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Abstract 

The purpose of this study is to investigate how educators at pre-schools work 

around the introduction of families with foreign backgrounds, and what 

strategies and resources the educators have at their disposal when introducing 

families with foreign backgrounds. The study also addresses the barriers and 

opportunities that the educators consider to be a part of the introduction of 

families with foreign backgrounds. 

The study was conducted through a survey at pre-schools in Värmland, the 

survey was sent to principals who later sent it to the pre-schools which they 

were responsible for. Through the survey the experiences of the educators 

regarding the introduction of families with foreign backgrounds where 

examined, as well as how they plan and implement the introduction. 

The results of the study show that the introduction of families with foreign 

backgrounds does not differ that much from families with Swedish 

backgrounds, rather it is seen as a rewarding, but challenging work and that the 

language is the biggest obstacle. 

 

Keywords: Diversity, Families with foreign background, Introduction, Pre-

school. 
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Sammanfattning 

Syftet i denna studie är att undersöka hur pedagoger på förskolor kan arbeta 

kring inskolning av familjer med utländsk bakgrund och vilka strategier samt 

resurser pedagogerna har att tillgå vid en inskolning av familjer med utländsk 

bakgrund. Det tas också upp i studien vilka hinder och möjligheter som 

pedagogerna anser finns vid inskolning av familjer med utländsk bakgrund. 

Studien har genomförts med en enkätundersökning som har skett vid 

värmländska förskolor, enkäten skickades ut till rektorer som senare själva 

skickade ut till de förskolor de hade ansvar för. Genom enkätfrågorna 

undersöktes pedagogernas erfarenheter av inskolning av familjer med utländsk 

bakgrund, och hur de planerar och genomför inskolningen. 

Resultatet i studien påvisar att inskolningen av familjer med utländsk bakgrund 

inte skiljer sig så mycket från familjer med svensk bakgrund utan det ses som 

ett givande men utmanande arbete och att språket är det största hindret. 

 

Nyckelord: Familjer med utländsk bakgrund, Förskola, Inskolning, Mångfald 
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1 INLEDNING 

Antalet familjer med utländsk bakgrund ökar allt mer i Sverige och det blir allt 

mer inskolningar runt familjer med utländsk bakgrund i den svenska förskolan. 

Hur pedagoger arbetar kring inskolningen av dessa familjer är en högaktuell 

fråga i förskolan. 

Lunneblad (2013) skriver om att forskningen kring nyanlända familjer oftast 

handlar om flerspråkighet och språkinlärning. Studier som han beskriver i sin 

forskning påvisar att pedagoger söker efter gemensamma nämnare hos barnen 

som kan användas i barngruppen. Av den anledning kan det vara både 

intressant och värdefullt att ta del av olika erfarenheter, strategier och rutiner 

som finns kring inskolning av familjer med utländsk bakgrund. Dessa 

erfarenheter kan vara till stöd för pedagoger i sitt dagliga arbete i förskolan. 

Studien handlar om hur förskolor arbetar med att få in familjer med annan 

bakgrund än svenska in i förskolan. Det är ett intressant ämne då man som 

student inte själv stöter på så många familjer med utländsk bakgrund utan det 

är de verksamma pedagogerna som bemöter familjerna, och de familjer man 

träffar har oftast redan haft sin introduktion i förskolan. Det är intressant att få 

ta del av andra förskolors kunskaper och erfarenheter som jag senare själv kan 

använda mig utav i min egen profession. Då det blir allt vanligare med familjer 

med utländsk bakgrund i förskolan och jag vill få så bra erfarenheter om hur 

man på olika sätt man kan arbeta med inskolningen av familjer med utländsk 

bakgrund. Informationen jag får ta del av i mitt arbete kommer jag att lägga i 

min ”profession ryggsäck” som jag kommer att bära med mig i mitt jobb som 

blivande förskollärare. 
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1.1 Bakgrund 

Under min verksamhetsförlagda utbildning och i mitt arbete som vikarie har 

jag uppmärksammat den ökande mångfalden som finns på förskolor runt om i 

Värmland. Mångfalden i förskolan har ökat i hela Sverige inte bara i Värmland. 

Det har blivit allt fler familjer i verksamheten som har en annan kulturell 

bakgrund än svenska. Enligt migrationsinfo är antalet som är utrikesfödda 18,5 

procent av hela svenska befolkningen, och då är inte de barn som är födda i 

Sverige med i beräkningen (Migrationsinfo, 2019). 

Jag har själv inte varit med under någon inskolning av familjer med utländsk 

bakgrund men har förstått av mina samtal med pedagoger och deras 

beskrivningar att det har varit väldigt krävande för både pedagogen men även 

för övriga barngruppen. Barnen som börjar på förskolan behöver mer stöd då 

de inte alltid förstår det svenska språket och pedagogerna måste få fram en bra 

inskolning som gör att familjen känner att de kan bidra med information som 

kopplas till barnets kultur och modersmål.  

Utifrån mina samtal med pedagoger belyser de hur viktig vårdnadshavarnas 

information är och att det ger en djupare förståelse för hur barnet är som individ 

och hur pedagogerna kan hjälpa till och stödja barnet i sin utveckling. Att 

vårdnadshavarna ger information gällande vad barnet har för intressen, hur 

långt hen har kommit i utvecklingen och övrig information gällande hur barnet 

är som person ger pedagogen material som hen kan använda i förskolan som 

stöd till att fånga och visa intresse för barnets erfarenheter och kunskaper. 

Liknande frågor lyfts även upp i forskningen av Ljunggren (2018) som skriver 

om svårigheterna med kommunikationen mellan familjen och förskolan. Hon 

upplyser om att det kan finnas språksvårigheter som gör det svårt att få ut 

information till vårdnadshavarna samt att det är svårt för pedagogerna att 

kommunicera med vårdnadshavarna (Ljunggren ,2018).  

De mål som finns i förskolans läroplan (Skolverket, 2018) som kopplas till 

barn med annan kulturell bakgrund än den svenska handlar om hur vi som 

pedagoger skall arbeta med mångfalden och på vilket sätt vi ska stödja barnen 

i deras fortsatta lärande. Läroplanen lyfter även att det är rektorns särskilda 
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ansvar att varje barn tillsammans med vårdnadshavare får en bra introduktion 

i förskolan (Skolverket, 2018, s. 20).  Introduktionen i förskolan är viktigt för 

att familjen skall känna en trygghet och tillit för förskolan. Förskolläraren skall 

ha fortlöpande samtal med vårdnadshavaren angående trivsel, utveckling och 

lärande, men även se till att vårdnadshavarna känner sig delaktiga i barnets 

utveckling och lärande. Vårdnadshavarna skall känna delaktighet i förskolan 

och känna att de medverkar på ett inkluderande sätt i förskolan (Skolverket, 

2018).  Läroplanen anger mål och riktlinjer för arbetet med inskolning och 

mångfald, men ger inte tydliga förslag på hur detta arbete kan se ut. Därför är 

det upp till pedagoger att hitta sätt som kan leda dem till att uppnå läroplanens 

mål 

Rutiner och strategier på förskolor varierar mycket hur man bemöter familjer 

med utländsk bakgrund. Vissa kommuner har en handlingsplan som de utgår 

ifrån vid mottagandet av familjer med utländsk bakgrund. Exempel på detta är 

Håbo kommun (2011) som har en färdig handlingsplan som innehåller 

strategier och rutiner omkring hur en inskolning ser ut. Denna mall är till hjälp 

när man ska skola in familjer i förskolan. Det ger en tydlig bild hur man ska 

förhålla sig till och vilka resurser som finns att tillgå. I handlingsplanen finns 

även grundläggande frågor som ger förskolan en bra bild av hur förskolan ska 

anpassa verksamheten efter barnet/vårdnadshavare. Några exempel på frågor 

är, vilket språk talar ni / barnet? kan någon läsa och skriva på modersmålet? 

Och övriga upplysningar angående mat och allergier.  Det ger förskolläraren 

en tydlig riktlinje för vilka resurser som behövs för att vidare förmedla 

information, och även allmän information kring barnet och familjen. 

Men det var endast ett exempel på en kommun i Sverige, det är troligtvis 

många kommuner som inte har färdiga strategier och rutiner gällande 

inskolning av familjer med utländsk bakgrund. Jag har själv stött på flera 

förskolor med lite eller ingen erfarenhet av inskolning av familjer med utländsk 

bakgrund i förskolan. I dessa fall finns det ingen färdig handlingsplan kring 

inskolning av familjer med utländsk bakgrund och då när dessa förskolor får 

denna typ av inskolning finns det inga rutiner eller riktlinjer att följa. Troligtvis 

får förskolorna arbeta efter deras egna erfarenheter utifrån något de kanske har 
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läst. Detta medför att det kommer att bildas olika hinder och svårigheter hos 

de förskolorna med begränsad kunskap angående inskolning av familjer med 

utländsk bakgrund. 
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1.2 Begreppsdefinition 

Utländsk bakgrund 

Arbetsgivarverket (2019) benämner utländsk bakgrund följande: 

En person med utländsk bakgrund definieras som en person som antingen är utrikes 

född eller är född i Sverige och där båda föräldrarna är utrikes födda. En utrikes född 

person är född i något annat land än Sverige. Även en person med okänt födelseland 

räknas som utrikes född. (Arbetsgivarverket, 2019) 

Inskolning 

Lindgren & Torro (2017) skriver om vad en inskolning är och hur den används 

i förskolan. Inskolning är ett sätt för att skapa en kontakt mellan 

vårdnadshavare, barn och pedagog. Inskolningen innebär att en pedagog 

introducerar barnet och vårdnadshavaren för förskolans miljö och personerna 

i verksamheten, både andra pedagoger och andra barn (Lindgren & Torro, 

2017). 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger på förskolor kan arbeta 

kring inskolning av familjer med utländsk bakgrund. 

 

1.4 Frågeställningar 

• Vilka strategier har pedagoger kring inskolningen av familjer 

med utländsk bakgrund? 

• Vilka hinder/ möjligheter ser pedagoger kring inskolning av 

familjer med utländsk bakgrund? 
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2 LITTERATUR OCH TIDIGARE FORSKNING 

2.1 Inskolning i förskolan 

Inskolningen på förskolan är en viktig process som behöver göras på bästa sätt 

för de involverade i inskolningen. Det är inte bara barnet som är i fokus vid en 

inskolning, utan vårdnadshavarna måste vara lika involverade som barnen. 

Inskolningen är inte enbart för barnet utan även för vårdnadshavarna. 

Simonsson (2018) skriver att inskolningen är en viktig del för vårdnadshavare 

som exempelvis fått sitt första barn eller personer med utländsk bakgrund. 

Dessa vårdnadshavare har ingen erfarenhet av den svenska förskolan och 

genom inskolningen får de en blick av hur förskolan fungerar och hur 

personalen arbetar. 

Simonsson (2018) beskriver inskolningen som en omvälvande period för hela 

familjen. Vårdnadshavarna måste bli trygga i rollen som förskoleföräldrar och 

kunna förmedla viktig information angående barnet. Det kan vara allt ifrån 

allmän information till önskningar som barnet kan ha angående sin inskolning 

Samarbetet mellan barn, vårdnadshavare och pedagog ska vara grunden till ett 

bara lärande för alla inblandade (Simonsson, 2018). 

2.2 Olika typer av inskolning 

Det finns många olika sätt att skapa en god introduktion i förskolan. 

Härnedanför kommer några exempel från tidigare forskning. 

Det finns två typer av inskolning enligt Simonsson (2018) den föräldraaktiva 

och den passiva föräldrapositionen. Den föräldraaktiva inskolningen innebär 

att föräldrarna samspelar med barnet och pedagogen i verksamheten och 

tillsammans med barnet bekantar sig med miljön och övrig personal. Medan 

den passiva föräldrapositionen är när vårdnadshavaren är med i verksamheten 

till en viss mån men väljer ofta att ta ett steg tillbaka och låta barnet själv 

bekanta sig med miljön och övrig personal (Simonsson, 2018). Fördelar med 

den föräldraaktiva inskolningen är att vårdnadshavarna får en tydlig bild på hur 

verksamheten är utformad och hur den är planerad. Simonsson (2018) upplyser 
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att det är en bra metod för familjer med utländsk bakgrund för att de ska få en 

överblick över det svenska förskolesystemet. Nackdelar med föräldraaktiv 

inskolning är ifall vårdnadshavarna inte har möjlighet att vara så aktiv i 

verksamheten som metoden kräver. 

Fördelar med passiva föräldrapositionen är att kravet på vårdnadshavarna är 

lägre och de behöver inte medverka så mycket i verksamheten. Nackdelarna är 

att vårdnadshavarna inte får lika bra relation med personalen på förskolan, ett 

passivt förhållningssätt bidrar till mindre förståelse för förskolans verksamhet 

(Simonsson, 2018). 

 

Simonsson och Thorell (2010) har i sin forskning tittat på inskolning av barn 

som ska börja förskolan och vilka samspelsprocesser kring relationsbyggen 

som barnen involverar sig omkring i inskolningen. Simonsson och Thorell 

(2010) beskriver 3 exempel som barnen tillsammans med de vuxna använder 

sig utav för att skapa relationer i förskolan. Det första exemplet är 

inskolningsbarn-pedagog-förskola, det innebär att på denna förskola har de 

utsett en ansvarig pedagog som följer barnet i inskolningen och finns nära till 

hands. Under denna tid är barnet nära vårdnadshavaren som medlare mellan 

barnet och pedagogen. Under de första dagarna försöker pedagogen att bilda 

sig en relation tillsammans med barnet och vårdnadshavare och visa olika 

rutiner och verksamhetens miljö. Det andra exemplet är inskolningsbarn-

artefakter-förskola, då försöker pedagogen använda sig utav leksaker som 

barnet verkar intresserads utav och använder det för att börja 

relationskapandeprocessen. Men pedagogen kan också använda sig utav 

artefakter/leksaker för att locka till sig barnen i olika aktiviteter. Det sista 

exemplet är inskolningsbarn - kamrater-förskola, det är när relationskapandet 

till andra barn i barngruppen har betydelsefull effekt på barnet i förskolan. De 

olika relationerna som har skapats under inskolningen hjälper barnen att 

komma in lättare i barngruppen och känna trygghet och tillit till förskolan. Att 

utnyttja det nätverk man har skapat ses också som en viktig del i inskolningen 

och man får sig en roll bland de andra barnen i barngruppen (Simonsson & 

Thorell, 2010). 
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2.3 Inskolning av familjer med utländsk bakgrund 

Inskolning av familjer med utländsk bakgrund kan innebära vissa utmaningar 

för pedagoger. Lunneblad (2013) belyser att forskningen om nyanlända 

handlar mest om frågor kring flerspråkighet, och språkinlärning. Han menar 

att för att ge förskolan en bredare bild av familjer som är nyanlända ska man 

gå djupare och utgå ifrån forskning som handlar om migration utifrån ett 

samhälleligt perspektiv. Studier som är gjorda på förskolor visar på att 

lärare/pedagoger söker efter det som är gemensamt hos barnen, i heterogena 

barngrupper är det kring det svenska språket, traditioner och rutiner som det 

gemensamma skapas. I dessa grupper tonas kulturella skillnader ner, och de 

tillfällen som kulturella skillnader uppmärksammas är vid speciella högtider. 

Samtalen med vårdnadshavare handlar om frågor angående mat, kläder och 

barnuppfostran (Lunneblad, 2013). 

När man ska inskola familjer med utländsk bakgrund kan det vara svårt i de 

fall där det finns exempelvis språkbarriärer som försvårar kontakten mellan 

familjen och förskolan.  Ljunggren (2018) skriver om att introduktionen till 

förskolan är avgörande för att få den kontakt man vill ha med familjen. Under 

de första tillfällen man träffar familjerna vill man lägga tid på att lära känna 

familjen och få deras berättelser. Under de första tillfällena är det bra ifall det 

finns resurser som stöd till både familjen samt personalen exempelvis en tolk 

(Ljunggren, 2018). Att ha introduktionssamtal med vårdnadshavarna är 

mestadels för att skapa ett band mellan personalen och familjen, med samtalen 

vill man skapa trygghet och förtroende till varandra. Ljunggren (2018) skriver 

om att de första tillfällena man träffas vill man veta allmän information om 

familjen men man vill inte tvinga familjen att berätta allt. Vårdnadshavarna 

skall känna en trygghet och tillit till vad de vill berätta för oss som kan vara 

viktigt i vårt arbete med barnet. 

Mahmood (2013) skriver i en artikel om nyexaminerade förskollärare och om 

deras berättelser om svårigheter de har upplevt under deras första år som 

pedagog. Bristen på erfarenhet av olika kulturer och språkbarriärer har varit 

väldigt krävande och de känner att utbildningen har gett dem för lite kunskap 
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om hur man ska handskas med olika familjer med utländsk bakgrund. De 

berättar i Mahmoods (2013) studie att hitta på aktiviteter från olika kulturer har 

varit enklare till skillnad från att ta kontakt med vårdnadshavare då det oftast 

fanns kulturella skillnader mellan dem. Att hitta sätt att kommunicera med 

vårdnadshavarna var krävande då flera familjer hade starka åsikter angående 

sin kultur, och det gjorde det svårt för pedagogerna att veta hur man skulle 

ställa sig i olika situationer.  

Sammanfattningsvis kan det sägas att inskolning av familjer med utländsk 

bakgrund är utmanande på många sätt men precis som med svenska familjer är 

det viktigt med trygghet och välfungerande kommunikation. 

  



Inskolning av familjer med utländsk bakgrund i förskolan.                            Rebecka Alfredsson  

10 

 

3 TEORI 

3.1 Sociokulturella perspektivet 

Syftet i studien är att undersöka hur pedagoger på förskolor kan arbeta med 

inskolning av familjer med utländsk bakgrund. Studien tar även upp vilka 

strategier används i inskolningen av familjer med utländsk bakgrund samt 

vilka hinder och möjligheter som pedagoger upplever i detta arbete i form av 

bland annat de kulturella och språkliga aspekterna.   

Inskolningen är en relationsskapande process mellan vårdnadshavare, barn och 

förskola och relationen mellan dessa individer bidrar till grunden till lärandet 

för barnen i förskolan. Interaktionen och kommunikationen mellan individer 

är grunden i det sociokulturella perspektivet. Med hjälp av det sociokulturella 

perspektivet kan man få syn på hur de olika sociala relationerna byggs upp, hur 

de kan bidra till förståelse för andra kulturer samt på vilka sätt de olika 

kulturella aspekterna kan tillämpas i förskolans verksamhet.  

Utifrån det sociokulturella perspektivet är vi sociala varelser och vi lär 

tillsammans. Säljö (2018) menar att det man lär sig gällande vem man är och 

hur man agerar i olika situationer sker genom interaktion med andra 

människor. De grupper som man är uppväxta med och de olika kulturella 

perspektiven blir avgörande för individens identitet. De kulturella 

erfarenheterna är nedärvda i generationer och språket är en viktig grundsten i 

hur man förmedlar information i gruppen och även det största verktyget som 

används för att interagera med andra individer (Säljö, 2018). 

Säljö (2018) skriver även om Vygotskijs syn på skolan, som menade att skolan 

är en miljö där relationer och lärande skapas. I skolan skapas inte endast 

lärande utan genom interaktion med andra delas kunskapen vidare och nya 

kunskaper bildas utifrån andras erfarenheter och kunskaper. Genom 

inskolningen skapas nya relationer som hjälper både pedagogen och familjen 

att bygga upp nya erfarenheter och relationer och genom dessa relationer läggs 

grunden till barnets lärande i förskolan. 
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3.2 Begreppen mediering och redskap 

I studien undersöks hur inskolningen ser ut och hur man arbetar med att få in 

hela familjen in i verksamheten och vilka resurser och möjligheter 

pedagogerna har att tillgå vid en inskolning av familjer med utländsk 

bakgrund. Vilka strategier som pedagogerna använder och hur de tillämpas i 

inskolningen undersöks också i studien.  

Säljö (2018) beskriver människor som redskapsanvändande och 

redskapsutvecklande varelser, och genom den sociokulturella utvecklingen har 

människan tillverkat och skapat nya hjälpmedel som ska stödja och hjälpa oss 

i vardagen. Exempel som Säljö (2018) skriver om: 

När vi ska slå i en spik, gör vi detta med en hammare eller ett annat lämpligt 

redskap. När vi ska gå och handla, gör vi en shoppinglista där vi prickar av varorna 

efter hand. Hammaren fungerar som en förlängning av vår kropp och shoppinglistan 

är ett stöd för vårt minne. (Säljö, 2018, s. 169)  

 

Det finns två typer av redskap: fysiska och psykologiska. 

De fysiska är människans egna föremål, ex bilar och datorer. De fysiska 

föremålen blir allt fler ju längre fram man kommer i historien. Föremålen 

uppdateras och utvecklas tillsamman med människan och utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv är det en viktig del i människans utveckling och 

vidare utvecklande av lärandet. Exempelvis har skrift och olika medier 

förändrat vårt sätt att lagra och förmedla information, lära och kommunicera 

med andra människor (Säljö, 2018). 

De psykologiska redskapen är saker vi använder när vi tänker och 

kommunicerar. Exempelvis alfabetet, siffersystem. Säljö (2018) skriver om att 

det viktigaste redskapet enligt Vygotskij är språket, då det är genom språket 

man gör sig förstådd och delaktig i andras perspektiv och erfarenheter. Språket 

anses vara länken mellan individen och samhället. Språket är kopplat till flera 

funktioner, den är en länk mellan det yttre dvs kommunikation och det inre och 

används som redskap för den tänkande individen (Säljö, 2018). 

Mediering är ett sätt för individen att samverka tillsammans antingen med hjälp 

av att använda olika artefakter som kan användas för att förmedla och bidra 
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med kunskap. ”Mediering” (u, å, a) definieras i Nationalencyklopedin som 

människans högre intellektuella förmåga till exempel vår förmåga att minnas, 

kommunicera och tänka är ett socialt ursprung som utvecklats genom att barn 

tar in omvärlden och sitt samspel med vuxna i sin omgivning. Språket är ett 

sätt som gör att man blir delaktig i olika grupper och tillsammans skapar en 

helhet för individen. Några andra former av mediering är skriftspråket och 

olika symboler (Mediering, u. å, a). 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv utvecklas individen tillsammans med 

andra och överför erfarenheter och kunskaper till varandra exempelvis genom 

språk och skrift (Säljö, 2018) 

3.3 Proximala utvecklingszonen 

Utifrån barnens färdigheter i förskolan är det viktigt att förskolans 

förhållningssätt blir på ett sätt som uppmuntrar och stödjer barnet i sin 

utveckling. Säljö (2018) beskriver skolan som en miljö där man tar kontakt 

med andra och får nya samfälliga erfarenheter. Genom kontakten med andra 

människor får individen erfarenhet omkring språket, ritualer som gör det lättare 

för individen att komma in i gruppen. 

 

En bra inskolning behöver läggas upp utifrån barnens och familjens behov och 

förutsättningar. Pedagogen behöver ta reda på vart barnet befinner sig just nu 

i sin utveckling för att ge den bästa optimala stöttningen. 

 

Säljö (2018) skriver om det Vygotskij kallade för proximala utvecklingszonen. 

Den innebär att människan har viss kunskap och färdigheter som individen 

behärskar och utifrån dessa kunskaper och färdigheter kan man bygga vidare 

på individens kunskapsutveckling. Det barnet klarar av på egen hand utan stöd 

av andra, och det som barnet inte klarar av utan stöd av andra ger en inblick i 

hur individen behöver stöd i sin fortsätta utveckling. Säljö (2018) skriver att 

det oftast bara behövs lite stöttning för att individen skall klara specifika 

uppgifter. När barnet endast behöver lite stöttning kan man säga att barnet är i 

den närmsta utvecklingszonen. 
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I denna teoretiska förklaring redovisas sociokulturella perspektivet. Det som 

är det mest övergripande är att man lär sig i grupp, och att människan är en 

social varelse som utvecklas tillsammans med varandra genom interaktion och 

kommunikation.  
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4 METOD 

4.1 Urval och Deltagare 

Denna studie är riktad mot flera förskolor i Värmland, förskolorna har valts ut 

slumpmässigt då jag inte visste om det fanns erfarenhet av nyanlända familjer 

eller inte. Frågorna i enkäten handlar om inskolning av familjer med utländsk 

bakgrund. Frågorna riktar sig till personalen på de olika förskolorna, det vill 

säga inte bara till förskollärare. I ett arbetslag finns det inte endast utbildade 

förskollärare utan dessutom annan personal och alla i verksamheten bidrar till 

förskolans verksamhet. Alla i arbetslaget arbetar med att skola in familjer med 

utländsk bakgrund, därför är det viktigt att få ta del av alla pedagogers 

erfarenhet inte enbart utbildade förskollärare. Frågorna är ställda på ett sätt 

som hela arbetslaget har möjlighet att svara på, de handlar om rutiner och olika 

synsätt som man arbetar utefter vid inskolning av familjer med utländsk 

bakgrund. 

Enkäten skickades ut till 8 rektorer som tillsammans har ansvar för 16 olika 

förskolor. Rektorerna i sin tur skickade ut enkäterna till de olika förskolorna 

som de har ansvar för. Sammanlagt har 24 personer svarat på enkäten, 19 

förskollärare, 2 barnskötare, 1 rektor, 1 specialpedagog och 1 lärare mot 

tidigare år. 

4.2 Datainsamlingsmetod 

I detta examensarbete har öppna enkäter använts som datainsamlingsmetod. 

Arnqvist (2014) skriver att när man vill ha svar från flera individer om ett 

specifikt ämne är enkäter en lämplig metod, den ger fler svar om deltagarnas 

uppfattningar och synpunkter angående det specifika syftet man är ute efter. 

En kvalitativ utgångspunkt har tagits då frågorna var öppna och gav liknande 

svar som om man exempelvis skulle ha gjort en intervju. Öppna frågor i 

enkäten valdes för att ge deltagarna möjlighet att svara så övergripligt som 

möjligt på frågorna, nästan som en intervju. Öppna frågor ger deltagaren 
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möjlighet att gå utanför ramen som finns i enkäten och fritt uttrycka sig 

gällande syftet i enkäten (Ejlertsson, 2014). Metoden valdes även för att få in 

fler svar som kunde bearbetas. Enkäterna skickades ut till olika förskolor i 

Värmlands län för att få en bredare utgångspunkt till skillnad om man hade 

gjort intervjuer då det lätt kan bli i samma kommun som man gör intervjuer. 

Enkäten bestod av 6 frågor. Första 2 frågorna innehåller allmän information 

om deltagaren och handlar om deltagarnas utbildning/ yrke samt hur länge de 

har jobbat i verksamheten. Resterande 4 frågorna har öppna svarsalternativ där 

deltagaren fick skriva utifrån sina egna erfarenheter och på så sätt ha möjlighet 

att skriva så övergripliga svar som möjligt. Enkäten finns som bilaga 1 i slutet 

på arbetet. 

4.3 Genomförande 

Studien är kvalitativ och metoden som har använts är en öppen enkät som 

skickats till olika förskolor i Värmland. Enkäten utformades utifrån syftet och 

frågeställningen i studien. Enkäten gjordes i ett webbaserat enkätsverktyg 

survey & report vid Karlstad universitets hemsida. I samband med enkäten 

skrevs det även ett informationsbrev om studiens innehåll och syfte. 

Enkäten var utformad på ett sätt att ett informationsbrev angående studien visas 

först och allmän information gällande kontaktuppgifter, deltagande och 

samtycke. Deltagaren måste kryssa i en ruta för att godkänna sitt samtycke för 

att komma till själva enkäten. 

Länken delades ut till olika 8 rektorer, som har ansvar för 16 förskolor runt om 

i Värmland, länken till enkäten skickades via mejl tillsammans med ett Word 

dokument med informationsbrev angående examensarbetet. 

4.4 Databearbetning/Analysmetod 

När enkäten stängdes ner började arbetet med att sammanställa ett resultat 

utifrån deltagarnas svar.  I studien genomfördes en kvalitativ bearbetning av 

resultaten. Trost och Hultåker (2016) skriver om att när man använder sig utav 
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en kvalitativ studie vill man fokusera mer på människors sätt att resonera eller 

urskilja handlingsmönster hos individen. I studien är det förskollärarnas egna 

erfarenheter och upplevelser som tas upp och redovisas i resultatet. 

För att analysera data utifrån enkäterna beskriver Trost och Hultåker (2016) tre 

steg i bearbetningen av materialet: datainsamling, analys och tolkning. Först 

skickades en enkät ut till olika förskolor och deras svar har samlats i ett och 

samma Word dokument, i dokumentet sammanställdes svaren utifrån varje 

fråga. Sedan lästes svaren noggrant igenom för att få en uppfattning omkring 

hur deltagarna har svarat. När svaren lästes igenom letades det efter likheter/ 

skillnader i svaren för att se om det fanns några gemensamma nämnare. Det 

sista steget blev att sammanställa svaren man har fått och utefter det tolka fram 

ett resultat utefter deltagarnas svar på enkäten. Varje fråga i enkäten tolkades 

utefter deltagarnas svar och ett resultat av svaren skrevs ner efter varje fråga. 

4.5 Reliabilitet  

Reliabilitet och tillförlitlighet är en mätstock för hur tillförlitlig studien är, 

vilka förhållningssätt har man tagit i beaktning när man samlat in data (Trost 

och Hultåker, 2016). 

Reliabilitet innebär att om man skulle göra undersökningen igen skulle 

resultatet då bli den samma (Trost och Hultåker, 2016). I studien i detta arbete 

kan man göra undersökningen igen med samma frågor men man skulle 

troligtvis få olika svar. Detta på grund av att enkäterna bestod av öppna frågor 

som gav deltagaren möjlighet att svara på frågorna utefter egna kunskaper och 

erfarenheter. Deltagarna som har svarat på förra enkäten har troligtvis inte 

samma upplevelser ifall undersökningen skulle göras igen. Om man skulle 

göra undersökningen i andra län i Sverige inte bara i Värmland, så får man 

troligtvis även då olika resultat. 

Trost och Hultåker (2016) skriver att reliabiliteten i studien kan variera ifall 

man använder sig av komplicerade ord eller frågor som är lätt att 

missuppfattas. I enkäten har frågorna konstruerats på ett tydligt sätt och inte 

med komplicerade ord. I enkäten fanns det ett informationsbrev som 
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informerade om studiens syfte och om det fanns några frågor fanns det nummer 

som deltagarna kunde ringa för att få svar på deras funderingar. Dock har ingen 

av deltagarna i denna studie hört av sig, därför kan enkätfrågorna bedömas som 

tydliga. 

4.6 Validitet/Tillförlitlighet 

Trost och Hultåker (2016) skriver om att när man ställer frågor som är kopplat 

till studiens syfte och frågeställning, ökar undersökningens validitet. Då 

enkäten är utformat efter studiens frågeställningar och syfte stärks validiteten. 

I studien är urvalet dock begränsat till pedagoger i värmländska förskolor, så 

på grund av detta får man bara en uppfattning av förskolor i Värmlands 

erfarenheter av familjer med utländsk bakgrund. Om studien skulle 

genomföras i hela Sverige och med flera svar som ska bearbetas skulle man få 

en bredare och mer korrekt bild på hur förskolor arbetar med inskolning av 

familjer. 

4.7 Etiska överväganden 

I examensarbetet har Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer angående god 

forskningssed följts. Den anger även viktig information gällande vilka etiska 

aspekter man ska förhålla sig till när man utför undersökningar som innehåller 

känsliga och personliga uppgifter (Vetenskapsrådet ,2017). 

 

I studien har Vetenskapsrådets (2017) 4 krav på etiska aspekter följts.  

Informationskravet innebär att deltagarna i studien har fått information 

angående studiens syfte, detta genom att alla deltagare fick ett 

informationsbrev i samband med enkäten. Konfidentialitetskravet betyder att 

deltagaren i studien är anonym och kan inte identifieras. I studien behandlas 

inga personliga uppgifter som kan kopplas till specifika personer eller 

förskolor. Samtyckeskravet innebär att deltagaren i studien har fått information 

om hur deras medverkande är frivilligt och de kan avbryta enkäten och 

deltagandet i studien när som helst. I enkäten finns det en ruta som deltagaren 

kryssar i där de godkänner deras samtycke i studien, se bilaga 2. Det sista 
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kravet är nyttjandekravet och det innebär att informationen som samlas i 

undersökningen endast kommer att användas i studien, och endast jag kommer 

att ha tillgång till insamlande data. När examensarbetet är godkänt kommer 

enkäten, enkätsvar och informationsbrev att raderas. 

 

I Vetenskapsrådet (2017) finns kriterier för vilka åtgärder man använder sig 

utav för att minska risken för spridning av information. I examensarbete skrivs 

det tydligt i informationsbrevet hur informationen kommer att användas och 

hur den kommer att bearbetas i enkäten. Samtycke togs av alla som godkänner 

att delta i intervjun och det är tydligt beskrivet vad deltagarna ger samtycke 

till. 

 

Vetenskapsrådet (2017) skriver om att ibland man inte kan ge ut de uppgifter 

som deltagarna har gett, men i vissa fall är det befogat. I examensarbetet har 

deltagarna rätt till att se sina egna uppgifter som de har lämnat ut. 

Angående identifiering skriver Vetenskapsrådet (2017) att det kan vara 

intressant i vissa forskningsperspektiv att veta exempelvis, kön, namn, ålder. I 

studien finns det inga frågor som kan kopplas till en viss person, de frågor som 

ställs är mer informationsfrågor. Deltagarnas ålder, kön eller namn är oviktigt 

i studien, vilket säkrar individens identitet i studien. 
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5 RESULTAT 

I studien har en kvalitativ enkät utförts på 16 förskolor i Värmland och 24 

personer har deltagit i enkäten. Resultatet redovisas utifrån varje fråga och 

analyseras utifrån studiens syfte och frågeställning. Enkäten består av 6 frågor, 

2 frågor som behandlar allmän information gällande deltagarens 

utbildning/yrke samt hur länge deltagaren har jobbat i förskoleverksamhet. 

Fråga 1 och 2 analyseras tillsammans. De övriga 4 frågor är öppna som gav 

utrymme för deltagarens egna erfarenheter och kunskaper utifrån den ställda 

frågan. Enkäten finns som bilaga 1 i slutet på arbetet. 

 

Frågorna 1 och 2 riktar sig mot att samla in bakgrundsinformation om 

deltagarna, dvs deras utbildning och arbetslivserfarenhet. 

 

Fråga 1–2. Vad har du för utbildning/ yrke? Hur länge har du jobbat i 

förskolans verksamhet? 

 

De som har svarat på enkäten är 19 förskollärare, 2 barnskötare, 1 rektor, 1 

specialpedagog och 1 lärare mot tidigare år. Deltagarna i studien har arbetat i 

förskolan mellan 2–42 år. 

 

Fråga 3. Vad är dina erfarenheter av att jobba med familjer med utländsk 

bakgrund? 

 

Deltagarnas svar varierar ifrån att ha mycket erfarenhet till nästan ingen alls.  

Men alla deltagare har någon erfarenhet av hur det är att jobba med familjer 

med utländsk bakgrund. I svaren kunde det inte ses någon tydlig koppling 

mellan arbetslivserfarenhet och erfarenhet av att arbeta med familjer med 

utländsk bakgrund, de yngre deltagarna har lika goda erfarenheter av detta 

arbete som de äldre. 

 



Inskolning av familjer med utländsk bakgrund i förskolan.                            Rebecka Alfredsson  

20 

 

Deras erfarenheter av familjer med utländsk bakgrund beskrivs som krävande 

men positivt för verksamheten. Svårigheterna som tas upp är språkbarriären 

och hur man släpper på den svenska normen. Två citat från förskollärare: 

 

På min avdelning har vi haft många barn/familjer med utländsk bakgrund. Mina 

erfarenheter är bra och utmanande då vi behöver släppa på många normer som vi har 

i Sverige. (Förskollärare 13) 

 

Kan vara mycket svårare då det kan bli språkproblem trots tolk. Många föräldrar vill 

inte visa att de inte förstår, utan nickar och håller med. (Förskollärare 14) 

 

Många utav deltagarna tyckte att det är positiv och givande att få lära av 

varandra och deras kulturer. Ett svar av en förskollärare beskriver det såhär: 

 

Mest positiva. Vi har mycket att lära av varann. Ge och ta. Få förståelse för att det 

finns människor med olika bakgrund och traditioner. Ibland kan det bli missförstånd 

på grund av detta eller språkliga hinder, men vi brukar lösa det. (Förskollärare 21) 

 

Sammanfattningsvis anses erfarenheterna av familjer med utländsk bakgrund 

vara positiv, spännande, utmanande och krävande. Språket är ett svar som ofta 

kommer upp som svårighet. 

 

Fråga 4. Beskriv hur en inskolning av en familj med utländsk bakgrund 

ser ut: 

- Vilka rutiner finns? 

- Vilka hjälpmedel/stöd finns det? 

 

Inskolningen av familjer med utländsk bakgrund beskrivs som liknande som 

om man skulle inskola en svensk familj. 

Några deltagare berättar mer utförligt hur deras sätt att inskola familjer är och 

hur de förhåller sig till familjernas modersmål. Ett svar ifrån en förskollärare 

beskriver hur inskolningen går till: 

 

För det mesta fick vi på papper innan att familjen hade ett annat modersmål så att vi 

kunde boka in telefon-tolk till inskolningssamtalet. Vi skickade alltid ut 

inskolningsbrevet till familjerna både på svenska, engelska och om vi hade möjlighet 

även på deras modersmål. På inskolningsmötet med familjen och tolk så gick vi 
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igenom hur inskolningen fungerade så att de vet vad vi förväntade oss av dem. När 

väl inskolningen var slut och barnen inskolade så bokade vi in ett uppföljningssamtal 

med vårdnadshavarna och tolk för att prata om hur de tycker det har gått, vad de 

förväntar sig av förskolans verksamhet och allmänna frågor. (Förskollärare 10) 

 

Detta svar av förskolläraren beskriver på ett tydligt och konkret sätt hur man 

arbetar vid inskolningen, hur familjer tas in i verksamheten och vad de 

använder för rutiner och vilka hjälpmedel som används. 

 

Ett annat exempel på hur inskolningen kan se ut är utifrån ett rektors perspektiv 

och hur hens arbete för att få in familjen på rätt sätt i förskolan och hennes roll 

i inskolningen av familjen. Hens svar lyder: 

 

På den arbetsplatsen där jag arbetar nu: Ett första samtal med familjen o mig /rektor. 

Ta reda på deras tankar om förskola, vilka behov de har, att börja bygga en relation 

med dem så att de känner sig trygga, ta reda på vilket språk som är aktuellt, göra upp 

hur vi lättast kommunicerar med varandra (vuxna och barn). här finns ingen speciell 

ansvarsgrupp som tar hand om utländska familjer utn vi får lösa det i vår egen 

verksamhet. Vid behov ordnar vi tolk eller en person som kan vara med extra mycket 

under inskolningen. (Rektor 7) 

 

Här blir det ett annat sätt på vilket inskolningen sker, här är familjens första 

kontakt med rektorn på förskolan och rektorn gör en handlingsplan utefter 

familjens tankar och behov. 

 

En annan aspekt som tas upp av pedagoger är att tolk finns att tillhandhålla när 

man ska ha inskolning med familjer med utländsk bakgrund. Det ges exempel 

på vanlig tolk, men det finns också exempel på vissa program som förskolorna 

använder sig av. Några exempel är översättningsprogram på datorn ex Google 

translate, TAKK samt bildstöd. 

 

Fråga 5. På vilket sätt skiljer sig inskolning av svenska familjer och 

familjer med utländsk bakgrund? 

 

Inskolningen av familjer med utländsk bakgrund skiljer sig inte så mycket från 

inskolningen av svenska familjer utifrån svaren i enkäten. Det som skiljer 

inskolningarna är att det krävs mer planering och inskolningen tar längre tid. 
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Inskolningssamtalen med familjerna brukar vara med stöd av tolk eller andra 

hjälpmedel som gör att information når vårdnadshavarna. 

 

En annan synpunkt som ofta kommer upp i svaren är tydlighet vid rutiner, 

kläder samt hur schema fungerar på förskolan. Allmän information hur en 

förskola är strukturerad och vilka rutiner som finns är en viktig del att förmedla 

tidigt till vårdnadshavarna. En förskollärare skriver om vikten av tydlighet 

gällande hur man ska följa schema, att barnet kommer vissa tider och hämtas 

vid ett specifikt klockslag. Denna förskollärare beskriver flera situationer när 

vårdnadshavare lämnar och hämtar barnen när de känner för det:  

Man får vara med tydlig med språket så att de förstår plus att man ibland behöver 

förklara angående tider och att det ör viktigt att hålla de, det har varit ett problem 

många ggr, att de inte är så noga när de varken lämnar eller hämtar barnet, en del 

kommer och går som de vill och känner. (Förskollärare 15)  

 

Tryggheten är också del i inskolningen av familjer med utländsk bakgrund. Att 

använda sig utav flera hjälpmedel som stöd för att lära känna familjen är viktigt 

i inskolningen av familjer med utländsk bakgrund. Flera deltagare har svarat 

att skapa trygghet till familjen är stor del i inskolningen och det ses som en 

skillnad mellan en svensk inskolning och en inskolning av familjer med 

utländsk bakgrund.  En rektor beskriver hur hen arbetar med inskolningen för 

att familjen skall känna trygghet i verksamheten: 

Ännu viktigare att bygga upp en trygg relation, att använda både text, bild och digitala 

hjälpmedel för att alla ska vara med i kommunikationen, låta vårdnadshavare vara 

med så länge som det behövs i en inskolning, kanske längre tid än för andra barn, att 

vara en lyhörd och intresserad personal som bryr sig om hela familjen. att inte ta för 

givet att man förstår det svenska utbildningssystemet. (Rektor 7) 

 

Fråga 6. Vilka hinder/möjligheter ser du med en inskolning av familjer 

med utländsk bakgrund? 

De hinder som kommer fram utifrån svaren är exempelvis språket, kultur och 

att det krävs mer resurser. Detta eftersom vårdnadshavarna ofta har problem 

med att förmedla information till förskolan och lika när förskolläraren vill ge 

information till vårdnadshavaren uppstår ofta missförstånd mellan parterna. 
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Ett antal svar påpekar att vårdnadshavarna kanske säger att de förstår när 

förskolläraren förklarar men i själva verket så tycker vårdnadshavaren att det 

är skamligt att berätta att man inte förstår. 

 

Ett intressant svar angående hinder kom ifrån rektorn som berättar utifrån sin 

roll i inskolningen: 

från min roll som skolledare så ser jag ekonomin som ett hinder, det är kostsamt med 

både tolk och extra personal, det kan vara mer krävande för pedagogerna vilket kan 

göra dem mer trötta än annars, att en familj tar mer energi än de har utrymme för, 

språket kan vara ett hinder om vi inte kan ha en kommunikation där vi förstår 

varandra. (Rektor 7) 

 

I rektorns svar får man en ytterligare bild av vilka hinder som finns i 

verksamheten utifrån andras ögon. De andra deltagarna i studien svarade 

utefter hur verksamheten berikas, medan rektorn svarade mer utifrån 

personalen och verksamhetens ekonomi. 

 

Möjligheter som kommer fram i svaren är att det är berikande erfarenheter med 

fler kulturer och andra upplevelser som berikar barngruppen på ett positivt sätt. 

Barngruppen får lättare insyn i att det finns olika kulturer och på ett enkelt sätt 

arbetar man med flera kulturer i barngruppen.  En förskollärare skriver såhär 

hur hon tycker att det bara finns möjligheter: ”Jag ser inga hinder uta bara 

möjligheter. Möjligheter i att utvecklas som pedagog, och få en annan bild av 

varför vi gör vissa saker och även n få en tanka i varför vi gör som vi gör” 

(Förskollärare 24). 

 

Sammanfattningsvis har alla deltagare någon form av erfarenhet utav att arbeta 

med familjer med utländsk bakgrund. I deltagarnas svar framkom det inga 

gemensamma strategier, utan inskolningen anpassas mycket till den 

individuella familjen. Arbetet med inskolning av familjer med utländsk 

bakgrund anses vara krävande men det är positivt för verksamheten. Utifrån 

deltagarnas svar handlar inskolningen mycket om att bygga upp relationer, 

skapa trygghet och uppnå bra kommunikation. 
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Inskolningen av familjer med utländsk bakgrund skiljer sig inte mycket ifrån 

en vanlig inskolning. Skillnaderna som kommer fram i resultatet är att man har 

vissa hjälpmedel som stöd för att kunna kommunicera med vårdnadshavarna. 

Exemplen på hjälpmedel är tolk, Google translate, TAKK samt bildstöd. Det 

kommer även fram att tydligheten gällande tider och allmänna rutiner behövs 

förtydligas mer djupgående för familjer med utländsk bakgrund.  

De hinder som kommer fram är språket, kulturen och att det krävs mer resurser. 

Möjligheterna är att det berikar förskolan med nya erfarenheter gällande olika 

kulturer och språk. Detta menar flera förskollärare berikar barngruppen och 

man kan på ett enkelt sätt arbeta med olika kulturer och språk i verksamheten. 
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6 DISKUSSION 

Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger på förskolor kan arbeta 

kring inskolning av familjer med utländsk bakgrund. Då jag själv inte hade 

någon erfarenhet av inskolning av familjer med utländsk bakgrund var jag 

nyfiken på att veta mer hur det går till. Studien genomfördes med en enkät som 

metod. Enkäten bestod av öppna frågor vilket gav deltagarna möjlighet att ge 

tydliga, utförliga och innehållsrika svar.  

Svaren i enkäten gav flera bra exempel på pedagogernas erfarenheter kring hur 

inskolning av familjer med utländsk bakgrund kan se ut samt vilka hinder och 

möjligheter som kan uppstå i detta arbete. Detta gjorde att både studiens syfte 

och frågeställningar har besvarats.  

De övergripande svaren i enkäten är att det är ett givande arbete när man får in 

flera familjer med utländsk bakgrund och det medför nya erfarenheter. Det 

gynnar inte bara pedagogernas synsätt utan även övriga barngruppens 

kunskapslärande av flera kulturer. 

Frågeställningarna i studien kring strategier och hinder/ möjligheter är tydligt 

besvarade och svaren från deltagarna i studien har gett en inblick i hur 

inskolningen av familjer med utländsk bakgrund kan se ut, samt vilka hinder 

och möjligheter som pedagoger stöter på i detta arbete. Det var intressant att få 

syn på pedagogernas uppfattningar kring förskolors hinder/ möjligheter då jag 

själv trodde att det skulle bli fler svar på hinder än möjligheter. Men det blev 

tvärtom, allt fler förskolor tycker det är en tillgång och en bra möjlighet för att 

få in olika språk och kulturer i förskolan. 

6.1 Resultatdiskussion 

Studien har visat på intressanta resultat. Deltagarna svarade utifrån sina egna 

erfarenheter och hur de upplever inskolningen av familjer med utländsk 

bakgrund. I vissa svar har det dock varit tydligt att deltagarna har uppfattat 

begreppet utländsk bakgrund endast som familjer som kom med flyktingvågen 
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eller familjer som är invandrare, medan vissa svar visar tydligt på att deltagaren 

kopplar begreppet till andra länder och kulturer. Andragenerationsinvandrare 

(u.å., b) är benämningen enligt Nationalencyklopedin för familjer med 

utländsk bakgrund och de beskriver det såhär: ”äldre benämning på en person 

som är född i Sverige och har minst en förälder som är född utomlands” 

(Andragenerationsinvandrare, u.å., b). I studien hade det varit bra att förklara 

innebörden av begreppet, detta kanske skulle ha påverkat några resultat i 

studien. 

I resultatdelen har rektorns svar i enkäten används mycket. Detta har gjorts då 

hens svar har gett en annan bild på hur inskolningen ser ut ifrån ett annat 

perspektiv. Rektorn har svarat utefter hur hon arbetar med inskolningen av 

familjer med utländsk bakgrund och utefter hens erfarenheter upplyst andra 

hinder och svårigheter/ möjligheter som inte förskollärarna har lyft upp i 

enkäten. 

I enkätundersökningen frågades det om hur länge deltagaren hade jobbat i 

förskolan, detta undrade jag eftersom Mahmood (2013) skrev artikeln om 

nyexaminerade förskollärare och deras svårigheter i inskolningen. Deltagarna 

i hans studie berättade om svårigheterna som de uppfattade som krävande som 

nyexaminerade och vilka hinder som uppstod (Mahmood, 2013). Utifrån den 

här studien kunde det inte ses samma resultat, utan det är snarare tvärtom, de 

flesta utav de yngre deltagarna hade god erfarenhet av inskolning av familjer 

med utländsk bakgrund. Detta kan vara då det har blivit allt vanligare med 

familjer i förskolan med utländsk bakgrund, och det finns mer resurser att 

tillgå.  

Ljunggren (2018) skriver om hur introduktionen till förskolan är en viktig 

startpunkt till hur kontakten med vårdnadshavarna blir och hur viktigt det är 

att ta sig tid att lära sig den nya familjen och deras berättelser. Hon skriver 

också hur viktigt det är att ha resurser som stöd de första tillfällena så både 

familjen och personalen känner trygghet i verksamheten (Ljunggren, 2018).  

Flera av deltagarna i studien förmedlade hur de lägger upp och organiserar 

inskolningen och hur den ser ut, det var många svar som handlade om att 

familjen skulle känna trygghet i verksamheten. Det var också väldigt viktigt 
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att det fanns resurser som kunde stötta pedagogerna och familjen i deras 

kommunikation till varandra, då kommunikationen mellan pedagogen och 

vårdnadshavaren anses som en viktig del i hur man skapar en relation till 

varandra. Utifrån det sociokulturella perspektivet är gruppen som man är 

uppväxt i som ligger till grund för individens identitet. Säljö (2018) Om 

pedagogerna får en bra kommunikation till vårdnadshavarna, så ger det 

pedagogerna en bättre bild på vart barnet befinner sig i sin utveckling och vilka 

behov barnet behöver. 

 Ljunggren (2018) skriver om vikten av att ha inskolningssamtal som ett sätt 

att skapa ett band mellan pedagogen och familjen och skapa trygghet och tillit 

till förskolan.  Flera deltagare i enkäten svarade att de hade olika former av 

inskolningssamtal med familjen och det var liknande samtal som man har med 

svenska familjers inskolning. Skillnaden var att det fanns oftast en tolk med i 

samtalen om det fanns språksvårigheter detta gjordes för att lättare lära känna 

familjen och få viktig information om familjen. 

Säljö (2018) påpekar vikten av gruppen man har växt upp omkring eftersom 

den formar individens identitet. I deltagarnas svar är det tydligt att familjen är 

en viktig del i hur man lär att känna barnet och dess behov. Det är utefter 

vårdnadshavarnas berättelser som man får en uppfattning hur barnet är och 

vilka behov barnet har. Vårdnadshavarnas berättelser lägger grunden till hur 

man ska bemöta barnet på bästa sätt.  

Säljö (2018) skriver om de psykologiska redskapen som man använder när man 

kommunicerar med varandra. Det viktigaste redskapet en individ har är 

språket, med hjälp av det kan man förmedla och få mer kunskap ifrån andra 

individer. Språket anses vara länken mellan individen och samhället (Säljö, 

2018).  Mediering är också ett sätt för individen att samverka tillsammans med 

andra genom att exempelvis använda sig utav artefakter som hjälper till att 

bidra med kunskap om något som barnet har erfarenhet utav. Det kan vara 

exempelvis genom språket eller olika symboler som barnet har kunskap utav 

och vill visa andra. 

Utifrån deltagarnas svar i enkäten påpekas det att språket är en viktig länk 

mellan dem och familjen, och med hjälp av olika resurser som exempelvis tolk 
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kan vårdnadshavarna och pedagogerna kommunicera med varandra på ett 

lättare sätt. Deltagarna påpekar också att språket är en tillgång i barngruppen 

och språket blir ett så kallat redskap som hjälper de övriga barnen i 

barngruppen att se och höra olika språk och få nya kunskaper om olika språk.  

I deltagarnas svar används språket som en resurs för att lyfta fram olika 

bakgrunder och kulturer. Språket blir en tillgång i förskolan som både ger 

barnet en trygghet i att hen känner igen vissa saker samt att andra barn får 

uppleva och se andra språk och traditioner.   

Säljö (2018) beskriver att vissa individer kan behöva stöttning i sin utveckling 

för att uppnå vissa uppgifter. Genom att se var barnet befinner sig i den 

proximala utvecklingszonen kan pedagoger ta reda på vart barnet är i sin 

utveckling och vart den behöver stöttning och hjälp. Deltagarna skriver i sina 

svar att det är viktigt med en bra kommunikation mellan vårdnadshavare och 

pedagog detta gör att de på bästa möjliga sätt kan stötta och hjälpa barnet i sin 

utveckling. Utifrån vårdnadshavarnas berättelser kan pedagogerna ta reda på 

vad individen behöver stöttning i och får en tydlig bild hur individen behöver 

stöd och hjälp.  

Enligt Ljunggren (2018) är inskolningssamtal ett sätt att skapa trygghet och ett 

band mellan pedagogen och familjen. Inskolningssamtalet är ett sätt att stötta 

familjen med kunskap om hur verksamheten fungerar och ett sätt för 

pedagogen att kommunicera med vårdnadshavarna som tillsammans kan 

kartlägga vart barnet befinner sig i sin utveckling. Stöttningen i förskolan 

utifrån deltagarnas svar lyfter också upp att de har vissa hjälpmedel som 

exempelvis TAKK och bildstöd. Dessa är exempel på hur man i förskolan 

arbetar med att stötta både familjen och barnet för att kunna kommunicera och 

lära sig nya saker i förskolan. 

Utifrån frågeställningarna i studien har svaren på enkäten redovisats grundligt 

och det finns många olika sätt man kan göra inskolningen på. I deltagarnas svar 

framkom det inga gemensamma strategier, utan inskolningen anpassas mycket 

till den individuella familjen. Pedagogerna lyfter även fram olika hjälpmedel 

som används och hur de är som stöd för pedagogerna och familjen. Det tas 

även upp vilka resurser och tillgångar förskolorna har att använda sig utav i 
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inskolningen av familjer med utländsk bakgrund exempelvis tolk. Utifrån den 

andra frågeställningen gällande hinder/ möjligheter är det inte mycket som 

deltagarna tycker är ett hinder, det som påpekas är språksvårigheter och att det 

tar mer resurser än en vanlig inskolning, men deltagarna tycker att det är 

givande att få in andra familjer med utländsk bakgrund in i verksamheten. Det 

är inte bara intressant för pedagogerna att få lära sig om nya kulturer och språk, 

utan de anser också att barngruppen gynnas och barnen får se olika kulturer 

och olika språk. I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) står det om att 

pedagogerna ska upplysa och informera om andra kulturer, språk och 

traditioner. Enligt deltagaren blir detta lättare i förskolan då fler familjer med 

utländsk bakgrund ökar i förskolans verksamhet och det blir ett lättare sätt att 

inkludera olika kulturer och erfarenheter när det finns familjer som kan 

förmedla och upplysa om deras erfarenheter och kultur. 

6.2 Metoddiskussion 

Studiens syfte var att undersöka hur pedagoger på förskolor arbetar kring 

inskolning av familjer med utländsk bakgrund. Studien är en 

enkätundersökning som bidrog till fler svar från olika deltagare, och ett bredare 

urval av deltagare. Om intervjuer hade valts som metod hade ett begränsat 

urval av deltagare gjorts och det skulle inte bli lika många exempel på hur en 

inskolning av familjer med utländsk bakgrund går till. Intervjuer hade påverkat 

resultatet genom att det inte kommit fram lika mycket information om 

inskolning av familjer med utländsk bakgrund och färre förslag på strategier 

och hjälpmedel som används i förskolan 

Begränsningen i metodvalet var att om intervjuer hade använts hade det 

eventuellt gett mer utförliga och djupa svar från deltagarna i studien.  

Utifrån deltagarnas svar upptäcktes det att flera av dem kopplade begreppet 

utländsk bakgrund till flyktingvågen och invandrare. För att undvika 

missförstånd skulle det vara bättre att förklara begreppet innan. Utländsk 

bakgrund syftar också på familjer som kommer ifrån ex Norge, Finland och 

Danmark.  
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Att studien endast genomfördes i värmländska förskolor gör att man inte får en 

bild över hela Sverige utan bara en liten del. Vissa län har större erfarenhet av 

familjer med utländsk bakgrund och det hade gjort att man skulle få fler svar. 

6.3 Slutsatser 

Det har varit ett intressant ämne att studera i mitt examensarbete, det har blivit 

många nya upptäckter angående hur inskolningen av familjer med utländsk 

bakgrund går till i förskolan. Studien har bidragit mycket till min egen 

profession och jag har fått många nya kunskaper kring inskolning av familjer 

med utländsk bakgrund. Det har även gett många nya erfarenheter om vilka 

hjälpmedel och stöd som finns att tillgå till inskolning, och på vilket sätt stödet 

skiljer sig ifrån en svensk familjs inskolning. Förhoppningsvis kommer studien 

också att ge andra pedagoger som jobbar i förskolan information hur man kan 

arbeta med inskolningen av familjer med utländsk bakgrund. Pedagoger kan ta 

tips och idéer utifrån studien och ta med i sin verksamhet på förskolor. 

Frågor som har kommit upp hos mig själv är hur stor skillnad är det på 

förskolor runt om i Sverige och hur olika resurser finns det och har man 

liknande tillgång till dem. Är det skillnad att ha en inskolning i Stockholm än 

i Karlstad, har man mer tillgång till resurser i storstäder än i små städer. Detta 

kan man undersöka vidare och på det viset utöka undersökningsområdet och 

få en bredare bild på hur inskolningen ser ut i hela Sverige. Det kan även vara 

intressant att undersöka landskapsvis och se om det finns några skillnader, 

exempelvis Skåne och Lappland och kanske vad skillnaderna kan beror på. 

Det kan också vara intressant att undersöka hur inskolning skiljer sig åt 

beroende på vilken position man har – vilka hinder/möjligheter ser en rektor 

jämfört med pedagogerna som arbetar ute i verksamheten. 
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BILAGOR 

Bilaga 1: Enkätfrågor. 

1. Vad har du för utbildning/ yrke? 

 

2. Hur länge har du jobbat inom förskolans verksamhet? 

 

3. Vad är dina erfarenheter av att jobba med familjer med utländsk 

bakgrund? 

 

4. Beskriv hur en inskolning av en familj med utländsk bakgrund ser ut: 

- Vilka rutiner finns? 

- Vilka hjälpmedel/stöd finns det? 

 

5. På vilket sätt skiljer sig inskolning av svenska familjer och familjer 

med utländsk bakgrund? 

 

6. Vilka hinder/möjligheter ser du med en inskolning av familjer med 

utländsk bakgrund? 
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Bilaga 2: Samtyckesformulär.  

Hej 

Mitt namn är Rebecka Alfredsson och jag studerar förskollärarprogrammet på 

Karlstad universitet. Jag skriver ett examensarbete kring hur inskolning ser ut 

kring barn med utländsk bakgrund ser ut i förskolan, och för att undersöka detta 

har jag valt att göra enkäter på er avdelning/förskola. 

Du som deltar i enkäten är helt anonym, du kan avbryta ditt deltagande i 

studien utan att ange något skäl. All information kommer endast användas i 

mitt arbete, när mitt arbete är slutfört kommer alla enkäter och personuppgifter 

att raderas. 

Du får ta del av mitt examensarbete och du har rätt att begära rättning om något 

anses vara fel, du får även begära radering om du inte vill delta i studien 

längre.   

 

Enkäten besvaras i det webbaserade enkätverktyget Survey&Report som är en 

molntjänst utanför Karlstads universitet.  

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt 

dataskyddsförordningen har du rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter om 

dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att 

begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av 

personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till 

Datainspektionen. Kontaktuppgifter till Karlstads universitets 

dataskyddsombud är dpo@kau.se. För mer information om hur Karlstads 

universitet behandlar personuppgifter, se https://www.kau.se/gdpr 

 

Markera rutan för att delta i undersökningen och godkänna att Karlstads 

universitet behandlar personuppgifter i enlighet med gällande 

dataskyddslagstiftning och lämnad information. Välj sedan knappen "Jag 

samtycker". 

 

Kontaktuppgifter: 

Rebecka Alfredsson, Student: 

Mejl: xxxxxxxxxxx 

Mobil: xxx-xxxxxxx 

  

Alexandra Guseva, Handledare: 

Mejl: xxxxxxxxx  
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mailto:rebeckaalfredsson90@gmail.com

