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___________________________________________________________________________ 

Syftet med studien är att få ökad kunskap om hur förskollärare arbetar kring samverkan 

med nyanlända vårdnadshavare i svensk förskola. Studiens frågeställningar berör 

arbetssätt för att skapa goda relationer med nyanlända vårdnadshavare och utmaningar som 

förskollärare möter kring samverkan med nyanlända vårdnadshavare. Studiens teoretiska 

utgångspunkt berör det sociokulturella perspektivet där sociala samspel är en bidragande 

faktor för att lärande och utveckling ska ske. En kvalitativ forskningsmetod användes där 

insamling av empiri utgick ifrån tre fokusgrupper.  

Studiens resultat visar att i arbetet med att skapa goda relationer med nyanlända 

vårdnadshavare är det av vikt att vara en närvarande, engagerad och tydlig förskollärare, 

då det i vissa fall kan vara deras första möte med svensk kultur. Vidare framgår det att 

förskollärare använder sig av olika medierande redskap exempelvis internetbaserade 

hjälpmedel till översättning. Föräldraaktivintroduktion och förlängd inskolning beskrivs 

som arbetssätt för att möjliggöra nyanlända vårdnadshavares inflytande och delaktighet 

och därmed insyn i verksamheten. Språk- och kultur barriärer samt otillräcklig 

bakgrundinformation om nyanlända vårdnadshavare är två utmaningar som framkommer 

i resultatet av studien. 
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1. Inledning  

Skolverket (2016) framhäver att förskolan ska vara ett stöd för vårdnadshavare i barns 

fostran, utveckling och växande. Därför är det viktigt att alla vårdnadshavare känner 

förtroende att lämna sina barn på förskolan. För att uppnå detta ska förskolan verka för en 

nära och förtroendefull samverkan med vårdnadshavare så att barns utveckling gynnas 

(Skolverket, 2016).  Samverkan definieras som ett gemensamt agerande mot ett specifikt 

syfte (Nationalencyklopedin, 2018). Med samverkan i denna studie menar vi förskollärares 

och nyanlända vårdnadshavares agerande och initiativtagande mot att skapa goda 

relationer. 

Av egna erfarenheter har vårdnadshavares förtroende för förskolans verksamhet tydligt 

visat sig vara viktigt. Det har upplevts att när vårdnadshavaren inte kände förtroende för 

verksamheten fördes känslorna över till dennes barn. Detta ledde sedan till att barnet 

upplevdes otryggt på förskolan. Andra erfarenheter vi har är att det kan uppstå svårigheter 

i samverkan mellan förskollärare och nyanlända vårdnadshavare. Vår upplevelse är att 

samverkan försvåras när förskollärare och nyanlända vårdnadshavare inte talar samma 

språk.  

Migrationsverkets definition av en nyanländ person: 

En nyanländ person är någon som är mottagen i en kommun och har beviljats 

uppehållstillstånd för bosättning på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl. 

Även anhöriga till dessa personer anses vara nyanlända. En person är nyanländ 

under tiden som han eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill 

säga två till tre år (Migrationsverket, 2016, Vanliga begrepp, stycke 13).  

Ovanstående citat förklarar definitionen av en nyanländ person och i denna studien menar 

vi barn och vårdnadshavare som har kommit till Sverige för två eller tre år sedan och därför 

är den svenska kulturen och det svenska språket nytt för dem. Huruvida begreppet 

vårdnadshavare och föräldrar ska användas i förskolan anser vi är omdiskuterat. I detta 

arbete har vi valt att använda oss av Engdahl och Ärleman- Hagsér (2015) definition av 

vårdnadshavare. En "...person/er som har det juridiska ansvaret för ett barn...” (Engdahl & 

Ärleman- Hagsér, 2015, s.32). Detta eftersom alla barn inte har föräldrar.  Litteratur och 

tidigare forskning som hänvisas till i denna studie tar upp olika yrkeskategorier, 

exempelvis pedagog, lärare och förskollärare. Eftersom denna studie utgår ifrån 

förskollärares perspektiv har vi valt att använda oss av begreppet förskollärare som ett 

samlingsnamn för de olika yrkeskategorier.  
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I samverkan med nyanlända vårdnadshavare är det förskollärares ansvar att se till att den 

fungerar bra (Bouakaz, 2007). Det är viktigt att förskollärare synliggör vad de är i behov 

av för att underlätta samverkan, exempelvis diskutera tider eller behov av extrakläder 

(a.a.). I samverkan med nyanlända barn är relation med deras familj extra viktig 

(Wångersjö, 2017). Vårdnadshavare som känner till förskolans roll och arbetssätt har stora 

möjligheter att påverka verksamheten och vara delaktig genom att exempelvis berätta 

något om sitt barn eller ställa några frågor. Nyanlända vårdnadshavare har inte samma 

möjligheter eftersom de inte är lika förtrogna med den svenska förskolan. Det är därför 

viktigt att förskolan anpassar sitt arbetssätt för att nå alla vårdnadshavare (a.a.). På grund 

av osäkerheten bland förskollärare framkommer det två olika arbetssätt vid mottagandet 

av nyanlända familjer i förskolan (Lunneblad, 2017). De möts av förskollärare som 

antingen försöker anpassa och strukturera verksamheten utifrån familjens behov eller 

förskollärare vars fokus är att nyanlända familjer bör anpassa sig till verksamheten och 

samhället i Sverige (a.a.).  

Bouakaz (2007) och Lunneblad (2017) hävdar att förskollärare i förskolan har en central 

roll i samverkan med nyanlända vårdnadshavare. Därför vill vi genom vår studie bidra med 

mer kunskap kring förskollärarnas olika arbetssätt och vilka möjligheter det finns i 

samverkan med nyanlända vårdnadshavare. 
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2. Bakgrund 

I det här avsnittet presenteras följande, samverkan med vårdnadshavare ur ett historiskt 

perspektiv, samt tidigare forskning inom området och teoretiskt perspektiv. 

2.1. Samverkan med vårdnadshavare ur ett historiskt 

perspektiv 

Redan under 1800-talets Fröbelpedagogik hade förskolan en stödjande roll för 

vårdnadshavare (Engdahl & Ärlemalm- Hagsér, 2015). Samverkan med vårdnadshavare 

ansågs avgörande för att förskolan skulle kunna skapa en bättre barndom och framtid för 

barnen. Förskolan hade en rådgivande och samtidigt en uppfostrande karaktär som riktades 

både mot barn och vårdnadshavare. Däremot har förskolans utveckling i Sverige under 

tidiga 1990-talet ambition att forma och fostra vårdnadshavare minskat (Tallberg Broman, 

2013). Förskolans utveckling under senare del av 1900-talet ändrades från förskolans 

ambition att fostra vårdnadshavare till att förskolan fått ta allt större ansvar kring barnets 

fostran, omsorg och utbildning (a.a.). Vårdnadshavare ansågs inte ha tillräcklig kompetens 

för att forma barnen till det svenska samhället (Persson & Tallberg Broman, 2002). Detta 

ledde till att allt fler uppgifter tilldelades förskolan så som att forma framtida medborgare 

där social fostran och värdegrund var i fokus. 

Vid början av 2000-talet påpekades återigen vikten av en inkluderande och nära samverkan 

med vårdnadshavare vilket även syntes i skollagen och förskolans läroplan (Tallberg 

Broman, 2013). "Personalen ska föra fortlöpande samtal med barnets vårdnadshavare om 

barnets utveckling. Minst en gång varje år ska personalen och barnets vårdnadshavare 

därutöver genomföra ett samtal om barnets utveckling och lärande (utvecklingssamtal)" 

(SFS 2010:800, 8 kap, 11 §). En nära och förtroendefull relation med vårdnadshavare är 

nödvändig för att barnen ska ges möjlighet till att utvecklas rikt och mångsidigt 

(Skolverket, 2016). Vårdnadshavare anses som nödvändiga partners för att barn ska kunna 

uppnå målsättningar kring lärande, utveckling, välbefinnande och hälsa (Tallberg Broman, 

2013.). Vårdnadshavare ska också ges möjlighet till att ha inflytande i förskolan vilket kan 

ske genom att förskolan informerar om mål och innehåll som verksamheten har. Vikten av 

samverkan belyses även i barnkonventionen där det framhävs att barns bästa alltid ska 

komma i första rum och att staten ska hjälpa vårdnadshavare kring barns uppfostran och 

utveckling (Unicef, u.å.).  
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Formerna för att erbjuda vårdnadshavare möjlighet till inflytande och delaktighet har 

förändrats under 2000-talets utveckling (Tallberg Broman, 2013). Genom samhällets 

demokratisering, utveckling av IT samt sociala medier har möjligheter till kommunikation 

mellan förskolan och vårdnadshavare förbättrats. Websidor, mail och sociala forum 

kompletterar de vanliga former för kontakt som till exempel lämning och hämtningar, 

utvecklingssamtal och föräldramöte (a.a.). Samtidigt har oroligheter i världen och 2000-

talets flyktingsituation påverkat samhället i Sverige vilket i sin tur även påverkade 

förskolan (Wångersjö, 2017). När barn placeras på förskolor ställs samverkan med 

nyanlända vårdnadshavare inför utmaningar eftersom förskolan förväntas kunna erbjuda 

omsorg och utbildning till nyanlända familjer på samma villkor som familjer som är 

integrerade i det svenska samhället (a.a.). 

2.2. Möte med nyanlända vårdnadshavare  

Förskolan anses ha en viktig roll i nyanlända familjers liv eftersom den ger barn möjlighet 

till en trygg tillvaro (Bozarslan, 2001; Lunneblad, 2017). Samverkan mellan nyanlända 

vårdnadshavare och förskollärare är viktigt eftersom det lägger grunden för förskollärares 

relation till barnet (Lunneblad, 2017). Det krävs kompetens och rätt förutsättningar för att 

kunna bemöta och erbjuda nyanlända vårdnadshavare stöd (Lunneblad, 2017). På samma 

sätt beskriver Wångersjö (2017) att genom att förskollärare stöttar familjen i att lära känna 

det nya landet stöttar de även barnet. Wångersjö redogör för en modell vars syfte är att 

bemöta nyanlända familjer på ett bra och likvärdigt sätt. Modellen utformades som en 

broschyr som innehåller riktlinjer för förskollärare i förskolan kring bland annat 

interkulturellt förhållningssätt och familjesamverkan. Interkulturellt förhållningssätt 

beskrivs som grunden till en bra relation med nyanlända vårdnadshavare eftersom det 

klargör att deras hemkultur har lika självklar plats i förskolans verksamhet som den 

svenska kulturen har. Vid familjesamverkan med nyanlända vårdnadshavare är det av 

betydelse att tänka på att det kan finnas behov av en förlängd inskolning eftersom det kan 

finnas nyanlända vårdnadshavare som aldrig varit i kontakt med någon förskoleverksamhet 

tidigare (Wångersjö, 2017). Likaledes finns det vårdnadshavare som möter förskolan för 

första gången och som kan behöva tid på sig för att förvissa sig om att förskolan är bra 

(Bozarslan, 2001).  

Enligt en intervjustudie med nyanlända vårdnadshavare framkom det att det viktigaste för 

att de ska känna förtroende för förskollärare och förskolan är att bli bemött på ett personligt 
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sätt vid lämning och hämtning (Bozarslan, 2001). Detta styrker även Björk- Willén (2013) 

och påpekar vidare att överlämningsprocessen är viktig för att nyanlända vårdnadshavare 

och barn ska känna sig trygga. Det är av vikt att förskollärare tar sitt uppdrag på allvar när 

det gäller samverkan med nyanlända vårdnadshavare (Alfakir, 2010). Anledningen till 

detta är att det råder bristande förståelse mellan förskollärare och nyanlända 

vårdnadshavare vilket resulterar i att barnens utveckling hindras. Den positiva 

förändringen sker genom att nyanlända vårdnadshavare vid första föräldramötet 

informeras om ansvarsfördelning det vill säga vilka roller förskollärare och nyanlända 

vårdnadshavare har. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att det finns sociala 

koder och fördomar som kan komplicera och begränsa samverkan (a.a.).  

2.3. Språk- och kulturbarriärer inom samverkan  

Utifrån nyanlända vårdnadshavares tidigare erfarenheter kan förskolan vara deras första 

möte med svensk kultur där de möts av språk-och kultur barriärer (Wångersjö, 2017; De 

Graaff & Van Keulen, 2008). Det framkommer att när språkbarriären suddas ut blir den 

kulturella barriären kvar eftersom det tar längre tid att anpassa sig till en ny kultur (De 

Graaff & Van Keulen, 2008).  

Björk- Willén (2013) anser att språk och kommunikation är den största didaktiska 

utmaningen inom förskolan när det gäller bemötande av alla vårdnadshavare och barn på 

ett likvärdigt sätt. Anledning till det är att samtal mellan förskollärare och nyanlända 

vårdnadshavare påverkas av parternas språkliga förutsättningar vilket i sin tur påverkar 

samverkan. Samtidigt uppger nyanlända vårdnadshavare att det finns möjligheter till 

samverkan även om språkbarriären finns (De Graaff & Van Keulen, 2008). Huvudsaken 

är att förskollärare anstränger sig för att förstå och visar intresse samt har tålamod och 

möter nyanlända vårdnadshavare där de är (Bunar, 2015).  

I samverkan med nyanlända vårdnadshavare stöter förskollärare på svårigheter att förklara 

tanken bakom det som sker på förskolan och varför saker görs, exempelvis vad leken utgör 

för syfte (Bozarslan, 2001). Dessutom kan det utifrån ett professionsperspektiv leda till att 

förskollärare inte kan utgöra sitt uppdrag (Björk- Willén, 2013). Vidare framkommer det 

att språkliga barriärer kan skapa missförstånd vilket i sin tur kan leda till frustration och 

otrygghet för förskollärare och nyanlända vårdnadshavare, exempelvis situationer som rör 

tid (Björk- Willén, 2013; Lunneblad, 2017).  Ansvariga för att missförstånd sker anser 

förskollärare är deras eftersom de kan vara otydliga i sina formuleringar. Förskollärare 
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menar att de istället behöver ha mer självinsikt och vara medvetna om hur de formulerar 

och uttrycker sig (Lunneblad, 2017). Språkbarriär visas även som en säkerhetsrisk för 

barnet eftersom det kan uppstå situationer där viktig information som rör barnet missförstås 

eller inte framkommer på ett förståeligt sätt (Björk- Willén, 2013). 

När det kommer till kulturella barriärer har det visat sig att bristande kunskap om varandras 

kulturer leder till att föreställningar och fördomar uppstår mellan nyanlända 

vårdnadshavare och förskollärare (Enö, 2014). På liknande sätt menar Lunneblad (2017) 

att utmaningen inom förskolan är att möta nyanlända vårdnadshavare utan att ha 

förutfattade meningar. Förskollärares kompetens kring bemötandet av nyanlända 

vårdnadshavare beskrivs som ojämnt fördelat vilket medför att arbetssätt ser olika ut 

(Wångersjö, 2017). Då nyanlända vårdnadshavare inte har någon tidigare erfarenhet av 

förskola har de därför svårt att förstå förskolans syfte. Därför är det viktigt att förskollärare 

känner till nyanlända vårdnadshavares förväntningar för att kunna stödja dem på bästa sätt 

(a.a.). Förväntningar som kan framkomma är exempelvis att nyanlända vårdnadshavare 

förväntar sig förskollärarnas hjälp med pappersarbete och dylikt (De Graaff och Van 

Keulen, 2008). En annan förväntning som kan finnas är att nyanlända vårdnadshavare kan 

lämna sina barn på förskolan när de som vårdnadshavare upplever att barnet trivs 

(Bozarslan, 2001). 

Lunneblad (2017) beskriver en kulturell barriär där förskollärare anser att nyanlända 

vårdnadshavare ska anpassa sig efter förskolans verksamhet. Vad detta kan leda till 

beskrivs i följande exempel, ett barn uteblir från en planerad aktivitet eftersom den 

nyanlända vårdnadshavaren inte följt förskollärarnas instruktioner om vikten av att komma 

i tid för att delta. Förskollärarna menar att det är ett bra tillfälle för nyanlända 

vårdnadshavare att lära sig att det kan uppstå konsekvenser när instruktioner inte följs. 

Anledningen till det menar de är att nyanlända vårdnadshavare ska lära sig vikten av att 

följa instruktioner och anpassa sig efter den svenska kulturen (Lunneblad, 2017).  

Samtidigt framkommer det att respektlöshet för kulturella olikheter uppstår i samverkan 

mellan nyanlända vårdnadshavare och förskollärare som kan resultera i att nyanlända 

vårdnadshavare känner sig nedvärderade och otillräckliga som kompetenta 

vårdnadshavare och medborgare (Bunar, 2015). Detta kan i sin tur leda till att nyanlända 

vårdnadshavares förväntningar och drömmar blir krossade (a.a.).  
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2.4. Nyanlända vårdnadshavares inflytande och delaktighet 

De Graaff och Van Keulen (2008) beskriver att nyanlända vårdnadshavare använder sig 

mer av förskolans tjänster och vill vara mer delaktiga. Detta kräver kompetens hos 

förskollärare för att kunna möta och tillgodose nyanlända vårdnadshavares behov (a.a.). 

Swick et al. (1997) lyfter fram att positivt klimat mellan nyanlända vårdnadshavare och 

förskollärare uppnås av engagerade förskollärare som resulterar i att nyanlända 

vårdnadshavare får mer möjlighet till inflytande och delaktighet. Ett exempel där möjlighet 

till inflytande ges är när förskollärare anpassar frukostrutiner efter nyanlända 

vårdnadshavare behov (Lunneblad, 2017). Eftersom det finns nyanlända vårdnadshavare 

som lämnar både innan och efter klockan åtta har förskollärarna organiserat så att barnen 

erbjuds frukost oavsett vilken tid de kommer. Förskollärarna menar att det finns flera 

orsaker till att nyanlända vårdnadshavare lämnar efter åtta, exempelvis att nyanlända 

vårdnadshavare behöver lämna ett syskon i skolan som börjar klockan åtta och sen tar det 

en stund att ta sig till förskolan. Förskollärarna anser att det viktigaste är att barnen får 

frukost än att nyanlända vårdnadshavare ska lämna sina barn i tid (a.a.). 

Vidare konstaterar Alfakir (2010) att det krävs en dialog för att uppnå nyanlända 

vårdnadshavares inflytande och delaktighet där alla inblandade lyssnar på varandra och får 

möjlighet att utbyta erfarenheter. Detta innebär att förskollärare behöver vara beredda på 

att förändra ett maktförhållande samt har tålamod, uthållighet och mod att förändra 

mönster. För att kunna göra det behöver förskollärare vara medvetna om sin egna kulturella 

bakgrund (Alfakir, 2010). Vidare påstår Wångersjö (2017) att det krävs en pågående 

diskussion i arbetslaget om ett gemensamt synsätt och vilka utmaningar de ställs inför.  

Lunneblad och Johansson (2012) beskriver att förskollärare och nyanlända vårdnadshavare 

har olika synsätt på delaktighet. Förskollärare menar å ena sidan att delaktighet innebär att 

det finns en god kommunikation mellan förskollärare och nyanlända vårdnadshavare samt 

att dessa parter tar del av varandras kunskaper. Nyanlända vårdnadshavare menar å andra 

sidan att delaktighet innebär att de får vara med i beslutsfattanden (a.a.).   

2.5. Interkulturalitet 

Interkulturalitet handlar om hur olika kulturer kan samverka, påverka och berika varandra 

(Lorentz, 2013). Arbetssättet utgår ifrån att skapa en ”vi känsla” där relationer anses 

viktiga för att skapa en lärprocess där individer kan lära av varandra. I skolsammanhang 
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där det finns barn och elever med olika kulturella, etniska eller religiösa bakgrunder är ett 

övergripande interkulturellt arbetssätt nödvändigt och viktigt för de som arbetar där. 

Lahdenperä (2004) beskriver interkulturell pedagogik och menar att det är ett 

förhållningsätt som är till för att bygga upp en kompetens hos förskollärare. Syftet är att 

förskollärare ska kunna förstå att kulturella faktorer har inverkan på individens utveckling 

och lärande.  

Inom interkulturalitet framkommer olika begrepp som exempelvis mångkulturell 

lärandemiljö och interkulturellt lärande (Lorentz & Bergstedt, 2016). I mångkulturella 

lärandemiljöer diskuteras olika begrepp och ämnen bland annat inkludering, exkludering, 

fördomar, rättvisa och jämlikhet. Genom att diskutera det i förhållande till varandras 

erfarenheter, upplevelser och förståelse kan en medvetenhet uppstå av varandras olikheter 

och likheter samt våra olika sätt att uppfatta kunskap och lärande. Förskollärares situation 

i mångkulturella lärandemiljöer har blivit annorlunda än var det tidigare varit. "Det handlar 

inte längre om att förmedla och lära ut färdiga kunskaper utan att i allt högre grad själv 

vara aktiv i olika slag av informations- och lärandeprocesser" (Lorentz & Bergstedt, 2016, 

s.30). Ett interkulturellt lärande sker i en mångkulturell lärandemiljö där många olika 

kulturella beteenden som bland annat normer, värden, kunskap möts och påverkar varandra 

genom social interaktion och interkulturell kommunikation (Lorentz, 2013). I ett 

interkulturellt lärande kan lärandets villkor och kunskapens innehåll påverkas på grund av 

interaktionen och kommunikationen mellan individer med olika etniska eller kulturella 

bakgrunder. Denna process beskrivs som en form av mångfaldspedagogik där förståelse 

och kunskap ökas av olika kulturer (a.a.).  

2.6. Teoretiska utgångspunkter 

Det teoretiska perspektiv som studien kommer luta sig mot är det sociokulturella 

perspektivet. Här kommer även teoretiska begrepp presenteras som ligger till grund för 

resultatet samt diskussionen av studiens resultat.  

2.6.1. Sociokulturellt perspektiv 

Inom det sociokulturella perspektivet är sociala samspel en bidragande faktor för att 

lärande och utveckling ska ske (Säljö, 2014a). Säljö (2014b) menar att lärande kan äga rum 

på individuell nivå där det är den enskilda individen som lär. Lärande kan även ske på 

kollektiv nivå som till exempel en förskoleenhet. Huvudbegrepp inom det sociokulturella 
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perspektivet är språk och mediering. Språk "fungerar som ett redskap för kommunikation 

både mellan människor och inom människor" (Säljö, 2011, s.164). Det vill säga, språk 

används som ett redskap för individens "inre" tänkande samt att det bildar en länk mellan 

själva individen och samhället. Genom språk och kommunikation får människor möjlighet 

att uttrycka sig, samspela och genom det få förståelse för omvärlden (Säljö 2014a; 2014b). 

Därför spelar språk en nyckelroll för människans sociokulturella utveckling eftersom det 

erbjuder människan möjlighet att ta kontakt med sin omgivning och med detta bli delaktig 

i sociokulturella erfarenheter (Säljö, 2011). Mediering innebär att människan får förståelse 

för omvärlden genom att använda sig av språkliga och materiella redskap (Säljö, 2011; 

2014a). Med språkliga redskap menas psykologiska redskap som används för att tänka, 

kommunicera och agera i världen som till exempel en symbol, alfabetet eller ett 

siffersystem. Med materiella redskap menas fysiska redskap eller artefakter, det vill säga 

föremål tillverkade av människor (a.a.).   
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3. Syfte  

Syftet med studien är att få ökad kunskap om hur förskollärare arbetar kring samverkan 

med nyanlända vårdnadshavare i svensk förskola.  

3.1. Frågeställningar 

• Hur beskriver förskollärarna att de arbetar för att skapa goda relationer med 

nyanlända vårdnadshavare?  

• Vilka utmaningar finns det enligt förskollärarna kring samverkan med nyanlända 

vårdnadshavare?  
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4. Metod 

I det här avsnittet presenteras den metod som användes för att samla in empiri till studien. 

Vidare presenteras urval, etiska aspekter, genomförande, databearbetning och analysmetod 

samt studiens tillförlitlighet.   

4.1. Val av metod 

I studien används en kvalitativ forskningsmetod där insamling av empiri utgår ifrån 

fokusgrupper. Morgan (1997) beskriver fokusgrupper som en kvalitativ 

datainsamlingsmetod som ligger någonstans mitt emellan ostrukturerade intervjuer och 

deltagande observationer. En ostrukturerad eller öppen intervju menar Christoffersen och 

Johannesen (2015) är en informell intervju som använder sig av öppna frågor kring ett på 

förhand bestämt ämne där frågorna och dess ordningsföljd är flexibel. Deltagande 

observation innebär att forskaren deltar i aktiviteten som studeras (a.a.). Ett kriterium för 

fokusgrupp är att diskussionen spelas in (Dahlin- Ivanoff, 2015). Under 

fokusgrupptillfällena kan det vara en fördel om det finns två forskare som intar olika roller 

då den ena agerar som moderator eller gruppledare genom att styra samtalet i rätt riktning. 

Den andra har en mer passiv roll som biträdande moderator genom att observera och föra 

anteckningar kring hur deltagare integrerar med varandra. Genom metoden utforskas 

deltagares tankar och uppfattningar om det aktuella ämnet vilket möjliggör att olika 

perspektiv förs fram (a.a.). På så sätt kommer inte denna studiens resultat kunna 

generaliseras till alla förskolor men det är inte heller syftet. En nackdel med att ha 

fokusgrupp som metod är att moderator kan mista kontrollen över gruppdiskussionen 

(Bryman, 2011). Anledningen till att studien använder sig av kvalitativ forskningsmetod 

är eftersom utbyte av erfarenheter och kollektivt lärande som uppstår i fokusgrupper inte 

går att uppnå genom kvantitativ metod som enligt Ahrne och Svensson (2011) innehåller 

kvantitativa data, exempelvis siffror och statiskt material. 

4.2. Urval 

Det empiriska materialet samlades in från elva förskollärare från sju olika förskolor i två 

olika kommuner som totalt resulterade i tre fokusgrupper. Genom ett målinriktat urval har 

förskollärna valts utifrån rekommendationer av förskolechefer. Bryman (2011) menar att 

ett målinriktat urval innebär att deltagarna är insatta i ämnet och kan ge svar på specifika 
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frågor. Anledningen till att studien fokuserat på förskollärares roll är eftersom det enligt 

Skolverket (2016) är förskollärare som har det största ansvaret när det gäller kontakten 

med vårdnadshavare. Dahlin- Ivanoff (2015) belyser vikten av variation i 

fokusgruppsammansättning för att skapa mångfald inom studiens ämne vilket kan uppnås 

genom homogena och heterogena grupper. Fokusgrupperna består av en homogen grupp 

där förskollärarna arbetar på samma förskola och två heterogena grupper där förskollärarna 

arbetar på olika förskolor. På grund av etiska aspekter har fokusgrupperna tilldelats fiktiva 

namn som är: 

Fokusgrupp Grön är en homogengrupp med tre deltagare som har arbetat som förskollärare 

mellan 7–8 år. Deltagarna kommer tilldelas namnen Grön 1, Grön 2 och Grön 3.  

Fokusgrupp Lila är en heterogen grupp med fyra deltagare som arbetat som förskollärare 

mellan 3–22 år. Deltagarna kommer tilldelas namnen Lila 1, Lila 2, Lila 3 och Lila 4. 

Fokusgrupp Gul är också en heterogen grupp med fyra deltagare som arbetat som 

förskollärare mellan 6–12 år. Deltagarna kommer tilldelas namnen Gul 1, Gul 2, Gul 3 och 

Gul 4.  

4.3. Etiska aspekter  

Studiens etiska aspekter grundar sig i de fyra allmänna huvudkraven för forskning som 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att få tillåtelse att genomföra studien 

kontaktades förskolechefer som Löfdahl (2014) menar är viktigt att göra innan kontakt 

med förskollärare sker. Efter godkännandet togs enligt informations- och samtyckeskravet 

kontakt med eventuella deltagare personligt eller via telefon där de informerades om 

studiens syfte samt att informations- och samtyckesblankett skickades eller överlämnades 

(se bilaga 1). I informations- och samtyckesblanketten informerades deltagarna mer 

specifikt om studiens syfte och fokus. Det framgick även att deltagandet var frivilligt och 

att de kunde avbryta det när de ville och att deras namn och uppgifter avidentifieras vilket 

uppfyller kravet om konfidentialitet. Slutligen förklarades det att all information som 

samlas in från deltagarna inte kommer användas mer än till studien vilket uppfyller 

nyttjandekravets betydelse.    
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4.4. Genomförande 

Före vår empiriinsamling genomfördes en intervju med en provfokusgrupp. Dels för att vi 

skulle få möjlighet att öva oss i intervjuteknik, dels för att pröva intervjuguiden. Tid och 

plats inför fokusgrupptillfällena utgick ifrån deltagarnas möjligheter. Insamling av empiri 

har skett på någon av förskollärarnas arbetsplats där alla deltagare varit synliga för 

varandra under samtalet. Förskollärarna som varit i samma fokusgrupper har varit bekanta 

med varandra vilket var ett medvetet val vi gjorde. Med detta ville vi skapa en avslappnad 

och trivsam miljö där deltagarna kunde känna sig fria att dela sina tankar och erfarenheter 

med varandra. Dahlin- Ivanoff (2015) beskriver att miljön är viktig för att deltagarna ska 

känna att det är en tillåtande miljö. Innan intervjuerna påbörjades presenterade vi oss själva 

och informerade deltagarna återigen om studiens syfte samt gav möjlighet till eventuella 

frågor. Påskrivna samtyckesblanketter samlades in och deltagarna påmindes om deras 

rättighet att avbryta sin delaktighet. 

I genomförandet av fokusgrupperna använde vi oss av en intervjuguide (se bilaga 2). 

Intervjuguide är en lista över teman och allmänna frågor som används i intervjun 

(Christoffersen & Johannessen, 2015). Intervjuguiden inleddes med bakgrundsfrågor för 

att få mer insyn i deltagarnas erfarenhet av det valda ämnet. Därefter fokuserades frågorna 

mer specifikt inom ämnet. För att underlätta för deltagarna att hålla sig till ämnet valde vi 

att placera den aktuella frågan synligt på bordet. 

Under insamlingen av det empiriska materialet turades vi om att ha rollen som moderator 

och biträdande moderator. Dahlin- Ivanoff (2015) menar att det är en fördel att alla 

fokusgrupper har samma moderator men för att vi båda skulle få möjlighet att vara lika 

delaktiga gjordes detta valet medvetet. Intervjuerna pågick i 30–80 minuter och två 

mobiltelefoner användes för ljudupptagning. Fokusgrupperna resulterade i mycket 

material framförallt från två grupper.  

4.5. Databearbetning och analysmetod 

Transkriberingsprocessen inleddes med att empirin transkriberades på varsin dator. Detta 

möjliggör för forskaren att lära känna sitt material och på ett fördjupande sätt påbörja 

analys- och tolkningsprocessen (Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2015). Därefter lästes 

materialet igenom flera gånger för att vi skulle bli förtrogna med det vilket Rennstam och 

Wästerfors (2015) menar är viktigt för att kunna sortera och skapa ordning, som är det 
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första steget i analysprocessen. Sorteringen inleddes med att notera stödord i marginalen 

som därefter delades in i olika subteman som Bryman (2011) beskriver som underrubriker. 

Denna process hjälpte oss att dela in empiriskt material i olika teman som upplevdes 

relevanta för studien. Indelning i olika subteman och teman menar Bryman (2011) är en 

tematisk analys som innebär att subteman och teman identifieras utifrån ämnen som 

återkommer i studiens empiri.  

Vi hade mycket material att gå igenom därför gjordes valet att göra tankekartor för varje 

transkribering för att få bättre överblick på insamlat material. Därefter gjordes ytterligare 

en tankekarta som synliggjorde de mest återkommande subteman och teman. Olika 

färgpennor användes för att hålla isär de olika subteman som därpå med andra färger 

sammanställdes till teman. Processen att synliggöra de mest återkommande subteman och 

teman menar Rennstam och Wästerfors (2015) är reducering. Reducering anses av 

författarna vara det andra steget i analysprocessen. De menar att det är nödvändigt att sålla 

bort och beskära empiri för att komma åt det väsentliga för fenomenet som studeras. Det 

tredje steget i analysprocessen är argumentation vilket innebär att studien behövs 

argumenteras med hjälp av olika teoretiska begrepp för att kunna bidra med nytt material 

till forskning kring det specifika fenomenet (a.a.). Detta synliggörs i diskussionsdelen där 

empirins resultat ställs i förhållande till studiens teoretiska utgångspunkt.  

4.6. Tillförlitlighet  

För att kvalitetssäkra studien används de fyra kriterier som tillförlitligheten består av enligt 

Bryman (2011). Trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och 

konfirmera. Trovärdighet betyder dels att forskaren håller sig till de regler som finns för 

att studiens resultat ska uppnå trovärdighet och dels att studien använder sig av 

respondentvalidering. Detta innebär att deltagarna får möjlighet att bekräfta att deras 

verklighet uppfattades på rätt sätt vilket studien uppnådde genom att 

intervjutranskriberingen skickades till deltagarna. Överförbarhet betyder att studien ska 

vara så detaljrik som möjligt så att läsaren kan avgöra om studiens resultat är överförbar 

till en annan miljö (Bryman, 2011). Genom att vi har beskrivit studiens process detaljerat 

görs det möjligt för läsaren att själv avgöra om resultatet är överförbart. Pålitlighet betyder 

dels att forskningsprocessen tydligt redogörs och att allt material finns tillgängligt 

(Bryman, 2011). Dels att en utomstående granskar studien för att se om kvalitetskriterierna 

uppnås. För att uppnå pålitligheten har hela forskningsprocessen framgått, intervjuguide 
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och informations- och samtyckesblankett har bifogats samt att hela studien kontinuerligt 

granskats av andra kursdeltagare. När det kommer till att kunna uppnå möjligheten att 

styrka och konfirmera menar Bryman (2011) att forskaren försöker säkerställa att hen har 

agerat i god tro vilket innebär att inte medvetet låtit egna värderingar eller teoretiska 

inriktningar påverkat studien. För att uppnå detta har vi försökt se situationer med nya ögon 

och inte låtit oss påverkas av våra tidigare erfarenheter.  
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5. Resultat 

I den här delen presenteras de sex teman som framkom under analysen och som utgör 

rubriker. Dessa teman är: Redskap som används för att möjliggöra samverkan, Inflytande 

och delaktighet, Vikten av ansträngning i samverkan, Vikten av bakgrundsinformation 

inför första mötet, Språkliga barriärer och Kulturella barriärer. De tre första teman svarar 

på frågeställningen, hur förskollärarna beskriver att de arbetar för att skapa goda relationer 

med nyanlända vårdnadshavare. De tre sista teman svarar på frågeställningen, vilka 

utmaningar det enligt förskollärarna finns kring samverkan med nyanlända 

vårdnadshavare. Under varje rubrik presenteras citat från fokusgrupp deltagarna och analys 

av citaten. För att förtydliggöra citaten för läsaren är: ... =ett fåtal ord uteslutna, [...] =fler 

ord uteslutna, (.) = kortare paus och [= text] =beskriver kontextinformation. 

5.1. Redskap som används för att möjliggöra samverkan 

Lila 4 och Lila 1 förklarar hur de med hjälp av olika redskap såsom Ipad, filmer, 

månadsbrev samt bilder visar verksamheten och på så sätt möjliggör samverkan mellan 

nyanlända vårdnadshavare och förskollärare. Lila 4 förklarar att den nyanlända 

vårdnadshavaren genom Ipaden får möjlighet att tillsammans med sitt barn fördjupa sig i 

förskolans arbete och ta del av barnets vardag på förskolan. På så sätt får den nyanlända 

vårdnadshavaren bekräftelse om att hen är en viktig del av förskolan. Lila 1 menar att 

användandet av bilder i månadsbrevet skapar förutsättningar för god samverkan mellan 

förskollärare och nyanlända vårdnadshavare eftersom bilderna förtydligar aktiviteter som 

förskollärarna tidigare beskrivit.  

Lila 4: ... då fick de Ipaden så då satt flickan och visade och berättade... om 

alla bilder och mamma kunde ju se vad gör vi i verksamheten...de behövde 

det verktyget och förståelse och känna lite delaktighet i vår verksamhet då 

var de som fick den som hjälpmedel […] att de ändå kan känna att vi är 

engagerade och ser dig och dina barn och ditt barn är välkommen här och 

visar runt bilder och filmer...  

Lila 1: ...att man har lite bilder i månadsbrevet också så att man kan se a det 

är det här de menat att de arbetat så i ateljén å där ute eller på (.) i skogen 

Lila 4 och Gul 1 beskriver olika redskap så som bildstöd, Facebook, Google translate och 

tolk som de använder sig av för att möjliggöra kommunikation och förståelse och 

delaktighet med nyanlända vårdnadshavare. Lila 4 lyfter bildstöd och tecken som stöd som 

ett redskap för att underlätta den personliga kommunikationen med nyanlända 



17 
 

vårdnadshavare där olika bilder och tecken förtydligar det som tas upp i samtalet. Facebook 

beskrivs som ett forum som erbjuder förskollärare möjlighet att ta del av andras 

kompetenser i olika språk för att skapa förståelse hos alla vårdnadshavare. Gul 1 förklarar 

att Google translate används med försiktighet eftersom det finns en osäkerhet om 

budskapet framkommer på rätt sätt. Genom att använda sig av tolken menar Grön 2 att 

samverkan möjliggörs eftersom förskollärare får ta del av nyanlända vårdnadshavares 

tankar.   

Lila 4: Sen tänker jag att bildstöd och alltså tecken som stöd är nyckeln när 

man är med föräldrar också [=andra instämmer] att man utnyttjar det när man 

har samtal […] idag finns det ju så mycket på Facebook så vi skrev ut och 

frågade om det är ju någon som kan de här språken och så översatte de till 

oss och så satte vi upp det så alla skulle förstå... 

Gul 1: ...jag brukar ta Google translate ibland men då tar jag bara enstaka ord 

för då kanske det funkar tänker jag men inte hela meningar det vågar jag inte 

[=andra instämmer] 

Grön 2: Så har vi tolk då är det enkelt att veta (.) vad vill de kring sitt barn 

vad är deras tankar...  

De redskap som förskollärarna talar om kopplar vi till begreppet mediering som inom det 

sociokulturella perspektivet betyder att nyanlända vårdnadshavare får förståelse för 

förskolans verksamhet genom att bland annat använda sig av tolk, Facebook, Google 

translate med mera.   

5.2. Inflytande och delaktighet  

Lila 1 berättar att de i bemötandet tar hänsyn till nyanlända vårdnadshavares synpunkter. 

De menar att en del nyanlända vårdnadshavare tycker det är konstigt att barnen ska sova 

ute eftersom det inte är något de är vana vid. Grön 2 förklarar att genom tolk får nyanlända 

vårdnadshavare möjlighet att uttrycka sig och därmed få inflytande och delaktighet kring 

barnets situation på förskolan. Situationer där nyanlända vårdnadshavare får möjlighet att 

uttrycka sig genom tolk kopplar vi till begreppet språk inom det sociokulturella 

perspektivet. Begreppet fungerar som ett redskap för kommunikation där förskollärare och 

nyanlända vårdnadshavare erbjuds möjligheter att skapa socialt samspel.  

Lila 1: och att man sover ute är ju också lite speciellt för en del… det är 

jättekonstigt... då tänkte vi nej då får vi ju se till att det barnet får sova inne 

då... 

Grön 2: Så har vi tolk då är det enkelt att veta (.) vad vill de kring sitt barn 

vad är deras tankar... har du några frågor och vad tänker du... försöker prata 
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så mycket som möjligt så att man vet (.) mycket kring barnet och föräldrarnas 

önskemål […]  

Lila 2 och Grön 1 tar upp föräldraintroduktion som ett arbetssätt där nyanlända 

vårdnadshavare ges möjlighet till delaktighet eftersom de får insyn i verksamheten. De 

beskriver att nyanlända vårdnadshavare för större förståelse för förskolans verksamhet när 

denne får vara med under dagen. Lila 2 förklarar vidare att det är mycket som ska gå 

igenom och förklaras vilket är ännu en anledning varför föräldraaktiv inskolning är ett bra 

alternativ. Lila 4 talar om att det första mötet är avgörande för hur nyanlända 

vårdnadshavare kommer känna sig framöver. 

Lila 2: ...hur ska jag göra det lättare för de att förstå hur det är... så har vi 

börjat med föräldraaktiv inskolning ... så att de ska få en chans för att bara 

vara med [...] för de får man mer insyn i förskolan vad är det vi gör och vad 

är det hur är det när vi sitter vid maten då är de med sitt barn hela tiden och 

gör sakerna […] alltså det är mycket de ska ta in […] och att man egentligen 

fick en lite längre inskolningen för det är ju mycket... som ska anpassas in... 

Grön 1: ...att man är med och ser vad som händer man förstår kanske inte...vet 

inte vad en samling är vet inte det här vad som behövs när man går till skogen 

(.) det är jätteviktigt [..] att föräldrarna är med och att det blir en sån 

introduktion att man blir föräldraaktiv... att man får se alla sammanhang 

Lila 4: ...sen tror jag att första mötet med föräldrarna när de skolas in är 

väldigt avgörande för hur delaktiga de kommer känna sig sen under 

terminens gång 

5.3. Vikten av ansträngning i samverkan 

Gul 2 beskriver att förskollärare i samverkan med nyanlända vårdnadshavare får anstränga 

sig extra mycket eftersom det finns en språklig barriär. Ett förhållningssätt som en 

närvarande förskollärare som utstrålar trygghet anses som en av utgångspunkterna för att 

uppnå god samverkan. Gul 1 instämmer och menar att det är extra viktigt att vara tydlig i 

kommunikationen där kroppsspråk används som förstärkning för att visa att de är en viktig 

del av förskolan. 

Gul 2: ... man ska arbeta för att de ska känna förtroende det är ju att vi ger en 

trygghet och är närvarande som pedagoger... och det är ju det vi ska sträva 

efter... så måste man kämpa extra mycket för där finns det inget språk... 

[=andra instämmer] jag bryr mig om dig och jag finns här för dig och jag ser 

dig det tror jag är väldigt viktigt  

Gul 1: Det är väl ganska viktigt har jag fått... att man är tydlig [...] att man är 

välkommande men kanske extra mycket där att man visar i och med att man 

kanske inte kan kommunicera på samma sätt med talet 
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Med uttrycket "Vi är inte bara förskollärare" konstaterar grupp Gul att i sitt arbetssätt där 

de anstränger sig extra mycket i samverkan med nyanlända vårdnadshavare är det av vikt 

att hjälpa de med uppgifter som vanligtvis inte ingår i förskollärares arbetsuppgifter. Detta 

för att bevara förtroendet som har byggts upp som gör att nyanlända vårdnadshavare vågar 

be förskollärare om hjälp. Gul 3 menar ytterligare att det är av vikt att inte avvisa nyanlända 

vårdnadshavare när de kommer och visar sin sårbarhet eftersom de möjligtvis är deras enda 

kontakt som förstår sig på rutiner som finns i det svenska samhället.  

Gul 2: Vi är inte bara förskollärare [=andra instämmer] 

Gul 3: Där gäller det också att ja visst jag ska försöka... jag har ringt till 

domstolen suttit och prata med sådana och [=skratt] rättssal och grejer man 

bara försökt hjälpt till och ordna […] de kommer till oss och har ett högt 

förtroende för oss […] och det är det här med när de kommer med papper 

från försäkringskassan [=andra instämmer] ja visst ... jag kan försöka... men 

just det att man inte bara nej det får du ta med din socialsekreterare 

 

5.4. Vikten av bakgrundsinformation inför första mötet 

Gul 1 och Lila 4 talar om vikten av bakgrundsinformation kring nyanlända vårdnadshavare 

inför första mötet. Gul 1 förklarar att när information om familjens bakgrund är otillräcklig 

är det svårt för förskollärare att agera professionellt och vara förberedda för att bemöta 

dem på det bästa möjliga sättet. Beroende av bakgrundsinformationen uppfattas av 

förskollärare som sårbarhet som de menar kan lätt undvikas.  Mer specifikt uttrycker Lila 

4 behov av att få mer specifik information om vilka språk nyanlända vårdnadshavare talar 

så att det skapas rätta förutsättningar, exempelvis bokar tolk.  

Gul 1: Det kan vara lite svårt eller har jag upplevt… vi vet inte innan hur 

länge de varit i Sverige hur mycket de kan om man inte tar reda på den 

informationen själv då är de svårt att veta om man behöver tolk för då kan vi 

ha märkt första dagen de kommer att här behöver vi tolk och så har vi inte 

det 

Lila 4: […] där hade vi gärna velat få lite information när de började alltså 

kan förälder svenska och vad pratar de för språk […] 

Detta styrker även grupp Grön och konstaterar att bakgrundsinformationen de får kring 

nyanlända vårdnadshavare påverkar deras arbetssätt. Det framkommer även att tidpunkten 

när bakgrundsinformationen når förskollärare är relevant för arbetssättet.    
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Grön 3: Det handlar ju lite om vad vi får för information först (.) hade vi fått 

veta det här innan... 

Grön 1: […] att man kan vara i det här förberedande 

Grön 2: Så att vi kan vara professionella i det från början [= andra instämmer] 

5.5. Språkliga barriärer 

Lila 4 och Lila 1 uttrycker frustration om brister i språket som begränsar den vardagliga 

samverkan. Lila 4 upplever att det är svårt att återberätta situationer där det hänt barnen 

något eftersom kommunikationen brister. En följd blir att viktig information inte kommer 

fram till nyanlända vårdnadshavare. Lila 1 menar att på grund av brister i 

kommunikationen blir det mest grundläggande saker som tas upp i samband med 

hämtning. Det framgår en osäkerhet att försöka återberätta på grund av rädslan att 

nyanlända vårdnadshavare inte ska förstå och därmed bli osäkra.  

Lila 4: ...upplever jag att det varit väldigt svårt när det har hänt barnen 

någonting och man ska förklara det för föräldrarna för det har det vi inte på 

en film... att få föräldrarna att förstå […] i det vardagliga alltså språkmässigt 

vi kunde inte riktigt kommunicera ... men vad gör ni i skogen alltså det var 

bara en sån grej som inte vi kunde få fram...  

Lila 1: För ibland kan man känna sig lite frustrerad tycker jag ...så ska man 

berätta vad man har gjort under dan och vet man att det brister i språket... att 

det bli liksom den där grundläggande som man inte bara vill prata om (.) jag 

vill ju berätta så mycket annat men då kan det ju göra att de bli osäkra kan 

jag uppleva... 

Gul 2 uttrycker att grundläggande information om barnets välmående prioriteras framför 

samtal kring förskolans läroplan vilket Gul 3 instämmer om. Samtidigt framgår det att Gul 

3 uttrycker en längtan av att vilja ge nyanlända vårdnadshavare rätta förutsättningar inför 

framtiden för att kunna stödja sina barn.  

Gul 2: så att ibland missas det väldigt mycket kommunikation men samtidigt 

lägger man inte ribban där uppe och börjar prata om Lpfö... det är mer basic 

och viktiga saker. Nä men han har ätit bra idag barnet mår bra och han är 

trygg här 

Gul 3: ... det här med alla delmål man har i läroplanen (.) det har varit väldigt 

mycket mycket basic [=andra instämmer] sen vill man ju ge dem rätt så 

mycket för sen kommer de upp till skolan 
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5.6. Kulturella barriärer  

Gul 3, Grön 3, Gul 2 och Lila 4 tar upp kulturella skillnader som uppstår i den vardagliga 

samverkan. Gul 3 talar om att de får förklara för nyanlända vårdnadshavare vad barnen gör 

på förskolan på grund av deras bristande förståelse om vad en förskola är och har för syfte. 

Grön 3 lyfter upp kulturskillnaden om väder som kan uppstå i samverkan med nyanlända 

vilket gör att de får förklara att utevistelse sker i alla väder och att det behövs olika 

klädesplagg för det. Gul 2 nämner tiden och menar att förskollärare behöver anstränga sig 

för att nyanlända vårdnadshavare ska uppnå förståelsen för vikten av den eftersom alla 

kulturer inte värdesätter tiden lika mycket. Lila 4 talar om behov där förskollärare får 

förklara till nyanlända vårdnadshavare att de får stanna kvar på förskolan under 

inskolningen. De menar att inskolning erbjuder nyanlända vårdnadshavare möjlighet att få 

insyn i verksamheten och därmed uppnå förståelsen som behövs för en god samverkan. 

Lila 4 talar om information som nyanlända vårdnadshavare får inför första möte med 

svensk förskola och menar att den är otillräcklig. Förskollärares upplevelser är att 

nyanlända vårdnadshavare har uppfattningen att de inte behöver vara så delaktiga i 

förskolan. Detta kan påverka samverkan eftersom förskollärare inte är medvetna om deras 

uppfattning.   

Gul 3: och då är det de här med förförståelsen vad en förskola är att det inte 

är skola... så att man måste förklara för föräldrarna...du sitter inte i skolbänk 

(.) det har varit den största biten tycker jag […] här är det lite mer lek... 

Grön 3: ...det som är svårt då är att förklara att vi är ute i alla väder att vi 

behöver ha regnkläder att man måste ha stövlar man måste ha varma kläder 

(.) det är ju egentligen inte många länder som är vana vid att man är ute i alla 

väder 

Gul 2: ... det är lite så att ibland tror de att de kan lämna lite när de vill man 

bara fast ni börjar skolan klockan ett då kan ni inte lämna klockan åtta det 

här kan jag känna att man tragglar och de förstår inte varför det är på vissa 

sätt... för det är inte deras kultur […] 

Lila 4: Min upplevelse är att de vid första mötet... man får förklara vad är en 

förskola... alltså det här med inskolning att det inte är att man bara kommer 

och lämnar och går […] för det har man fått fatt i när man får information 

när du kommer till Sverige så det är en förskola ett ställe där man går och 

lämnar barnen eller så [...]  
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6. Diskussion 

I den här delen presenteras resultatdiskussion, metoddiskussion samt förslag till vidare 

forskning.  

6.1. Resultatdiskussion 

Utgångspunkten i denna delen är studiens syfte och frågeställningar. Studien syfte är att få 

ökad kunskap om hur förskollärare arbetar kring samverkan med nyanlända 

vårdnadshavare i svensk förskola. För att göra det tydligt för läsaren är denna delen 

uppdelad i två rubriker som getts samma namn som frågeställningarna.  

6.1.1. Hur beskriver förskollärarna att de arbetar för att skapa goda relationer med 

nyanlända vårdnadshavare? 

I resultatet framgår det att i arbetet med att skapa goda relationer med nyanlända 

vårdnadshavare använder sig förskollärarna av olika medierande redskap. Dessa är 

Ipad, internetbaserade hjälpmedel till översättning exempelvis Facebook och Google 

translate samt bildstöd och tolk. Detta kopplar vi till Säljö (2011; 2014a) som belyser att 

individen får förståelse för sin omvärld genom att använda medierande redskap. 

Arbetssättet att använda sig av internetbaserade hjälpmedel anser vi är ett kreativt sätt för 

att nå nyanlända vårdnadshavare. Nackdelen med Facebook skulle kunna vara att det kan 

ta tid att få svar på frågan eller informationen som efterfrågas. Ytterligare en nackdel skulle 

kunna vara att det inte är en pålitlig källa eftersom det inte finns någon som kan bekräfta 

trovärdigheten. Om informationen istället hade kommit ifrån huvudmannen eller 

skolverket anser vi att trovärdigheten inte hade ifrågasatts. 

Eftersom nyanlända vårdnadshavare inte är lika förtrogna med den svenska förskolan har 

de inte samma möjligheter att vara delaktiga som vårdnadshavare som är förtrogna med 

förskolans arbetssätt (Bozarslan, 2001). Därför är det extra viktigt 

att förskollärare anpassar sitt arbetssätt för att kunna bygga upp ett förtroende 

med alla vårdnadshavare (Wångersjö, 2017). I resultatet beskriver förskollärarna 

föräldraaktivintroduktion som ett arbetssätt för att möjliggöra nyanlända vårdnadshavares 

delaktighet och ge dem insyn i verksamheten. Under föräldraaktivintroduktion sker en 

social interaktion där olika normer, värden och kunskaper möts och påverkar varandra 

vilket Lorentz (2013) menar är ett interkulturellt lärande. Lorentz och Bergstedt (2016) 
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beskriver att i informations- och lärandeprocesser handlar det inte om att förmedla och lära 

ut färdiga kunskaper utan att istället vara en aktiv förskollärare. Vidare framgår det i 

resultatet att även förlängd inskolning används som ett arbetssätt där mer tid ges till 

nyanlända vårdnadshavare att anpassa sig till förskolan. Detta bekräftar Wångersjö (2017) 

och påpekar att genom förlängd inskolning kan nyanlända vårdnadshavare som inte har 

någon tidigare erfarenhet av förskolan få insyn i verksamheten (Wångersjö, 2017). Likaså 

belyser Bozarslan (2001) att nyanlända vårdnadshavare som möter förskolan för första 

gången kan behöva tid på sig för att förvissa sig om att den är bra. Förlängd inskolning 

upplever vi är ett bra arbetssätt för att möjliggöra nyanlända vårdnadshavares anpassning 

till förskolan där det är av vikt att utgå ifrån familjens individuella behov.  Utifrån resultatet 

och våra tidigare erfarenheter upplever vi att det finns behov av individuell inskolning så 

att rätta förutsättningar för god samverkan skapas. 

Vidare framgår det i resultatet att det är av vikt att vara en närvarande, engagerad och tydlig 

förskollärare som anstränger sig. Ett positivt klimat med engagerade förskollärare 

möjliggör nyanlända vårdnadshavares inflytande och delaktighet (Swick et al., 1997). I 

resultatet framgår det att förskollärarna menar att detta kan innebära genomförande av 

uppgifter som vanligtvis inte hör till arbetsuppgifterna exempelvis hjälpa till med 

pappersarbete och dylikt. I resultatet framgår det att förskollärarna uttrycker att det inte 

bara är förskollärare och med det menar de att de gör så mycket mer. Att förskollärare 

anstränger sig, är engagerade och hjälper till i den mån de kan anser vi bygger upp 

förtroende och relation med nyanlända vårdnadshavare och ger en stark grund för god 

samverkan. Eftersom förskolan kan vara nyanlända vårdnadshavares första kontakt med 

svensk kultur kan de förvänta sig förskollärares hjälp med privata dokument 

(Wångersjö, 2017; De Graaff & Van Keulen, 2008). Samtidigt menar Wångersjö (2017) 

att genom att stötta nyanlända vårdnadshavare stöttar förskollärare även barnet. Likaledes 

konstaterar Alfakir (2010) och Lunneblad och Johansson (2012) att det krävs god 

kommunikation för att uppnå nyanlända vårdnadshavares inflytande och delaktighet där 

alla inblandade lyssnar på varandra och får möjlighet att utbyta erfarenheter. 

Förskollärarna menar att de med hjälp av tolk möjliggör god kommunikation och utbyte 

av erfarenheter med nyanlända vårdnadshavare. Detta kopplar vi till begreppet språk som 

enligt Säljö (2014a; 2014b) fungerar som ett redskap för kommunikation där individen 

erbjuds möjligheter att uttrycka sig och samspela. Samtidigt anser vi att det finns en 

osäkerhet kring när och hur mycket användandet av tolk med nyanlända vårdnadshavare 
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ska förekomma. Vi upplever att användning av tolk behövs vara mer tillgänglig för att 

erbjuda rätta förutsättningar.   

6.1.2. Vilka utmaningar finns det enligt förskollärarna kring samverkan med nyanlända 

vårdnadshavare?   

En utmaning som framkommer i resultatet är språk- och kulturbarriärer, vilket anses av 

förskollärarna i studien begränsa samverkan med nyanlända vårdnadshavare. Detta 

bekräftar De Graaff & Van Keulen (2008) och menar att språkbarriärer lättare suddas ut än 

kulturbarriärer. Utifrån tidigare forskning tolkar vi att samtal om exempelvis barns behov 

av extra kläder på förskolan är en barriär som är lättare att komma över. Detta eftersom det 

är något som går att förklara på så många olika sätt till exempel genom att ta hjälp av 

bilder, andra barns kläder och även kroppsspråket.  

Något som vi å andra sidan upplever är svårare att diskutera är tid vilket även framgår i 

resultatet som en utmaning. Detta upplever vi beror på förskollärares och nyanlända 

vårdnadshavares kulturskillnader där tiden värdesätts olika. Vi anser att en tidig 

medvetenhet om varandras kulturskillnader avgörande för hur samverkan kommer bli. En 

annan utmaning som framgår i resultatet är förståelsen för förskolans uppdrag där 

förskollärare får förklara förskolans syfte för nyanlända vårdnadshavare. Genom att ha en 

medvetenhet om detta upplever vi kan förhindra att förutfattade meningar om varandras 

handlingssätt uppstår. Detta styrker även Enö (2014) som menar att en medvetenhet om 

varandras kulturer kan resultera i att föreställningar och fördomar minskar i samverkan.  

Samtidigt menar Bunar (2015) att det finns möjlighet att samverka även om det 

finns språkbarriärer så länge förskollärare är engagerade och anstränger sig för att förstå. 

Därför ställer vi oss kritiska till förhållningssättet som Lunneblad (2017) beskriver där 

förskollärare anser att nyanlända vårdnadshavare ska anpassa sig efter förskolans 

verksamhet. Detta menar vi kan skapa en dålig atmosfär och kan leda till att nyanlända 

vårdnadshavare möjligtvis inte känner sig respekterade och som en viktig del av 

verksamheten. Detta stryker även Lahdenperä (2004) som belyser vikten av att 

förskollärare förstår att kulturella faktorer påverkar individens utveckling och lärande.  

Det framgår i resultatet att förskollärare uttalar att fokus i kommunikation läggs 

på grundläggande information kring barn det vill säga omsorg som till exempel berätta 

att barnen har ätit bra istället för att berätta kring barnets lärande. Det framgår även att 
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förskollärare har svårt att återberätta situationer när olyckor uppstår. Detta upplever vi är 

oroväckande eftersom Skolverket (2016) och SFS (2010:800) påpekar att förskollärare ska 

föra ett fortlöpande samtal med vårdnadshavare kring barnets utveckling. Det påvisas 

också att en nära och förtroendefull relation med vårdnadshavare är nödvändig för att 

barnen ska ges möjlighet till att utvecklas rikt och mångsidigt (Skolverket, 2016). 

En annan utmaning som framgår i resultatet är otillräcklig bakgrundsinformation om 

nyanlända vårdnadshavare som förskollärare får inför det första mötet. Förskollärare 

uttalade att information som de får inför mötet med nyanlända vårdnadshavare påverkar 

deras arbetssätt. Konsekvens som framgår i resultatet är att när bakgrundsinformation är 

otillräcklig och när det inte förmedlas i tid kan inte förskollärare bemöta nyanlända 

vårdnadshavare på ett professionellt sätt.  Det kopplar vi till Björk- Willén (2013) som 

menar att den största didaktiska utmaningen är att bemöta alla vårdnadshavare på ett 

likvärdigt sätt.  

6.2. Metoddiskussion 

Den kvalitativa forskningsmetoden som studien utgick ifrån där insamling av empiri 

skedde genom fokusgrupper anser vi var en bra metod för att besvara studiens 

frågeställningar och syfte. Provfokusgruppen visade sig givande eftersom vi fick möjlighet 

att bekräfta huruvida intervjuguiden stämde överens med studien. Fokusgrupperna gav rikt 

material vilket medförde ett bra underlag samtidigt som det var en utmaning att ta fram det 

väsentliga. Anledningen till att vi valde fokusgrupper framför enskilda intervjuer var därför 

att vi hoppades på att få djupare diskussioner samt att vi kände att det skulle vara ett 

givande tillfälle även för deltagarna. Vi upplever att detta var ett bra val eftersom vi fick 

positivt gensvar från deltagarna. 

När det kommer till fokusgrupptillfällena kunde vi ha tänkt på att ha samma moderator 

vilket Dalin- Ivanoff (2015) menar är en fördel. Anledningen till det är att vi insåg att vi är 

olika i hur vi talar och deltar i ett samtal. Detta ställer vi oss frågande till om det har 

påverkat insamlat empiri eller inte. Något vi upptäckt i efterhand var att vi inte fick ut så 

mycket material från en av fokusgrupperna och det anser vi kan bland annat beror på att 

deltagarna var från samma förskola. Förskollärarna kände till det respektive tog upp vilket 

medförde att det inte blev så mycket diskussioner dem emellan. Detta kopplar vi till 

Bryman (2011) som menar att en nackdel med fokusgrupp kan vara att moderator inte har 
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en förmåga att just då fördjupa samtalet. En annan orsak till att vi inte fick ut så mycket 

material upplevde vi var att den tillfälliga personalbristen medförde otillräckliga 

förutsättningar för att genomföra fokusgrupp vilket till exempel var att vi fick pausa 

diskussionen. Detta anser vi kan ha medfört att diskussionen blev en ytlig sådan. I de andra 

grupperna har det varit förskollärare från olika förskolor vilket gjorde att de hade olika 

erfarenheter om ämnena som togs upp och fick möjlighet att ta del av varandras kunskaper.  

Deltagarna valdes ut med hjälp av respektive förskolechef vilket vi anser var en bra metod 

eftersom detta resulterade att erfarna förskollärare deltog. Genom att börja 

fokusgrupptillfället med bakgrundsfrågor fick vi bättre information om deltagarna samt att 

vi upplevde att det skapade en avslappnade stämning. Valet att ha den aktuella frågan 

synligt på bordet medförde att deltagarna var fokuserade och kunde påminna sig om frågan 

vilket gjorde att diskussionen höll sig till ämnet. Användandet av tematiskanalys anser vi 

var ett bra tillvägagångsätt att sålla bland insamlat empiri och komma fram till teman som 

var relevanta för studiens fenomen. Tankekartor om varje transkribering hjälpte oss att 

smalna av empiriskt material och genom att använda olika färgpennor möjliggjordes en 

bättre överblick över vad som hörde ihop. Sociokulturellt perspektiv som teoretisk 

utgångspunkt visade sig vara en bra och relevant teori eftersom genom de teoretiska 

begreppen kunde resultatet argumenteras. 

Avslutningsvis anser vi att studiens resultat kan inspirera verksamma förskollärare att 

utveckla sitt arbetssätt i samverkan med nyanlända vårdnadshavare. 

6.3. Vidare forskning  

Denna studie har haft perspektivet på hur förskollärare samverkar med nyanlända 

vårdnadshavare. Som fortsatt forskning på detta hade det varit intressant att studera 

vårdnadshavares perspektiv kring samverkan mellan förskollärare och nyanlända 

vårdnadshavare. Vårdnadshavare anses som nödvändiga partners i barns utveckling, 

lärande, hälsa och välbefinnande (Tallberg Broman, 2013). Samtidigt menar Bunar (2015) 

att nyanlända vårdnadshavare känner sig nedvärderade och otillräckliga som 

vårdnadshavare vilket vi anser kan påverka deras inflytande och delaktighet. Samverkan 

mellan förskollärare och nyanlända vårdnadshavare hävdar Lunneblad (2017) är viktigt 

eftersom den utgör grunden för barns relation till förskollärare. Det finns en risk att 
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nyanlända vårdnadshavare glöms bort därför anser vi att det hade varit givande att intervjua 

nyanlända vårdnadshavare för att se vilka utmaningar de identifierar i samverkan.  
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praktik. Mer specifikt handlar denna studie om förskollärares olika arbetssätt kring 

samverkan med nyanlända vårdnadshavare i svensk förskola. 

Mirela Dujmovic och Elin Lägervik genomför denna studie i syfte att (a) bidra till 
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8.2. Bilaga 2 Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 

Hur länge har ni arbetat som förskollärare? 

Vem är en nyanländ person för er? 

Hur mycket erfarenhet har ni av att samverka med nyanlända 

vårdnadshavare? 

Fördjupningsfrågor:  

Beskriv era upplevelser av första mötet med nyanlända 

vårdnadshavare? 
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•Hur skulle eran samverkan med nyanlända vårdnadshavare kunna bli 

bättre? 


