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SAMARBETE MED HEMMEN PÅ ETT NÄRA OCH 
FÖRTROENDEFULLT SÄTT!

VARFÖR DÅ?
COLLABORATION BETWEEN PRESCHOOL AND HOME IN A CLOSE

AND TRUSTING WAY!
WHY?

• Utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och 
värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 

• Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 
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2.4 FÖRSKOLA OCH HEM
PRESCHOOL AND HOME
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För att skapa bästa möjliga förutsättningar för barnen att utvecklas rikt och 
mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med 
hemmen.



Förstärka samarbetet med 
hjälp av ny kompetens
Strengthen collaboration with
the help of new expertise

Socialpedagog



Vårt sammanhang
Bakgrund
Summary of our 
background

• Hög andel barn som lever i fattigdom

• I princip alla barn har ett annat modersmål än svenska

• Låg utbildningsnivå hos föräldrar

• Förskolorna hade hög andel orosanmälningar

• Låg andel förskollärare 20%

• Långt till föräldrarna

• Många sociala frågor och krävande arbetsuppgifter för 
pedagoger

• Närvaro/frånvaro

• Brister i systematiken gällande uppföljningar för barn som 
behövde stöd av olika slag



Vårt arbetssätt med 
socialpedagoger som 

samverkar med 
föräldrar för att skapa 
ömsesidigt förtroende 
och stärka barnsynen i 

förskolan
Our way of working

·  Vem är jag?
·  Skapa relation – lär känna barnen och deras 
föräldrar
·  ABC och föräldrautbildning
·  Tandvård/projekt med Folktandvården
·  Inskolning i hemmet
·  Samverkan med externa aktörer
·  Välkomstmöte för nya föräldrar
·  Föräldraenkät
·  Samtal med föräldrar och pedagoger – bygger 
broar



Ytterligare verktyg i samarbetet med 
föräldrar

Additional tools in collaboration with
parents

SPRÅKSAMTAL
LANGUAGE CONVERSATION



Bergatrollets förskola avdelning Blå

• 17 barn i åldrarna 1-3 år

• Språk hos barnen:
arabiska, somaliska, tigrinja, 
bilen, persiska, dari, svenska, 
kurdiska sorani och kurdiska
kurmanji

• Fyra pedagoger: 
En förskollärare och tre 
barnskötare

• Språk hos pedagogerna: 
svenska, bosniska, tigrinja, 
somaliska och arabiska



VARFÖR 
SPRÅKSAMTAL

WHY LANGUAGE 
CONVERSATION



MATERIAL FÖR 
SPRÅKSAMTAL

MATERIAL FOR 
LANGUAGE 

CONVERSATION



Hur har vi genomfört språksamtalen?
How have we conducted language conversations?



Kartlägga barnets språkmiljö
Map the child's language environment



Konkret samarbete 
med föräldrarna 
kring barnens 
språkutveckling

Collaboration with the 
parents regarding the 
children's language 
development



RESULTAT

* Mer svenska än väntat

* Mer kunskap om vad som 
är viktigt för föräldrarna

* Mer kunskap om barnens 
språkförmåga på alla språk

* Större förutsättningar att ta 
tillvara på olika pedagogers 
språkkunskaper

* Fler spontana samtal om 
barnens språk med 
föräldrarna vid hämtning och 
lämning



För bästa möjliga möte 
med föräldrar och barn!
For the best meeting possible
with parents and children!

SPRÅKSAMTAL
LANGUAGE CONVERSATION



Framgångsfaktorer
Success factors

• Mer kontakt och kännedom om familjerna och barnens 
sammanhang.

• Interkulturella möten- nyfikenhet och lust att förstå.
• Kvalitetshöjning i barnsyn och förhållningssätt.
• Fler frågor från föräldrar om förskolans innehåll.
• Full pott på deltagande i enkäten föräldrars synpunkter 

synliggörs och uppmuntras.
• Lägre andel orosanmälningar.



Fortsatta utmaningar
Future challenges

• På strukturnivå allt svårare villkor för familjer/barn i området.

• Segregation

• Utmaningar i det interkulturella arbetet. Kunskap och strategier.

• Hur kan vi i förskolan ännu mer hitta vägar för fördjupat 
samarbete?

• Resurser



Reflektion

• Vad väcker vår genomgång för tankar?

• What does our presentation make you think about?

• Vad blir du mer nyfiken på?

• What are you more curious about?


