ansvariga för barnens fostran är vårdnadshavarnas möjlighet 

till inflytande och insyn i verksamheten självklar (Skolverket, 2017, s. 24) 

  

  

3. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka kommunikationsmetoder som används i 

kommunikationen mellan nyanlända vårdnadshavare och pedagoger, vid hämtning av 

barnen i förskolan. För- och nackdelar med dessa kommunikationsmetoder förekommer 

vilket också framkommer i studien.  

  

För detta arbete har vi formulerat följande frågeställningar: 

  

• Hur ser kommunikationen ut mellan pedagoger och nyanlända vårdnadshavare i 

hämtnings situationen på förskolan?  

  

• Finns det några uttalade kommunikationsmetoder som pedagoger använder sig utav 

i kommunikation med nyanlända vårdnadshavare?  

  

• Kan vissa kommunikationsmetoder medföra missförstånd och felaktiga tolkningar 

associerat med nyanlända vårdnadshavare? 

4. Forskningsläge/forskningsöversikt 

Under detta stycke kommer vi att sammanställa tidigare forskning och litteratur som berör 

vårt ämne kring kommunikationen i förskolan med nyanlända vårdnadshavare. 

  

4.1 Att möta nyanlända föräldrar 

I en tidigare forskning med Lunneblad (2013) var syftet att analysera på vilket sätt barn 

och deras vårdnadshavare behandlas i förskolan. I sitt syfte tar han även upp att den första 
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kontakten mellan familjen och förskolan som kommit från ett främmande land och sökt 

skydd i Sverige är det viktigaste mötena med Sveriges samhälle (Lunneblad, 2013, s. 1). 

Lunneblads (2013) studie tar sin utgångspunkt från ett tvåårigt forsknings- och 

utvecklingsprojekt som avslutats. Detta projekt heter Barns bästa - för flyktingbarn i 

förskolan. Han har under sin forskning utifrån fältstudier dokumenterat personalen från två 

olika förskolor som har en koppling till flyktingfamiljer. I studien har han använt sig av 

metoden etnografi där han gjort en deltagande observation för att undersöka talet och det 

sociala samspelet mellan förskolan och familjerna. Genom deltagande observationer, 

intervjuer och samtal tillsammans med personalen fick han möjlighet att studera hur dessa 

förskolor bemöter nyanlända barn samt vårdnadshavare (Lunneblad, 2013, s. 4–5). 

Forskarens resultat visar att förskolan är en verksamhet där ett lärande och en utveckling 

kopplas samman. Han beskriver i sin studie att nyanlända föräldrar bör inrätta sig till det 

svenska samhället men att förskolan inte ska se nyanlända familjer ur ett bristperspektiv 

(Lunneblad, 2013, s. 11).  

 

Enligt Lunneblad (2013) är de första mötena mellan förskolan och vårdnadshavaren det 

första intrycket som ges. Den kontakten med, och bemötandet av förskolans verksamhet 

som en nyanländ får har en stor påverkan på de nyanlända vårdnadshavarnas syn på det 

svenska samhället. Bemötandet som familjen får av förskolan sätter stort intryck på hur 

familjen ser på verksamheten efteråt. Lunneblad (2013) tar upp två olika exempel på hur 

det kan fungera i olika förskoleverksamheter, första exemplet enligt forskaren är att 

pedagogerna på förskolan anstränger sig för att planera och arbeta med hänsyn till barnens 

samt familjens olika anspråk. Andra exemplet är att familjen får anpassa sig trots sin 

situation utifrån förskolans verksamhet och Sverige. Forskaren menar att pedagogerna ska 

ha i åtanke att familjer som kommer från ett främmande land eventuellt har varit med om 

någon sort av traumatiska händelser. Lunneblad (2013) beskriver därför i artikeln att 

pedagogernas uppträdande och hur de möter dessa familjer är viktigt för att skapa en 

betydelsefull stund för familjen för att de ska känna sig välkomnade till en plats där 

olikheter är normalt (Lunneblad, 2013, s. 1). 

 

När pedagoger och nyanlända vårdnadshavare kommunicerar med varandra är det viktigt 

att pedagogen är lyhörd och genom olika kommunikationsmetoder upprätthåller en 

varaktig dialog. Förmågan till att lyssna på varandra är betydelsefullt genom en 

kommunikation tillsammans med nyanlända föräldrar menar Lunneblad och Johansson 

(2012). För att skapa en större förståelse för varandra mellan pedagog och nyanländ 

vårdnadshavare är att det viktigt lyssna på varandras åsikter samt att även visa respekt för 

varandras dialoger sinsemellan och ta till sig av vad man har och säga. Med detta menar 

Lunneblad och Johansson (2012) att samspel skapar en klar förståelse av exempelvis 

informationen som tilldelas från pedagog till vårdnadshavare eller tvärtom (Lunneblad och 

Johansson, 2012, s. 14–15). 
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4.1.1 Problematik inom bemötandet 

I Lunneblads och Johanssons (2012) tidigare forskning var syftet att få föräldrar att vara 

delaktiga i, och frambringa dialoger under olika ofta kravfyllda omständigheter. Forskarna 

använde sig utav intervjuer med både föräldrar och lärare där huvudfokuset låg på läxor, 

utbildningspolitik, identiteter och värderingar. Utifrån dessa områden har resultatet visat på 

att pedagogerna trots många försök till att skapa en kommunikation i samarbete med 

vårdnadshavarna inte alltid har gått som planerat. Forskarna har kommit fram till att 

pedagoger förlitar sig på de olika metoder som integrerar och involverar de nyanlända 

vårdnadshavarna in i det svenska samhället. Metoderna som forskarna använder sig utav är 

för att kunna styra samt förebygga olika kommunikationssituationer för att verkställa 

normer, uppfattningar samt innovationer (Lunneblad och Johansson, 2012, s. 2). 

  

Lunneblad (2018) beskriver i sin avhandling hur pedagoger i förskolan kan arbeta för ett 

socialt samt inkluderande sätt utifrån ett mångfaldsperspektiv (Lunneblad, 2018, s. 7). 

Metoderna som forskaren använde i sin studie var observationer, samtal och en öppen 

intervju. Den första metoden var observationer som i början av studien var en del av en 

igenkänning av miljön och personerna som han bemötte. Vidare i studien gång började 

Lunneblad (2018) fokusera kring situationer som var intresseväckande. Situationerna som 

forskaren observerade besvarades inte enbart forskarens frågor men även på hur aktiviteter 

för det “mångkulturella” arbetet skedde (Lunneblad, 2018, s. 139). Den andra metoden 

som forskaren använde sig av var samtal. Denna metod var mest gynnsam för forskarens 

dataproduktion. Samtalen var väl genomtänkta och planerade (Lunneblad, 2018, s. 140). 

Lunneblad (2018) menar att det är viktigt för deltagarna att ha kännedom om att samtalen 

är en del av dataproduktionen. Tredje metoden kännetecknades som en öppen intervju. 

Intervjuerna handlade om att få respondenterna att ge en klar bild av hur de konstruerar 

och ordnar verkligheten (Lunneblad, 2018, s.141). Enligt forskarens egna tolkningar hade 

personalen mer tankar och åsikter kring frågor som lutade sig mer åt konkreta situationer 

eller uttryck utifrån deras planering, än allmänna övergripande frågor (Lunneblad, 2018, s. 

142).   

 

Lunneblad (2018) analyserar angående en förskola som anser sig se olika kulturer och 

religioner som en tillgång till verksamheten. Detta är i fokus för de föräldrar som har andra 

kulturer än den svenska kulturen och fått delta i förskolans verksamhet för att bidra till 

olika aktiviteter som musik och mat. Lunneblad (2018) syftar på att dessa barn och 

föräldrar i denna förbindelse kan bli betraktade som olika till majoriteten, att de anses som 

annorlunda. Dessa olikheter, som annan etnisk bakgrund gör att människor riskerar att 

hamna i olika fack och kategoriseras som en så kallad homogen grupp i det heterogena 

samhället (Lunneblad, 2018, s. 35). 

4.2 Bemötande och kommunikation 

I Enös (2013) avhandling är syftet att försöka förstå vilka faktorer som har en påverkan i 

kommunikationen och samspelet mellan institutioner och hem. Metoderna som hon 
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använde sig av byggde sig på intervjuer och samtal med rektorer och pedagogisk personal i 

förskola, grundskola och gymnasieskolan i Malmö (Enö, 2013, s. 41). Som resultat fick 

forskaren fram att samtal kan förknippas till tendenser i samhället och styrdokument. 

Främst kan det förknippas till det språkliga sammanhanget förskolorna och skolorna 

arbetar i, med andra ord det kunskaper och erfarenheter medverkande besitter (Enö, 2018, 

s. 55).  

 

Enö (2013) beskriver att i förskolan är det vanligt att det finns nyanlända föräldrar som inte 

kan behärska det svenska språket grundligt för att föra en dialog. Enö (2013) skriver att 

detta leder till att föräldrar inte tar chansen att utnyttja sin makt och hierarkier i relationen 

mellan dem och pedagoger. Detta på grund av att det finns begrepp som är relaterade till 

förskolläraryrket som föräldrar kan ta avstånd ifrån då de inte förstår. Enö (2013) menar att 

kommunikationen mellan förskollärare och föräldrar stöttar barnet och föräldrarna. Därför 

är det viktigt att använda sig av begrepp och språk som föräldrarna förstår. När 

förskollärare använder sig av komplicerade ord, kan det leda till negativa konsekvenser. 

Relationen mellan dessa två parter påverkas negativt och att föräldrarnas förtroende för 

förskollärarna förminskas. Samarbete och föräldrars delaktighet är något förskollärare 

strävar efter, därför är relationen med föräldrarna viktigt inom förskolläraryrket (Enö, 

2013, s. 43–44). Författaren menar vidare att språk är kunskap som ger en makt. Det är 

viktigt att förskollärare inte förminskar en förälder på grund av hens språksvårigheter. 

Genom att ta del av varandras språkkunskaper förminskas inte föräldern och förskolläraren 

anses inte som en expert på språket (Enö, 2013, s.43–44). 

  

Enö (2013) menar att förskollärare har tillgång till olika uttrycksformer beroende på vilken 

förälder de kommunicerar med. De anses använda sig utav sitt sociala kapital på samma 

gång som de under vissa omständigheter måste utnyttja sin kunskap om vissa begrepp. En 

till metod är att förskollärare försöker finna en stabilitet i relationen mellan dem och 

föräldrarna. Deras mål är att uppnå objektivitet och fokus på vad deras uppdrag är (Enö, 

2013, s. 44). 

  

Syftet med Graham Clays (2005) artikel är att förklara olika kommunikationsmöjligheter 

och metoder för att stärka relationen med föräldrarna. Kommunikationsmetoder som 

forskaren har tagit upp i sin artikel är envägskommunikation som används när lärare 

upplyser barns föräldrar om exempelvis olika situationer och aktiviteter via olika förmedlar 

metoder. Tvåvägskommunikation, som innefattar att kommunikationen mellan lärare och 

föräldrar är en interaktiv dialog som kan ske via exempelvis hembesök, öppna hus eller 

telefonsamtal Graham Clay, 2005, s. 118). Graham Clay (2005) nämner även en metod 

som innefattar teknologin som en kommunikationsmetod för att underlätta samspelet 

mellan föräldrar och pedagoger. Forskaren menar att genom teknologin är tidseffektiv och 

nyskapande. Genom teknologin skapas det en bredare föräldragemenskap då man når 

varandra på ett lättare sätt än genom brev exempelvis (Graham Clay, 2005, s. 122). 

Resultaten som forskaren fick fram i sin studie var att de äldre eleverna framförde en 

utvecklad kvalitet och kvantitetkommunikation. Graham Clay (2005) fortsätter skriva i sin 

artikel som resultat att skolor bör skapa korta exempelvis instruktionsfilmer och välkomst 
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rundturer i skolan (Graham Clay, 2005, s. 122). Enligt Graham Clay (2005) kan 

kommunikation handla om att uttrycka sig. Det kan även ge intryck i det man konstruerar i 

exempelvis en lärsituation på förskolan. En kommunikation behöver inte alltid vara 

verbalt. Författaren skriver att en kommunikation för föräldrar kan starta redan vid 

ingången till verksamheten med en välkomstskylt. För att skapa en mer bekväm och 

inbjudande miljö bör dessa välkomstskyltar anpassas till de olika språken som talas i 

verksamheten. Graham Clay (2015) skriver även att ett leende från pedagoger är viktigt då 

det ger föräldrar en sorts positiv uppfattning. Något föräldrar även kan reagera positivt på 

är när de få se elevernas olika verk på verksamhetens väggar och hur ljudet i 

verksamhetens korridor är. En tillmötesgående verksamhetsmiljö reflekterar hur betydande 

kommunikationen med föräldrar är för pedagogerna (Graham Clay, 2005, s. 118). 

 

Graham Clay (2005) beskriver de kulturella skillnaderna som genom 

kommunikationsutmaningar kan skapas när pedagogerna utnyttjar sina egna “kultur 

linser”. Dessa “linser” ger pedagogerna en chans för att integrera både kulturellt och 

språkligt tillsammans med de nyanlända föräldrarna. Pedagoger bör ha insyn om olika 

kulturer för att kunna få kunskap samt förståelse för föräldrars och elevers olika kulturer 

och språk (Graham Clay, 2005, s. 124). Graham Clay (2015) menar att det är gynnsamt att 

ha barnlitteratur på olika språk i verksamheten som elever kan ha tillgång till. Detta är en 

kreativ metod för pedagogerna att förbättra sin kommunikation med föräldrar från olika 

kulturer. En till kommunikationsmetod pedagoger använder sig utav är skriftlig 

kommunikation på olika språk när den verbala kommunikationen inte räcker till. Vid 

behov bör pedagoger använda sig utav tolk för att kunna kommunicera med föräldrar 

(Graham Clay, 2005, s. 124). 

4.3 Samverkan med föräldrar 

Jonsdottir och Nyberg (2013) har använt sig av en studie som baseras på intervjuer med 

åtta lärare vid två olika kommunala förskolor i en stad i Sverige. I dessa förskolor finns det 

familjer med olika socioekonomiska och kulturella bakgrund. Forskarnas syfte med deras 

avhandling är att de vill upplysa hur samverkan mellan hem och förskola förenas med 

villkor och utformas i de två olika kommunala förskolorna (Jonsdottir och Nyberg, 2013, s. 

60). Det finns fyra olika teman som Jonsdottir och Nyberg (2013) lyfter, som de menar 

utgör förutsättningar till barnens bästa. Det första temat handlar om att skapa en “trygg och 

tillitsfull relation” mellan föräldrar, personal och barn. Samverkan med föräldrar i 

förskolan är väldigt viktigt för både barnens utveckling och lärande samt leder till en 

tillitsfull relation. Tillit som anses vara en faktor skapar en väg till samverkan som också är 

en faktor vilket leder till att dessa två faktorer kombineras och stärks av varandra 

(Jonsdottir och Nyberg, 2013, s. 62).   

  

Jonsdottir och Nyberg (2013) framför ett uttryck i sin text som lyder “trygga föräldrar ger 

trygga barn och trygga barn lär sig”. Pedagoger anser att föräldrar är en trygg bas som ger 

flera möjligheter till barnen att utforska sin omgivning (Jonsdottir och Nyberg, 2013, s.63). 
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Det andra temat är att frambringa olika möjligheter för “föräldrars insyn och inflytande” i 

verksamheten. För föräldrar är det viktigt att vara delaktiga och påverka verksamheten där 

deras barn utvecklas i. Om man utgår från ett kulturellt mångfaldsperspektiv är 

föräldragruppen varierande. Det finns föräldrar med olika etniciteter samt föräldrar med 

olika socio-ekonomiska möjligheter. Oavsett föräldrarnas olika etniciteter och 

förutsättningar ska de bemötas som kompetenta aktörer av personal, på ett sätt där de får 

möjlighet att ha makt och påverka verksamheten (Jonsdottir och Nyberg, 2013, s. 64). 

  

Det tredje temat behandlar mottagandet av “förutsättningar och behov” till den enskilda 

familjen. För att ta hänsyn till det enskilda barnets behov måste personalen och föräldrar 

samarbeta med varandra. Genom att föräldrar och personal samarbetar med varandra kan 

även förskolan komplettera hemmet (Jonsdottir och Nyberg, 2013, s. 65). 

  

Det fjärde temat berör förutsättningarna för ett “föräldranätverk” där föräldrar kan skapa 

bekantskap med varandra. Genom detta kan det leda till ett socialt nätverk för föräldrar 

som inte har någon förutbestämd social tillhörighet. Vid hämtning och lämning anser 

förskollärarna att det är gynnsamt för barnet att barnets familj medräknas i det sociala 

nätverket. Inom detta temat anser Jonsdottir och Nyberg (2013) att relationen mellan 

föräldrarna är stimulerande för verksamheten då de tillsammans kan hjälpa varandra kring 

funderingar, regler samt värderingar. Detta sociala nätverket medför en trygghetskänsla 

mellan föräldrarna när det sker missförstånd mellan pedagog och föräldrar (Jonsdottir och 

Nyberg, 2013, s. 65–66). 

  

Tallberg Broman (2013) skriver att antalet metoder för samverkan med hem och förskola 

har ökat och förändrats mycket. Metoderna har utvecklats till att det finns bloggar som 

kompletterar de tidigare metoderna för kommunikation som utvecklingssamtal och 

föräldramöten. Metoderna för föräldrasamverkan kan anses som medialiserade, 

förrättsligande och byråkratiserade. Genom medialiserade metoder används flera sociala 

medier som kommunikation, genom förrättsligande metoder som grundar sig på lagar, 

kontraktsskrivande, olika överenskommelser samt konventioner och förordningar (Tallberg 

Broman, 2013, s. 33). Resultaten som forskaren kom fram till var att vårdnadshavare bör 

ha en större skyldighet till att involvera sig mer i sina barns skolgång. Kontakten man har 

med vårdnadshavare påverkade barnens undervisning på ett stimulerande sätt (Tallberg 

Broman, 2013, s. 29).  

 

När föräldrar vill uttrycka sina tankar och åsikter sker kommunikation mellan dem och 

pedagogerna genom daglig kontakt i förskolan, utvecklingssamtal och enkäter. Tallberg 

Broman (2013) skriver i sin studie att enligt Skolinspektionen (2012a, 2012b) är föräldrar 

mer anmälnings benägna än de tidigare varit under 2000-talet. Anmälningarna som kan 

förekomma är till exempel ofullkomlig information och samverkan med föräldrar (Tallberg 

Broman, 2013, s. 33). 
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Syftet med Tallberg Bromans (2013) forskning är medverkan som uttryck för demokrati 

och rättigheter och medverkan som hjälpmedel till barns och elevers utveckling (Tallberg 

Bromans, 2013, s. 35). Det som framställs i samhället är den heterogena gruppen som 

präglas av globalisering, migration samt mångfald. På grund av detta kan föräldrars 

förväntningar på förskolan variera. Samarbete med föräldrar är ett mål som förskolan 

strävar efter då ömsesidig uppfattning och lika värde utvecklas. En grund till ett 

framförande är att föräldrar och familjer kan nås genom förskolan. Med hjälp av föräldrar 

och familjer kan förskolans upplägg avklaras (Tallberg Broman 2013, s. 35). 

4.3.1 Svårigheter i samverkan 

Relationen mellan nyanlända vårdnadshavare och pedagoger behöver inte alltid betyda att 

samverkan mellan dessa två parter är bra och oproblematisk. Lunneblad (2013) tar upp de 

problematiska situationer som kan uppstå mellan dessa två parter i anknytning till 

förskolans verksamhet och det dagliga arbetet kring förskolans traditioner och rutiner som 

de har (Lunneblad, 2013, s. 2–3) 

  

Lunneblad (2013) benämner att nyanlända vårdnadshavarnas tidsuppfattning och rutiner 

kan skilja mot normen som vi har här i Sverige. Detta är ett tydligt exempel på hur det kan 

besvära planeringen som pedagogerna lagt fram för en fungerande dag exempelvis. Att 

rutinerna inte följs. Lunneblad (2013) benämner de kulturella skillnader som de homogena 

grupperna till de heterogena. Allt från barnuppfostran, vad barnen äter, dricker eller vad för 

kläder de har på sig (Lunneblad, 2013, s. 5) 

  

Lunneblad (2013) beskriver i sin forskning att pedagoger oftast är medvetna om att det är 

svårt för nyanlända föräldrar att anpassa sig till de oerfarna traditionerna i Sveriges 

samhälle. På grund av detta vill förskolan stötta nyanlända föräldrar som har det lite svårt 

med kunnandet i de nära traditionerna och rutinerna. Rutiner och traditioner är perspektiv 

på förskolans konstruktion. Genom att pedagoger och föräldrar kommunicerar med 

varandra kan föräldrar få kunskap om hur det svenska samhället funkar samt kunskap om 

hur förskolans traditioner går till. Med hjälp av detta kan föräldrars vanor skifta vilket 

gynnar förståelsen för förskolan samt barnets utveckling (Lunneblad, 2013, s. 7–8). 

4.5 Sammanfattning 

Litteraturen och de vetenskapliga artiklarna benämner att första mötet mellan pedagog och 

nyanländ förälder är grunden till ett gott intryck vilket i sin tur leder till en öppen och trygg 

relation. Vår litteraturgenomgång visar på att alla föräldrar bör göras delaktiga och få 

inflytande över verksamheten och dess planeringar. Problematik inom kommunikationen är 

även ett vardagligt problem som pedagogerna kommer i kontakt med tillsammans med 

nyanlända vårdnadshavare. Samverkan mellan dessa två parter kan bli otydligt på grund av 

brister i språk eller på att de har olika traditioner. Litteraturen benämner även att nyanlända 

vårdnadshavare ses som en homogen grupp, vilket skapar skillnader mellan individer i 
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samhället och skiljer sig från normerna. Kommunikationen kan utspela sig på olika sätt 

genom olika metoder. 

5. Teoretiska perspektiv/teoretiska utgångspunkter 

5.1. Sociokulturellt perspektiv 

Vår studie utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv på hur kommunikationen mellan 

pedagoger och nyanlända vårdnadshavare sker. Inom studien har det sociokulturella 

perspektivet en essentiell roll, eftersom att kommunikationen samt det sociala 

sammanhanget i detta fall vid en hämtningssituation är huvudfokuset i denna studie. 

  

Säljö (2000) nämner i litteraturen att redskap har en särskild, teknologisk innebörd i det 

sociokulturella perspektivet. Redskapen som vi människor använder oss av som 

hjälpmedel kan vara fysiska och intellektuella, när vi förstår vår omvärld. När man utgår 

från ett sociokulturellt perspektiv är hur vi lär samt hur vi använder oss av olika hjälpmedel 

för att reflektera och genomföra praktiska upplägg som finns i vår omvärld och kultur. 

Insikt och förmåga av att använda redskap som hjälpmedel uppstår när vi blir delaktiga och 

integrerar med andra människor i ett samhälle. Genom kommunikation och interaktion 

skapas de sociokulturella hjälpmedlen, men det är genom kommunikation dessa 

hjälpmedel byggs vidare (Säljö, 2000, s. 20–22). 

  

Kultur anser Säljö (2000) vara ett begrepp med en mängd olika betydelser. Kultur finns 

hos varje individ och kan vara en artefakt för hur den sociala interaktionen påverkar 

omvärlden. Genom interaktion med omgivningen menar författaren att kultur kan öka 

kunskapen, idéer, värderingar men även andra möjligheter som vi genom interaktion 

kommer i kontakt med. Inom kulturen kommer vi även in i de olika kommunikationerna 

som är en stor del av våra vardagliga liv (Säljö, 2000, s. 29). 

  

Säljö (2000) beskriver att kunna kommunicera och förena erfarenheter från varandra är 

språket en viktig komponent. Uttalanden med hjälp av ord och språk är interaktionen som 

gör det meningsfullt. Att kunna vara en social aktör och för att finna en väg till samverkan 

har kommunikationen en stor påverkan. Det är genom kommunikationen det blir ett 

praktiskt samspel mellan medmänniskorna i vår omgivning och först då kan delaktigheten 

träda fram (Säljö, 2000, s. 82). 

  

En utgångspunkt ur det sociokulturella perspektivet är att människor enligt Säljö (2000) 

agerar inom olika situationer för praktiska och kulturella samband. Människor har olika 

sätt att förstå världen men det finns likheter då vår förståelse innefattar en personlig 

anknytning tillsammans med de sociala och kulturella normerna. Sättet vi talar på, löser 

och fastställer dilemman som uppstår i vår omgivning, behärskar vi, för vår egna skull. 

Kommunikationen i förhållande till kulturen är en förbindelse för människors tänkande och 

kultur. Kommunikationen har en inre sida för vårt tänkande och ett yttre mot andra. Med 
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samma redskap kan vi göra oss bekanta med vår omgivning (Säljö, 2000, s. 104–

105).                                    

  

Inom förskolan har den viktigaste ståndpunkten för en fungerande verksamhet alltid varit 

interaktionen mellan människorna. Det är genom interaktionen mellan parterna som bildar 

det sociokulturella sidorna hos en individ. Samtalen kan även ses som en förberedelse inför 

framtiden då vi lär oss den interaktiva kompetensen menar Säljö (2000, s. 233–234). Det 

handlar om att visa empati för att man förstår sina medmänniskor samt att kunna skapa en 

förståelse utifrån andra människors perspektiv. Genom kommunikationen utvecklar och 

ökar även kapaciteten kring de fysiska artefakterna. De fysiska artefakterna är enligt 

författaren: 

  

Materialiserade former av tänkande och språk; människa kan bygga 

sina idéer och distinktioner i artefakter och på så sätt få dem fungera 

som en resurs i olika sociala praktiker (Säljö, 2000. s. 233–234). 

  

5.2. Interkulturellt perspektiv 

Mångkulturalitet och interkulturalitet är två begrepp som enligt Lunneblad (2018) är 

väldigt lika. Skillnaderna mellan dessa två begrepp är att det interkulturella begreppet kan 

läsas och tolkas som “inter” det vill säga genom interaktion och handlingar, det kan 

därmed tolkas som ett sätt att handla på inom en interaktion, hur exempelvis en person 

agerar i interaktion med en motpart. Detta kan antyda att man genom en situation tolkar 

vad det är som inträffat och inte hur något är. Mångkulturell kan tydas som att “mång” är 

en kvantitativ beskrivning (Lunneblad, 2018, s. 32)  

  

Sverige är ett mångkulturellt samhälle. Lorentz (2013) beskriver att mer än 20 procent av 

Sveriges befolkning härstammar etniskt från ett annat land än Sverige. Utifrån detta kan en 

slutsats dras att Sverige är ett mångkulturellt land. Det interkulturella mötet inom förskolan 

analyseras kring frågorna hur det ser ut, hur det upplevs samt hur det beskrivs. Hur ser det 

exempelvis ut när människor interagerar mellan varandra? Eller hur upplevs detta möte 

sinsemellan? Framställningen av begreppet interkulturell kan analyseras och resulterar hur 

människor exempelvis nyanlända och etnisk svenska personer integrerar mellan varandra. 

En koppling ska ske mellan begreppet mångkulturell och interkulturell. Lorentz (2013) 

beskriver begreppet interkulturell som exempelvis en rörelse, en persons olika handlingar i 

olika situationer (Lorentz, 2013, s. 53–54).  

  

Konsten att finna ett sätt för att kommunicera med en person som härstammar från ett 

annat land, talar ett annat språk och tillhör en annan kultur eller religion än en själv. 

Grunden till att utvecklas är hos sig själv som individ men även för samhället, eftersom 

integrationen är grundpelaren (Lorentz, 2013, s. 57). 
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6. Metod och material 

I denna studie har vi i första hand använt intervjuer och röstinspelning som datainsamling, 

därefter har vi observerat interaktionen mellan pedagog och vårdnadshavare. 

Observationerna baseras på de frågor vi tagit upp i intervjun (se bilaga 3). 

6.1 Metod för datainsamling 

För att komma fram till ett resultat har vi genom olika datainsamlingar genomfört 

kvalitativa intervjuer för att jämföra samt resonera kring olika utgångspunkter. Vi har även 

genom observationsstudier skapat förståelse om det informanterna benämnt i sina 

intervjuer, samt analyserat olika vetenskapliga artiklar och litteraturer för att stärka 

studiens syfte, och besvara våra frågeställningar.   

6.2 Databearbetning och analysmetod 

Genom kvalitativa intervjuer har vi utifrån intervjufrågor (se bilaga 3) fått utförliga och 

djupgående svar. I denna studie anser vi att metoden fungerat bäst för att observera och 

jämföra intervjun med observationen. Detta för att skapa en förståelse för vad pedagogerna 

använder för kommunikationsmetoder men även hur de gör i verkligheten. Det finns tre 

olika sätt att skilja på ett arbete och data. På vilket sätt du samlar på datan, hur materialet 

tolkas och hur din samlade data analyseras. Trost menar att det inte enbart sker en analys 

under den kvalitativa intervjun utan även en tolkning av vad som tar upp och diskuteras om 

under intervjuns gång. Datamaterialet används då för en analys men även en tolkning 

(Trost, 2010, s. 147–148)  

 

Vi valde att bearbeta vår insamlade data genom inspelade intervjuer från våra besök på 

förskolorna tillsammans med pedagogerna. Genom att lyssna på inspelningarna fick vi en 

större överblick om vad pedagogerna nämnde för att kunna jämföra dessa. För att 

underlätta för oss i studiens gång har vi genom samtyckes kraven och godkännande av 

förskollärarna spelat in de kvalitativa intervjuerna genom röstinspelning. Efter intervjun 

har vi delat upp inspelningarna mellan oss för att sedan anteckna från varsitt håll. 

 

Efter varje intervju med förskollärarna har vi observerat hur de kommunicerar med 

nyanlända vårdnadshavare under en hämtningssituation. Detta för att se hur samt vilka 

kommunikationsmetoder förskollärare använder sig utav med nyanlända vårdnadshavare. 

Inför studien har vi även observerat hur förskollärare gör för att kunna arbeta kring 

samverkan tillsammans med nyanlända vårdnadshavare, hur inkludering och delaktighet 

erbjuds i verksamheten. Enligt Chiriac och Einarsson (2013) krävs det att under en öppen 

observation förmedla för gruppen som blir observerad är medvetna om att de deltar i en 

observationsstudie. En central del inom denna metod är att observatörerna skapar en trygg 

och god miljö, samt en relation till observationsgruppen. Anledningen till detta är för att 

beteendet ska vara så neutralt som möjligt från deltagarna. För att kunna få den frihet som 
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observatör är det viktigt att under en observation inte dölja syftet (Chiriac och Einarsson, 

2013, s. 29–30). 

 

Vi valde att utföra en direkt observation, för att få insyn på hur och vilka olika 

kommunikationsmetoder som använts där interaktionen sker mellan pedagog och nyanländ 

vårdnadshavare. Chiriac och Einarsson (2013) menar att det är gynnande för 

observatörerna att se situationen direkt när det händer utan några hinder eller fördröjelser 

mellan situationerna (Chiriac och Einarsson, 2013, s. 28). En direkt observation kräver att 

forskaren/forskarna är närvarande och utför observationen. När det är flera observatörer 

som observerar samma situation kan det vara gynnsamt ifall det är något komplicerat man 

ska observera. Under observationens gång kan observatörerna uppmärksamma olika 

händelser vilket är ett hjälpmedel för varandra (Chiriac och Einarsson, 2013, s. 28). Vi som 

observatörer kan även jämföra våra observationer med varandra för att få fram olika 

perspektiv. 

  

Enligt Dalen (2015) beskrivs det att kunskapen till att bemästra inspelningstekniken på ett 

professionellt sätt för att undvika stressiga förhållanden. Att kunna gå tillbaka i 

inspelningen och analysera vad som sagts är ett sätt att förstå intervjuns innebörd ännu en 

gång på ett annat sätt (Dalen, 2015, s. 37). 

 

6.3 Reflektion över metod 

 

Då vi sammanställt en kvalitativ studie bedömde vi att kvalitativa intervjuer och 

observationer skulle vara de mest gynnande metoderna som skulle kunna ge oss bästa 

möjliga resultat till vår studie. Våra intervjufrågor baserade vi på frågor relaterade till 

ämnet då vi ville få respondenternas tankar samt reflektioner kring deras erfarenheter och 

kunskaper. Enligt Trost (2010) kan man få en insyn av hur en människa känner samt 

reflekterar över vissa saker (Trost, 2010, s. 32).  

 

Genom att ställa öppna frågor i en intervju kan det leda till både fördelar och nackdelar. 

Fördelarna med intervjufrågorna är att vi kan få reflekterande och utförliga svar från 

respondenterna. Nackdelarna med intervjufrågorna vi ställde var att respondenterna ger för 

breda svar, detta leder till att det kan gå utanför vårt syfte med frågorna. Då respondenterna 

kan ge långa och breda svar kan det orsaka att det kan ta långt tid för oss som informanter 

att fastställa deras svar på under våra analystillfällen.  
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6.4 Urval och avgränsningar 

 

Vi har besökt två olika förskolor där vi har intervjuat fyra olika förskollärare, två 

förskollärare i varje förskola. Vi har delat upp intervjuerna mellan oss så att båda fick 

intervjua två förskollärare var och sedan tillsammans ta del av intervjuernas inspelning 

utifrån frågorna (se bilaga 3).  

 

Vi valde att kontakta flera olika förskolor via mail då vi samtidigt kunde skicka våra 

medgivandeblanketter till de förskollärare som ville ställa upp. Detta för att de ska kunna 

dela ut våra medgivandeblanketter och informera nyanlända vårdnadshavare som skulle 

vilja ställa upp under våra observationer. I mailet skrev vi först vilka vi är och vad vår 

studie handlar om. Vidare i mailet fanns de medgivande blanketterna tillgängliga då vi inte 

ville komma med någon ny information till alla deltagare vid ankomstdagen då det kan 

skapa förvirring för dem. Enligt Trost (2010) är första intrycket väldigt betydelsefullt för 

de som ska medverka i intervjuerna. Det handlar om att på ett strukturerat sätt fånga 

deltagarnas intresse till forskningen (Trost, 2010, s. 82). Vi fick svar av två förskollärare på 

förskola A och två andra förskollärare på förskola B. Dessa två förskolor låg i Stockholm 

men inte i samma kommun, båda förskolor var kommunala förskolor.  Då vi inte fick svar 

från de resterande förskolorna valde vi att intervjua dessa fyra förskollärare från de olika 

förskolorna. Vi ville få insyn om hur de olika förskollärarna i de olika förskolorna 

kommunicerar med nyanlända vårdnadshavare.  

6.5 Etiska hänsynstaganden 

 

Innan vi besökte förskolorna skickade vi ut blanketter till barnens vårdnadshavare där vi 

presenterade oss själva och vad vi skulle göra i förskolan samt vad vår uppsats gick ut på. 

Detta för att få vårdnadshavarnas medgivande till deltagande under observationens gång. 

Under observationerna har vi båda antecknat och dokumenterat det vi har sett för att skapa 

en helhetsförståelse (se bilaga 1 och 2). 

6.5.1 Samtyckeskravet 

Vi har utgått ifrån samtyckeskravet då vi har skickat ut medgivande blanketter till 

vårdnadshavare. Detta för att få en bekräftelse från vårdnadshavare att de godkänner att 

vara med och observeras, inom olika kommunikationsmetoder som sker mellan 

vårdnadshavare samt pedagogerna vid hämtning. 

  

Kravet grundar sig på olika regler. En regel innebär att fokuset ligger på att observatören 

bör informera undersöknings deltagarnas samtycke för att intervjuas eller observeras. Detta 

tyder på att inga personuppgifter får utnyttjas av utomstående. En deltagare som observeras 

eller intervjuas har all rätt på sin sida att avsluta sitt medverkande mitt i om den så vill, 

detta innebär dock inte att tidigare data måste förstöras för de undersökande. Andra regeln 

innebär att den som är delaktig i en forskning har här med, rätt att själv bestämma under 
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vilka omständigheter samt hur länge den vill vara delaktig i forskningen. Den som deltar 

ska utan att få negativa konsekvenser, kunna avsluta sin delaktighet. Sista regeln är att 

forskaren inte får påverka eller pressa deltagaren till att delta eller avbryta sin delaktighet i 

forskningen. I detta fall ska forskningen struktureras på ett sätt där det är orimligt att veta 

vem som har givit viss information (Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, 2010, s. 

9–11).  

6.5.2 Konfidentialitetskravet 

Vi har utgått ifrån konfidentialitetskravet när vi har utfört våra undersökningar samt 

uppgifter. Inom detta konfidentialitetskravet har vi som observatörer givit upplysning till 

den person, som i denna studie har varit vårdnadshavaren att dennes personuppgifter 

kommer behållas i tryggt förvar och inte kommer att förvaras på ett sätt där obehöriga får 

tillgång till det. Vi sparade medgivande blanketterna som underlag för vår studie. Sekretess 

kan preciseras utifrån dessa bestämmelser som Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(2010) har beskrivit. Den första bestämmelsen beskrivs att alla personer som är 

involverade inom denna forskningsstudie som intervjuas samt observeras inte går att 

identifiera. Andra bestämmelsen innefattar att informationen som går att relatera samt 

identifieras till en enskild individ måste antecknas på ett sådant sätt att utomstående 

personer inte kan identifiera personen ifråga. Vi har därför valt att identifiera informanten 

utifrån sin yrkesroll och inte efter kön eller namn, detta för att behålla anonymiteten 

(Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, 2010, s. 12–13). 

  

6.5.3 Ansvar för forskningsetiska överväganden och behandling av personuppgifter 

Huvudansvaret ligger hos de personer som styr hela projektet. Vi som utför intervjun har 

även ansvaret för att den nämnda personen ska känna trygghet samt känna förtroende i att 

delta i projektet. Genom att känna sig obekymrad bör projekt personalen gå igenom de 

forskningsetiska riktlinjer som berör insamling av personuppgifter (Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer, 2010, s. 16).  

6.6 Arbetsfördelning  

 

Under arbetet med denna uppsats har vi samarbetat, men delat upp olika ansvarsområden i 

tidigare forskning, resultat och diskussion då vi under resultatdelen delat upp intervjuerna 

mellan varandra. Under vår arbetsgång har vi tillsammans gått igenom uppsatsen för att få 

ett tydligt och sammanhängande språk. Vi turades om att intervjua pedagogerna men valde 

att tillsammans utföra dem för att få en tydligare uppfattning. Pantea Talebi intervjuade 

informant ett och två och Nadine Charro informant tre och fyra. Under observationerna 

valde vi att utföra det tillsammans för att undvika att göra några misstag. Under 

resultatdelen i studien har vi delat upp observationstillfällena mellan varandra för att båda 

ska kunna analysera dem och därefter tillsammans gått igenom dem för ett förtydligande 

om vi missat något.  
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6.7 Reliabilitet och validitet  

 

Kvale (2014) benämner begreppet validitet som en koppling för giltighet vilket kopplas till 

sanningen om en undersökning. Validiteten kan ses som en metod för en pågående 

undersökning (Kvale, 2014, s. 264). Enligt Trost (2010) innebär begreppet reliabilitet 

tillförlitlighet. Författaren tyder på att en situation återfår likgiltigt resultat vid varierande 

tillfällen då man utför intervjuerna på samma sätt. Han menar att reliabilitet behandlar om 

hur stor chans det finns, att en är stadig nog för att alla intervjuer ska vara liktydig för alla. 

Trost (2010) beskriver begreppet reliabilitet i fyra olika beståndsdelar. Den första delen 

handlar om frågor som kan uppfattas som upprepade eller en likhet mellan frågorna som 

berör ett och samma ämne. Detta kallas för kongruens. Den andra delen berör 

informanterna, hur de väljer att notera svaren de får av respondenterna som intervjuas. 

Denna del kallas för precision. Den tredje delen benämns som objektivitet och berör 

informanternas sätt att hantera svaren på samma sätt vilket tyder på att objektiviteten är 

stor. Den fjärde och sista berör attityden, Trost (2010) menar att begreppet konstans 

relateras till synen för tid. Tiden påstås inte ändra attityden inför situationen (Trost, 2010, 

s. 131).  

 

I och med att vi intervjuade fyra olika förskollärare på två olika förskolor kunde vi jämföra 

med de underlag vi besitter att de flesta förskollärares arbetssätt i denna studie är lika men 

kan variera. Då våra observationer kunde stärka vissa kommunikationsmetoder som 

förskollärarna nämnde att de kunde använda sig av, konstaterade vi att vi kunde förlita oss 

på vårt material. Under våra intervjuer fick respondenterna bestämma i vilken miljö de 

ville vara i. Då intervjuerna bör utföras på samma sätt för bästa möjliga resultat för oss 

valde vi att utföra och ställa våra intervjufrågor på samma sätt till alla respondenter. Då vi 

har utfört en kvalitativ studie har vi kunnat få fram fyra olika synvinklar från fyra olika 

förskollärare.  
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7. Resultat och analys 

Inom denna del av studien kommer undersökningens resultat och analys att introduceras 

med hänsyn till hur de transkriberade intervjuerna har tolkats. Vi kommer även att 

presentera observationerna för att undersöka hur kommunikationen sker tillsammans med 

nyanlända vårdnadshavare och med hjälp utav olika metoder under en separat rubrik. Vi 

har delat in resultatdelen mellan varandra för att få in det självständiga skrivandet.  

Under första frågeställningen har Pantea Talebi ansvarat för observationsområdet 

”modersmål som kommunikationsmetod” och Nadine Charro för ”kroppsspråk som 

kommunikationsmetod”. 

  

Utifrån intervjufrågorna som vi utgått ifrån till informanterna har vi med hänsyn till våra 

frågeställningar kunnat få fram olika resultat. Huvudrubrikerna i resultatet- och 

analysdelen kommer vara studiens tre frågeställningar som är: 

 

• Hur ser kommunikationen ut mellan pedagoger och nyanlända vårdnadshavare i 

hämtnings situationen på förskolan?  

 

• Finns det några uttalade kommunikationsmetoder som pedagoger använder sig utav 

i kommunikation med nyanlända vårdnadshavare?  

 

• Kan vissa kommunikationsmetoder medföra missförstånd och felaktiga tolkningar 

associerat med nyanlända vårdnadshavare? 

7.1 Hur ser kommunikationen ut mellan pedagoger och nyanlända 

vårdnadshavare i hämtnings situationen på förskolan?  

 

Under denna rubrik kommer vi att presentera vad vi utifrån observationerna har sett och 

hur pedagogerna gör i den vardagliga kontakten med nyanlända vårdnadshavare i 

förskolan. 

7.1.1 Modersmål som kommunikationsmetod  

Under den första observationen har vi tillsammans observerat informant ett och en 

nyanländ vårdnadshavare. Informant ett använde sig utav modersmålet, grekiska. Vi 

upptäckte under observationens gång att vårdnadshavaren kunde tala flera olika språk. 

Detta underlättade kommunikationssituationen då informant ett kan tala samma språk som 

vårdnadshavaren. 

  

Under observationstillfället dök det även upp en till pedagog från samma avdelning som 

använde sig utav samma kommunikationsmetod, att prata på sitt modersmål som var 
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arabiska. Vårdnadshavaren hade goda kunskaper och behärskade båda språken flytande 

vilket underlättade för båda parterna. Denna observation gav oss inga fler resultat på andra 

kommunikationsmetoder i samband med intervjun tillsammans med informant ett. 

Informant ett förmedla för oss efter samtalet med vårdnadshavaren att de pratade om det 

vardagliga som skett under dagen tillsammans med hens barn. De talade även om hur det 

går för vårdnadshavaren inom olika delar i livet och om allt är bra med hen. 

  

 

Finns det personal på förskolan som talar det språket som vårdnadshavaren hämtar 

vi naturligtvis den pedagogen som pratar de språket. Så de underlättar om det finns 

pedagoger på plats. Ibland om de har tur så finns det någon pedagog på 

avdelningen som deras barn går på som pratar deras språk. Men det är inte säkert. 

(Informant ett) 

 

Under ett annat tillfälle observerade vi informant två som hade en kort dialog tillsammans 

med ett utav barnens morföräldrar som inte talade det svenska språket. Även här användes 

modersmål som en kommunikationsmetod då både pedagogen och morföräldern kan tala 

arabiska. De vi såg under denna observation var hur pedagogen visade ett varmt 

välkomnande med ett leende som skapade en trevlig atmosfär för morföräldern. En 

bekvämlighet fanns där mellan de båda parterna. 

7.1.2 Kroppsspråk som kommunikationsmetod  

Under tredje tillfället då vi observerade informant tre vid en hämtnings situation där 

vårdnadshavaren genom de få orden hen kunde på svenska, visade stort intresse för att se 

vad barnen gjort under dagen på förskolan. Informant tre använde sig av kroppsspråk där 

hen genom gester och pekningar visade väggen där barnen har hängt upp sina bilder där de 

fått avbilda självporträtt. Vårdnadshavaren står en stund och pratar med sitt barn på sitt 

modersmål och som vad det ser ut som, berättar vad de gjort och vilken som är barnets 

avbildning av sig själv. Pedagogen visar med händerna att de fått titta i en spegel och fått 

måla på ett papper. Därefter uppmanar pedagogen barnet genom att ställa frågor kring 

aktiviteten så barnet kan berätta det på sitt modersmål för vårdnadshavaren. 

Vårdnadshavaren visar med entusiasm i ansiktet att de verkade vara väldigt roligt det de 

har fått göra. 

  

Den fjärde observationen gick ut på att observera den fjärde informanten. Vårdnadshavaren 

kunde inte tala det svenska språket och att det inte fanns en annan pedagog i verksamheten 

som kan tala vårdnadshavarens språk. Detta ledde till att vi fick ta en stor del utav hur 

informant fyra använde sig främst utav kroppsspråket samt det svenska språket. När 

kroppsspråket inte räckte till använde sig pedagogen av att peka och visa vårdnadshavaren 

olika föremål. Ett exempel är när pedagogen ville förklara att barnet behöver en tjockare 

kofta. Pedagogen visade upp sin egna kofta för att vårdnadshavaren skulle förstå vad 

pedagogen menade. Under observationen fick vi även ta del av hur pedagogen och 
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vårdnadshavaren tar stöd av barnet. När vårdnadshavaren inte förstod vad pedagogen 

menade, bad pedagogen barnet till vårdnadshavaren att översätta vissa ord. 

7.2 Finns det några uttalade kommunikationsmetoder som pedagoger 

använder sig utav i kommunikation med nyanlända vårdnadshavare?  

 

Under denna frågeställning har Nadine Charro ansvarat för analyserna av metoderna: tolk, 

kroppsspråk, bilder, dagboksanteckningar och modersmål som stöd. Pantea Talebi har 

ansvarat för analyserna av metoderna: Samverkan mellan andra vårdnadshavare med 

samma modersmål, applikationer som stöd, textmeddelande, telefonkontakt och barnen 

som hjälpmedel i kommunikationen.  

 

7.2.1 Tolk 

Alla fyra informanter har i de enskilda intervjuerna, som vi gått igenom tillsammans, 

benämnt att tolk är en metod som de utgår ifrån under olika situationer. Två av fyra 

informanter talar om att tolk används vid allvarligare möten tillsammans med 

vårdnadshavaren. Exempelvis om utvecklingssamtal och uppföljningssamtal används det 

tolk som stöd. Tolken används vid dessa situationer för att skapa en bättre och detaljerad 

förståelse för vad pedagogen informerar. Informant två talar om att vid eventuella akut 

situationer har de rätt till att använda sig av tolk. Tolken används vid eventuella möten där 

informationen bör översättas direkt till vårdnadshavarna. Den tredje informanten talade om 

för oss att under inskolningsperioden används tolk för att kunna förmedla det mesta. 

  

Informanterna beskriver att tolken skapar en tätare kontakt mellan vårdnadshavarna och 

pedagogerna. Tolken behövs när pedagogerna vill förklara de dagliga rutinerna och under 

akuta situationer där direkt översättning krävs. Istället för att de ska boka en tid med en 

tolk, ringer verksamheten till tolkförmedlingen där de på ett effektivt sätt får tala med en 

tolk direkt via telefon. Vid inskolning bokar verksamheten in möten med tolk där de 

kontinuerligt har diskussioner tillsammans med nyanlända vårdnadshavare som inte kan 

svenska. Vid akuta situationer där telefonkontakt inte är det bästa alternativen, bokar de in 

istället möten med tolk. Tolk kommer även tillbaka till uppföljningsmöten som pedagoger 

har tillsammans med vårdnadshavare. Inom dessa uppföljningsmöten diskuterar de vad 

som har skett och vad som kan förebyggas för barnets utveckling tillsammans med tolken. 

Verksamheten ser till att boka in en tolk som har kompetens för att tolka det pedagogiska 

språket till vårdnadshavarna så att inga missförstånd sker.      

7.2.2 Kroppsspråk  

Alla fyra informanter har bekräftat att kroppsspråk är en metod som de utgår ifrån som 

kommunikationsmetod. Tre av fyra informanter talar om att använda kroppsspråk vid en 

enkel hämtnings situation där tecken som stöd används flitigt. Det är viktigt att stå vänd 
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mot den vårdnadshavare som man har en konversation med, så att inga missförstånd 

uppstår med den andra parten. Vårdnadshavaren som inte har språket ska få en chans att 

läsa av förskollärarens kroppsspråk. Informant ett tar upp ett exempel där vissa 

vårdnadshavare inte hälsar genom att skaka hand på grund av sin religion, de 

kroppsspråket kan missuppfattas och det kan ske en krock mellan parterna. Informant två 

och fyra talar om kroppsspråket som en metod att välkomna in vårdnadshavarna in i 

verksamheten. Genom pekning gester visa vårdnadshavarna det man vill visa. Informant 

två menar att kroppsspråk är det bästa alternativet för kommunikation när vårdnadshavaren 

inte kan språket alls. 

 

“Visar att man är intresserad och glad över att se de, man hälsar alltid på ett glatt sätt”. 

(Informant två)   

  

Två av fyra informanter menar även att ögonkontakt är viktigt så att förståelsen hos den 

nyanlände vårdnadshavaren förbättras.   

  

7.2.3 Bilder  

Alla fyra informanter använder bilder som stöd som en metod för att visa vårdnadshavarna 

vad barnet har gjort. De skickar bilderna till vårdnadshavarna via telefon så att de ser. “En 

bild säger mer än tusen ord”. Informant ett berättar att bild på deras barn som metod är 

väldigt uppskattat hos vårdnadshavarna och fungerar bäst för deras verksamhet. Informant 

ett talar om att bilder är bra som metod eftersom bilderna belyser barnet och verksamheten. 

Bilder på barnets verk i olika lärsituationer och aktiviteter är de som vårdnadshavare får 

tillgång till. Informant ett talar om att vårdnadshavarna kan utifrån bilderna som de får 

skapa en egen tolkning samt ger en insyn i deras verksamhet. Trygghet skapas när 

vårdnadshavarna får se vad barnen gör under olika aktiviteter på förskolan. Två av fyra 

informanter talade om att genom dokumentationer med hjälp av bilder kan de visa vad 

barnen har fått göra under dagen samt hur det har gått.   

  

Bilden säger mer, de har mer förståelse att så här gör de när de går till skogen 

eller om de ser att barnen har lekt i vattenpölar till exempel då förstår de varför 

de ska ha regnkläder. Om jag bara säger att barnet blivit blöt ser de inte det för 

när de ska hämta barnet är kläderna redan torra. 

(Informant ett) 

  

Två av fyra informanter menar att bilder kan tolkas på så många olika sätt men detta gäller 

även texter, om språket inte räcker till.   
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7.2.4 Dagboksanteckningar  

Tre av fyra informanter talade om att på deras verksamhet har dagboksanteckningar 

använts som en effektiv metod. Pedagogerna skickade med en dagbok med anteckningar 

som de oftast brukar tala om vid hämtning, men eftersom just den vårdnadshavaren inte 

förstod svenska skickade de med anteckningar till den andra partnern hemma som förstod 

svenska. Om den familjen hade tankar eller åsikter hemifrån skrev de i boken och skickade 

med till förskolan. Detta var ett sätt enligt informant ett att kommunicera på. Informant tre 

nämner för att undvika missar kring en hämtnings situation bör information förmedlas till 

vårdnadshavaren där pedagogerna använder sig utav dagboksanteckningar. Där antecknar 

det viktiga aspekter kring ett barn. Informant fyra berättar att det kan ske en brevväxling 

mellan pedagogerna samt vårdnadshavare. 

  

 

Om en vårdnadshavare som inte kan språket kommer under hämtningen, 

brukar vi skriva ett brev som vi skickar med till någon som kan översätta 

brevet till vårdnadshavaren. 

(Informant fyra) 

7.2.5 Modersmål som stöd  

Om det finns tillgång till pedagoger som talar samma språk som vårdnadshavarna kan de 

användas vid allvarliga situationer där direkt översättning behövs. En av fyra informanter 

nämner att detta är en metod de utgår ifrån. Informant två talar om att vårdnadshavarna 

ibland kan flika in med ord på deras modersmål trots att pedagogen svarar på svenska. 

Eftersom att pedagogerna kommit i kontakt med flera modersmål i verksamheten har de 

lärt sig olika ord som de kan använda sig utav i kommunikation med olika nyanlända 

vårdnadshavare. Alla fyra informanter säger att andra pedagoger med samma modersmål 

som vårdnadshavarna är ett hjälpmedel inom kommunikationen. 

 

“Både barn och föräldrar känner sig trygga. Är barnet trygg så är föräldern trygg”. 

(Informant två) 

  

Informant tre redogör under intervjun att engelska är ett språk som oftast används i deras 

verksamhet som en kommunikationsmetod med nyanlända vårdnadshavare. Vid akuta 

situationer där det krävs direkt översättning kontaktade förskolorna i samma enhet för att 

få tag i någon pedagog som kan tala samma språk som vårdnadshavarna. 

  

7.2.6 Samverkan mellan andra vårdnadshavare med samma modersmål  

Två av fyra informanter berättar att när de har vårdnadshavare som inte förstår ett enda ord 

på svenska brukar det skriva brev till den vårdnadshavarens partner som kan svenska. Den 

partnern får därefter utifrån brevet översätta vad pedagogerna har skrivit så att alla får 
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informationen tilldelade. Informant ett anser att samverkan tillsammans med andra 

vårdnadshavare kan ses som ett hjälpmedel när det kommer till att tolka. De undviker dock 

att låta en annan vårdnadshavare med samma språk översätta känsliga ämnen som inte rör 

dem, utan mer vardaglig och allmän information som exempelvis utflykter. 

  

Informant två talar om att ta hjälp av andra vårdnadshavare med samma modersmål för 

översättning. Men att pedagoger bör undvika känsliga ämnen då utomstående personer inte 

ska blandas in i familjens situation i verksamheten. De vardagliga samtalen kring generella 

saker som ska inträffa i förskolan som exempelvis APT, föräldramöten eller andra möten 

som är viktiga händelser som de vill få förmedlat. 

 

”Privata samtal mellan oss och föräldern stannar mellan oss, inte mellan oss och andra 

utomstående, ifall föräldern inte godkänner” (Informant två). 

7.2.7 Applikationer som stöd  

Tre av fyra informanter använder sig utav Google Translate som en översättningsmetod. 

Informant ett talade om för oss att hon spelar in sin röst som hon vill få översatt till 

vårdnadshavarens språk och spelar upp det som applikationen översatt. Det kan ske att 

applikationen inte översätter korrekt men att vårdnadshavaren får en viss förståelse ändå. 

 

”Det kan hända att meddelandet vi översätter blir lite rörig, men de brukar oftast förstå oss 

i alla fall” (Informant tre). 

7.2.8 Textmeddelande  

Tre av fyra informanter benämner SMS som en metod att kontakta vårdnadshavare eller 

utifrån de register där familjerna fått skriva ett nummer till någon släkting. Vid akuta 

situationer skickar pedagogerna SMS eller ringer om det finns någon pedagog som talar 

samma språk som vårdnadshavaren. Den tredje informanten säger att SMS:en som de 

skickar till de nyanlända föräldrarna oftast skrivs på engelska. Informant fyra nämner även 

att det inte alltid bör vara under en akut situation där denna metod används. Denna 

kommunikationsmetod kan användas under en vardaglig hämtnings situation. Tre av fyra 

informanter nämner att de kommunicerar med en annan närstående exempelvis mamman, 

pappan, dottern eller någon annan familjemedlem, pedagogerna kan nå. I SMS:en 

förmedlar pedagogerna det som vanligtvis brukar tas upp vid en hämtning när språket inte 

räcker till eller när pedagogerna vill vidarebefordra viktig information. 

7.2.9 Telefonkontakt  

Vid akuta tillfällen nämner alla fyra informanter att de ringer till vårdnadshavare med hopp 

om att det finns någon i närheten som pedagogerna kan prata med. 

Informant ett bekräftar även att de ringer till alla föräldrar vid akuta situationer och inte 

enbart till nyanlända. Informant två nämner att de vid olika tillfällen där informationen 

behöver komma fram direkt kan de ringa till den vårdnadshavaren som eventuellt kan 
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svenska eller engelska och därefter skapa en kontakt och ge informationen direkt. Tre av 

fyra informanter nämner att en pedagog som besitter på en viss information bör föra vidare 

den informationen till de andra pedagogerna. Denna information kan exempelvis handla 

om ett barn. Anledningen till varför denna information bör förmedlas är för att inga missar 

ska ske under en hämtnings situation, det kan handla om viktig information så som att 

barnet eventuellt skadat sig. Hur det har hänt och varför är viktigt för vårdnadshavarna att 

veta på plats. Informant fyra talade om angående hämtningssituationerna där språket inte 

räcker till, ringer de till någon annan i familjen som förstår svenska och förmedlar 

informationen till den andra parten via telefon, som därefter översätter till den föräldern 

som hämtat barnet. Denna metod anses vara smidig. 

 

”Samtidigt som vi förmedlar information till den andre parten bli båda informerade genom 

varandra, vilket är smidigt” (Informant fyra). 

7.2.10 Barnen som hjälpmedel i kommunikationen  

Tre av fyra informanter berättar att de vid enkla tolkningstillfällen använt sig utav de äldre 

barnen som har det verbala språket kan översätta till sina föräldrar vid exempelvis 

hämtning. Informant ett beskriver detta som ett sätt att förmedla korta meningar till 

vårdnadshavaren genom barnet. Informant två och fyra talar om att barnen själva får visa 

vad de gjort under dagen, exempelvis fått skapa under en lärsituation. Barnet får på så sätt 

använda sig utav sitt modersmål för att berätta men även att vårdnadshavaren får en 

tydligare förklaring på det modersmål som de talar. 

  

7.3 Kan vissa kommunikationsmetoder medföra missförstånd och felaktiga 

tolkningar associerat med nyanlända vårdnadshavare? 

 

Under detta stycke har Pantea Talebi ansvarat för analysen under rubrikerna: Bildspel och 

informera på olika sätt. Nadine Charro har ansvarat för rubriken: Utvecklingssamtal. 

7.3.1 Bildspel 

I hallen spelas ett bildspel upp hela dagen där föräldrarna får se vad barnen fått göra 

tillsammans eller individuellt. Under våra observationstillfällen påträffade vi aldrig denna 

metod som nämns av informanterna. På de förskolor vi besökte var en metod som 

upprepade bilder ett kommunikations underlag. Pedagogerna hänger upp bilder av vad de 

har gjort under dagen, detta för att vårdnadshavare ska se under hämtningen vad deras barn 

har gjort, även veckans aktiviteter finns med ifall de har missat som ett bildspel. 

  

”Barnet berättar för sina föräldrar vad varje bild har för historia” 

(Informant ett) 
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7.3.2 Informera på olika sätt 

Ju mer information de förstår, ju mer förståelse får de för förskolans verksamhet. Samtidigt 

ser de utvecklingen genom sina barn. 

  

”Man måste vara påhittig, hur ska man hitta på, hur ska vi få de föräldrarna att förstå, 

kreativ, visa mycket bilder”. 

(Informant ett) 

 

Informant två talar om att de skickar månadsbrev till alla föräldrar där de har möjlighet att 

ta del av information om förskolans verksamhet. Under föräldramöten inkluderas föräldrar 

som visar inflytande då de kommer med synpunkter samt åsikter, och även där får ta del av 

mycket information om förskolans verksamhet. Det är viktigt att lyfta upp vårdnadshavares 

åsikter och synpunkter kring verksamheten för att pedagoger ska kunna ta med det i sina 

för och efterarbeten. Informant två talar även om att barnen får “läxor” eller enkla 

uppgifter som de tillsammans med vårdnadshavare får lösa för att involvera dem i barnets 

uppgifter. Genom att involvera de i barnens uppgifter bjuder pedagogerna in 

vårdnadshavarna i de arbeten de jobbar kring vilket skapar en insyn för vårdnadshavaren.   

7.3.3. Utvecklingssamtal 

Under utvecklingssamtalen som sker kontinuerligt terminsvis brukar pedagogerna på 

förskolan kategorisera bilder på barnen individuellt i olika mappar. Under 

utvecklingssamtalen benämner informant fyra att pedagogerna visar för de nyanlända 

vårdnadshavarna vad barnen fått göra under loppet av 3–4 månader. Pedagogerna pratar 

med de nyanlända tillsammans med en tolk där direkt översättning sker. Pedagogerna är 

måna om att vårdnadshavarna ska få en full insyn över deras barn i verksamheten och få en 

förståelse för vad det är barnet lär sig men även vilka faktorer som avgör lärandet. 

  

Informant tre nämner att de lägger stor vikt på det första mötet med de nyanlända 

vårdnadshavarna. 

  

Vi försöker inte undvika att prata med dem även om vi vet att de inte kan språket, så 

försöker vi på något sätt, men det är väldigt svårt att veta hur mycket de förstår samt 

hur mycket de tar till sig. Vi säger alltid när vi pratar på våra möten att vi inte ska 

förenkla språket, inte förkorta språket utan säga så mycket som möjligt så att de kan 

ta till sig någonting i alla fall.   

(Informant tre) 

  

  

8. Diskussion  

I denna del av vår studie kommer studiens syfte, frågeställningar och resultat diskuteras i 

relation till de teoretiska perspektiven vi skrivit om. Vi kommer även att problematisera 
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olika kommunikationsmetoder utifrån tidigare forskning. Under detta stycke kommer vi att 

främst diskutera de tre metoder som alla fyra informanter nämnt i de kvalitativa 

intervjuerna. Dessa metoder är tolk, kroppsspråket och bilder. 

8.1 Tolk en möjlighet eller en svårighet? 

Graham Clay (2005) beskriver att pedagogerna använder sig utav skriftlig kommunikation 

på olika språk när den verbala kommunikationen brister. Tolk är en lösning för 

kommunikation när pedagoger bör ta till sig det verbala sättet men även när de vill få något 

översatt korrekt på de språk de nyanlända vårdnadshavarna talar (Graham Clay, 2005, s. 

8). 

  

Under de fyra observationstillfällen som vi närvarade vid bemötte vi aldrig någon tolk på 

förskolan. Denna metod togs dock upp av alla informanterna som en metod de utgår ifrån i 

relation till nyanlända vårdnadshavare för att underlätta kommunikationen. Resultatet 

visade att alla informanterna som intervjuades har en tolk som en metod, men alla talade 

även om problematiken kring tolk. Under intervjuerna talade informanterna om de olika 

metodernas för och nackdelar. Tolk var en metod som alla tog upp som en för och en 

nackdel. Fördelarna med tolk var att det sker en direkt översättning mellan pedagog, tolk 

och nyanländ vårdnadshavare. Säljö (2000) beskriver att språket är en viktig komponent 

inom kommunikationen, språket kan ses som ett redskap. Genom det verbala språket blir 

kommunikationen meningsfull och förståelsen för varandra blir tydligare. Genom det 

sociokulturella perspektivet kan pedagogen genom tolken skapa en samverkan genom det 

talade språket som kommunikationsmetod (Säljö, 2000, s. 82). Det svenska språket är en 

svårighet för de nyanlända vårdnadshavarna att kunna kommunicera på menar Enö (2013). 

Detta bidrar till att vårdnadshavare tar avstånd från att visa delaktighet och inflytande då de 

inte anser sig själva vara kvalificerade att utnyttja sin makt i relation till pedagogerna. De 

tar avstånd ifrån det de inte förstår. Genom tolken kan detta ändras så tolken förmedlar det 

pedagogen säger till vårdnadshavaren och tvärtom (Enö, 2013, s. 43-44). 

  

Denna metod kan även medföra nackdelar vilket på ett negativt sätt kan förhindra 

förståelsen för den nyanlända vårdnadshavaren enligt informanterna. Informanterna talade 

om att tolk inte alltid är det bästa alternativet för kommunikation. De menar att tolken inte 

alltid tolkar rätt, det sker inte en korrekt översättning av det pedagogen förmedlar till 

vårdnadshavaren, vilket leder till missförstånd och förvirring. Tolken har inte alltid de 

kunskaper kring hur man översätter de pedagogiska termerna korrekt på de modersmål de 

talar, vilket i sin tur leder till ofullständig information då det är viktigt för pedagogerna att 

vårdnadshavare får full insyn i vad det är pedagogerna vill förmedla. Detta kan förknippas 

med vår tredje frågeställning (se sida: 6) då insynen och delaktigheten blir begränsad 

eftersom informationen blivit otillräcklig. 

  

I forskningsläget har vi tidigare nämnt att Skolverket (2017) benämnt att alla 

vårdnadshavare i förskolans verksamhet ska kunna framföra åsikter och ha möjlighet för 
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inflytande på hur verksamheten anordnas samt få delaktighet. Pedagogernas huvudansvar 

är att utifrån olika möten som exempelvis utvecklingssamtal förse information till 

vårdnadshavarna (Skolverket, 2017, s. 24). 

8.2 Kroppsspråk i kommunikationen 

Kroppsspråk är en viktig metod som alla informanter nämnde i intervjuerna och som vi såg 

under två observationer. Problematiken som kan uppstå med kroppsspråk som 

kommunikationsmetod är att misstolkningar kan ske. Under intervjuerna nämnde även alla 

informanter att kroppsspråk används mycket som en kommunikationsmetod med 

nyanlända vårdnadshavare men att det inte alltid är den bästa metoden. Under stressiga 

situationer kan flera missförstånd ske då det är enkelt att dessa två parter fokuserar på 

annat än sitt kroppsspråk. Enligt Lorentz (2013) kan en kroppslig rörelse eller människors 

olika handlingar under olika omständigheter tolkas på flera olika sätt (Lorentz, 2013, s. 53–

54). När en pedagog bemöter nyanlända vårdnadshavare utan att till exempel le, stå med 

kroppen och ansiktet vänd mot vårdnadshavaren eller varmt välkomna dem, kan det även 

detta leda till missförstånd. Dessa missförstånd kan påverka vårdnadshavares inflytande 

och delaktighet då de inte vill lägga sig i pedagogernas arbete, vilket är negativt då 

relationen mellan vårdnadshavare och pedagogerna kan påverkas. Graham Clay (2005, s. 

2) anser att ett leende från pedagoger till vårdnadshavare framhäver en positiv uppfattning 

(Graham Clay 2005). 

  

Enligt Lunneblad (2013) är kontakten med, och bemötandet av nyanlända vårdnadshavare 

oerhört viktigt. Med tanke på den kompetens pedagogen besitter kan detta gynna både 

pedagog och vårdnadshavare om pedagogerna utgår från det interkulturella synsättet då 

dessa missförstånd anhålls. En annan metod som kan underlätta för verksamheten är om 

pedagogerna får eventuell kompetensutveckling om det interkulturella förhållningssättet. 

  

Pedagogernas bemötande ger vårdnadshavare en inblick över hur verksamheten och hur 

det svenska samhället fungerar. Bemötandet gentemot vårdnadshavare bör vara 

professionellt då pedagoger enligt Lunneblad (2013, s. 1) alltid bör ha i åtanke att familjer 

som kommer till ett främmande land kan ha varit med om något traumatiskt. 

Problematiken som uppstår vid ett oprofessionellt bemötande kan leda till att 

vårdnadshavare inte hittar en betydelsefull relation med pedagogerna och inget varmt 

välkomnande till verksamheten där olikheter för dem, är normalt. Detta kan leda till 

osäkerhet hos de nyanlända vårdnadshavarna. 

  

Inom det sociokulturella perspektivet är interaktionen i förskolan enligt Säljö (2000) en 

viktig utgångspunkt. Genom att studera pedagogers och vårdnadshavares interaktion med 

varandra kan det sociokulturella perspektivet användas. Då misstolkningar med 

kroppsspråk som kommunikationsmetod kan misstolkas är det viktigt att få vårdnadshavare 

att förstå det svenska samhället och inkludera dem i verksamheten. Säljö (2000) anser att 

kommunikation är en planering inför kommande tid samtidigt som vi får kunskap om den 
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interaktiva kompetensen (Säljö 2000, s. 233–234). Som vi tidigare har nämnt är det alltid 

viktigt att pedagoger har i åtanke att vissa nyanlända vårdnadshavare har kommit till ett 

främmande land och kan ha varit med om något traumatiskt. När man ser det ur ett 

sociokulturellt perspektiv är det viktigt att pedagoger alltid tar hänsyn till vårdnadshavares 

olika synvinklar och visar empati och förståelse. 

8.3 Bilder som kommunikationsmetod 

Under våra intervjuer talade alla fyra informanter om att bilder är en 

kommunikationsmetod som de använder sig av med nyanlända vårdnadshavare under en 

hämtningssituation. Under våra observationer fick vi ta del av att en pedagog använde 

bilder som stöd i kommunikationen tillsammans med vårdnadshavaren. Pedagogen fick 

med hjälp av sitt kroppsspråk men även bilder på vad barnen fått göra visa att de under en 

aktivitet under dagen fått göra självporträtt. Pedagogen försöker förklara för 

vårdnadshavaren vad för material de fått använda och hur det har gått för dem. I resultatet 

har vi tidigare nämnt att genom dokumentationsbilder kan pedagogen även visa och 

säkerställa att den nyanlända vårdnadshavaren förstod vad de hade gjort under aktiviteten 

samt vilka material barnet använde sig av. Enligt Graham Clay (2005) är kroppsspråket en 

stor del i kommunikationen. Förutom kroppsspråket menar Graham Clay (2005) att 

välkomstskyltar som anpassas till de olika språken i verksamheten sätts upp redan vid 

ingången till förskolan frambringar bekvämlighet, och en inbjudande miljö för 

vårdnadshavare samt barn (Graham Clay, 2005, s. 2). 

  

Bilder skapar en förståelse över vad det är som händer exempelvis under en aktivitet, 

informant ett talade om att under olika utomhusaktiviteter fotograferades de exempelvis ett 

enskilt barn vars föräldrar är nyanlända och skickade bilden via sms. Då får 

vårdnadshavaren insyn i vad barnet fått göra under en aktivitet på förskolan. När det 

verbala språket inte räcker till är bilder en lösning i verksamheten då bilder säger mer än 

tusen ord. 

  

Utifrån ett interkulturellt förhållningssätt är det en konst i sig att finna ett sätt att kunna 

kommunicera på med en person som kommer från ett annat land och som inte kan 

exempelvis det svenska språket. Genom att använda bilder kan pedagoger finna en väg till 

att nå vårdnadshavarens förståelse. Lorentz (2013) menar att båda parterna utvecklas som 

individer då integrationen är en viktig pelare för en fungerande verksamhet (Lorentz, 2013, 

s. 57). 

  

I detta fall var bilder ett stort stöd för kommunikationen mellan nyanlända vårdnadshavare 

och pedagog då de visuella bilderna förklarade sig själva. Problematiken som kan uppstå 

med bilder som en kommunikationsmetod är såvida om vårdnadshavare väljer att inte se 

syftet med bilden utan väljer att lägga sitt fokus på bildernas bakgrunds detaljer. Informant 

ett nämnde i intervjun att somliga vårdnadshavare inte lägger sitt fokus på vad barnet gör 

utan mer på varför barnet exempelvis inte har en mössa eller handskar på sig när de vistas 
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utomhus. Detta kan medföra komplikationer då pedagogens syfte inte når fram till de 

nyanlända vårdnadshavarna. I sin tur leder detta till att hela situationen misstolkas och 

huvudsyftet sållas bort. 

  

Under två olika observationstillfällen fick vi se hur barnet involverades i kommunikationen 

mellan pedagog och nyanländ vårdnadshavare. Barnet fick under en hämtningssituation 

visa vårdnadshavaren vad det skapat under en aktivitet. Aktiviteten gick ut på att måla ett 

självporträtt. Med hjälp utav bilden fick barnet på sitt modersmål berätta för 

vårdnadshavaren vad de gjort samt vilka material de har använt sig utav under aktiviteten. 

Pedagogen ställde utmanande frågor kring aktiviteten där barnet fick reflektera över vad de 

fått göra. Pedagogen uppmanade barnet att därefter berätta för vårdnadshavaren på sitt 

modersmål för en full insyn. 

  

Den problematik som kan tänkas uppstå när ett barn deltar i kommunikationen är 

exempelvis att barnet kan känna press då barnet inte vill prata i just det tillfället. 

Pedagogen är inte alltid medveten om barnets modersmåls kunskaper och kan av den 

orsaken inte förlita sig på att barnet ska kunna översätta händelsen korrekt. När barnet 

involveras in i kommunikationen mellan pedagog och nyanländ vårdnadshavare blir barnet 

en social aktör. Säljö (2000) menar att sociokulturellt perspektiv kan användas för att 

undersöka hur barn blir en social aktör. När det finns en väg för samverkan, har 

kommunikationen en stor betydelse under den pågående situationen. Kommunikationen 

framhäver samspelet mellan människorna i vår omgivning vilket i detta fall får barnet att 

bli delaktig i kommunikationen mellan pedagogen och den nyanlända vårdnadshavaren 

(Säljö, 2000, s. 82). 
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9. Konklusion 

Genom att arbeta med nyanlända vårdnadshavare har de respondenter som deltagit i 

studien varit enade om att det finns många olika metoder för pedagogerna att kommunicera 

på. Det är ett svårt ämne med lite forskning kring. Pedagogerna som intervjuades nämnde 

att det inte står i något styrmedel hur de ska gå tillväga för att på bästa möjliga sätt kunna 

finna en professionell väg att kommunicera på. Under hämtningssituationerna nämner 

pedagoger flera olika tillvägagångssätt att skapa ett samspel på, de kommer fram till att 

vissa metoder som bilder, kroppsspråk och barn som hjälp i kommunikationen är vanligast. 

Dessa metoder framkom i våra observationsstudier. En metod som alla deltagare nämnde 

var tolk, med detta var en metod som inte framkom under observationstillfällena.  

Genom bilder, kroppsspråk och barn som hjälpmedel förenklade pedagogerna hämtning 

situationerna för vårdnadshavaren via fysiskt material där de får se vad barnen fått göra, 

men även att barnet själv får berätta via sitt modersmål för att pedagogen får en tydligare 

uppfattning. 

10. Fortsatt forskning  

En fortsatt forskning till vår studie kan vara att observera förskolor under en längre period 

för att få chansen att se alla de nämnda metoder som vi inte fick se under de korta 

observationstillfällena vi var där, exempelvis hann vi inte studera situationer med tolk. På 

grund utav brist på forskning kring detta ämne skulle det vara gynnsamt för framtida, men 

även nuvarande förskollärare och annan personal i förskolor att få ta del av denna studie. 

Vi anser att kunskaper om hur vi kommunicerar med nyanlända är betydelsefulla då vi alla 

kommer att komma i kontakt med nyanlända barn och föräldrar i framtiden. 

 

11. Slutsats 

Med denna uppsats ville vi undersöka hur förskollärare gör för att involvera de nyanlända 

vårdnadshavarna i verksamheten och vilka kommunikationsmetoder de använder sig av. 

Genom olika kvalitativa metoder som intervjuer och observationsstudier har vi kunnat dra 

slutsatsen till att flera kommunikationsmetoder används, men att pedagogerna inte alltid 

kan säkerställa att de nyanlända vårdnadshavarna fått full förståelse kring olika 

sammanhang. De kommunikationsmetoder som vi har fått ta del av har vi analyserat i 

resultatdelen. Trots detta har vi även lyckats problematisera dessa kommunikationsmetoder 

under diskussionen då dessa metoder har sina för och nackdelar. 

  

Under intervjuerna fick vi det bekräftat av informanterna vilka metoder de använder sig av, 

metoderna som togs upp var tolk, kroppsspråk, bilder, dagboksanteckningar, modersmål 

som stöd, samverkan mellan andra vårdnadshavare med samma modersmål, applikationer 

som stöd, textmeddelande, telefonkontakt, barnen som hjälpmedel i kommunikationen och 
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bildspel. Alla dessa nämnda metoder framkom inte under hämtningssituationerna utifrån 

våra observationstillfällen. De metoderna som framkom under observationerna var 

kroppsspråk, bilder, barn som hjälpmedel i kommunikationen och modersmål som stöd. 

För att nå ett mer omfattande resultat anser vi att vi skulle behöva forska kring detta ämne 

men även observera dessa förskolor ett fler antal gånger under en längre period. 

  

Sammanfattningsvis har denna studie vidgat vårt sinne betydligt angående hur det ser ut i 

förskolans praktik. Vi har fått en förståelse för hur olika kommunikationsmetoder kan se ut 

men även hur olika metoder används och påverkar både verksamheten samt de nyanlända 

vårdnadshavarna. Båda parternas roller i kommunikationen och i verksamheten har en stor 

betydelse då samverkan mellan pedagoger och vårdnadshavare i allmänhet är grunden till 

en fungerande verksamheten. 
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Bilaga 1. 

Bilaga 1: Underlag för medgivande 

 

Till vårdnadshavare i förskolan…. 

  

Medgivande till deltagande i en observationsstudie 

  

Studien, som kommer att handla om kommunikationsmetoder genom dialoger i förskolan 

mellan pedagoger och nyanlända vårdnadshavare, kommer att utföras inom ramen för ett 

självständigt arbete. Studien utförs av Pantea Talebi och Nadine Charro som går sista 

terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

  

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie. 

  

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att 

observera i verksamheten, samt att dialogen som sker mellan mig och pedagogen kommer 

att analyseras. Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras 

på ett sådant sätt att deltagarna inte kan identifieras. 

  

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är 

frivillig och när som helst kan avbrytas, både av mig och pedagogen. 

  

  

1. Förälders/Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 

  

  

2. Förälders/Vårdnadshavares namn: ………………………………………………. 

  

 

  

  

....................................................................... 

Ort och datum 

  

  

....................................................................................................................................... 

Underskrift vårdnadshavare 1                               Underskrift vårdnadshavare 2 
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Bilaga 2. 

Bilaga 2: Underlag för vårdnadshavare 

  

Till vårdnadshavare i förskolan…. 

  

Information om en studie kring olika kommunikationsmetoder i förskolan 

  

Vi är lärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat ett 

självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, 

Uppsala universitet. 

 

Vår studie kommer att avhandla de olika kommunikationsmetoderna som finns mellan 

förskollärare och nyanlända vårdnadshavare. Vi kommer att observera dialogen kring olika 

hämtnings situationer. Observationen är en stor del för denna uppsats för 

förskollärarprogrammet. 

Observationen utförs av Pantea Talebi och Nadine Charro som båda läser termin 7 på 

förskollärarprogrammet i Uppsala Universitet. Vi båda kommer under observationens gång 

anteckna dialogens olika delar samt hur pedagogen går tillväga. 

  

I vår studie kommer vi inte att använda oss utav namn eller information som berör varken 

pedagoger eller vårdnadshavare. Vår datainsamling kommer att ske under en planerad dag 

tillsammans med förskolläraren där vi kommer att observera en hämtnings situation och 

fokusera på dialogen som kommer att ske. 

Den insamlade datan som vi kommer att använda oss utav i vår uppsats kommer att 

behandlas och arkiveras på sådant sätt att ingen oberättigad kan ta del utav den. I 

redovisningar av studien kommer alla personuppgifter vara borttagna. 

Deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Ingen ekonomisk 

ersättning utgår. 

 

Vi kommer att samla in data genom att observera samt anteckna pedagogernas olika 

kommunikationsmetoder under en hämtnings situation utan att medverka på annat sätt och 

utan att påverka dialogen mellan vårdnadshavaren och pedagogen. 

  

Om ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår 

handledare. 

  

Studiens handledare: Oscar Björk, Doktorand i didaktik med inriktning svenska. 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) Uppsala Universitet 

Tel: 018-471 2463 e-post: oscar.bjork@edu.uu.se 

  

Student 1: Pantea Talebi 

Student 2: Nadine Charro 
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Bilaga 3. Intervjuguide  

 

1. Vilka kommunikationsmetoder använder ni er utav i samband med nyanlända 

vårdnadshavare under en hämtning/lämnings-situation? 

  

2. Vilken/vilka metoder anser ni fungera bäst för er? Varför? 

  

3. Varför är de andra metoderna mindre bra enligt er? Fördelar och nackdelar? 

  

4. Hur gör ni vid en stressig situation där tiden inte räcker till för en diskussion 

tillsammans med vårdnadshavaren? Exempelvis när det är personalbrist? 

  

5. Hur gör ni med barngruppen vid sådana situationer? 

  

6. Hur påverkas verksamheten samt vårdnadshavaren vid eventuella personalbyten vid 

exempelvis en hämtning? 

  

7. Hur agerar ni kring en akut situation? Hur gör ni? 

  

8. Vad för problematik kan uppstå när inga metoder finns att välja mellan vid en hämtnings 

situation? Exempelvis brist på språkliga kunskaper, ingen tolk, hur gör ni då? 

  

9. Stödjer ni er på något styrmedel i möten med dessa vårdnadshavare? Vilka? Hur? 

  

10. Hur ges vårdnadshavarna möjlighet till inflytande? Hur jobbar ni med det? 

  

11.  Hur gör ni för att försäkra er om att nyanlända vårdnadshavare får insyn i barnets dag 

på förskolan? 

  

 


