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Abstrakt  
 

Nyanlända familjer som kommer till Sverige har rätt till kostnadsfri förskoleplacering från dess 

att deras barn har fyllt tre år. Syftet med vår studie är att utifrån en kvalitativ intervjustudie 

undersöka fem förskolepedagogers strategier för kommunikation med föräldrar till nyanlända 

barn. Studien belyser även vad IKT öppnar för möjligheter i kommunikationen. Vi har med en 

tematisk analys kategoriserat de teman vi funnit i forskning kring två olika ämnen som berör 

nyanlända familjer samt IKT i förskolan. De fyra teman vi identifierat berör kulturkrockar, 

språkskillnader, resurser och kunskap samt IKT i förskola och skola. Vårt resultat visar att 

förskolepedagogerna upplever förskolans mottagande av nyanlända bero på vilka resurser i 

form av kunskap och erfarenhet som pedagogerna besitter. I vår studie har vi identifierat 

följande strategier: strategier som bygger på erfarenhet och kunskap, strategier för att 

överbrygga språkliga och kulturella skillnader, utökade strategier mellan pedagoger och 

nyanlända föräldrar samt IKT som kommunikationsstrategi. Resultatet visar på att pedagogerna 

upplever att förskolornas mottagande av nyanlända barn beror på erfarenheter och kunskaper 

som pedagogerna besitter samt vilka resurser som finns på förskolan. Pedagogerna har i regel 

liknande förutsättningar i ren materiell mening med smarttelefoner, surfplattor och datorer men 

skiljer sig kraftigt åt i användandet av dem. Vi kan se konsekvenser av att erfarenhet och 

uppdaterad kunskap inom till exempel IKT kan vara en stor hjälp i kommunikationen med de 

nyanlända föräldrarna.  

 

Nyckelord: Förskola, nyanlända, interkulturellt förhållningssätt, kunskap, erfarenheter, 

kommunikation, IKT. 
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1. Introduktion 

Krig leder ofta till att flyktingar söker efter en tryggare plats att kunna leva och uppfostra sina 

barn på. Välfärdsstaten Sverige har blivit en sådan tillflyktsort som flyktingar söker sig till och 

under 2015 ansökte sammanlagt 162 877 personer om asyl i Sverige. Av dessa blev 109 235 

beviljade uppehållstillstånd (Migrationsverket, 2016). Samtidigt som de asylsökande väntar på 

sin utredning har dessa rätt att börja assimileras in i det nya livet i Sverige. Nyanlända barn har 

rätt till plats på en förskola från och med det år de fyller tre (Rädda barnen, 2012). Med 

begreppet nyanländ1 avses inom skolväsendet de barn som varit bosatta utomlands och som 

numera är bosatta i Sverige samt att de ska ha påbörjat sin skolgång efter höstterminens början. 

Barn anses inte längre vara nyanlända efter fyra års skolgång (Prop. 2014/15:45).  

Nyanlända barn placeras på förskolor i hemkommunerna där det oftast redan finns familjer som 

pratar samma språk. Nihad Bunar (2015) skriver att nyanlända, oavsett tidigare skolbakgrund, 

saknar grundläggande kunskaper i svenska språket och att många av de nyanlända familjerna 

inte heller kan andra språk än modersmålet. Kommunikationen med pedagogerna blir därför 

svår om det inte finns flerspråkig personal på plats. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010, 

s. 13) står det ”att varje barn tillsammans med sina föräldrar [ska få] en god introduktion i 

förskolan” samt att barnen ska få utveckla ”sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som 

på sitt modersmål” (ibid, s. 11). För att familjens och barnets introduktion i förskolan ska bli så 

god som möjligt krävs det en välfungerande kommunikation mellan arbetslag och familj.  

Olika verksamheter har olika traditioner vad gäller resurser i samverkan mellan förskola och 

hem. Marianne Lundgren och Bengt Persson (2003, s. 74-75) förklarar olika verksamheter som 

reaktiva- och proaktiva verksamhetskulturer. Den proaktiva verksamhetskulturen kännetecknas 

av att verksamheten utgörs av en bred kompetens, pedagogerna har inarbetade strategier för 

samverkan och intar ett mer förebyggande sätt att arbeta. Den reaktiva verksamhetskulturen 

utmärks av regelstyrning och ett arbete som formas utifrån reaktion snarare än aktion. På dessa 

verksamheter tvingas pedagogerna därför att drastiskt prioritera arbetsuppgifterna (Lundgren 

& Persson, 2003).  

                                                   
1 I vår uppsats avser vi även föräldrar till barnen som nyanlända då det brister i deras svenska språkkunskaper 



2 
 

Flera år av både teoretisk och praktisk tillämpning krävs för att nyanlända ska kunna ta till sig 

av den svenska kulturen och språket för att förstå och göra sig förstådd. Föräldrar som kommit 

hit till Sverige som nyanlända får inte lika många chanser till social integration eller samvaro i 

den svenska kulturen, som deras barn. Det svenska språket blir därför ett mer vardagligt inslag 

för barnen än för deras föräldrar (Bunar, 2015). Detta skapar stora hinder för föräldrarna att 

kunna uttrycka sig rent språkligt med förskolans verksamhet. I sin tur kan detta få som följd att 

föräldrarna hämmas att interagera socialt, trots att intresse och frågor finns. I den nya 

situationen kan föräldrarna lätt känna sig överrumplade, då en mängd information ska 

kommuniceras mellan dem och pedagoger på förskolan samt övriga myndigheter. Det är inte 

helt ovanligt att föräldrar då kan ta hjälp av sina barn i situationer som kräver kommunikation 

med pedagoger (Bunar, 2015; Bouakaz, 2007; Lunneblad, 2006; Nilsson, 2008). 

Barnen [kan] många gånger bli de främsta budbärarna av information ... vilket försvagade 
relationen mellan föräldrar och barn. Barnet kunde ibland utnyttja situationen, det blev 
helt enkelt en obalans, där barnet fick större makt än det borde ha i relation till föräldern. 
(Nilsson, 2008, s. 53).  

I flera kommuners riktlinjer och stöddokument står det att tolk ska finnas med vid 

välkomstsamtalet samt vid första inskolningsdagen (jfr Smedjebackens kommun, 2012; 

Skellefteå kommun, 2016). Resten av inskolningsperioden samt vid de vardagliga mötena i 

samband med hämtning och lämning finns ingen tolk med. Detta innebär att pedagoger och 

föräldrar inte får någon hjälp utifrån och får klara sig med medel som finns i verksamheten. Ett 

av dessa medel är Google translate som är ett gratis webbaserat översättningsprogram men som 

inte alltid ger en korrekt översättning. Anledningen är att översättningen sker till och från 

engelska vilket gör att exempelvis svenska som översätts till arabiska sker genom att först 

översättas till engelska för att därefter översättas till arabiska och vise versa (Wikipedia, 2016).  

2000-talets digitalisering har gjort att teknik blivit en stor del av våra liv. Statistik visar att 

användandet av smarttelefoner och internet hela tiden ökar (Findahl & Davidsson, 2015), men 

det finns även skillnader i utbildningsnivå hos de som frekvent använder sig av det (Harrie, 

2014, juni).  I läroplanen för förskolans senaste revidering (Skolverket, 2010) har IKT2 fått en 

större roll än i den tidigare läroplanen. Med tanke på de digitala resurser vi har idag så finns det 

stora möjligheter att använda IKT som kommunikationshjälpmedel inom förskoleverksamheten 

och med nyanlända familjer som har sina barn i förskolan. Allt fler förskolor och skolor 

                                                   
2 IKT står för informations- och kommunikationsteknologi där största fokus ligger på kommunikationen (The tech 
Terms Computer Dictionary, 2010) 
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använder surfplattor i verksamheten (Grill, 2012, 4 oktober) men användningen av dem kan 

variera stort på olika förskolor. På vissa förskolor används surfplattan tillsammans med barnen 

i verksamheten, medan den på andra förskolor endast finns att tillgå för pedagoger i 

dokumentationssyfte. 

Hur ser då kommunikationen ut mellan förskolans pedagoger och nyanlända föräldrar som 

saknar grundläggande språkkunskaper i svenska? Vad sker de gånger i hallen då det finns frågor 

eller något som kräver kommunikation mellan förälder och pedagog som inte talar ett 

gemensamt språk? Vad gör pedagogerna de gånger som de inte har en tolk eller annat material 

att tillgå för att göra sig förstådda? Vi funderar på om användning av digitala hjälpmedel skulle 

kunna vara ett relativt okomplicerat alternativ för att förstå varandra och dessutom ett mindre 

kostsamt alternativ än tolkar. Det skulle även skapa en flexibilitet och självständighet i 

pedagogens arbete. Trots att IKT fått större utrymme i läroplanen för förskolan, står det lite om 

hur det ska och kan användas. Detta tillsammans med den rådande flyktingsituationen i Sverige 

väcktes vårt intresse att undersöka ämnet närmare i vårt examensarbete.  

Vi har genomfört en intervjustudie på fyra förskolor med fem pedagoger i en kommun. Samma 

kommun har precis börjat att använda den webbaserade lärplattformen Unikum, där pedagoger 

via bilder och mål ur läroplanen kan visa föräldrarna vad deras barn lär sig och gör på förskolan 

(Unikum, 2016).  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att undersöka vilka kommunikationsstrategier som pedagoger använder 

i mötet med föräldrar till nyanlända familjer och hur strategierna baseras på pedagogernas 

erfarenheter och kunskaper. I förhållande till vilka resurser pedagogerna upplever att deras 

verksamheter har, söker vi också svar på om deras kunskap och erfarenhet inverkar. Vi vill även 

belysa pedagogernas erfarenheter av IKT som kommunikationsstrategi med föräldrar till 

nyanlända barn.  

Vi har i vår studie ställt följande frågeställningar: 

• Vilka kommunikationsstrategier använder pedagogerna i mötet med de nyanlända 

barnens föräldrar på förskolorna? 

• Vad har pedagogernas utbildning och erfarenhet för inverkan på vilka strategier som 

används i samverkan med nyanlända familjer? 

• Vilken är pedagogernas erfarenhet av att använda IKT som kommunikationsstrategi 

med föräldrarna till nyanlända barn? 

För att svara upp mot vårt syfte och besvara våra frågeställningar kommer vi att genomföra en 

kvalitativ intervjustudie med fem pedagoger på fyra olika förskolor. 
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3. Tidigare forskning 

Denna studie berör två olika forskningsfält. Dels IKT-användningen i förskolor, dels 

kommunikation mellan nyanlända familjer och förskolepedagoger. Vi har inte hittat forskning 

som berör en brytning mellan de två forskningsfälten därför har vi valt att separat söka efter 

tidigare forskning inom respektive fält.  

Vi använde oss till en början av sökorden förskol*3  AND nyanlända i en Google webbläsare 

för att samla på oss sökord och även artiklars referenser, vilket benämns som snöbollsmetoden 

(Bryman, 2011). De sökord som anges i de artiklar vi funnit genom Google använde vi sedan 

som sökord när vi sökte i databasen ERIC (EBSCO) via Örebro Universitets databaser. 

Sökorden vi använde då var ämnesorden ”preschool education”, ”early childhood education” 

och ”parent teacher cooperation” kombinerade med friorden ”newly arriv*”, biling*, refugee 

och immigrant. För att hitta forskning om IKT sökte vi på det engelska ordet ICT (Information 

and Communication Technologies) tillsammans med ordet preschool. Forskarnas keywords var 

betydelsefulla i sökningen för att hitta ännu fler sökkombinationer. Begränsningar vi använde 

oss av främst var ”peer reviewed”. För att hitta avhandlingar använde vi databasen Libris, 

Googles webbläsare samt databasen DART där vi använde oss av samma sökord.   

3.1. Nyanlända familjers möte med förskoleverksamheter 

Vårt urval av studier inom forskningsfältet nyanlända består av fem artiklar samt tre 

avhandlingar som vi presenterar nedan. Vi presenterar forskningen om nyanländas möte med 

förskoleverksamheter i form av tre teman som vi har identifierat. Dessa tre teman är 

Kulturkrockar, Språkskillnader samt Resurser och Kunskap. Den forskning som vi presenterar 

berör inte endast nyanlända familjer och förskola. Som vi har redovisat ovan ses en person som 

nyanländ då personen har bott i ett land i mindre än fyra år och har bristande kunskaper i 

majoritetsspråket. Den tidigare forskning vi tagit del av berör snarare invandrare, vilka har levt 

och bott i värdlandet i över fyra år. Men det finns ändå aspekter i studierna som stämmer med 

fokus i vår studie. Det kan exempelvis vara problem som kan uppstå till följd av att bedriva en 

förskoleverksamhet i ett mångkulturellt område.  

                                                   
3 Asterix (*) ger fler ändelser av ordet och alla har varit av vikt då vi letat efter de rätta sökresultaten och val av 
sökord. Detta kallas för trunkering (Eriksson Barajas et al. 2013). 
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3.1.1. Kulturkrockar   

I Joseph Agbenyega och Chris Peers (2010) artikel undersöks Afrikanska invandrarföräldrars 

uppfattningar om hur deras barns omsorg på en Australiensk förskolan fungerar. Resultaten 

visar att föräldrarna upplever att barnen försummas och att de inte blir inkluderade i 

verksamheten. Föräldrar upplever även diskriminering av barnen i jämförelse med de andra 

australienska barnen, att det blir en ”vi och dem” stämning samt att förskolorna inte hjälper 

deras barn att känna tillhörighet eller sammanhang. Undersökningar visar att föräldrarnas 

missnöje kan grunda sig i stressrelaterade händelser som kan handla om tidigare erfarenheter 

som krig, förföljelse och tortyr i deras hemland (Agbenyega & Peers, 2010; Bunar, 2010). 

Stressen kan även grunda sig i deras nuvarande situation i det nya landet, där problemen nu är 

annorlunda och grundar sig i vardagliga aspekter som utbildning och boende (Agbenyega & 

Peers, 2010). Forskarna har fått syn på att invandrarföräldrarnas sårbarhet kan grunda sig i att 

de upplever skolsystemet som orättvist. Med detta menas att föräldrarna kan känna sig hotade 

på grund av kulturella skillnader och att värdländerna upplevs som potentiellt farliga. 

Bunar (2010) menar i sin undersökning om nyanlända och lärande att de konflikter som uppstår 

mellan pedagoger och föräldrar kan dels bero på att pedagoger upplever att konflikten 

härstammar i föräldrarnas uppfattningar och kultur. Dels att föräldrar upplever att skolan inte 

uppfyller föräldrarnas bild av verksamheten samt att de misstänker att lärarna anser föräldrarna 

vara oförmögna att uppfostra sina barn. Även Selamawit Tadesse (2014) har studerat 

föräldrarnas upplevelser av mötet med förskoleverksamheter. Utifrån en intervjustudie med 

fyra invandrarmödrar och tre pedagoger undersöker han hur föräldrarnas respekt för 

pedagogerna påverkas av en syn på läraren som en auktoritet som inte ska ifrågasättas. De ser 

det som att det är läraren som ska ansvara över utbildningen och att föräldrarna inte ska lägga 

sig i. Detta får en stor påverkan på hur samarbetet mellan föräldrar och pedagoger kan 

struktureras.  

I likhet med Laid Bouakazs (2007) avhandling, som berör påverkansfaktorer i relationen mellan 

pedagoger och föräldrar, framkommer det att föräldrarnas syn på involvering i samverkan 

skiljer sig åt beroende på föräldrarnas socioekonomiska status. Föräldrar från arbetarklassen 

har en mer passiv attityd jämfört med medelklassföräldrar som är ivriga till att få information 

om barnen. Vidare menar han att föräldrar som saknar engagemang i barnens skolgång inte har 

tillgång till det kulturella kapitalet. Det kulturella kapitalet innebär hur mycket kunskap 

föräldrarna har om skolan som ett system. Samtidigt skriver Johannes Lunneblad (2006) i sin 
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avhandling om den mångkulturella förskolan att förskola och skola ska verka som ett socialt 

forum för att invandrarföräldrar ska känna tillhörighet till samhället. Han skriver vidare att 

bostadsområden med stor andel invandrare per automatik likställs med bland annat låg social 

struktur, låg utbildningsnivå och kaos. 

3.1.2. Språkskillnader  

I Darcey Dachyshyn och Anna Kirovas (2011) studie utvecklar forskarna ett program i syfte att 

stärka de nyanlända barnens engelska språkkunskaper och modersmål. Resultatet visar på att 

språk och kultur bara kan läras ut i en gemensam kontext, och klassrummen måste spegla 

kulturerna med artefakter som får en praktisk användning i verksamheten. Föräldrarnas idéer 

välkomnas och bidrar till ett nytt arbetssätt för lärarna. Verksamheterna skapar på så sätt ett 

nära samarbete med föräldrarna, vilket stärker upp ett positivt samverkansklimat med mening 

och syfte. 

Tadesse (2014) nämner i sin artikel att nyanlända föräldrars brist på kunskaper i det engelska 

språket är en av de främsta svårigheterna i kommunikationen mellan pedagoger och föräldrar. 

Svårigheterna i kommunikationen kan förhindra att samarbetet fungerar på ett fördelaktigt sätt. 

Föräldrar kan förbli tysta och passiva om de upplever svårigheter i kommunikationen med 

pedagoger (Bouakaz, 2007; Tadesse, 2014). Många gånger blir barnen budbärare mellan 

föräldrar och pedagoger, vilket kan försvaga maktrelationen i familjen (Bouakaz, 2007; Bunar, 

2010; Lunneblad, 2006). I de fall då barnen är de som har det språkliga övertaget i svenskan 

blir det en obalans vilken kan göra relationen ansträngd och vidare leda till större problem som 

social utsatthet (Lunneblad, 2006). Lunneblad (2006) pekar på vikten av att invandrarfamiljer 

använder ett gemensamt modersmålsspråk i hemmet så att föräldrar och barn kan ha en 

fungerande kommunikation dem emellan.  

Vidare framkommer det i Tadesses (2014) studie olika teman inom bland annat 

samverkansformer mellan pedagoger och nyanlända föräldrar. De nyanlända föräldrarna anser 

att brister i deras språkliga kunskaper samt utbildningsnivå påverkar pedagogernas syn på dem. 

Föräldrarna upplever att lärarna har ett synsätt på dem som mindre utbildade endast på grund 

av deras etniska tillhörighet. Om föräldrarna är högutbildade anser de att de ändå inte erkänns 

som utbildade. Denna nedvärderande syn anser föräldrarna påverkar kommunikationen mellan 

pedagoger och föräldrar. För att överbrygga dessa svårigheter, menar Tadesse (2014), kan 

resurser som finns inom skolsystemet vara mycket värdefulla. Dessa kan bestå av pedagoger 
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med en roll som ”family partners” i syfte att finnas till som extra stöd för de nyanlända 

föräldrarna i sociala och ekonomiska frågor. Detta anser Tadesse (2014) kan underlätta en 

dialog mellan nyanlända föräldrar och pedagoger och som bidrar till meningsfulla relationer.  

3.1.3. Resurser och kunskap 

En studie gjord av Jennifer J. Hurley, Andrea Medici, Emily Stewart och Zachary Cohen (2011) 

belyser problemet med att förskoleverksamheter inte har en handlingsplan eller kunskaper för 

att ta emot de nyanlända familjerna. Pedagogerna som ingår i studien uttrycker att de känner 

sig osäkra och får gissa sig till vad barnet kan vilja uttrycka. De behöver välbeprövade och 

teoretiska erfarenheter för att utvecklas i sitt mottagande av nyanlända. Studien ger upphov till 

kategorier som utgörs av teman relaterade dels till kommunikation, dels till kulturella 

skillnader. Enligt J. Hurley et al. (2011) menar pedagogerna att tolkar är svåra att boka, är dyra 

och inte ger en korrekt översättning av språket. De menar att tolkar inte heller kan förmedla 

känslor, ansiktsuttryck eller kroppsspråk då de endast översätter språket. Det framkommer även 

att barn som kommer som nyanlända har emotionella svårigheter, vilka personalen inte kan 

möta upp med resurser. För att underlätta dessa problem tar pedagogerna istället hjälp av tecken, 

bilder och kroppsspråk i kommunikationen med barnen. Det andra temat berör de kulturella 

skillnader där pedagogernas avsaknad av kulturell kompetens upplevs som ett hinder. 

Exempelvis som att veta vad som upplevs som personlig information utifrån kulturell 

tillhörighet mellan föräldrar och pedagoger samt olika uppfattningar om barnsäkerhet. 

Familjerna har upplevt krig och det i jämförelse med pedagogernas instruktioner om att använda 

exempelvis säkra bilbarnstolar, blir en kulturkrock. Slutligen menar J. Hurley et al. (2011) att 

nyanlända familjers familjemedlemmar kan bli kulturella och språkliga kopplingar mellan 

familjen och skolan. Andra aspekter av kulturella skillnader är att de inrikesfödda barnen får 

nya kulturella erfarenheter och perspektiv genom kontakt med nyanlända.  

Lunneblad (2006) framför vikten av att inkludera invandrarföräldrarna i arbetet med 

mångkulturalitet som en del i integrationen i det svenska samhället. Han menar vidare att 

begreppen mångkulturalitet och interkulturalitet ligger nära varandra men att den påtagliga 

skillnaden av definitionen av interkulturalitet tyder på en mångfald i begreppet. Med detta 

menas att det inte endast finns många kulturer utan att det finns en mångfald som inrymmer 

skillnader mellan klass, kön, etnicitet, funktionshinder och sexuell läggning (Lunneblad, 2006; 

Ponciano & Shabazian, 2012). Med ett interkulturellt perspektiv åtar sig pedagoger ett 
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professionellt förhållningssätt som bygger på ömsesidig respekt, tolerans, jämlikhet och 

solidaritet (Lunneblad, 2006).  

Leslie Ponciano & Ani Shabazian (2012) belyser också vikten av att ha kunskaper för att jobba 

på ett interkulturellt sätt som förskolepedagog. De menar att i dagens läge är det oundvikligt att 

komma ifrån att vi lever i ett samhälle som inrymmer många olika kulturer. Men författarna 

pekar samtidigt på att ingen ensam individ kan representera en etnicitet eller ras samt att det 

inte kan dras någon tydlig linje mellan dem. I studien observerades vilka framgångsfaktorer 

som är av vikt för att förskollärarna ska kunna anamma interkulturella arbetssätt. Dessa utgörs 

av att (1) reflektera om den egna barngruppens olika kulturer på ett sätt som barnen och 

föräldrarna kan relatera till, men detta ska dock ske utan att göra generaliseringar. (2) 

Synliggöra och tidigt lägga grund för ett respektfullt och inkluderande förhållningssätt hos 

barnen. (3) Skapa handlingskraft och systematisk tillvägagångssätt hos pedagogerna utifrån 

konkreta erfarenheter. (4) Att som pedagog uppmärksammas på vad ens egna fördomar grundar 

sig i, att kunna granska och analysera sina egna uppfattningar (Ponciano & Shabazian, 2012).  

3.2. IKT i förskola och skola 

Under detta kapitel presenterar vi den forskning som berör IKT i förskolan vilket utgör det 

fjärde temat i vår studie.  Vi har funnit tre artiklar inom vårt intresseområde med främsta fokus 

på pedagogernas användning. Utöver det har vi funnit en avhandling som berör synen på IKT 

och som vi funnit relevant i vårt arbete. Forskningen om pedagogers IKT användning i 

förskolan är knapp och den studie vi funnit som mest relevant i vårt arbete är David Masoumis 

(2015) studie, Preschool teachers’ use of ICTs: Towards a typology of practice.  

Studien visar på fem användningsområden med IKT vilka är: 1. För att berika befintlig läroplan 

och praxis; 2. För att förbättra barns kulturella läskunnighet och minska den kulturella klyftan 

mellan barn; 3. För att sysselsätta barn; 4. För att kommunicera utåt och dokumentera 

verksamheten samt 5. Att IKT inte anses viktig i förskolans praxis. Vidare skriver Masoumi 

(2015) att pedagoger använder IKT för att dokumentera verksamheten och barns aktiviteter 

samt för att kunna kommunicera med föräldrar. IKT ses även som en kulturell medlare som kan 

minska den kulturella klyftan mellan inrikesfödda barn och invandrarbarn genom att pedagoger 

visar på likheter och skillnader i olika kulturer. Studien tydliggör komplexiteten kring 

användning av IKT där förskollärarna behöver utbildning och vägledning i hur de med IKT kan 

förändra och utöka användningen i verksamheten (Masoumi, 2015). Trots en omfattande 
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investering och utökad spridning av IKT på förskolorna saknas integrering av IKT i den 

pedagogiska utformningen. Förskollärares IKT- användning utgörs främst av till exempel 

dokumentation. Användningen av IKT i den pedagogiska verksamheten kan starkt relateras till 

förskollärares förväntningar och uppfattningar (ibid). 

Song-ee Ahn (2007) använder ANT (actor-network theory) som teoretiskt perspektiv i sin 

studie. Hon skriver att ANT fokuserar på samverkan mellan aktörer, som exempelvis digitala 

verktyg och människor, som tillsammans bildar nätverk. Det kan exempelvis vara en förskola, 

en institution eller ett samhälle. Inom ANT undersöks inte vilka egenskaper en aktör har utan 

vad aktörerna gör och hur de gör det. Aktörer är således de element som påverkar hur nätverken 

formas. Forskare som använder denna teori analyserar sitt insamlade datamaterial med samma 

språk för människan som för det materiella. Det vill säga att det icke-mänskliga går att förklara 

på samma sätt som det mänskliga och vise versa (ibid). 

Stephanie Kerckaert, Ruben Vanderlinde och Johan van Braak (2015) skriver i sin studie att 

pedagogers utbildningsnivå, deras självupplevda kompetens av IKT samt antal år av erfarenhet 

av användning av IKT i verksamheten är av betydelse för grundläggande färdigheter och 

attityder kring IKT. Däremot är den professionella utvecklingen av IKT och pedagogens 

positiva attityd betydelsefull för att ett lärande ska ske. Ewan Inglebys (2014) studie visar att 

IKT har blivit en grundläggande resurs i den pedagogiska verksamheten och att pedagoger som 

är involverade i deras praktiker ständigt utvecklar nya kunskaper för att forma verksamheterna. 

IKT blir på det sättet en aktör i verksamheten och bildar tillsammans med pedagogerna ett 

nätverk. Eftersom forskning kring IKT är bristfällig menar Ingleby (2014) att pedagogernas 

erfarenheter av IKT ska betraktas som evidensbaserad erfarenhet som ska tas tillvara på. 

3.3. Metoder och teorier som används i tidigare forskning 

Vår sökning visar att den svenska forskningen som berör nyanlända (Bunar, 2010) och som 

ligger närmast vårt intresseområde är skriven av Nihad Bunar, professor i barn- och 

ungdomsvetenskap. Bunars texter har gett oss nya och åtskilliga sätt att förstå nyanländas 

situation i Sverige. De metoder som används mest för att undersöka ämnet nyanlända i relation 

till förskola/skola är kvalitativa metoder i form av intervjuer samt enskilda fallstudier och 

fokusgrupper. Det finns även några enstaka undersökningar med narrativ undersökningsmetod 

samt etnografiska studier i verksamheten. Forskningen som vi hittat har främst analyserats med 

en sociokulturell teori där tyngden ligger på de sociala relationerna. Några studier har haft som 
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syfte att ta fram arbetssätt och strategier för förskollärare, andra har mer syftat till att 

problematisera hur samhällsproblem kan ge uttryck i förskoleverksamheter. 

Inom forskningsfältet IKT används främst kvantitativa metoder i form av enkäter men även 

kvalitativa metoder som intervjuer och fallstudier. Forskning som berör en brytning mellan IKT 

och nyanlända föräldrar är nästintill obefintlig. De artiklar vi funnit om IKT användningen i 

förskolor är främst riktade mot barns lärande men de artiklar som vi har använt oss av är 

inriktade på pedagogers användningsområden av IKT. Därigenom har vi fått material till att 

jämföra vår egen studie med, i form av olika påverkansfaktorer till pedagogers IKT användning. 

Även här analyseras studierna med fokus på de sociala relationerna men avhandlingen skriven 

av Ahn (2007) har visat att ANT kan användas som teoretiskt perspektiv. Den framträdande 

skillnaden mellan sociokulturell teori och ANT är att fokus sätts på vad det materiella gör i 

relationerna.  

3.4. Sammanfattning av tidigare forskning  

Sammanfattningsvis skildrar studierna om nyanlända familjer i förskolan på den 

kommunikationsproblematik som kan uppstå. Problem att kommunicera kan orsakas av 

språkliga svårigheter, kulturella skillnader och resursbrister i verksamheterna. Då förskolor inte 

har språkliga resurser i form av tolk eller liknande använder de sig av kroppsspråk, tecken och 

bilder. I de fall då barnen får agera tolk mellan pedagoger och föräldrar kan hierarkier försvagas 

i familjen. Studierna ger också en förståelse av vikten att granska sitt eget förhållningssätt mot 

olika kulturer och uppfattningar, som pedagog. För att ett interkulturellt förhållningssätt ska bli 

framgångsrikt krävs det också ett reflekterande arbetslag. 

Artiklarna om IKT ger en överblick och förståelse för pedagogernas egna erfarenheter och roll 

i integreringen av IKT i den pedagogiska verksamheten. Pedagogernas erfarenheter och 

inställning till IKT spelar en stor roll för den framtida användningsfrekvensen samt behov av 

fortbildning i ämnet. Även deras benägenhet att använda IKT i den pedagogiska verksamheten 

påverkas. IKT används främst av pedagogerna i dokumentationssyfte. En ensam aktör anses 

inte kunna göra påverkan i ett nätverk utan är i beroende av minst en till aktör som i detta fall 

är det icke-mänskliga IKT. Därför kan IKT ses som en aktör i ett nätverket bestående av flera 

aktörer. 



12 
 

I den tidigare forskningen har vi identifierat tre teman som berör nyanlända familjer i förskolan 

och ett tema som berör IKT. Dessa teman är: kulturkrockar, språkskillnader, resurser och 

kunskap samt IKT i förskolan. Samtliga teman utgör viktiga aspekter i kommunikationen med 

nyanlända barns föräldrar och vi kommer därför att använda dem som analytiska begrepp för 

att identifiera vilka strategier pedagoger uppger att de använder för att hantera dessa aspekter. 

  



13 
 

4. Metod 

Detta är en empirisk studie. Den metod för datainsamling som vi valt att använda i denna studie 

är semistrukturerade intervjuer, en metod som  ligger inom ramen för den kvalitativa ansatsen. 

I det här kapitlet presenterar vi först semistrukturerade intervjuer som är vår metod för 

datainsamling. Därefter följer en redogörelse för hur vi har gjort vårt urval följt av en 

presentation av de fem pedagoger och fyra förskolorna i vår studie. Sedan presenterar vi hur vi 

gått tillväga med analysförfarandet och slutligen redogör vi för vilka etiska överväganden vi 

gjort i vår studie.  

4.1. Semistrukturerade intervjuer 

För att kunna utveckla sin yrkesprofession är det viktigt att dela med sig av egna erfarenheter 

men även få höra om sina kollegors erfarenheter (Löfdahl m.fl, 2014). Vi började intervjuerna 

utifrån fokus på hur kommunikationen ser ut, för att gå in på mer precisa frågor som hur den 

upplevs. Detta sätt att intervjua benämner Alan Bryman (2011) semistrukturerade intervjuer. 

Innan en intervju ska genomföras är det, enligt Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2014) 

samt Annika Löfdahl (2014), viktigt att som intervjuare ha ett tydligt syfte, se till att planera 

och anpassa intervjun till var och när den kommer att äga rum. Vi har därför läst litteratur i 

form av böcker samt vetenskapliga artiklar och avhandlingar som berör nyanlända familjer och 

IKT i förskolan. Detta har, som Kvale och Brinkmann (2014) nämner, gett oss förståelse av 

fenomenet i sin helhet och ett bredare perspektiv.  

För att förbereda oss inför själva intervjutillfällena har vi sammanställt frågor i en intervjuguide 

vilket har hjälpt oss att hålla fokus och röd tråd genom intervjuerna (se bilaga 2) (Bryman, 

2011; Löfdahl, 2014). Samtidigt som en intervjuguide kan vara till stor hjälp får den inte bli allt 

för styrande (Löfdahl, 2014). Vår intervjuguide utgjordes av fyra stycken teman som berör 

pedagogens erfarenhet och bakgrund, hur samverkan mellan verksamheterna och de nyanlända 

familjerna ser ut, vad pedagogerna har för resurser i kommunikationen med föräldrarna samt 

verksamheternas IKT användning över lag. Varje intervju tog mellan 35-50 minuter och 

genomfördes i ett enskilt rum på förskolan där pedagogerna arbetar. Intervjuerna har vi spelat 

in, i samtycke med respondenterna, samt efteråt transkriberat ljudinspelningarna. Redan under 

intervjuerna skrev vi ut centrala delar av svaren för att underlätta transkriberingen och uttyda 

betydande kategorier. För att underlätta läsningen av arbetet har vi avstått från att transkribera 
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exempelvis långa pauser samt hummanden. Vi har även i [hakparantes] lagt till egna ord för att 

uttalandena ska få ett sammanhang (Bryman, 2011). 

4.2. Urval 

För att göra ett urval av förskolor och intervjupersoner till vår studie har vi via telefon tagit 

kontakt med ansvariga för barnomsorg och utbildning i en medelstor kommun i Sverige. Vi har 

tagit reda på vilka förskolor de nyanlända barnen går på och fått till svar att de flesta nyanlända 

familjer placeras på förskolor i två mångkulturella bostadsområden. Genom kommunens 

hemsida har vi listat alla förskolor som finns i de områdena. Detta är vad Bryman (2011) kallar 

för sannolikhetsurval. Vi har uteslutit nyöppnade förskolor då de inte har någon etablerad 

pedagogisk verksamhet samt fristående förskolor eftersom många av dem har skilda 

samverkansformer med föräldrar. Vi fick ett urval på 15 förskolor. Därefter ringde vi till de 

utvalda förskolorna för att undersöka om de passar in på våra kriterier. Våra kriterier har varit 

att det ska finnas nyanlända familjer på förskolorna som har brister i det svenska språket samt 

att förskolan till viss mån använder IKT i kommunikationen (se bilaga 1.). Vi har valt att göra 

djupare intervjuer med pedagoger från fyra av de förskolorna som vi intervjuat per telefon. 

Vi har intervjuat utvecklingsledaren4 på samtliga förskolor vilket har gett oss mer träffsäkra 

svar på helhetsbilden av förskolan. Att vi intervjuat utvecklingsledare kan samtidigt generera 

återhållsamma svar eftersom som deras position kanske kräver en mer neutral ton. På en 

förskola fick vi förutom utvecklingsledaren även intervjua en förskolepedagog. Det kan kanske 

inte dras några säkra slutsatser av en enda intervju med den enda pedagogen som inte också var 

utvecklingsledare, men vi upplevde dock att hon hade ett stort engagemang och gav konkreta 

exempel. Vi är även medvetna om att det är rimligt att intervjuerna med utvecklingsledarna kan 

ge något mer optimistiska svar eftersom de företräder en verksamhet. 

4.3. Presentation av de intervjuade pedagogerna och de fyra förskolorna i 

studien 

För att ge en översikt över de förskolor som ingår i vår studie följer nedan en kort presentation 

av de fyra förskolorna och de fem pedagoger som vi intervjuat. För att följa etiska riktlinjer och 

                                                   
4 I utvecklingsledarens uppdrag ingår att de ska bidra med forskning för att förskolan ska ligga på vetenskaplig 
grund (Levinsson, 2011) 
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avidentifiera de intervjuade pedagogerna samt vilken förskola de är verksamma i, använder vi 

fingerade namn. För att underlätta kodningen har vi valt att nämna förskolan och den 

intervjuade pedagogen med samma bokstav. Förskolorna Hasselbusken och Palmen är belägna 

i samma bostadsområde och förskolorna Tallen och Linden ligger inom samma bostadsområde. 

Samtliga förskolor som vi har genomfört våra intervjuer på finns alla i en och samma kommun. 

På samtliga förskolor har majoriteten av barnen invandrarbakgrund. Hasselbusken och Palmens 

personal utgörs till stor del av vikarier med varierande utbildningsgrad där förskolan lider brist 

på bland annat tid, kunskaps- och språkresurser. Tallen och Linden har en större del anställda 

pedagoger samt en stor erfarenhet av att samverka med- och ta emot nyanlända familjer. Dessa 

två förskolors personal utgörs av ett större antal utbildade pedagoger.  

4.3.1. Hasselbusken med pedagogerna Helen och Hanna 

Förskolan har fyra stycken avdelningar med barn i åldrarna ett till fem år. Förskolan är belägen 

i ytterkanten av en stad och bostadsområdet är ett resurssvagt område i den mening att 

majoriteten av de som bor här är lågutbildade och det finns hög arbetslöshet. På Hasselbusken 

finns i nuläget två nyanlända familjer. På Hasselbusken har vi intervjuat två pedagoger, Helen 

och Hanna. Helen har arbetat som förskolepedagog i 35 år och arbetat som utvecklingsledare 

och med nyanlända på Hasselbusken i sex år. Hanna har arbetat som förskolepedagog i elva år 

och arbetat på den här förskolan i fem år. Pedagogerna på förskolan har inte vana av att arbeta 

med IKT och vid intervjutillfället berättar en av respondenterna att arbetslaget alldeles nyligen 

fått inloggningsuppgifterna till den webbaserade lärplattformen Unikum.  

4.3.2. Palmen med pedagogen Pia 

Förskolan Palmen har tre avdelningar med barn i åldrarna ett till fem år. Förskolan är belägen i 

ytterkanten av en stad i kommunen och bostadsområdet är ett resurssvagt område i den mening 

att majoriteten av de som bor här är lågutbildade och det finns en hög arbetslöshet. På Palmen 

är majoriteten, cirka åttio procent, av barnen nyanlända och pedagogerna har arbetat med 

Unikum en kort period. Pia har arbetat som förskolepedagog i 18 år och på Palmen, som 

utvecklingsledare och tillsammans med nyanlända, i två terminer. 
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4.3.3. Tallen med pedagogen Tina 

Förskolan har tre stycken avdelningar med barn i åldrarna ett till fem år. Förskolan är belägen 

i ytterkanten av en stad i ett mångkulturellt bostadsområde, där verksamheten är resursstark i 

den meningen att personalen är utbildad och har kunskaper i IKT. På Tallen finns barn till sju 

nyanlända familjer. Här är arbetet med Unikum under uppstart. Pedagogen och 

utvecklingsledaren Tina som vi intervjuat har arbetat som förskolepedagog i cirka sex år och 

har sedan dess arbetat med nyanlända. På Tallen har hon arbetat i en termin. 

4.3.4. Linden med pedagogen Lisa 

Förskolan Linden är belägen i ytterkanten av kommunen och på förskolan har majoriteten av 

barnen invandrarbakgrund. På Linden finns barn till 16 nyanlända familjer fördelade på tre 

avdelningar. Förskolan har vana av att arbeta med IKT och arbetet med Unikum har blivit en 

rutin där även föräldrarna är engagerade. Inför mottagandet av nyanlända familjer på förskolan 

får pedagogerna en ”akt” på familjen för att göra en inventering av vilka [språk]resurser som 

finns på förskolan. Lisa har arbetat som förskolepedagog och utvecklingsledare på förskolan i 

tio år och har sedan starten arbetat med nyanlända. 

4.4. Dataanalys 

För att analysera vårt insamlade datamaterial har vi använt oss av de fyra teman vi funnit i 

tidigare forskning. Dessa är: kulturkrockar, språkskillander, resurser och kunskap samt IKT i 

förskola och skola och kan ses som aspekter av pedagogers kommunikation med föräldrar till 

de nyanlända förskolebarnen. Detta sätt att analysera kallas för innehållsanalys (Bryman, 2011). 

Våra intervjufrågor har ett visst fokus på IKT vilka tar upp pedagogernas bakgrund och 

erfarenheter av IKT och nyanlända familjer, eftersom vi har velat hitta vilka orsaker och 

samband som gör att verksamheterna kan hantera detta på ett fungerande sätt. Dessa teman i 

den tidigare forskningen har vi använt i analysen av vår empiri. Genom att analysera 

pedagogernas intervjusvar har vi med stöd av teman från den tidigare forskningen identifierat 

olika strategier som pedagogerna uppger att de använder.  

Vid en mer noggrann redogörelse av genomförandet av vårt analysarbete så bekantade vi oss 

först med materialet genom att redan under intervjun skriva ner respondenternas svar med hjälp 

av stödord som belyste det mest centrala i uttalandet. Efteråt transkriberades intervjun och vi 
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fyllde ut stödorden med det mest centrala i pedagogernas uttalanden. Vid transkriberingen av 

intervjuerna gjorde vi exempelvis upptäckten att graden av pedagogernas beskrivning av 

erfarenheter och kunskap om kulturella skillnader spelade en viss roll i fråga om att kunna 

kommunicera med föräldrarna. Detta skapade de strategier som vi analyserade från tidigare 

forskning för uppdelningen av vårt resultat. Slutligen jämfördes pedagogernas uttalanden med 

varandra och vi kunde på så sätt urskilja skillnader och likheter dem emellan.  

4.5. Etiska överväganden  

I vår studie har vi utgått från Vetenskapsrådets riktlinjer om god forskningssed 

(Vetenskapsrådet, 2011). Det innebär att vi bland annat har tagit del av, och använt oss av det 

som Kvale och Brinkmann (2014) nämner för informerat samtycke, konfidentialitet samt 

forskarens roll (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Med informerat samtycke menas att forskaren ska informera respondenten om studiens 

allmänna syfte, vilken roll respondenten har, att deltagandet är frivilligt samt att medverkandet 

är frivilligt och närsomhelst kan avbrytas (Kvale & Brinkmann, 2014; Vetenskapsrådet, 2011). 

Vi har därför skrivit ett informationsbrev (se bilaga 3) till våra respondenter på förskolorna som 

tydligt beskriver vårt syfte med studien samt informerat innan intervjuerna att de har rätt att 

närsomhelst avbryta eller ångra sitt deltagande. Därefter har samtliga respondenter gett sitt 

muntliga samtycke till att intervjun spelas in via en inspelningsapplikation på en smarttelefon 

samt på en surfplatta. Konfidentialitet innebär att respondenten ges största möjliga 

konfidentialitet genom fingerat namn på respondenten och på deras arbetsplats. Det innebär att 

vi även avstått från att referera till konkreta exempel som pedagogerna uttalat samt till 

dokument som kan avslöja kommun och arbetsplats. Vi har även informerat att att uppgifterna 

som samlas in endast används i forskningssyfte. I enlighet med vetenskapsrådet har vi meddelat 

respondenterna att då uppsatsen är färdigskriven ska allt obearbetat (inspelat) material 

destrueras och samtliga som medverkat kommer att avidentifieras i det slutgiltiga arbetet (ibid).  
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5. Resultat av analys 

I vår analys av intervjuerna med pedagogerna framträder fyra kategorier av strategier för att 

kommunicera med föräldrarna till nyanlända barn. För att skapa en tydlig struktur i 

redovisningen av resultatet av analysen delar vi in materialet efter kategorier vi har identifierat. 

Resultatet är strukturerat i fyra strategier: Strategier som bygger på erfarenhet och kunskap, 

Strategier för att överbrygga språkliga och kulturella skillnader, Utökade strategier mellan 

pedagoger och nyanlända föräldrar och slutligen IKT som kommunikationsstrategi. 

5.1. Strategier som bygger på erfarenhet och kunskap 

Beroende på hur de intervjuade pedagogerna upplever att deras verksamheter har beredskap att 

ta emot nyanlända familjer, visar resultatet på skillnader. Detta grundas till viss del av att de 

säger sig ha olika tillgångar på resurser och därav olika möjligheter att organisera sin 

verksamhet.  

Hasselbusken och Palmens pedagoger säger sig inte ha resurser och därav ej heller beredskap 

av att ta emot nyanlända familjer. Hanna säger att det beror på avsaknaden av ”delvis material 

och delvis resurser i rena pengar”. Enligt Helen kan ett bättre samarbete med myndigheter vara 

lösningen på problemet. Hon utvecklar sin tanke om samarbetet med att pedagogerna kan få 

mer förkunskaper om familjerna som kommer till dem. Hon säger att: ”… [om] vi har bättre 

samarbete med köansvarig, med till exempel BVC och kanske Migrationsverket. Att man har 

lite mer förkunskaper… detta är ju nytt för alla”.  

Pedagogerna på Hasselbusken och Palmen säger i intervjuerna att de har liten eller ingen 

erfarenhet av att ta emot nyanlända familjer. Pia har endast arbetat med nyanlända och i ett 

mångkulturellt område i två terminer. Det uttrycks missnöje på förskolorna över att inte kunna 

ta hjälp av någon handlingsplan eller att de saknar rutiner för mottagandet av nyanlända 

familjer. Det råder en osäkerhet om till exempel hur mycket de ska fråga familjerna. Hanna 

säger: 

Vi kanske behöver fråga dem, vad de har upplevt och sett av krigen, flygplan, 
bombningar, framförallt de som kommer från Syrien och de som är traumatiserade. Det 
skulle behövas mer [kunskaps]resurser och speciellt i takt med att det kommer fler 
[nyanlända].  
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Helen och Hanna är eniga om att de vill ha mer kunskaper i hur mottagandet av barn som 

upplevt krig och misär ska gå till, men även vilka frågor som ska ställas till föräldrarna och hur 

mottagningen ska gå till. Helen säger: ”Vi har ju vår egen plan för inskolning men vi behöver 

mer stöd i hur mottagandet av nyanlända ska gå till”. Hanna sa: ”Vi får använda oss av sunt 

förnuft!”.  

Pedagogerna på Linden och Tallen har båda minst sex års erfarenhet av att jobba med nyanlända 

familjer. De har på så sätt en erfarenhet av, och förståelse för kulturella skillnader vilket beror 

på den långa erfarenheten av arbete i en mångkulturell förskola. Tina uttrycker: ”Vi är ju redan 

en mångkulturell förskola… så att ta emot nyanlända gör ingen större skillnad. 

Kommunikationen och språket har vi problem med allihop, både pedagoger och föräldrar”. 

Förståelsen för hur de ska hantera nyanlända grundar sig i att de har en vana av att hantera 

mottagandet av nyanlända familjer. Lisa berättar att: 

Vi får en akt på familjen som bland annat innehåller information om var barnet kommer 
ifrån och vilket språk det talar. Vi gör sen en inventering för att se vilka [språk]resurser 
vi har på förskolan … om språket inte finns här samarbetar vi med andra förskolor i 
området för att kolla om det språket finns. 

 

Enligt Lisa och Tina har deras verksamheter goda erfarenheter och handlingsberedskap i 

avseendet att möta och samverka med de nyanlända familjerna. De upplever sig också ha en 

förståelse för olika kulturer.  

5.2. Strategier för att överbrygga språkliga och kulturella skillnader  

De intervjuade pedagogerna beskriver att faktorer som påverkar samverkan på förskolorna är 

pedagogernas kunskaper och erfarenheter av att ta emot nyanlända. Lisa och Tina är verksamma 

på mångkulturella förskolor och uppger att de har ett fungerande arbets- och förhållningssätt 

till kulturella skillnader och andra språk. Detta ger dem fördelen att kunna fokusera mer på 

samverkan med föräldrarna. Vid avsaknad av liknande kunskaper utger Helen, Hanna och Pia 

med ett förhållningssätt som är baserad på känslor. De uttrycker sig ha mindre 

handlingskapacitet att möta upp kulturella skillnader i barngruppen och i föräldrasamverkan. 

Här utgår pedagogerna mer på ”fingertoppskänsla” och ”sunt förnuft”. Helen fastställer att:  

Om det går bra beror det nog på att det är lugna samtal, glada miner, att vi visar ömsinthet, 
mindre bra när vi pekar med hela handen. Så länge man visar glädje och bemöter 
föräldrarna på ett kärleksfullt sätt vid lämning och hämtning så går det bra. 
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Pedagogerna på Hasselbusken säger i intervjun att det till en början är svårt för föräldrarna att 

få inflytande då de inte vet vad den svenska förskolan förväntar av dem. Språket och kulturen 

är annorlunda. ”Föräldrarna har inflytande över sovtider, kläder, mat, besök till kyrka eller 

moské … Vi försöker vara lyhörda”, menar Pia. Hanna säger att ”det blir ju riktiga krockar som 

att barnen vill äta på golvet och gärna med händerna” Pia uttrycker dock att kulturkrockar 

handlar om ”skillnaden mellan olika kulturer och hur lik den här kulturen är den svenska 

kulturen”.  

Mycket av förståelsen för andra kulturer har hon och de andra pedagogerna inhämtat på eget 

initiativ, genom att läsa romaner och dylikt. Hanna och Pia menade att bättre förkunskaper om 

familjernas kulturer och traditioner skulle underlätta för pedagogerna i deras arbete. Pia menar 

att:  

Generellt och framförallt kunskap om olika kulturer. Då kan man förstå föräldrarna på ett 
annat sätt om man har lite bakgrund om hur de tänker och gör som de gör … jag har själv 
fått nytta av att läsa på om andra kulturer, då jag börjar förstå hur pass annorlunda deras 
kultur är. Då vet man lite mer om hur man ska lägga fram saker. 

 

Pedagogernas kunskap om olika kulturer grundar sig således på den information som de 

inhämtar på egen hand.  

Utifrån tidigare erfarenheter och kunskaper om att arbeta på ett erfaret och strukturellt sätt med 

mångkulturella barn, skapar Lisa och Tina en acceptans för de nyanlända familjernas situation. 

Tina säger att många av pedagogerna på förskolan Tallen är utbildade inom mångkulturalitet 

men att det aldrig kan finnas nog av kunskaper om olika kulturer. Utöver pedagogernas 

kunskap, uppmuntras föräldrarna till inflytande över deras barns vistelse och utveckling i 

verksamheterna. Det råder olika uppfattningar och tolkningar av det fenomenet hos föräldrarna. 

Tina uttrycker hur de nyanlända familjerna upplever mötet med förskolan i Sverige: ”Det är 

individuellt… några vet inte vart de kommit, de flesta vet inte vad förskolan innebär… vad är 

syftet att jag lämnar mitt barn här på förskolan?”. 

Att föräldrarna ska kunna ha inflytande i verksamheten kan tolkas av föräldrarna som att de kan 

bestämma mer än vad som är möjligt. ”Vi kan ju bara tillgodose rimliga krav och önskemål. Vi 

har ju läroplanen som ska följas och vi har inga möjligheter att sväva ut ifrån den” säger Tina. 

Tina uppfattar de kulturella skillnaderna i form av en upprördhet hos föräldrarna då det i de 

svenska förskolorna är vanligt förekommande med utomhusvistelse, även då det regnar. 
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”Föräldrarna tror att barnen blir sjuka” säger hon ”men vi försöker visa att, nej se här alla går 

ut, det är ok!”. Lisa lägger tyngden på att visa mycket bilder för att undvika missförstånd, ”vi 

visar bilder på till exempel regnbyxor ... och helst vart man kan köpa det för en billig peng... 

kommer man som nyanländ saknas det pengar och kunskap om vart man kan hitta det 

någonstans” säger Lisa. Tina ger en annan synvinkel och menar att föräldrar kan ha hört 

skräckhistorier från bekanta som gör att föräldrar får en fel bild av förskolan. ”Vi har ju 

anmälningsskyldighet men föräldrarna kan bli stressade över att inte veta var gränsen går” 

fortsätter hon. Hon förklarar vidare att föräldrar till exempel kan vara alltför noga med att ha 

hela och rena barn på förskolan.  

5.3. Utökade strategier mellan pedagoger och nyanlända föräldrar 

Samtliga pedagoger instämmer i att den kommunikationsform som upplevs fungera bra är den 

som sker i de vardagliga situationerna, och i synnerhet ”i den personliga kommunikationen”, 

säger Pia i en intervju. Det gäller främst mötet vid lämning och hämtning där samtliga kan göra 

sig förstådda med de resurser verksamheten har att tillgå. Den vardagliga kommunikationen 

mellan pedagoger och nyanlända föräldrar äger i regel rum som vid kommunikationen med 

andra föräldrar. Utöver det vanliga, förekommer kommunikationen främst genom lappar med 

enkla meddelanden, med kroppsspråk, tecken och gester. Det kan även vara en anhörig som 

tolkar, flerspråkig personal samt med hjälp av enkel svenska. ”Kontakten man får öga mot öga 

fungerar bäst” säger Tina. Utöver kroppsspråk och hjälp av flerspråkiga pedagoger använder 

pedagogerna sig av IKT för att visa bilder och kortare filmsekvenser. Detta för att försäkra för 

föräldrarna att barnen har det bra under dagarna på förskolan. Bilderna blir ett tryggt sätt för 

föräldrarna att veta att barnet inte blir utfryst av de andra barnen.. 

Pia ger under intervjun exempel på hur den vardagliga kommunikationen kan se ut, hon säger: 

”det blir inget kallprat utan vi försöker få fram det allra viktigaste”. Hanna framför att 

människor i regel har ett kroppsspråk utöver det vanliga språket. Hon menar att: ”... Man pratar 

ju 70 procent med kroppsspråk och 30 procent med tal men man förstärker det ännu mer och 

talar mer enstavigt.” Helen instämmer och säger: ”Då de kommer på morgonen säger vi, ’hej 

hur mår ni?’. Vi pekar med tummen upp eller ner ... Använder kroppsspråk något extra än man 

annars gör”. Några pedagoger uppger att de kan ta hjälp av barnen i tamburen för att få något 

förklarat för föräldern. Hanna uttrycker det som att: ”det är ju tokigt att vi tar hjälp av en 

fyraåring som ska förklara något åt sin vuxna mamma, men ibland har vi inget annat val”. 
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Pedagogerna uppger att de tillfällen då de tar till olika kommunikationsverktyg med föräldrarna, 

exempelvis hjälp av barnen, flerspråkig personal samt bilder, gäller informationen endast 

vardagliga ämnen. Det kan exempelvis gälla att barnen ska ha med sig extrakläder eller att de 

ska göra en aktivitet.  

Pia problematiserar konsekvenserna av att ta hjälp av flerspråkiga pedagoger: ”oftast har de 

[flerspråkiga pedagogerna] brister i det svenska språket, så det hjälper inte alltid att 

pedagogerna är flerspråkiga. Allra bäst vore om de flerspråkiga pedagogerna även kan bra 

svenska”. Hanna säger vid ett tillfälle i intervjun att hon brukar be om en svensktalande vikare 

vid behov. Hennes motivering är: ”Vi har redan mycket personal som har svenska som 

andraspråk … Vi uppmuntrar alltid föräldrarna till att prata sina modersmål hemma och att det 

är vi som står för det svenska språket”. Hon menar alltså att pedagoger på förskolan ska tala bra 

svenska för att barnen snabbare ska lära sig det svenska språket. Tina säger istället att 

flerspråkig personal på förskolan är en trygghet för barnen i vardagen: ”Flerspråkig personal 

blir en enorm trygghet för barnet, att det finns pedagoger som kan bekräfta det som sägs. För 

barnet känns det lugnt” 

När kommunikationen går mindre bra menar pedagogerna att de påtalar något som föräldern 

inte vill höra. Pia säger att:”[det blir] svårt när det är känsligare ämnen, när man påtalar saker 

som [föräldrarna] inte vill höra”. Helen instämmer ”… det är då vi påpekar om tiden eller kläder 

som de kan ta det som kritik…”. Hanna menar att kommunikationen ”fungerar mindre bra när 

jag själv kanske blir stressad och inte har tid att sätta mig ner och förklara lugnt och stillsamt, 

och när man märker att man försöker att förklara men det händer inget, man möts inte”.  

Känsliga ämnen gör att kommunikationen blir väldigt svår att genomföra. ”Om det blir något 

större blir det svårare … då måste vi ta hjälp av en tolk vilket gör kommunikationen rakare, 

fyrkantig och känns lite mer som andrahandsinformation” hävdar Lisa. Hon menar vidare att 

funderingar kring familjesituationen eller kring huruvida barnet behöver komma i kontakt med 

logoped eller dylikt kan upplevas som lite svårare att prata om. Lisa uttrycker att: ”Ibland blir 

det svårt på ett annat sätt eftersom vi tror att en familj kan bättre svenska än de faktiskt kan. Det 

är också en liten fälla, man nickar och ler och har egentligen inte förstått…”. 

Pedagogerna på Linden och Tallen menar att de har goda rutiner för hur de ska ta emot 

nyanlända familjer samt hur de kan kommunicera och skapa tydlighet i sitt arbete. Lisa förklarar 

att:  
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Det är svårt att vara direkt, vi vill gärna linda in saker, framföra det på ett fint sätt … vi 
måste vara tydligare och rakare. Vid information om en aktivitet kanske vi måste vara 
kortare då vi informerar, det kan bli så många omskrivningar bara för att berätta en liten 
sak.  

Vidare menar hon att det bästa sättet att möta andra kulturer är genom kommunikation och 

säger att: ”vi har en plan B med inskolningsstöd där man kan få in en [språk]pedagog i en 

begränsad tid just för att möta föräldrarna, eller en tolk för att möta föräldrarna direkt med 

frågor”.  

Om väl föräldrarna försöker ta kontakt med pedagogerna, vilket inte inträffar så ofta, så 

använder de främst en anhörig, vid meddelande av sjukdom till exempel. I andra fall då 

föräldrarna känner sig osäkra så ringer de inte alls. Tina förtydligar, att ”eftersom de inte kan 

göra sig förstådda så ringer de inte, de tycker inte att det är någon idé”. Hon fortsätter ”det är 

lättare [för föräldrar] att vid personlig kontakt ta upp saker”. Lisa menar att på grund av 

föräldrarnas tidigare erfarenheter av skolväsendet i deras hemländer ser de skolan och läraren 

som en auktoritet. Hon säger: ”Det handlar om vilken bild man har av skola sen man var 

liten...”. Hon menar att nyanlända föräldrar som tidigare har gått i skolan i hemlandet har 

erfarenheter av att läraren är en auktoritet som inte ska ifrågasättas. 

5.4. IKT som kommunikationsstrategi 

IKT på förskolorna används mer eller mindre i olika former och för varierade syften, bland 

annat i samband med föräldramöten och utvecklingssamtal för att göra presentationer och 

bildspel samt för att dokumentera. Lisa och Tina använder sig av IKT dels i arbetet med barnen 

och dels i kommunikationen med föräldrar till exempel på föräldramöten. IKT ger också 

möjligheter att meddela föräldrar om information från förskolan via sms. Gratis 

översättningsprogram som Google translate ger ingen korrekt översättning. Av den anledningen 

väljer de flesta intervjuade pedagogerna att inte använda sig av tjänsten förutom för att göra sig 

förstådda med enstaka ord. Pedagogerna använder sig istället av andra resurser för att 

kommunicera. De kan exempelvis ringa till någon som talar svenska i familjen och om det inte 

finns någon som talar och förstår svenska visar de istället bilder eller korta filmsekvenser och 

förklarar med kroppsspråk. Alla fem intervjuade pedagoger säger sig använda bilder och i 

sällsynta fall, lappar på lätt svenska med föräldrarna.  
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Samtliga pedagoger är överens om att känsliga ämnen och konflikter i kommunikationen med 

nyanlända föräldrar hellre ska tas öga mot öga än med hjälp av IKT. Det kan innebära att barnet 

skadat sig på förskolan eller att det blivit ett större missförstånd mellan pedagoger och föräldrar. 

Tina framför att:  

Inga bilder eller annat skulle kunna ersätta den direkta kontakten. Det skulle nog 
inte heller vara uppskattat av föräldrarna … det kan vara något hemifrån eller något 
som skett på förskolan. Det som är det mest centrala är att barnen ska få hjälp.  

Det framgår att användningen av IKT på förskolorna främst sker för att gynna barnen. 

Pedagogerna på Hasselbusken och Palmen använder inte IKT i någon större utsträckning i 

kommunikationen med nyanlända familjer eller i samverkan med föräldrarna. Alla tre 

intervjuade pedagoger uttrycker dock att IKT-användningen skulle kunna förbättras. ”Vi har 

ingen bra rutin på det … Vi skulle kunna bli bättre med det” säger Pia. ”Vi skulle kunna jobba 

mer professionellt” säger Helen. Arbetet med IKT kopplas, av pedagogerna, till ett 

professionellt arbetssätt. Lisa säger: ”[Vi använder IKT] jättemycket, iPads är fantastiska, filma 

och visar, vi filmar jättemycket… man kan snabbt smsa en bild [till föräldrarna] allt allting är 

OK och bra”. Framförallt Lisa uppger sig ha mer vana av IKT i kommunikationen med 

nyanlända föräldrar. 

Lisa är den pedagog som hävdar att de på hennes förskola kommit långt i användningen av 

plattformen. Där uppdateras föräldrarna regelbundet. Lisa uppger att föräldrarna gärna får 

använda avdelningarnas datorer för att hålla sig uppdaterade om vad som händer på förskolan. 

Hon säger: ”Vi har stor användning av Unikum just för att få ut allt till alla … De får gärna 

använda våra datorer”. Lisa berättade även att de på deras föräldramöten haft en station med 

fokus på att förklara för föräldrarna hur den webbaserade lärplattformen fungerar. ”På senaste 

mötet hade vi en station där föräldrarna fick sitta med en av oss pedagoger och få se hur man 

klickar. Den finns bara på svenska och har bara små symboler så det kan vara svårt att navigera”.  

Hasselbusken har, enligt pedagogerna inte börjat att använda lärplattformen än och har precis 

fått sina inloggningsuppgifter medan de andra förskolorna börjar komma igång med det. Pia 

hävdar att: ”vi har börjat lägga ut mer och mer nu ..., även om alla föräldrar inte är inne och 

tittar. Vi lägger ut allmänt [information] och lite större grejer om vad som händer och lite bilder 

på vad vi gör”. Pedagogerna på Hasselbusken, Palmen och Tallen medgav att de kan bli bättre 
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på att använda IKT och framförallt med den webbaserade lärplattformen Unikum, därför att de 

anser att det skulle vara till stor hjälp om de kan nå ut digitalt till föräldrarna.  

Vid sidan av att pedagogerna uttrycker att de har en syn på IKT som potentiellt 

kommunikationsmedel uttrycker Helen, Hanna och Pia att de har mindre tid att bekanta sig 

med- och använda IKT. Det kan handla om andra faktorer än tidsbrist då Pia understryker: ”Jag 

tror att vi har ganska mycket kunskaper om [IKT], det är mer att man ska börja använda det”. 

Hanna instämmer i att IKT-användningen är eftersatt, vilket framförallt kan bero på att 

”personalen inte är införstådd eller inte vill använda tekniken”.  

IKT kanske således ses av vissa pedagoger som en opålitlig aktör inom förskolenätverket, just 

eftersom vanan att använda teknik saknas. IKT kan också förklaras skapa behov av mer 

kunskaper inom tekniken hos pedagogerna. Helen hade åsikten om att de behövde mer 

information om IKT. Annars används bilder på telefonen eller utskrivna bilder på väggen för 

att visa föräldrarna den dagliga verksamheten som deras barn finns med i. Pia understryker: ”vi 

fotograferar och sätter upp på väggen, det kan man alltid relatera till”. Pia ger en aspekt av IKT 

som ett opraktiskt tillägg i verksamheten och menar att ”om en pedagog är själv med barnen på 

avdelningen blir det svårt att hämta surfplattan för att visa något”.  

Lisa medger att hon använt Google translate tillsammans med föräldrarna för att kommunicera. 

Hon säger att: ”… det blir många skratt och man får försöka tolka vad som menas, men oftast 

får man fram grundbudskapet”. Kommunikationen med nyanlända föräldrar skulle enligt 

flertalet intervjuade pedagoger kunna förbättras om det fanns mer precisa översättningsprogram 

som kunde översätta hela dokument, exempelvis förskolans trygghetsplan och läroplanen för 

förskolan. Tina uttrycker det som: ”tänk om vi hade något program som skulle kunna översätta, 

en bättre och mer korrekt version av Google translate. Då skulle vi kunna ha en PowerPoint-

presentation på deras språk på föräldramötena. Föräldrarna skulle känna att de är med”. 

Pedagogen Lisa menar att det skulle vara bra med en applikation med mer bilder som kan 

användas med föräldrarna. ”Vi har ju en app med pratbilder för barn som har svårt att prata, 

men det skulle underlätta om det fanns något liknande för föräldrarna”, menar hon. Tallen har, 

utöver Unikum och Google translate, en digital bildskärm med foton på barnens aktiviteter i 

hallen till för att föräldrarna ska kunna titta på när de hämtar eller lämnar barnen på förskolan.  
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5.5. Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har vi i vår analys identifierat fyra strategier som pedagogerna berättar att 

de använder i kommunikationen med nyanlända familjer. Dessa strategier är: Strategier som 

bygger på erfarenhet och kunskap, Strategier för att överbrygga språkliga och kulturella 

skillnader, Utökade strategier mellan pedagoger och nyanlända föräldrar och IKT som 

kommunikationsstrategier. Vi har uppfattat skillnader i pedagogernas uttalanden om deras 

verksamheters kapacitet att ta emot nyanlända familjer. Exempelvis ligger skillnader i IKT- 

användningen, erfarenheter av att ta emot nyanlända familjer samt personalens utbildning inom 

kulturella skillnader. Analysen visar hur de intervjuade pedagogerna problematiserar om 

kommunikationen med de nyanlända familjerna. Vår analys visar också att pedagogerna på 

förskolorna Hasselbusken och Palmen uppfattar att de styrs mer av känslor i relationen till 

föräldrarna. De uppger att det saknas utbildning inom kulturer, finns problem med hög 

personalomsättning och ett stort antal sjukskrivningar, vilket påverkar mottagandet av 

nyanlända familjer. Lisa och Tina anger bakomliggande förklaringar som möjliga orsaker till 

föräldrarnas handlingar. Tina förklarar att kunskaper bland annat då det gäller olika kulturer 

och språk, kan man inte få för mycket av.  

Den första kategorin behandlar strategier som bygger på erfarenhet och kunskap. Inom den 

kategorin har vi upptäckt skillnader i erfarenhet och kunskap hos pedagogerna samt hur 

mottagandet av de nyanlända familjerna fungerar. Lisa och Tina redogör för de resurser de har 

att tillgå samt vilka hinder som kan tänkas uppstå av att jobba på en mångkulturell förskola. 

Hanna och Helen samt Pia menar uttryckligen att de inte har någon handlingsplan eller kunskap 

om hur de ska ta emot nyanlända eller exempelvis vilka frågor som ska ställas till de nyanlända. 

I den andra kategorin, strategier för att överbrygga språkliga och kulturella skillnader 

uppmärksammar Pia, Hanna och Helen de olika skillnaderna de har erfarit i verksamheterna. 

De förklarar kulturkrockar genom att se på likheter eller skillnader i de nyanländas kultur, 

jämfört med den svenska kulturen. De har även själva inhämtat förståelse för andra kulturer 

genom eget intresse av att läsa skönlitteratur men har ingen direkt utbildning i den bemärkelsen. 

Den tredje kategorin, utökade strategier mellan pedagoger och nyanlända föräldrar gör 

gällande att flerspråkig personal upplevs av pedagogerna på Hasselbusken och Palmen vara en 

mycket bra tillgång till verksamheterna då de även kan svenska flytande, eftersom att det är 

viktigt att båda språken kan uttryckas och nyanseras i kommunikationen. Lisa och Tina hävdar 
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att ha flerspråkig personal där samtliga språk, det vill säga både svenska och andra språk talas 

flytande, möjliggör bättre förutsättningar för en nära samverkan mellan pedagoger och 

nyanlända föräldrar. Vår intervju med Helen och Hanna på Hasselbusken visar att det är viktigt 

att den flerspråkiga personalen har kännedom både om vad verksamheten står för samt har 

förståelse för familjernas kulturella bakgrund. Då tolkar används vid utvecklingssamtal till 

exempel, skapas det ett ”fyrkantigare” sätt att prata som inte ger utrymme till annat än en direkt 

översättning, menar Lisa. Detta ger i sin tur alldeles för stort utrymme för tolkningar utifrån 

kulturella skillnader. Samtliga pedagoger håller med om att trots att det råder språkförbistringar 

så förstår de varandra ganska bra ändå. Genom att använda kroppsspråk, gester, bilder, foton, 

lappar på enkel svenska bland annat kan vi redogöra för de strategier som pedagogerna 

använder i kommunikationen med de nyanlända familjerna. Då flerspråkig personal inte finns 

att tillgå, upplever verksamheterna att det fungerar väl med bilder och fotografier för att visa 

föräldrarna hur barnet har mått under dagen. Då pedagogerna vid ett enklare budskap, som 

exempelvis uppmaningar att komma in på avdelningen, uppger de att tecken, mimik och 

kroppsspråk fungerar bra. Barnet eller en nära anhörig till familjen används då inget annat 

medel finns att tillgå eller då mer brådskande enklare information måste ut.  

Samtliga förskolor har en stor del flerspråkig personal som får stå för största delen av kontakten 

med föräldrarna. De intervjuade pedagogerna på Hasselbusken och Palmen säger att den 

flerspråkiga personalen är en bra tillgång men menar samtidigt att det inte är oproblematiskt.  

Hanna säger i intervjun att hon brukar be om en svensktalande vikare vid behov och att de hellre 

tar in svensktalande personal på grund av att de prioriterar barnens språkutveckling först. Hanna 

understryker detta med att ”det är vi som står för det svenska språket”. Här finner vi alltså 

exempel på hur pedagogerna själva problematiserar deras verksamhets 

kommunikationsresurser mellan pedagoger och de nyanlända föräldrarna.  

Den fjärde kategorin som berör IKT som kommunikationsstrategi ser vi att IKT blir en viktig 

aktör i kommunikationen mellan pedagoger och de nyanlända föräldrarna. De förskolor som 

använder IKT gör det till stor del i till exempel samverkan och kommunikationssyften. De 

intervjuade pedagogerna på Hasselbusken och Palmen menar att IKT inte nyttjas i stor 

utsträckning då okunskap och brist på tid anses vara de faktorer som hindrar dem att använda 

tekniken fullt ut. Paralleller kan således göras mellan förskolornas användning av IKT samt 

pedagogernas upplevelse av att nå ut till de nyanlända föräldrarna. Det finns olika sätt att 

använda IKT men utifrån vårt fokus på IKT i kommunikationen med de nyanlända föräldrarna 
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ger pedagogerna samstämmiga tolkningar av begreppet. Vårt bruk av begreppet IKT stämmer 

också väl överens med personalens definition av termen. Det vill säga att begreppet inrymmer 

alla digitala hjälpmedel som finns på förskolorna, till exempel telefon, surfplattor eller dator. 

Här kan vi se att ett optimalt resursutnyttjande har att göra med pedagogernas erfarenhet av IKT 

som kommunikationsmedel.   
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6. Diskussion 

Syftet med vår studie var att söka kunskap om vilka strategier förskolepedagoger uppfattar att 

de använder för att kommunicera med föräldrar till nyanlända barn. Vi ville även belysa 

pedagogernas upplevelser av vad IKT öppnar för möjligheter i kommunikationen med föräldrar 

till nyanlända barn. I vårt resultat kan vi urskilja fyra strategier vilka är: Strategier som bygger 

på erfarenhet och kunskap, Strategier för att överbrygga språkliga och kulturella skillnader, 

Utökade strategier mellan pedagoger och nyanlända föräldrar och IKT som 

kommunikationsstrategier. 

Vårt resultat visar att de fem intervjuade pedagogernas i stort sett använder sig av någon eller 

några typer av strategier i kommunikationen med nyanlända föräldrar i sin verksamhet. Det 

som skiljer pedagogernas svar åt är vad deras rutiner och resurser begränsas av, vilka består av 

utbildning samt användningen av IKT. I vårt resultat ser vi att Lisa och Tina använder samtliga 

strategier och vi kan också dra jämförelsen att de upplever sig klara sig bra i samverkan. Utifrån 

upptäckterna av dessa skillnader skulle vi kunna kategorisera förskolorna till att arbeta proaktivt 

respektive reaktivt (jfr. Lundgren & Persson, 2003). Att som verksamhet vara eftersatta 

resursmässigt är utmärkande för en så kallad reaktiv verksamhetskultur. De proaktiva 

verksamheterna utgörs av resurser att tillgå och långa erfarenheter av att ta emot nyanlända 

familjer. Dessa begrepp finner vi därför som användbara för att förklara de olika arbetssätt 

utifrån resurs och kunskap på förskolorna. 

6.1. Strategier som bygger på erfarenhet och kunskap 

Hanna, Helen och Pia har, enligt vårt resultat, bristande resurser att ta emot nyanlända familjer 

och att skapa ett gynnande samverkansklimat. Anledningen till detta kan vara rådande 

resursbrister i form av lägre utbildningsnivå inom personalgruppen, hög personalomsättning 

samt ständiga nedskärningar och prioriteringar. Uttalanden av pedagogerna från dessa två 

förskolor är utmärkande för vad som kan kännetecknas för en reaktiv verksamhetskultur 

(Lundgren & Persson 2003). Avsaknaden av resurser och erfarenhet gör de reaktiva förskolorna 

mer känslostyrda i mottagandet av nyanlända. Agbenyega och Peers (2010) pekar i sin studie 

på ett antal konsekvenser dels av att bo i ett mångkulturellt socioekonomisk lågt område och 

dels att ha sina barn placerade på en lokal förskola. I vår intervju med pedagogerna framkom 

det att Hasselbusken och Palmen tar emot många nyanlända men saknar erfarenheter och rutiner 
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i mottagandet. I Agbenyega och Peers (2010) studie framkommer det en koherens mellan 

barnets välbefinnande och hur pass bra förskolorna kan uppfölja dokument som reglerar 

förskoleverksamheten. Pedagogerna på Hasselbusken säger sig vilja ha mer kunskaper i hur 

mottagandet ska gå till. I Rädda barnens (2012) checklista för mottagande av asylsökande barn 

står det att ”kommunerna … ska erbjuda personalen på förskolorna kompetensutveckling så att 

de kan stödja barnen genom bearbetande pedagogik” (ibid, s. 7). Utöver det ska förskolorna vid 

en inskolning ge föräldrarna möjlighet till att vara med i verksamheten och ställa frågor. En 

stödperson som kan familjens språk ska också delta i inskolningen som stöd för föräldrarna 

(Rädda Barnen, 2012; Tadesse, 2014). 

Helen och Hanna säger att tiden till pedagogiska sammankomster används till att försöka reda 

ut konflikter som uppstått mellan pedagoger och familjerna. Helen understryker detta med att 

”tiden är den största boven”. Det reaktiva mönstret framkommer bland annat då pedagogerna 

säger att personalomsättningen påverkar deras resurskapacitet att ta emot nyanlända samt att 

tid och ekonomi ständigt är en bristvara. Det krävs att både pedagoger enskilt och gemensamt 

i arbetslaget har erfarenheter och kunskaper i mottagandet av nyanlända. 

Pedagogerna Tina och Lisa ger i resultatet ett mer lugnare intryck i deras mottagande av 

nyanlända familjer. De har mer än sex års erfarenheter, ett välfungerande resursutnyttjande och 

inarbetat mottagande att ta emot nyanlända familjer. Till skillnad från Helen och Hannas 

uttalande om att tid är en brist, använder Tina och Lisa den till att planera och arbeta 

förebyggande, se över vilka resurser som behövs för att på bästa sätt ta emot nyanlända. Detta 

sätt att arbeta på anser vi liknas vid en proaktiv verksamhetskultur (Lundgren och Persson, 

2013).  

Samtliga intervjuade pedagoger i vår studie upplever att de nyanlända föräldrarna är reserverade 

och att de inte vill eller kan ta kontakt med förskolan på eget initiativ. Genom ett interkulturellt 

förhållningssätt, som speglas bland annat av en ömsesidig respekt och tolerans gentemot de 

nyanlända föräldrarna, skapas bättre förutsättningar för föräldrarna att samverka. Att inta ett 

professionellt förhållningssätt innebär även att pedagogerna får en förståelse för de nyanlända 

föräldrarnas kulturella betingelser (Lunneblad, 2006). Det är också vad Inga-Lill Jakobsson och 

Marianne Lundgren (2013) anser vara ett viktigt förhållningssätt, det vill säga att respekt, att 

bekräfta och lyssna på varandra är avgörande i det direkta mötet mellan människor. De belyser 

att ”den människosyn och det förhållningssätt vi utgår från, när vi möter andra människor, 

inverkar på vårt bemötande av varandra och därmed också på utfallet av mötet” (ibid s. 21-22). 
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Ponciano och Shabazian (2012) har lyft fram framgångsfaktorer som är av vikt för att 

förskollärare ska kunna anamma ett interkulturellt pedagogiskt arbetssätt. De har visat att det 

finns gynnande strategier pedagogerna kan implementera i verksamheten. För det första att 

införa ett reflekterande förhållningssätt inom personalgruppen som är fri från generaliseringar, 

men som även behandlar sina egna uppfattningar. För det andra, utifrån samlade erfarenheter, 

skapa ett systematiskt arbetssätt och handlingskraft i form av resurser (Ponciano & Shabazian, 

2012). 

6.2. Strategier för att överbrygga språkliga och kulturella skillnader  

Den vardagliga kommunikationsformen fungerar bra enligt samtliga pedagoger som samtidigt 

berättar att då något behöver diskuteras närmare så blir det genast svårare. Pedagogerna på 

Hasselbusken och Palmen medger att de förklarar för föräldrarna så gott det går och hoppas att 

de har förstått. Lisa och Tina instämmer i att försöka på bästa sätt att förklara för föräldrarna 

men ger därutöver mer bakomliggande orsaker till de problem som kan uppstå. De inger en 

förståelse för att föräldern kan ha verkat förstå vad de säger men sedan visar det sig att de inte 

förstått ett ord. Skillnaden mellan pedagogernas uttalanden är att Lisa och Tina ger en bild av 

att ha sympati för de nyanlända föräldrarna och kan se orsaker till föräldrars agerande i svåra 

situationer. Helen, Hanna och Pia ger, enligt vår tolkning, en tunnare förklaring till de 

nyanlända föräldrarnas agerande. Skillnaden kan grunda sig i de kunskaper som de innehar 

jämfört med Lisa och Tina.  

Samtliga pedagoger vill gärna ”få in” föräldrarna till verksamheterna för att visa upp vad barnen 

gör under dagarna och för att föräldrarna ska få en inblick i den svenska förskolans verksamhet. 

I intervjun framkommer det att pedagogernas uppfattning om föräldrarnas engagemang grundar 

sig i det som står i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010). Där framkommer att 

”föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka 

verksamheten i förskolan” (ibid, s. 13). Samtidigt skriver Bouakaz (2007) att föräldrar med 

annan bakgrund än svensk har skilda förväntningar av det svenska skolsystemet samt att 

föräldrar kan se pedagoger som experter som kan mer om deras barn än de själva. Föräldrarna 

är därför passiva och ser sin roll vara utanför förskolan (Bouakaz, 2007; Bunar, 2010; 

Lunneblad, 2006). Vidare menar Bouakaz (2007) att kunskap om hur skolan/förskolan fungerar 

som ett system, är en trygghet och som ökar självförtroende hos föräldrar att våga ta initiativ 
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till kommunikation. Pedagoger ska följaktligen vara tydliga i fråga om mål och innehåll för att 

nyanlända föräldrar ska ges möjligheter till inflytande (Skolverket, 2010, s. 13). 

Några av pedagogerna upplever att föräldrarna kan bli aggressiva om pedagogerna nämner att 

barnen till exempel har fel kläder på sig för årstiden. Men att föräldrarna är missnöjda med 

verksamheten kan också bero på den existentiella kris som de nyanlända befinner sig i 

(Agbenyega & Peers 2010; Bunar, 2010) Pedagogerna på förskolorna nämner att de kulturella 

skillnaderna samt språkförbistringar kan ligga till grund för missförstånd och konflikter i deras 

samverkan vilket även framkommer i J. Hurley et al. (2011) studie. De menar även att konflikter 

som uppstår mellan pedagoger och föräldrar hinner lösas innan en tolk hinner komma till 

platsen.  

Lisa och Tina uppvisar förståelse för de nyanlända föräldrarnas missnöje och menar i likhet 

med J. Hurley et al. (2011) att tecken, bilder och kroppsspråk underlättar kommunikationen. 

Dachyshyn och Kirovas (2011) studie lyfter fram förskolans viktiga arbete med nyanlända 

familjer till verksamheterna men ger även en chans för föräldrarna att bli integrerade i 

samhället. Hanna känner ett visst ansvar att stötta och ”peppa” föräldrar till att lära sig det 

svenska språket men också att gå utbildningar som gör att de lättare kommer in i samhället. 

Språk och kultur är beroende av varandra och anses ligga till grund för de nyanländas 

existentiella livsvillkor. Genom föräldrarnas medverkan i kulturutbytet på förskolan känner 

föräldrarna sig också hörda och respekterade av verksamheten (Dachyshyn & Kirova, 2011; 

Lunneblad, 2006). I studien finns det kopplingar som kan dras till att föräldrarna känner sig mer 

involverade i deras barns vardag om pedagogerna inte bara lyssnar på dem utan att deras idéer 

även välkomnas och används i verksamheten (Dachyshyn & Kirova, 2011).  

6.3. Utökade strategier mellan pedagoger och nyanlända föräldrar 

Utmärkande för samtliga pedagoger är att de alla upplever den personliga kontakten vara den 

bästa. Samverkan mellan pedagoger och nyanlända föräldrar ska ske främst för att gynna 

barnens välmående och utveckling (Skolverket, 2010). För att detta ska inträffa krävs att en 

välfungerande kommunikation mellan pedagoger och föräldrar äger rum.  

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera 

hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt 
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och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt 

samarbete med hemmen (Skolverket, 2010, s. 13). 

Pedagogerna Lisa och Tina uppger att de flerspråkiga pedagogerna är en resurs i arbetet med 

nyanlända familjer och framförallt i inskolningsperioden. Pedagogerna på Hasselbusken och 

Palmen däremot, hävdar att de flerspråkiga pedagogerna även behöver kunna behärska flytande 

svenska. Pedagogerna anser det viktigt att flerspråkiga pedagoger ska behärska svenska väl för 

att information ska kunna förmedlas vidare till de pedagoger som inte pratar familjens 

modersmål. Utöver att pedagogerna på Hasselbusken och Palmen ser att de flerspråkiga 

pedagogerna saknar grundläggande kunskaper i svenska, kan de dock ha förståelse för de 

nyanlända familjernas kultur och tala deras språk väl. Detta understryker även Tadesse (2014) 

med sin undersökning där det framkommer att de resurser som finns att tillgå i verksamheten 

är av stor vikt för att samverkan mellan pedagoger och föräldrar ska ske på ett fördelaktigt sätt.  

Pedagogerna i vår studie upplever att föräldrarna kan förstå vardagliga enkla 

informationsutbyten med de resurser förskolan har. Det är då förskolan informerar om något 

som exempelvis att ta med extra kläder till en utevistelse. Vid denna förmedling av information 

till föräldrarna krävs det inte lika mycket resurser som om en dialog skulle ha ägt rum. 

Kommunikationen sker bara från ett håll och vi tolkar det som att pedagogerna därför upplever 

att den vardagliga kontakten fungerar bäst, vilket även de betonar. Men även i de vardagliga 

situationerna behövs resurser för att kunna förmedla information till föräldrarna. Det som 

framkommer av vårt resultat är att barnen ibland ändå är en nödvändig tillgång som medlare 

mellan pedagoger och nyanlända föräldrar. Enligt flera forskare (Bouakaz, 2007; Bunar, 2015; 

Lunneblad, 2006) försvagar detta relationen och maktsystemet i familjen där barnen får 

maktövertaget över föräldrarna.  

6.4. IKT som kommunikationsstrategi 

IKT som en aktör, i nätverket förskolan (Ahn, 2007), ställer krav på förskolorna att pedagoger 

ska vara utbildade och ha goda erfarenheter i användningen, men också att samtliga ska 

behärska tekniken väl samt ha ett visst intresse av IKT. Kerckaert, Vanderlinde och van Braak 

(2015) skriver att pedagogers intresse och erfarenhet av IKT är av betydelse för att arbetet med 

IKT ska kunna fortgå. För att verksamheterna ska kunna utnyttja olika vägar till kommunikation 

med nyanlända föräldrar krävs det att samtliga pedagoger på förskolan är insatta i de arbetssätt 

som IKT kan användas på samt i vad IKT möjliggör.  
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Vår analys visar att det finns skillnader mellan förskolorna som framförallt blir tydliga i 

användandet av IKT, där Lisa och Tina uppger att de jobbar mer systematiskt med IKT i 

kommunikationen med föräldrarna än vad pedagogerna på de andra förskolorna säger att de 

gör. Det gör att IKT kan ses som en aktör i ett nätverket mellan pedagoger och föräldrar på 

förskolorna Tallen och Linden. Pedagogerna på Hasselbusken uttrycker att det råder brist på 

kunskap och erfarenheter i användning av IKT. Harrie (2014) påtalar att IKT användningen 

baseras på den utbildningsnivå som användaren har. Pia påtalar bristen på intresse snarare än 

brister på kunskaper i användningen av IKT vilket gör att aktören, surfplattan, ses som oviktig 

i arbetet. Detta är något som framkommer även i Masoumis (2015) artikel. Det flitiga 

användandet av IKT på framförallt Linden har gjort att pedagogerna känner sig självsäkra i 

arbetet vilket framkommer av pedagogens tydliga och självsäkra svar. Helen påstår i intervjun 

att om de på förskolan kommer igång med användningen av IKT så ”skulle vi kunna jobba mer 

professionellt”. Kanske ser hon potentialen att introducera ytterligare en aktör i nätverket. En 

lösning på Hasselbusken och Palmens resursbehov skulle kunna ligga i nyttjandet av IKT. 

Såsom Inglebys (2014) studie visar att pedagogers erfarenheter och kunskaper ska tas tillvara 

på, anser vi att Hasselbusken och Palmens pedagoger bör kunna dra nytta och inspireras av 

Lisas och Tinas arbete med IKT. Genom att pedagogerna får idéer av andra i hur användandet 

av IKT i förskolorna kan se ut, engageras pedagogerna mer. Detta är inte helt oproblematiskt 

då förskolor i olika områden sällan eller aldrig har någon kontakt likt den kontakten som sker i 

nätverk inom samma område. Det är då upp till kommunerna samt förskolecheferna att skapa 

nätverk för att göra det möjligt för att pedagoger ska kunna ta del av varandras erfarenheter. 

Detta blir ännu mer viktigt i arbetet med nyanlända som saknar grundläggande språkkunskaper, 

då det framkommer att de intervjuade pedagogerna i vår studie, är måna om kommunikationen 

med nyanlända föräldrar.  

I Masoumis (2015) artikel om pedagogers användningsområden av IKT framkommer det att 

pedagoger använder surfplattor bland annat i kommunikationen med föräldrar samt för att 

dokumentera och göra upp individuella planer för barnen. Detta påminner om den webbaserade 

lärplattformen (Unikum) som används av pedagoger för att dokumentera barns aktiviteter. Det 

är lättare då det gäller för verksamheterna att få ut information till föräldrarna Om det hänt 

något och det måste ske en dialog har aktören IKT, en mindre roll. Unikum medför att 

kommunikationen mellan pedagoger och nyanlända familjer sker ensidigt från pedagogernas 

sida.  
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Det framkommer från vår studie då pedagoger uppger att nyanlända föräldrar har väldigt lite 

att säga till om i verksamheten. Detta kan bero på att fokus ligger på att förskolan, genom 

Unikum, ska nå ut med information och mål från läroplanen till föräldrar. Föräldrarnas 

okunnighet om IKT kan även den vara ett problem för att Hasselbusken och Palmen inte 

kommer igång med Unikum. Lisas uttalande om att låta föräldrar använda sig av förskolans 

datorer är ett sätt att ge föräldrar en möjlighet till att prova något nytt som senare kan komma 

att bli en resurs i arbetet med barnen. Även föräldrarnas kunskap om IKT utvecklas då de får 

använda förskolans datorer med en pedagog som hjälper till vid behov. Utöver att föräldrarna 

får prova på att använda den webbaserade lärplattformen försäkrar pedagogerna att föräldrarna 

verkligen är inne och uppdateras med information.  

6.5. Metoddiskussion  

I vår studie har vi avstått från att referera till dokument som kan avslöja namn på kommunen 

och förskolorna som studien ägt rum i. Vi var till en början intresserade av att göra en mini-

etnografisk studie vilket skulle möjliggöra studier av vårt fokusområde; kommunikationen 

mellan pedagoger och föräldrar (Bryman, 2011). Men vi gjorde bedömningen att det skulle bli 

svårt för oss att informera de nyanlända föräldrarna om studiens syfte, vilka etiska aspekter som 

gäller samt om samtycke av deltagande. Vi hade även i åtanke att kostnaderna för tolk skulle 

bli för höga om vi valde att intervjua föräldrarna som inte kan någon svenska. Valet av att göra 

en kvalitativ intervjustudie på fyra olika verksamheter möjliggjorde att vi fick en hyfsad bredd 

av fem pedagogernas strategier i kommunikationen med nyanlända föräldrar.  

Intervjuguiden har hjälpt oss att hålla fokus genom intervjun, där vi under varje tema haft mer 

koncentrerade frågor. Användningen av intervjuguiden försvårades dock något av att då vi inte 

fått det typ av svar vi tänkt oss på en fråga, blev vi osäkra på hur vi skulle förhålla oss till svaret. 

Skulle vi ha omformulerat frågan, varit mer specifika eller mer pålästa om ämnet och så vidare. 

Efter att vi gjort första intervjun blev vi så småningom bättre på att kunna avgöra om 

respondenten gett oss ett konkret och fullständigt svar på vad vi eftersökt för information. Vi 

blev med tiden också lite tryggare i frågorna så att vi inte behövde ställa alla i följdordning, 

utan att intervjun kunde bli mer följsam som ett vanligt samtal. Vid någon fråga upplevde vi att 

en respondent missförstod en fråga, så till nästa intervju försäkrade vi oss om att vi fick ett 

relevant svar till frågan för vår studie.  
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6.5.1. Trovädighet och generaliserbarhet 

I vår studie är det utvecklingsledarna och en pedagog som fått vara de som representerar 

verksamheterna. Vi menar att det inte är orimligt att anta att pedagogernas utsagor i stora drag 

speglar hela förskoleverksamheten men vi har inte stöd i vår data att dra slutsatser om hela 

förskolans verksamhet. Detta eftersom vi bara har intervjuat en pedagog och i ett fall två 

pedagoger i de studerade förskolorna. Vi har därför valt att i resultatet avleda fokus från att 

gälla hela verksamheten eftersom det kan skapa en orättvis bild av förskolan. Eftersom vi bara 

har intervjuat utvecklingsledarna och inte övrig personal kan vi inte dra slutsatser om 

verksamheten i helhet då personalen kan ha skilda erfarenheter och utbildningsnivå. Vi är 

medvetna om att då hela eller en stor del av personalen på en verksamhet hade intervjuats, hade 

vi kanske kunnat antyda att verksamheten var si eller så. Vi upplevde dock att 

utvecklingsledarna varit mer insatta i hur verksamheten fungerar och valde just att intervjua 

dessa då det var dem vi först kontaktade via telefon. Det var för övrigt utvecklingsledarna som 

vid telefonintervjun hade en övergripande bild av verksamheten och var insatta i arbetssättet på 

förskolan. 

Studiens trovärdighet med avseende på intervjuerna grundar sig i att vi upplever att studiens 

ämne var något som engagerade respondenterna och att vi därigenom bedömer det som rimligt 

att de ger ärliga svar. Samtliga respondenter, utom en, är utvecklingsledare vilket gör att de har 

en god översikt av hur pedagogerna på avdelningarna jobbar och vad de använder för 

pedagogiska hjälpmedel och så vidare. Samtliga respondenter delade med sig av konkreta 

exempel som vi inte kan skriva om i detta arbete, eftersom det då skulle bli lättare att avslöja 

deras identiteter. Dock fanns det en pedagog som vi upplevde gav en något mer idealiserad bild 

av verksamheten vilket gjorde oss lite reserverade i vår analys.  

Generaliserbarheten i vår studie ligger i att vi redogjort steg för steg hur vi gått tillväga genom 

bland annat urval, metod och analysprocessen. Vi nämner ovan att vi avstått från att genomföra 

studien på nyöppnade samt fristående förskolor, eftersom dessa skiljer sig åt från de kommunala 

förskolorna. Det handlar främst om samverkansformer med föräldrar och avsaknaden av ett 

etablerat pedagogisk arbetssätt som gjorde att vi inte kunde genomföra en generaliserbar studie. 
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7. Slutsatser 

De pedagoger som jobbar på en verksamhet som tar emot nyanlända familjer säger sig ha olika 

förutsättningar att lyckas i sitt yrke. Vi kan i vår studie se vikten av att ha pedagoger med en 

uppdaterad utbildning inom tre teman, vilka är kultur- och språkskillnader, mottagning av 

nyanlända samt IKT På förskolor. Dessa uttrycks närmare genom olika strategier vi funnit i vårt 

resultat: Strategier som bygger på erfarenhet och kunskap, Strategier för att överbrygga 

språkliga och kulturella skillnader, Utökade strategier mellan pedagoger och nyanlända 

föräldrar och IKT som kommunikationsstrategier. Pedagoger som använder samtliga strategier 

är de som upplever sig lyckas i mottagandet och samverkan med de nyanlända familjerna. De 

förskoleverksamheterna i vår studie som redogjorde för deras brister i mottagandet och i 

kommunikationen av nyanlända familjer lider av resursbrister. Pedagogerna hävdar att intresse 

finns för att få kunskaper om olika kulturer och vi tolkar det som att de ser relevansen i att ha 

en interkulturell förståelse för de familjer de jobbar med. Enligt den tidigare forskningen i denna 

studie anser forskarna att då en verksamhet jobbar inom en mångkulturell verksamhet ställs 

också kravet på arbetslaget att förhålla sig reflekterande och analyserande. Detta för att inta 

interkulturella förhållningssätt som tillkännages bland annat av acceptans och förståelse.  

Digitala redskap florerar i vår vardag och är idag en självklar del av våra liv, därför kan vi, 

genom denna studie, se att det finns en stor potential i användningen av IKT på förskolor. Vi 

betonar därför hur IKT kan underlätta i kommunikationen mellan nyanlända föräldrar och 

pedagoger ute i verksamheterna. I form av olika kommunikationssätt har vi undersökt vad 

tekniken gör i kommunikationen genom aktörerna (pedagogerna, föräldrarna och IKT). De 

förskolor som använder IKT är också de som har mindre konflikter med föräldrarna samt en 

bättre utgångspunkt för samverkan. För att en förskola ska kunna ta emot nyanlända familjer 

förutsätter det det finns tillräckligt med resurser i form av kunskap, erfarenhet och medel. Det 

som har gett bäst resultat för förskoleverksamheterna i vår studie är en kombination i 

användning av bilder, tecken, översättning av enstaka ord via Google translate, flerspråkig 

personal, lappar på enkel svenska och webbaserade lärplattformer som Unikum. Detta 

kombinerat med att nyanlända föräldrar har deras barn på förskolor samt får svenska 

språkkunskaper genom SFI kurser, skapas förutsättningar för föräldrarnas integration i 

samhället.  
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7.1. Rekommendationer och vidare forskning 

Innan vi sätter punkt kommer vi med förslag på hur förskolor som tar emot en stor andel 

nyanlända familjer kan arbeta för att gynna barnen fortsättningsvis. Flyktingvågen har satt stora 

spår i det svenska samhället och det krävs stora resurser till att kunna ta emot nyanlända och 

assimilera dem in i samhället. Vi anser, i enlighet med vad vår studie visar, att kommuner samt 

lärarutbildningar bör satsa mer på utbildning av pedagoger om interkulturella förhållningssätt 

samt inom IKT. Eftersom ämnet IKT är relativt nytt och ständigt förnyas finns lite forskning 

kring ämnet. Därför måste många prova sig fram och ta stöd av utvecklare för applikationer. 

Nedan följer våra rekommendationer på hur förskolor kan arbeta för att skapa en så gynnsam 

verksamhet som möjligt för att nyanlända familjer ska känna sig välkomna och inkluderade i 

verksamheten. 

Det första är att tolkar, som kan vara svåra och dyra att boka in, istället kan tolka via Skype då 

de blir med lättillgängliga. Applikationer med många bilder med enstaka enkla ord, anpassade 

för nyanlända, kan komplettera den dagliga kommunikationen men även ett program som kan 

översätta hela dokument, som exempelvis läroplanen för förskolan samt trygghets- och 

arbetsplaner. Till detta skulle kommuner behöva sammarbeta med applikationsutvecklare för 

att anpassa applikationer som är anpassade för nyanlända. Vidare skulle även en utveckling av 

webbverktyget Unikum kunna göras mer lättanpassad för nyanlända föräldrar.  

Eftersom läroplanen för förskolan understryker vikten av ett nära samarbete med föräldrarna 

kan förskolan bli en betydelsefull  integrationsplats. Genom att förskolorna ska upprätta en 

samverkansform med alla föräldrar skapas ett behov av goda kommunikationsresurser med de 

nyanlända föräldrarna.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Första samtal med förskolorna: 

  
Hej! Jag heter ..... och läser förskollärarutbildningen vid Örebro Universitet! 
 
Jag och en kurskamrat ska börja skriva C-uppsats som kommer att handla om kommunikationen 
mellan pedagoger och nyanlända familjer i förskolan. 
 
Har ni en stund att prata med mig? 
 
Vi ringer runt till förskolor nu för att vi behöver få en översikt över eventuella problem i 
kommunikationen mellan pedagoger och nyanlända familjer. 
 
Det första vi vill få reda på är ungefär hur många nyanlända barn ni har på förskolan I nuläget? 
 
Och hur länge har de varit hos er?  
 
Hur ser kommunikationen med föräldrarna ut i dagsläget? 
  
Har ni några hjälpmedel i kommunikationen? T.ex tolk eller Ipads… 
 
Om det skulle bli aktuellt: Skulle vi kunna kontakta er för en vidare intervju lite längre fram? 

 
  



 
 

Bilaga 2. Intervjuguide 
Bakgrund 

1. Vilken typ av pedagogisk utbildning har personalen här på förskolan?  

2. Är personalen utbildad inom IKT? (Ipad, dator) 

3. Jobbar ni inom någon specifik pedagogisk inriktning?  

4. Hur lång erfarenhet har du av att jobba som pedagog? 

5. Hur länge har du jobbat på den här förskolan? 

6. Hur många barn har ni på varje avdelning och hur många av dessa är nyanlända? 

7. Hur länge har du jobbat med nyanlända barn/familjer? 

8. Har ni någon handlingsplan gällande mottagandet av nyanlända familjer här på förskolan? 

 

Samverkan med föräldrarna om barnens situation 

9. Kan du beskriva din bild av hur de nyanlända familjerna upplever mötet med er förskola? 

10. Hur ofta tar ni kontakt med föräldrarna? 

11. Hur gör ni för att informera föräldrarna om aktiviteter? 

12. Hur ofta tar föräldrarna kontakt med er på eget initiativ? 

13. Vilka typer av organiserade samtal har ni med föräldrarna? (Utvecklingssamtal, 

föräldramöten?) och hur går samtalen till? 

14. Vilka möjligheter till inflytande har föräldrarna i barnens vardag? 

 

Pedagogernas kommunikation om barnen med nyanlända föräldrar 

15. Hur tycker du att kommunikationen och samarbetet fungerar mellan er och föräldrarna?  

16. Kan du ge ett exempel på hur den vardagliga kommunikationen med föräldrar kan se ut? 

17. I vilka situationer fungerar kommunikationen med föräldrarna bra respektive mindre bra? 

18. Vad tror du att det beror på? 

19. Har du förslag på förbättringar som kan underlätta kommunikationen? 

20. Vad anser ni begränsar er i arbetet med nyanlända? 

 
IKT (information- och kommunikationsteknik) 

21. Använder ni er av IKT i kommunikationen med de nyanlända föräldrarna? (Ipad, dator?) 

22. Hur använder ni i så fall IKT? (Appar, bilder, översättningsprogram, Unikum, annat?) 

23. I vilka situationer använder ni IKT i kommunikationen med föräldrarna?  

24. I vilka situationer går det inte att använda IKT? 

25. Hur skulle kommunikationen med nyanlända föräldrar kunna förbättras genom användning av 

IKT? 

26. Vad ni är i behov av för fortbildning?  



 
 

Bilaga 3. Informationsbrev till Förskollärare 

 
Örebro Universitet  
Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap 
 
Hej! 
Vi är två studenter som läser termin 6 på Förskollärarprogrammet vid Örebro Universitet och 
ska under våren skriva vår C-uppsats som kommer att handla om kommunikation mellan 
pedagoger och nyanlända familjer i förskolan. 
 
Studiens syfte är att undersöka hinder och framgångsfaktorer i kommunikationen mellan 
pedagoger och föräldrar till nyanlända barn. Speciellt vill vi fokusera hur kommunikationen 
mellan pedagoger och nyanlända familjer på förskolan kan underlättas med hjälp av IKT 
(informations- och kommunikationsteknik). 
 
Er förskola är en av de förskolor i X kommun som tar emot nyanlända familjer och vi undrar 
om ni kan tänka er att delta i vår studie. Vi planerar att genomföra studien under vecka 15 och 
vill då intervjua dig som förskollärare.  
 
Ert deltagande kommer att behandlas med konfidentialitet, det vill säga att data kommer att 
behandlas på ett sätt som gör att varken förskolan eller den person som intervjuas kommer att 
kunna identifieras. Varken resultatet av undersökningen eller svaren kommer att kunna kopplas 
till den person som intervjuas. All data som samlas in förvaras på ett säkert sätt och då denna 
uppsats är klar kommer vi att förstöra allt insamlat material i form av anteckningar, inspelningar 
etc. Detta för att garantera att ingen obehörig kan ta del av personliga uppgifter eller åsikter.  
 
Ni tillfrågas härmed om Ni vill delta i denna studie. Medverkan i studien är helt frivillig och Ni 
kan när som helst avbryta Ert deltagande. Läs igenom denna information i lugn och ro och 
skulle det dyka upp några frågor så kontakta gärna oss. Kontaktuppgifterna finner Ni nedan.  
 
Med vänliga hälsningar, 
Lena Haglund och Sanaa Simmo 
 
Lena Haglund 
E-post: xxx Tel: xxx  
Sanaa Simmo 
E-post: xxx Tel: xxx  
Handledare:  
E-post: xxx Tel: xxx 
 


