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Förord  
Denna studie har inspirerats av dels vår nyfikenhet kring olika kulturer och språk samt vår               
nyfikenhet på olika arbetssätt inom förskolans verksamhet. Vi har samarbetat genom hela            
processens gång eftersom att vi har förmånen att bo i samma stad och haft fysiska träffar. Arbetet                 
har skrivits via google docs och alla beslut har fattats gemensamt. Vi vill tacka alla förskolor och                 
förskollärare som tagit emot oss och ställt upp på intervjuer under studiens gång. Denna studie hade                
inte varit möjlig utan tillgång till verksamma förskollärares upplevelser och tankar. Vi vill också              
tacka våra kurskamrater för feedback, uppmuntran och vägledning. Kanske viktigast av allt, vill vi              
även rikta ett stort tack till Espresso House som försett oss med litervis av kaffe så att vi hållit ut det                     
där lilla extra.  

Sist men inte minst vill vi rikta ett stort tack till våra familjer som tålmodigt stått ut med oss och våra                     
funderingar men framförallt för allt stöd som de bidragit med.  

Tack! 

Malin Mattson och Emma Kristensson 
Mittuniversitetet 2019 
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Abstrakt  
Studiens syfte är att undersöka förskollärares upplevelser av vardagskommunikationen med          
vårdnadshavare med olika språkliga och kulturella bakgrunder samt synliggöra vilka utmaningar           
och möjligheter det medför. Syftet inbegriper även vilka verktyg och metoder som kan underlätta              
den vardagliga kommunikationen i den mångkulturella förskolan. Metoden vi har använt oss av är              
semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare i mångkulturella förskolor. Resultatet visar att           
det som är mest avgörande i föräldrasamverkan i mångkulturella förskolor är förskollärarnas            
förhållningssätt och människosyn. Ett förhållningssätt som präglas av öppenhet, nyfikenhet och           
empati. Resultatet visar även på olika utmaningar men också strategier som underlättar samverkan.             
Slutsatsen av denna studien är att mötet med vårdnadshavare i mångkulturella förskolor där             
normer skiljer sig åt öppnar upp för många svårhanterliga möten men likväl möjligheter.  
 
Nyckelord: Föräldrasamverkan, kommunikation, kultur, mångfald, normer 
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Introduktion  

1. Inledning  

Det svenska samhället präglas av människor med olika etniska bakgrunder, olika erfarenheter och             
traditioner i och med de samhälleliga förändringarna med globalisering och ökad migration mellan             
världens olika länder. Förskolans uppdrag är att förbereda barnen för en tillvaro i ett mer               
internationaliserat samhälle genom att agera som en social och kulturell mötesplats där barnens             
olika erfarenheter och bakgrund synliggörs (Skolverket, 2016). Enligt Statistiska Centralbyrån (2014)           
går 84% av Sveriges 1-5 åringar i förskolan. För en del familjer är förskolan den första instansen i det                   
svenska samhället som de bekantas med den svenska kulturen och de rådande normerna.             
Lunneblad (2013) är en av många forskare som beskriver förskolan som en av de viktigaste               
institutionerna för att integrera och skapa samhörighet bland alla individer oavsett förhistoria. I             
Läroplanen (Skolverket, 2016) betonas vikten av att involvera och informera vårdnadshavarna om            
rådande riktlinjer, mål och uppdrag som svensk förskola förhåller sig till. Läroplanen belyser även              
betydelsen av inskolningen eftersom att de första mötena är essentiella för den framtida relationen.  
 
Puskás (2013) nämner att språk är en av de största didaktiska utmaningarna för förskollärare när det                
handlar om att skapa en likvärdig utbildning för alla barn. Dessa utmaningar ställer höga krav på                
dagens förskollärare då de enligt Lpfö 98 (Skolverket, 2016) ska ha kunskap samt förståelse för dessa                
svårigheter som uppstår när barn med olika kulturella, socioekonomiska och etniska bakgrunder            
sammanlänkas. Vardags kontakten med vårdnadshavare är avgörande för att skapa en tillitsfull            
relation med såväl föräldrarna som med barnen. Lahdenperä (2010) redogör för en avsaknad av              
kunskap och förståelse bland förskollärare rörande mångkultur vilket leder till en negativ inverkan             
på relationsskapandet med dels barnen men också vårdnadshavarna. Lahdenperä (2010) likväl           
Gruber och Puskás (2013) redogör för bristen av kulturkompetens hos dagens förskollärare och             
belyser vikten av att förskollärares förhållningssätt präglas av en aktuell förståelse för            
mångkulturalitet. Förskolläraryrket innebär otaliga massor av möten som kräver en empatisk           
förmåga att hantera handlingar och beteende. Dessa möten kan bli lite mer komplicerade när man               
inte delar samma tankesätt, kultur eller språk. 
 
Alla vårdnadshavare och barn ska ha samma möjlighet till att bli sedda och hörda. Trots att alla                 
dagens förskolor varje år framställer en likabehandlingsplan som i synnerhet är framtagen för allas              
lika värde så är vår upplevelse likt det Svavelryd och Hjertson (2012) synliggör, att alla inte                
behandlas lika och erbjuds samma förutsättningar. Den här studien kommer att undersöka hur             
verksamma förskollärare upplever den språkliga och kulturella mångfalden som representeras i           
dagens mångkulturella förskolor. Den breda mångfald som existerar i dagens svenska samhälle            
både när det gäller olika kulturer och språk öppnar upp för lärorika och värdefulla möjligheter               
samtidigt som det kan ses som utmanande att hitta strategier som inkluderar alla parter. Våra               
erfarenheter är att många förskollärare känner sig hjälplösa och aningen frustrerande i mötet med              
föräldrar som inte talar samma språk. Hur gör vi när våra olika normer och värderingar krockar                
eller när vi inte har ett gemensamt språk?  
 
Under vår utbildning har vi kommit i kontakt med flera mångkulturella förskolor under vår              
verksamhetsförlagda utbildning och fått syn på en del utmaningar och missförstånd som kan uppstå              
i vardags kommunikationen mellan förskollärare vårdnadshavare med andra modersmål än          
svenska. Det kan handla om allt ifrån att viktig information uteblir och att missförstånd uppstår till                
att man inte delar samma synsätt. I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) beskrivs utmaningarna             
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som kan uppstå gällande internationaliseringen som ställer höga krav på individens förmåga att             
förstå de de kulturella värdena och bakgrunderna. Markström och Simonsson (2017) framhåller            
vikten av att socialisera vårdnadshavarna med den svenska förskolan redan vid första mötet för att               
etablera en god relation. 
Anledningen till att vi valt just detta problemområde beror på att vi upplever en avsaknad från vår                 
förskollärarutbildning gällande praktiska redskap i arbetet med vårdnadshavarna. Delar av det           
mångkulturella samhället har tagits upp i diverse kurser men vi upplever inte att fokus riktats mot                
samverkan med vårdnadshavarna.  
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1.1 Begreppsdefinitioner  

Mångfald - Björk-Willén, Gruber och Puskás (2013) definierar mångfald som ett komplext och             
bredare begrepp än mångkultur som även innefattar kön, klass, ålder och etnicitet. Det beskriver en               
variation av olika egenskaper hos individer i en social grupp. Lahdenperä (2011) beskriver även hon               
mångfald som ett svåröverskådligt begrepp som kan innebära olika aspekter beroende på individen             
i fråga samt på verksamhetsnivå. Mångfald är ett begrepp som ger en bild av att kulturella                
skillnader finns (Lahdenperä, 2011). Svaleryd och Hjertson (2012) beskriver också mångfald som ett             
begrepp som inte har någon likartad benämning men som vanligen syftar på olikheter såsom              
familjeförhållanden, kön, ålder, kulturell bakgrund, social tillhörighet, sexuell läggning,         
funktionsvariationer och dylikt. När vi nämner begreppet i vår studie ligger dock fokuset på              
kulturell och språklig bakgrund.  
 
Interkulturell pedagogik - Lunneblad (2013) beskriver interkulturell pedagogik som en          
arbetsmetod som främjar mångfalden samt inkluderar alla parter. Interkulturell pedagogik innebär           
att det sker en ömsesidig förståelse mellan olika kulturer och etniska grupper genom interaktion och               
möten mellan människor med olika bakgrunder. Den typen av pedagogik syftar till att lyfta fram               
kulturella faktorers påverkan på lärande men också om att bidra med förståelse om hur diverse               
kulturella sammanhang påverkar oss.  
 
Det dubbla uppdraget - Förskolans dubbla uppdrag innebär att förskolläraren ansvarar för att             
vidarebefordra ett kulturarv parallellt med att barnet bevarar kulturarvet hemifrån och           
upprätthåller det (Björk-Willén, Gruber & Puskas, 2013). Förskolläraren ansvarar för att varje barn             
får möjlighet att utveckla förståelse för andra människor och kulturer samtidigt som barnet får              
möjlighet att känna delaktighet i sin egna kultur. I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) tydliggörs              
det att förskolan ska främja den etniska mångfalden samtidigt som ett gemensamt nationellt             
kulturarv ska förmedlas. 
 
Kultur - Kultur kan ses som ett sätt att begränsa och beskriva hur olika grupper av människor är och                   
livsåskådning samt hur detta kommer till uttryck i sociala och kommunikativa sammanhang.            
Kulturer är något som är föränderligt och påverkas av samhällets progress (Lunneblad, 2013). 
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2. Bakgrund 
I detta kapitel kommer vi bearbeta aktuell forskning och litteratur av relevans för vår studie i                
relation till det sociokulturella perspektivet. Vi har inspirerats av det sociokulturella perspektivet då             
syftet med denna studie är att undersöka förskollärares upplevelser av vardagskommunikationen i            
den mångkulturella förskolan och det sociokulturella perspektivet handlar om just interaktionen           
mellan människor där kommunikationen och samspelet är av stor betydelse. Vi kommer lyfta fram              
betydande aspekter rörande föräldrasamverkan i dagens mångkulturella förskola. Detta genom          
följande huvudrubriker: teoretisk utgångspunkt, förskollärares förhållningssätt, strategier för samverkan,         
samverkans utmaningar och sammanfattning som i sin tur involverar ytterligare underrubriker.  
 

2.1 Teoretisk utgångspunkt  

Vi kommer fortsättningsvis beskriva det sociokulturella perspektivets utgångspunkt som studien          
inspirerats av först genom att redogöra för perspektivets innebörd för att sedan redogöra för              
kopplingar till studiens problemområde.  

Sociokulturella perspektivet  

Det sociokulturella perspektivet utgår från interaktioner och samspel mellan människor där           
utgångspunkten handlar om människors upplevelser, ageranden och föreställningar som sker i           
sociala sammanhang (Säljö, 2014). I vår studie har vi applicerat den synen på mänskligt lärande               
genom de intervjuade förskollärarnas upplevelser. Vidare beskriver Säljö (2014) det som att kunskap             
är något människor konstruerar i ett dynamiskt samspel men som sedermera påverkar den enskilda              
individens förhållningssätt och agerande. Säljö beskriver även kommunikationen som förbindelsen          
mellan tänkande och interaktion. Det är med språket som vi kan kommunicera och det är genom                
samtal med andra individer som lärandet sker. Språkliga redskap och artefakter värdesätts inom det              
sociokulturella perspektivet och ses som en resurs för att skapa nya färdigheter (Säljö, 2014).              
Begreppet artefakter applicerar vi i vår studie till de verktyg och tekniker som intervjupersonerna              
använder sig av och som är konstruerade av oss människor. Jakobsson (2012) beskriver vikten av att                
se människors tänkande och handlande i relation till de kulturella processer som individer är              
involverade i. Jakobsson framhåller möjligheterna som skapas på grund av deltagarnas olika            
ståndpunkt i samhället då det leder till att samtliga deltagare utvecklar nya kompetenser och              
kunskaper. Ett samarbete mellan deltagare med olika inlärda normer inbegriper att samtliga            
deltagare medierar nya tankar och lärdomar. Detta eftersom det innefattar förklaringar,           
argumentation och omtänkande får att nå en gemensam referensram och som bidrar till att vi               
approprierar nya tankesätt (Jakobsson, 2012).  
 
Vi har inspirerats av den sociokulturella teorin då förskollärares syn på lärande och samspel är               
avgörande för hur samverkan med vårdnadshavare fortskrider.  

2.2 Tidigare forskning  

2.3 Förskollärares förhållningssätt 

Det krävs kompetens och öppenhet för att förändra sig bland verksamma förskollärare för att              
underlätta kontakten mellan hem och förskola (Alfakir, 2010; Lahdenperä, 2010). Båda forskarna            
redogör för rådande fördomar som existerar från både förskollärares och vårdnadshavares håll.            
Alfakir (2010) och Lahdenperä (2010) problematiserar att det kan vara en faktor till att samverkan               
försvåras så länge det inte skapas förståelse och kunskap om de olika representerade kulturerna och               
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sociala bakgrunderna. Det krävs att föräldrarna intar kunskap om hur samhället och förskolan är              
uppbyggd i Sverige samt att förskollärarna skaffar sig kunskap och erfarenheter kring            
vårdnadshavarnas olika kulturer och bakgrunder, genom att exempelvis utöka den interkulturella           
kompetensen. Båda författarna fastslår att det saknas kunskap om varandras olika kulturer bland             
alla parter.  
 
Skolverkets stödmaterial flera språk i förskolan (2013) belyser förskollärarnas förhållningssätt och           
kunskaper om hur man kan ge flerspråkiga barn möjlighet till att utveckla både sitt/sina modersmål               
parallellt med svenska språket som två grundläggande faktorer i arbetet med flerspråkighet i             
förskolan. Vidare framhålls vikten av att alla vuxna i barnens omgivning på olika sätt stödjer,               
uppmuntrar och skapar möjligheter för barnet att använda alla sina språk och där samverkan mellan               
vårdnadshavarna och personalen är av stor betydelse.  

Alfakir (2010) uttrycker svårigheten att förmedla den svenska värdegrunden till familjer som är             
präglade av ett annat betraktelsesätt och andra värderingar. Hon synliggör problematiken att            
vårdnadshavarna och förskolepersonalen saknar kunskap om varandras bakgrunder som i sin tur            
påverkar hur samarbetet och förtroendet utformas. Från vårdnadshavarnas sida kan misstron bero            
på att de inte förstått hur den svenska förskolan fungerar och/eller inte behärskar det svenska               
språket fullt ut medans från förskolepersonalens perspektiv kan det bero på brist på förståelse och               
kunskap om andra kulturer och språk (Alfakir, 2010). 

Vuorinen, Sandberg, Sheridan och Williams (2012) beskriver olika kompetenser som avgörande i            
den vardagliga kontakten mellan förskollärare och vårdnadshavare. En är att upprätthålla samt att             
underhålla kontakten med föräldrarna, en annan kompetens är att individanpassa          
kommunikationen med vårdnadshavarna. Genom att bygga upp en kontakt med vårdnadshavarna           
och skapa en tillitsfull relation där båda parterna känner trygghet. Vidare belyser forskarna vikten              
av att förskollärarna har en individualiserad syn på vårdnadshavarna samt att man utvecklar en              
förståelse för varje enskild individs livssituation. De beskriver förskolläraryrket som komplicerat då            
man som förskollärare alltid måste vara beredd på det oväntade och att hamna i situationer man                
inte känner till. Yrket förutsätter också kommunikativ skicklighet som inkluderar en stor lyhördhet             
som kan vara svårt att förbereda sig på. Lärarutbildningen förbereder en på situationer likt dessa               
utmaningar men forskarna menar att det är först genom praktiska och självupplevda händelser som              
man kan skapa sig förståelse och kunskap kring situationer som dessa. (Eriksson-Zetterquist &             
Ahrne, 2015).  

För att det ska vara möjligt att etablera en fördjupad kontakt med vårdnadshavare belyser              
Björk-Willén (2013) ett professionellt förhållningssätt hos förskollärarna som en angelägenhet. Det är            
inget som sker automatiskt utan det är något man aktivt behöver stimulera, dels med hjälp av                
reflektion och utvärdering men det krävs också ett genuint intresse. Fortsättningsvis lyfter            
Lunneblad (2013) fram forskning om hur förändrat synsätt kan leda till en arbetsmetod som främjar               
ett mångfaldsperspektiv samt inkludering av alla parter. Lunneblads förklaring på den typen av             
pedagogik är att det innebär att det sker en ömsesidig förståelse mellan olika kulturer och etniciteter                
genom interaktion och möten mellan individer från olika bakgrunder.  

Alfakir (2010) uttrycker svårigheten för förskollärarna att förmedla den svenska värdegrunden till            
familjer som har ett annat betraktelsesätt och präglade av andra värderingar. Fortsättningsvis menar             
Alfakir (2010) att det krävs en medvetenhet hos förskollärarna samt en vilja till att arbeta med sitt                 
egna förhållningssätt och inställning till att bemöta och betrakta vårdnadshavarna. Vidare redogör            
Alfakir för ett interkulturellt förhållningssätt som ett hjälpmedel för att använda förskolans            
mångfald som en resurs och rikedom för verksamheten. Detta genom att synliggöra deltagarnas             
olikheter och ha en positiv attityd till det mångkulturella samhället. En annan viktig del i ett                
interkulturellt förhållningssätt är förståelsen för att samarbetet med vårdnadshavare kan begränsas           
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på grund av olika fördomar och normer vilket kräver en vilja att öka sin kulturkompetens för att                 
använda sig av dessa i kommunikationen med vårdnadshavarna (Alfakir, 2010).  

2.4 Strategier för samverkan  

Det är olika aspekter som påverkar föräldrasamverkan och det existerar inte en enhetlig mall för hur                
samarbetet ska ta form (Sandberg & Vuorinen, 2012) som får medhåll från (Bouakaz, 2009). Denna               
del kommer att innehålla följande underrubriker: den betydelsefulla kommunikationen, betydelsen av att            
bygga goda relationer mellan hem och förskola och slutligen vikten av tydlighet i kommunikationen. 

2.4.1 Den betydelsefulla kommunikationen 

Tidigare forskning visar att en av de viktigaste delarna för att utveckla en välfungerande relation               
mellan hem och förskola är en god kommunikation. Sandberg och Vuorinen (2012) behandlar vikten              
av tillit och förtroende mellan de båda parterna som även får medhåll av Björk-Willén (2013) som                
redogör för att det krävs engagemang och en ömsesidig vilja att skapa en relation. Fortsättningsvis               
påpekar Sandberg och Vuorinen (2012) att även barnens lärande och utveckling påverkas på ett              
positivt sätt av en välfungerande samverkan mellan parterna. Det finns olika faktorer som påverkar              
hur relationen utvecklar sig och förskolepersonalens egenskaper utgör en viktig roll för relationen             
(Björk-Willén, 2013). Det är viktigt att båda parter är villiga att försöka förstå varandras olika               
kulturer och värderingar för att övervinna de svårigheter som kan uppstå i mötet. På så sätt kan                 
man motverka kulturkrockar som lätt uppstår när vårdnadshavare och förskollärare inte har samma             
kulturella och språkliga bakgrund (Alfakir, 2012).  
 
Bouakaz (2009) beskriver missförstånd och språkbarriärer som de vanligaste orsakerna till att            
föräldrasamverkan inte fungerar i områden med med olika kulturella, religiösa och           
socioekonomiska bakgrunder. Bouakaz framhåller betydelsen av att man som förskollärare är           
empatisk och är kapabel till att sätta sig in i andra människors situation för att kunna inta andra                  
synvinklar än sin egen. Det krävs också en viss acceptans för olikheter och se det som något positivt                  
och lärorikt (Alfakir, 2012). Även Ålund och Alinia (2011) framhåller vikten av att skapa ett               
gemensamt språk och en gemensam förståelse trots olika språk och bakgrunder. Vidare redogör             
Ålund och Alinia för betydelsen av kommunikationen mellan personalen och vårdnadshavarna så            
att båda parterna är medvetna om varandras förväntningar samt vad som förväntas av dem.  
 

2.4.2 Betydelsen av att bygga goda relationer mellan hem och förskola 

Trygghet är en grundläggande förutsättning för att skapa en god och tillitsfull relation mellan              
förskolan och hemmet (Björk-Willén,2013). Kommunikationen mellan pedagoger och        
vårdnadshavare sker på olika villkor, antingen genom kroppsspråk eller verbalt och det som har              
avgörande inverkan på hur förbindelsen utvecklar sig är språket. 
 
Alfakir (2010) lyfter vikten av att vara tydlig i kommunikationen med föräldrarna. Hon beskriver              
svårigheterna som kan uppstå med vårdnadshavarna som saknar kunskap och förståelse om de             
svenska värderingarna och normerna. Vidare framhåller Alfakir vikten av att man som lärare har en               
vetskap kring föräldrarnas historia och bakgrund eller åtminstone en vilja att förstå. Detta för att               
både skapa en insikt och förståelse men också för att få kunskap i hur man ska gå tillväga för att                    
skapa goda relationer (Alfakir, 2010). Genom föräldrarnas bild kan vi som lärare få en större               
förståelse för varför de agerar som de gör i vissa situationer där vi upplever att de agerar                 
annorlunda eller avvikande. Vidare poängterar Alfakir att det är föräldrarna som är de faktiska              
experterna när det kommer till deras barn och att vi som förskollärare bör lyssna mer på dem. Därav                  
lyfter hon vikten av att lyssna på deras åsikter och tankar. Båda parterna vill barnets bästa och                 
genom en gemensam dialog kan man komma fram till bästa möjliga förutsättningar för varje enskilt               
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barn. Även Sandell och Nyrén (2013) lyfter vikten av att inkludera och ha ett genuint intresse för                 
vårdnadshavarna, men påvisar även faktorer som kan försvåra samverkan när det gäller möten i              
olika kulturer. Det kan leda till en kollision av olika synsätt på bland annat demokrati,               
barnuppfostran och olika syn på förskolan/skolan vilket ställer höga krav på förskolläraren som är              
ansvarig för att få föräldrasamverkan att fungera. Nära relationer bygger på tillit och förtoende men               
kan leda till problematiska situationer framförallt i de fallen där vårdnadshavare och personal har              
olika bakgrunder (Ålund & Alinia, 2011). Även Markström och Simonsson (2017) framhåller vikten             
av engagemang från båda parterna för att etablera en god samverkan.  
 
Vuorinen et al. (2014) får medhåll från Hedges och Gibbs (2006) som även de belyser realitet chocken                 
som man som förskollärare står inför. De belyser även vikten av reflektion över sitt förhållningssätt               
gentemot vårdnadshavare för att kunna skapa en god relation. Forskarna redogör även för             
vårdnadshavarnas skyldigheter i relationen gentemot förskollärarna. Ansvaret ligger hos båda          
parter när det kommer till att skapa goda relationer. Goda relationer behövs för att skapa bästa                
möjliga förutsättningar för barnens lärande och utveckling. 
 
Tallberg Broman (2013) redogör för att kraven på föräldrars deltagande i förskolan har ökat, vilket               
återspeglar sig i både styrdokumenten samt i de politiska målsättningarna. Genom ett ökat             
deltagande från vårdnadshavarens sida har således deras insyn i förskolans mål och riktlinjer ökat              
vilket i sin tur har bidragit till att förskolepersonalen blivit mer införstådda med vårdnadshavarnas              
synpunkter och värderingar. Det har alltså genererat till ett ökat kommunikativt förhandlande            
mellan pedagoger och vårdnadshavare. Vårdnadshavarens ökade delaktighet i barnens vistelse i           
verksamheten leder till en ökad kunskap i hur man kan stödja barnen på bästa möjliga individuella                
sätt i verksamheten (Enö, 2013). För att underlätta för barnens lärande i verksamheten är              
föräldrarnas inkluderande betydelsefullt. För att förskolepersonalen ska ges en större möjlighet           
möta och utmana barnet i dess lärande och utveckling är det viktigt att vårdnadshavarna delar med                
sig av information gällande barnet då det är dem som känner barnet bäst (Sandell & Nyrén, 2013).                 
Gannerud och Rönnerman (2007) belyser även dem vikten av en god föräldrakontakt och menar att               
en god sådan är avgörande för att skapa bästa möjliga förutsättningar för barnet. Författarna lyfter               
också vikten av att det erbjuds aktiviteter utöver föräldramöten och lärandesamtal såsom drop-in             
etcetera för att skapa möjligheter för vårdnadshavarna att få en mer informell information och              
relation till förskoleverksamheten.  

2.4.3 Vikten av tydlighet i kommunikationen 

Lunneblad (2018) belyser vikten av att man som förskollärare kommunicerar på ett tydligt och              
anpassat tillvägagångssätt. Lunneblad framhåller vikten av att förskollärare är medvetna och           
eftertänksamma i hur de formulerar sig i kommunikationen eftersom det kan påverka bidra och              
skapa missförstånd och förvirring hos vårdnadshavare med ett avancerat språkbruk. Vidare menar            
han att man som förskollärare måste ha i åtanke att de här familjerna kommer från andra länder som                  
präglas av helt andra normer och värderingar. Återkommande i denna studie så understryker             
Lunneblad vikten av att man som förskollärare är rak och tydlig i sitt budskap så att informationen                 
når ut till föräldrarna. Lunneblad beskriver tvåvägskommunikationen och engagemanget från båda           
parter som avgörande för att få till en välfungerande samverkan.  

Bunar (2015) redovisar vikten av att förskollärarna använder sig av ett vardagligt och anpassat              
språkbruk för att undvika att hamna i en maktposition som påverkar relationen negativt. Hon              
belyser också dilemman som kan uppstå av att förskollärare inte är tillräckligt tydliga och använder               
sig av ett för avancerat språkbruk. Bunar redogör för dilemman som att barnet är i behov av fler                  
uppsättningar ombyten eller problematiken att man som förskollärare inte tänker sig för hur man              
förmedlar det man vill framföra som i sin tur kan leda till att den andra parten känner sig                  
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förolämpad eller missförstådd. Bunar framhåller problematiken att det en förskollärare framför i all             
välmening kan uppfattas som något negativt hos den andra parten och vice versa.  

2.5 Samverkans utmaningar  

Bouakaz (2009) beskriver föräldrasamverkan som en komplex del av förskolläraruppdraget eftersom           
att det involverar många aktörers olika förväntningar och tankar på förskolans verksamhet och             
uppdrag. Det är olika aspekter som har inverkan på hur samverkan fortskrider och vi kommer i                
denna del redogöra för följande underrubriker: maktfaktorer i mötet och mötets utmaningar.  

2.5.1 Maktfaktorer i mötet  

I mötet med vårdnadshavare med annan kulturell och språklig bakgrund kan en assymmetri uppstå              
då språket blir en maktfaktor och där förskoleläraren tillhör en språklig majoritet (Björk- Willén,              
2013). Risken med att använda sig av ett allt för komplicerat språkbruk som vårdnadshavarna inte               
förstår kan leda till en negativ aspekt när det kommer till relationen mellan pedagog och               
vårdnadshavare, anledningen till detta är att vårdnadshavaren kan tappa förtroendet för pedagogen            
då vårdnadshavaren känner sig i underläge i samtalet (Enö, 2013). Vidare understryker Enö vikten              
av att anpassa och förenkla sitt språkbruk i kommunikationen för att skapa en jämbördig nivå.  
 
Alfakir (2010) skildrar vårdnadshavares upplevelser i den mångkulturella förskolan som visar på att             
de känner sig underlägsna eftersom förskollärare besitter en maktposition vad gäller det svenska             
språket och kunskapen om den svenska kulturen. Hon nämner också vikten av att man som               
professionell förskollärare reflekterar kring sitt förhållningssätt och går in i nya relationer med en              
öppenhet utan etablerade fördomar.  

2.5.2 Mötets utmaningar 

Det kan uppstå svårigheter i förskolans verksamhet när olika språkliga och kulturella bakgrunder             
möts (Enö, 2013). Det handlar inte bara om kulturella och språkliga olikheter utan det kan även                
handla om olika förståelse och syn på det svenska skolsystemet. Lunneblad (2013) synliggör också              
svårigheterna att tolka och förstå de kulturella koderna i den svenska förskolan då de har sina                
erfarenheter och präglade av en annan samhälls vana. Alfakir (2004) likt Enö (2013) nämner att               
vårdnadshavares förväntningar och synsätt inte alltid stämmer överens med förskolans uppdrag           
och förskollärarnas förhållningssätt vilket kan ha en negativ inverkan på relationen då båda             
parterna då kan få svårt att inta varandras perspektiv. Vidare menar båda författarna att en lösning i                 
viss mån till dessa missförstånden kan vara övertydlighet och använda sig av hjälpmedel såsom              
tolk, konkreta material etc. Ljunggren (2016) belyser saknaden av aktuell fortbildning, ökade och             
mer effektiva metoder om hur förskollärare kan arbeta med barns flerspråkighet samt            
föräldrasamverkan i vardagspraxis.  
 
Den största didaktiska utmaningen för förskollärarna är det verbala språket i mångkulturella            
förskolor när det handlar om att skapa en likvärdig förskola och bemötande för familjerna (Puskás,               
2013) 
En annan svårighet som kan uppstå i den mångkulturella förskolan är när hem och förskola har                
olika uppfattningar om tid och rutiner (Lunneblad, 2013). Hans studie redogör för krocken som sker               
i de undersökta familjernas organisering av tid för bland annat sömn, mat och hämtning/lämning på               
förskolan som han sedan jämför med de kännetecknade svenska normerna och värderingarna.            
Avslutningsvis menar Bouakaz (2009) på att det inte finns någon skillnad mellan vårdnadshavares             
önskningar eller förväntningar på grundläggande nivå. Samtliga vårdnadshavare vill se sina barn            
lyckas och trivas i förskolan oavsett vilket kön, klasstillhörighet eller etnicitet individen har.             
Författaren beskriver också en avgörande förmåga till förhandling från båda parterna rörande            
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kulturella och språkliga barriärer som innebär nya sätt att samtala och kompromissa med varandra              
för att skapa förståelse för varandra.  

2.6 Sammanfattning  

Styrdokumenten understryker vikten av en god relation mellan vårdnadshavare och förskola som            
präglas av tillit och trygghet. I förskolornas likabehandlingsplaner understryks det att alla            
vårdnadshavare ska ges samma möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet (Skolverket, 2016).            
Den fortsatta relationen blir en följd av hur det första mötet artar sig där kommunikationen är                
essentiell. Det är av stor betydelse att båda parter är intresserade av att samspela med varandra och                 
engagerade att försöka förstå varandra och sätta sig in i den andres tankar (Markström &               
Simonsson, 2017). 

Det är olika aspekter som kan ha inverkan på relationen mellan vårdnadshavare och förskollärare i               
den mångkulturella förskolan, en orsak kan vara bristen på språklig kunskap som komplicerar att              
viktig information uteblir (Enö, 2013). Färdigheten att inte kunna förstå varandra språkligt och att              
det uppstår missförstånd vad gäller olika kulturella skillnader kan vara en annan orsak (Alfakir,              
2004). Utgångspunkten av relationsskapandet med familjer där man inte har liknande kulturella och             
språkliga erfarenheter är det av stor vikt att förskollärarna använder sig av ett okonstlat språk för att                 
undvika att hamna i en maktposition som i sin tur medför en negativ inverkan på relationen                
(Bouakaz, 2009). I rollen som förskollärare är det angeläget att vara öppen för nya sätt att tänka och                  
agera på som grundas på en genuin vilja att försöka förstå andra människors förflutna och               
perspektiv (Alfakir, 2010).  
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3. Syfte 
Syftet med följande studie är att analysera förskollärares upplevelser av vardagskommunikationen           
med vårdnadshavare med andra modersmål än svenska i den mångkulturella förskolan.  
 
Syftet konkretiseras utifrån följande frågeställningar: 

  
- Vilka utmaningar upplever förskollärare förekommer i arbetet med vårdnadshavare med           

annat modersmål än svenska? 
  
- Vilka strategier och verktyg använder förskollärare sig av i samverkan med            

vårdnadshavare för att underlätta kommunikationen? 
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4. Metod  

4.1 Metodval 
Eftersom syftet med studien är analysera förskollärares upplevelser av vardagskommunikationen          
med vårdnadshavare i den mångkulturella förskolan har vi valt att utgå från en kvalitativ ansats.               
Studien är baserad på semistrukturerade intervjuer. Kvalitativa intervjuer kännetecknas genom att           
den som intervjuar ställer raka och enkla frågor med komplexa och innehållsrika svar (Stukát, 2011).               
Även Ahrne och Svensson (2015) menar att man genom kvalitativa metoder möjliggör för oss som               
forskare att skapa förståelse för intervjupersonerna. Utgångsläget för intervjuguiden är          
semistrukturerade intervjuer som innebär att vi utgår från en rad förutbestämda frågor men där              
informanterna tillåts sväva ut i sina svar samt öppnar upp för följdfrågor. Bryman (2011) belyser en                
fördel med att kvalitativa intervjuer i allmänhet tillåts ta olika riktningar utifrån intervjupersonernas             
olikheter. Anledningen till att vi valde intervjuer  

Stukát (2011) påvisar också att det krävs att forskaren samlar in mer material vid en kvantitativ                
studie än vad det behövs vid en kvalitativ studie om det ska vara möjligt att dra en generaliserad                  
slutsats. En av anledningarna till att vi väljer intervjuform och inte exempelvis observationer är för               
att genom observationer blir resultatet präglat av våra tolkningar och inte av förskollärarnas vilket i               
sin tur inte svarar till syftet. En utmaning som vi föreställde oss redan innan intervjuerna var att vi                  
inte skulle få tillräckligt med material från intervjuerna då tidsramen är aningen begränsad. Vår              
föreställning visade sig stämma och efter sammanställning av de första intervjuerna fick vi kontakta              
ytterligare förskolor för att söka efter fler förskollärare att intervjua. Vi valde även att korrigera vår                
intervjuguide efter två intervjuer då vi upptäckte att en del av våra frågor var överflödiga samt att vi                  
formulerade om flertalet frågor. Lokken och Sobstad (1995) lyfter fördelen med att använda sig av               
denna typen av intervjuform eftersom att man då lättare kan fånga kärnan i det man vill undersöka                 
vilket i detta fallet är förskollärarnas upplevelser. Vi valde även att smalna av vårt              
forskningsområde i ett tidigt skede då vi insåg att det var ett för stort åtagande. Vår vision från                  
början var att även intervjua vårdnadshavare för att få en mer rättvis bild av forskningsobjektet.  

4.2 Urval och genomförande 
Vi kontaktade ett fyrtiotal förskolechefer och efterfrågade deras hjälp för att komma i kontakt med               
förskollärare som var intresserade av att ställa upp i intervjuer med oss. I samband med denna                
kontakt bifogades även missivbrevet (se bilaga 1) för att ge en tydlig bild av studiens syfte och de                  
forskningsetiska principerna. Det visade sig vara svårt att hitta personer som kunde ställa upp då               
flertalet förskolechefer påtalade tidsbrist. Ett antal förskolechefer vidarebefordrade kontaktuppgifter         
till förskollärare som de kunde tänka sig ställa upp och medverka.Vi kontaktade sedan ett antal               
förskollärare för att boka in intervjuer vilket gjordes via mail.  
 
Resultatet blev att vi intervjuade åtta kvinnliga förskollärare på olika mångkulturella förskolor i             
södra Sverige. Hälften av informanterna har andra modersmål än svenska och resterande har             
svenska som modersmål men erfarenheter kring föräldrasamverkan i mångkulturella förskolor.          
Genomförandet av intervjuerna gjordes på deras arbetsplats dels för att vi ville ha en neutral plats                
där intervjupersonerna känner sig bekväma men också för att underlätta deltagandet för            
informanten vilket Stukát (2011) lyfter som en viktig aspekt i intervjuandet. Samtliga intervjuer             
genomförde vi gemensamt då vi kände att vi ville ha fyra ögon att granska materialet från intervjun                 
med samt att en av oss då kunde fokusera på att ställa frågor medans den andra antecknade. Trost                  
(2010) påvisar också fördelen med att vara två som intervjuar kan vara ett bra stöd samt om man är                   
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två personer som innehar ett gott samarbete så genererar det till ofta till en bättre intervju, detta med                  
större informationsmängd samt större förståelse än om enbart en skulle intervjua. 
  
Intervjutillfället startades med en kort beskrivning av vårt arbete samt en genomgång av de              
forskningsetiska principerna med utgångspunkt från vårt missivbrev. Intervjupersonerna var         
medvetna om att intervjun kunde ta allt ifrån 30-60 minuter och alla intervjuerna hamnade inom den                
tidsplanen. Det första frågorna vi ställde var uppvärmningsfrågor eftersom vi ville bygga upp ett              
förtroende med våra informanter. Trost (2010) belyser vikten av att de första frågorna i intervjun               
lägger en grund för hur intervjun kommer att fortlöpa. Början man med att ställa störande eller                
otympliga frågor som gör den man intervjuar obekväm är det svårt att bygga upp det förtroendet                
som man är ute efter att få.  
 
Samtliga deltagare tillät att vi spelade in intervjuerna vilket gjordes i syfte att göra transkriberingen               
mer lätthanterlig. En annan anledning var att göra transkriberingen mer tillförlitlig parallellt med att              
det gav oss möjlighet till att vara mer engagerade i samtalet. Även för att kunna gå tillbaka och                  
analysera resultatet flera gånger som Bryman (2011) lyfter som en gynnsam fördel med             
intervjumetod. Vidare stödjer Byman detta tillvägagångssätt då han menar att det underlättar att             
kunna behålla uppmärksamheten på informanten och fokusera på att skapa ett levande samtal             
vilket inte är lika lätt om man samtidigt för anteckningar. Intervjuerna spelades in via våra               
mobiltelefoner via en röst upptagnings applikation. Vi delade sedan upp transkriberingarna i ett             
gemensamt dokument som vi båda haft tillgång till.  

4.3 Databearbetning och analys 
Efter genomförandet av intervjuerna transkriberades vår datainsamling och för att göra den mer             
överskådlig så försökte vi sortera och urskilja mönster i samtliga intervjusvaren. Vid analysen av              
resultatet har vi gemensamt systematiskt granskat och diskuterat fram likheter och skillnader samt             
upptäckt olika teman som våra informanter valt att synliggöra. Kihlström (2007) förespråkar en             
deskriptiv sammanställning för att underlätta kategoriseringen och tolkningen av datainsamlingen.          
Den så kallade kodningen vi använde oss av gjordes för hand med pappersutskrifter och färgpennor               
som resulterade i olika mönster och således våra teman. Rennstam och Wästerfors (2015)             
förespråkar två grund strategier som man kan använda sig av i analysen av materialet för att göra                 
materialet hanterbart. De två strategierna är att sortera och reducera och det var något vi i förhand                 
hade planerat därav anledningen till att vi strukturerat upp intervjuerna med samtliga rubriker för              
att kunna överblicka resultatet därefter.  
Det framkom till en början ett flertal olika mönster men då dessa bestod av många likheter valde vi                  
att bilda fyra större kategorier: förskollärares förhållningssätt, strategier för samverkan, verktyg som            
underlättar, samverkans utmaningar och vikten av tydlighet.  

4.4 Etiska överväganden 

Vi har utgått från de forskningsetiska principerna som är: informationskravet, samtyckeskravet,           
nyttjandekravet och konfidentialitetskravet som beskrivs i god forskningsed (Vetenskapsrådet,         
2017). Det handlar om att informanterna ska informeras om syftet med studien vilket de gjordes via                
vårt missivbrev (se bilaga 1) men vi informerade även om detta vid det fysiska mötet. Det innebär                 
också att informanterna är medvetna om att deras medverkan är frivilligt och kan avslutas när som                
helst under studiens gång och även efter avslutad intervju.Informanterna informerades också om            
nyttjande och konfidentialitetskravet som innebär att materialet endast kommer att användas i            
denna studiens ändamål och inga uppgifter ska kunna härledas till de medverkande förskollärarna.             
Den insamlade datan får enbart användas till det tilltänkta syftet (Vetenskapsrådet, 2017).            
Informanterna informerades också om att deras namn samt förskolor inte skulle namnges på något              
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ställe och att de kommer hållas anonyma i så hög grad som möjligt vilket även gällde under                 
transkriberingarna. Vi har förhållit oss till detta genom att ge de åtta personerna fiktiva namn.               
Slutligen informerades dem om att ljudinspelningarna kommer att raderas efter examinationen. Den            
etiska delen av forskning handlar om att bemötandet av informanterna sker på ett dylikt sätt så att                 
chanserna för att personen upplever sig kränkt eller felaktigt bemött på något annat sätt              
(Vetenskapsrådet, 2017).  

4.5 Metoddiskussion 

Vi informerade informanterna om studiens syfte, något som Ahrne och Svensson (2015) poängterar             
för att förbereda informanten. De fick dock inte reda på de precisa frågorna som utgjorde vår                
intervjuguide vilket kan ses både som en svaghet och som en styrka. Styrkan med att de bara visste                  
syftet med intervjun var att de inte kunde tänka ut vilka svar vi ville ha utan svarade spontant utan                   
någon eftertanke. Svagheten kan ses som att om vi hade lämnat ut intervjufrågorna i förväg så hade                 
svaren kunnat bli mer välformulerade och utförliga men vi visualiserar oss ändå att svaren blir mer                
tillförlitliga då det inte finns tid för vidare eftertanke. Om inte informanterna hade blivit              
informerade om att det är just vårdnadshavare från andra kulturer och med andra språk som vi är                 
intresserade av så tror vi att informanterna hade redogjort för en mer generell vardagskontakt som               
helhet.  
 
En av fördelarna vi ser med intervju som metod är flexibiliteten som den metoden leder till. Båda                 
parterna har möjlighet att ställa frågor om något känns oklart och kan också leda till följdfrågor som                 
inte är möjligt i vissa andra metoder vilket även Kihlström (2007) belyser. Lokken och Sobstad (1995)                
lyfter fördelen också med att använda sig av denna typ av intervjuform då man lättare kan fånga                 
kärnan i det man vill undersöka vilket i detta fallet är förskollärarnas upplevelser. Arnér och               
Tellgren (2006) beskriver också samtal som en gynnsam form eftersom att det leder till              
självreflektion och en distans samt möjlighet till eftertanke till sitt handlande. En annan fördel med               
kvalitativa intervjuer är möjligheten till att kunna omorganisera frågorna utefter situationen           
(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015).  
 
En svaghet som vi ser med intervju som metod är att den är väldigt tidskrävande både i                 
genomförandet, efterarbetet men också att man tar mycket tid från den förskolan som har en               
barngrupp att tänka på och en bemärkt låg personaltäthet. Jämförelsevis med en observation som              
inte kräver lika mycket avsatt tid för undersökningspersonerna. En annan nackdel kan vara att              
informanterna ger de svaren som de tror är de korrekta och som vi vill höra. Det hade varit möjligt                   
att förstärka intervju resultatet med observationer för att få en tydligare helhet och få se hur de                 
agerar i praktiken. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) belyser problematiken med att en intervju             
kan ge en begränsad bild av problemområdet vilket de poängterar kan förstärkas med fler metoder               
för att ge en sanningsenlig bild. 
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5. Resultat  
Resultatet från transkriberingen som utgör studiens resultat genererade fyra kategorier. Dessa           
kategorier är förskollärares förhållningssätt, samverkans utmaningar, strategier för samverkan, samverkans          
utmaningar och sammanfattning samt innehållande underrubriker. Valet av dessa kategorier baseras           
på de skillnader och likheter som vi har upptäckt när vi har analyserat vårt resultat. Orsaken till att                  
vi delar upp resultatet under olika rubriker är för att underlätta och tydliggöra läsningen. Citat som                
vi anser innehar en västlig mening från våra informanter när det kommer till analysens resultat               
kommer att förekomma. De medverkande informanterna kommer som tidigare nämnt benämnas           
med fiktiva namn vid citat eller liknande så att personerna inte är identifierbara.  

Följande namn kommer tillämpas: Selma, Sigrid, Nadja, Fatima, Felicia, Niko, Isabel och Bianca.  

5.1 Förskollärares förhållningssätt  
Samtliga informanter redogör för att alla människor är unika samt att man som förskollärare bör               
anpassa sig efter varje enskild familj. Analysen av intervjumaterialet redogör för vikten av att              
förskolan har ett gemensamt enhetligt förhållningssätt. De beskrev även betydelsen av att använda             
sig av kompetensen och resurserna inom arbetslaget därav vikten att även ha en mångfald bland               
personalen för att kunna nå ut till alla vårdnadshavare. Med kompetens menar samtliga informanter              
språkliga resurser samt kulturell medvetenhet inom arbetslaget och som även tillhör samma            
kulturer och på så vis har förståelse och framförallt mer kunskap som kan leda till bättre                
samverkans förutsättningar. En av informanterna belyser: 

Vi försöker ta tillvara på den kompetens som finns i huset först och främst. Det är                
viktigt att utnyttja varandras kompetenser, inte glömma vikten av att lära sig av             
varandra (Nadja).  

Utmärkande för denna punkt är hur förskollärares förhållningssätt influerar hur samverkan           
fortlöper. Informanterna lyfter varje pedagogs förhållningssätt samt människosyn som de viktigaste           
faktorerna för hur relationsskapandet med vårdnadshavarna utvecklas och är eniga om att det inte              
är möjligt att utarbeta färdigställda mallar eller strategier för hur de ska gå till väga. Det är viktigt att                   
alla i arbetslaget har en vilja att skapa förståelse för varandras olikheter och försöka skapa en                
samsyn. Nedanstående citat belyser en av informanternas synsätt 

Det triggar ju en lite att hitta nya vägar, hur man involverar alla barn och               
föräldrar, samtidigt som man bibehåller intresset hos dem som förstår. För det            
blir ju hela tiden den balansgången, man måste få med alla. Det är samtidig det               
som är de utmanande och roliga. (Selma).  

 
Flertalet av informanterna framhåller fördelarna med att arbeta på en mångkulturell förskola där             
olika språk och kulturer sammanlänkas vilket i sin tur leder till nya perspektiv och synvinklar. De                
utsätts för utmaningar och tvingas ständigt att tänka på nya sätt som i sin tur gör att man utvecklas i                    
både sin profession och som människa. Det är viktigt att ha en genuin vilja att ta del av familjens                   
bakgrunder och upplevelser för att nå en gemensam referensram likväl som det är viktigt för               
familjerna från andra kulturer att ta del av det svenska samhällets normer och regler. Många av                
informanterna lyfter svårigheten att förmedla förskolans regler och ramar då många           
vårdnadshavare har en annan erfarenhet och kunskap kring förskolan i sina ursprungsländer som             
även följande citat redogör för. 
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De kan ha en annan syn på förskolan än hur vi ser det som utbildade               
förskollärare. Och vi kan vara den första instansen de möter i det svenska             
samhället, det är viktigt att vara medveten om! (Bianca). 

 
Citatet ovan belyser vikten av medvetenhet eftersom att förskolläraren ansvarar för att hitta metoder              
och strategier att få föräldrasamverkan att fungera och förmedla förskolans uppdrag och riktlinjer             
på ett professionellt sätt. Det kräver att man som förskollärare är trygg i sitt uppdrag och har                 
kompetensen att anpassa kommunikationen med respektive vårdnadshavare. En av informanterna          
uttryckte det såhär: 
 

Det krävs att man går ur sitt vanliga sätt att tänka och vidgar sina vyer. Förändra                
de samverkansformer än man kanske är van vid (Nadja).  

 
Ovanstående citat sammanfattar samtliga informanternas syn på vikten av att aktivt och medvetet             
arbeta med sitt förhållningssätt. Empati och ödmjukhet är två förmågor som beskrivs som             
grundläggande i mötet med vårdnadshavare från andra kulturer. Det krävs att många aspekter             
synkroniserar för att upprätthålla en likvärdig förskola för alla barn och kunna erbjuda             
vårdnadshavare likvärdiga startmöjligheter. Informanterna poängterar betydelsen av att man         
kontinuerligt reflekterar över sitt förhållningssätt och är uppfinningsrik gällande olika          
samverkansformer. Resultatet synliggör att förhållningssättet är det viktigaste redskapet i          
samverkan med vårdnadshavare och beskrivs likt nedanstående citat.  
 

Det finns inte en färdig mall för något i detta arbetet, det handlar om hur du som                 
person är. Hur du känner av och respekterar (Fatima).  

 
Citatet ovan redogör för vikten av att aldrig anse sig som färdig i sin profession utan att bör ses som                    
en oavbruten process om man tillåter sig själv att utmanas och utvecklas. Avslutningsvis menar              
samtliga informanter att det endast är ens egna sätt att tänka på som begränsar en och belyser vikten                  
av att kontinuerligt reflektera och utvärdera dels sin egna inställning och arbetslagets.  

5.1.2 Vikten av ett nyfiket och öppet förhållningssätt 

Centralt för denna del är att samtliga informanter beskriver erfarenhet och kunskap eller åtminstone              
intresse för olika språk och kulturer som en nödvändighet när man arbetar i en mångkulturell               
förskola.De belyser även fördelen med att även arbetslaget utgör en stor mångfald och representerar              
olika språk och kulturer då det underlättar kommunikationen med vårdnadshavarna.En del av            
informanterna beskriver avsaknaden av kunskaper om andra kulturer från tidigare arbetsplatser           
som till stor del bestod av människor som delade samma kultur och språk.  

Samtliga informanter redogör för hur flera års erfarenhet har gett dem redskap till hur de ska gå                 
tillväga i mötet med vårdnadshavare, både de med svenska som modersmål och de som innehar               
annat modersmål än svenska. De redogör även för hur erfarenheten i yrkesprofessionen har gett              
dem insikt i att föräldrarnas delaktighet i verksamheten gynnar barnen i deras utveckling. En              
informant uttrycker sig på följande vis:  

Det är så intressant att få ta del av andras kulturer. Så mycket man lär sig! Det                 
blir krockar ibland men ingenting i jämförelse med möjligheterna (Isabel).  

5.2 Samverkans utmaningar 

Signifikant för denna delen är att informanternas syn på mångfald är positiv och leder till               
möjligheter att skapa förståelse för varandras olikheter och bakgrunder. Samtidigt uppmärksammas           
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utmaningar som är ansträngande för samverkan med vårdnadshavarna. Den här delen av arbetet             
kommer delas in i två underrubriker, språkliga utmaningar och kulturkrockar.  

5.2.1 Språkliga utmaningar  

Det centrala i denna underkategori är erfarenheterna av att kommunikationen blir svårhanterlig när             
personal på förskolan och vårdnadshavare talar olika språk. En av informanterna uttrycker            
frustrationen som uppstår ibland när man inte får vardagskommunikationen att flyta på och när ens               
tekniker inte räcker till.  

Här är det inte bara att planera och genomföra en aktivitet som på många andra 
förskolor. Utan här är det från scratch (Nadja).  

Den verbala kommunikationen upplevs som den största svårigheten bland informanterna.          
Frustrationen och otillräckligheten som uppstår när man inte förstår varandra beskrivs som            
tyngande. Det verkar vara den dagliga kommunikationen som präglas av osäkerhet i om man              
förstått varandra som är det mest svårhanterliga och kan leda till missförstånd. En informant              
beskrev det på följande sätt: 

Ibland är det klurigt att hitta ett annat sätt att förklara på men det är samtidigt                
det som gör detta arbetet intressant. Jag väljer inte bort saker för att det är svårt                
utan jag hittar sätt. Men det är frustrerande ibland! (Fatima).  
 

Andra missförstånd som informanterna upplever som vanliga i det vardagliga arbetet i förskolan är              
tidsaspekten. De redogör för språkbristningar gällande hämtning och lämning, vilken tid barnet ska             
befinna sig på förskolan, när det ska hämtas och även de dagarna förskolan håller stängt. Det kan                 
leda till irritation och missförstånd då vårdnadshavarna inte meddelar att barnet inte kommer men              
att det i slutändan kan visa sig att förskollärarna inte varit tillräckligt tydliga gällande förskolans               
regler och tvärtom. Ett fåtal av informanterna upplever dock inte normerna kring tiden som ett               
problem utan uttrycker vikten av att vara tydlig och förklarande på ett förstående sätt. Att förklara                
varför tiderna behövs passas och förtydliga att det är för barnets skull för att de inte ska missa                  
inplanerade aktiviteter. Det beskrivs som komplicerat att förmedla och att det ofta grundar sig på               
otillräcklig kunskap och förståelse för varandra. Däremot så påpekar flertalet av informanterna att             
det finns andra lösningar och med intresse och tillåtelse att kommunikationen tar lite tid så når man                 
en gemensam referensram. Citat nedan redogör för hur en av informanterna ser på vikten av att                
bygga en god relation med hela familjen:  

Oftast sker missförstånd innan vi hunnit skapa en relation och lärt känna            
föräldrarna. Men det blir mindre och mindre, för vi har ändå arbetat fram ett sätt,               
en teknik (Niko).  

 
Tekniken som informanten ovan redogör för är att de arbetat fram ett inskolningsprogram som först               
och främst innebär att familjerna får generell information om förskolans uppdrag och värdegrund             
och även skapat ett nära samarbete med underlättande resurser såsom tolk. De genomför även              
hembesök för att visa intresse och förbereda familjerna inför kommande inskolning. Anledningen            
till att de besöker hemmet är för att det är där familjerna känner sig trygga. Sammanfattningsvis                
upplever informanterna språkets betydelse som en stor problematik i samverkan med           
vårdnadshavare med begränsad kunskap i det svenska språket men och andra sidan belyser några              
av dem att språket bara utgör en begränsad del och upplever att det är av större vikt att skapa kemi                    
och förståelse för varandra. En av informanterna belyser vikten av det inte enbart handlar om               
språkliga utmaningar utan även kulturella:  
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Det handlar om att förstå människan bakom den kulturen och det landet. Det             
handlar om att bygga upp ett förtroende (Niko).  

Vi ser ett genomgående mönster ur resultatet gällande vikten av att genuint vilja bygga              
upp en förståelse och förtroende. Viljan måste finnas där och då faller resten på plats av sig                 
självt, för någon gång lyckas man hitta ett sätt att kommunicera även om det kan ta tid.  

5.2.2. Kulturkrockar  

Utgångspunkten i denna underkategori handlar om de utmaningar som kan uppstå när            
vårdnadshavare inte delar samma syn och normer med förskolans verksamhet. Ingen av            
informanterna menar att det handlar om deras kultur och ursprungsland utan att det handlar om               
olika syn och förståelse för förskolans verksamhet och uppdrag. I en mångkulturell förskola             
representeras människor från alla delar av världen med olika bakgrunder, värderingar, kulturer och             
uppfattningar om diverse saker och som kan skilja sig markant från de normer och traditioner som                
existerar i Sverige. Betydelsen av tolerans och förmågan att kunna föreställa sig andras perspektiv              
beskriver majoriteten av de intervjuade förskollärarna som avgörande för att nå en ömsesidig             
ståndpunkt. Nedanstående citat redogör för vikten av att vara enade, dels med vårdnadshavare             
samt med kollegor: 
 

Vi har identifierat vilka normer som finns och börjat nysta i vilket            
förhållningssätt vi vill ha här på denna förskolan. Vårt mål är att skapa en              
gemensam grundsyn och bli enade. Det försöker vi även få med föräldrarna på             
då vi märker att många av föräldrarnas barnsyn färgats av deras kulturer och             
seder (Isabel).  

 
En annan vanlig kulturkrock som blivit synlig utifrån resultatet är synen på förskolan och läraryrket.               
En av informanterna berättar sin upplevelse av att vårdnadshavare från ett annat land än Sverige               
ofta innehar en större respekt för läraryrket, då detta är ett respekterat yrke i många av deras                 
hemländer. Dock anser många utlandsfödda föräldrar att förskolan är en instans där man förvarar              
barnen och det viktigaste för dem är att deras barn blir goda samhällsmedborgare, goda kompisar               
som respekterar sina medmänniskor och att man i förskolan helt enkelt lär sig att bli integrerade i                 
det svenska samhället. Informanten berättar även att många av de vårdnadshavare från andra             
länder anser att det är i skolan själva lärandet sker och i förskolan så får man sociala färdigheter.  
 

De anser att man får sociala färdigheter i förskolan, förskolan har ingenting med             
lärandet att göra, lärandet anser de ofta att det sker i skolan, inte i förskolan. Så                
upplever jag det i alla fall (Bianca).  

 
Därför menar informanten att när förskolläraren vill synliggöra för vårdnadshavaren om lärandet            
som skett under dagen är vårdnadshavarna mer intresserade av vem barnen har lekt med, om               
barnet varit en bra kompis och om barnet övat mycket på det svenska språket. En av informanterna                 
upplever det som problematiskt att vårdnadshavare från andra länder som inte delar samma syn på               
förskolläraryrket inte har direkt förståelse för förskollärares uppdrag och inte tar det på allvar. En               
informant uttrycker sig: 
 

Jag ser stora svårigheter i det sociala framförallt. Vi måste först förmedla vilka             
grunder förskolan vilar på och vår barnsyn innan vi skapar förståelse för            
varandra (Nadja).  
 

Citatet ovan redogör för det som även de andra informanterna synliggjort, nämligen att samverkan              
med vårdnadshavarna i mångkulturella förskolor upplevs aningen mer ansträngande än en typisk            
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industriell förskola i detta avseendet. De beskriver svårigheten att börja med att förenas i              
grundläggande punkter såsom förskolans uppdrag och värdegrund för att nå en gemensam            
utgångspunkt.  
 
Informanterna redogör för kulturkrockar rörande aktiviteter på förskolan som kan förknippas som            
religiösa såsom lucia, jul och påsk. Några av dem beskrev situationer som uppstått där              
vårdnadshavarna inte vill att deras barn ska delta och medverka i diverse högtider och aktiviteter               
vilket förskollärarna upplever som svårhanterliga situationer då det är mycket tid i verksamheten             
som handlar om dessa högtiderna i stil med pyssel, förberedning inför lucia etcetera. De beskriver               
även det som problematiskt då det är svårt att utesluta barnen från detta då de på det viset blir                   
ofrivilligt uteslutna och kan uppleva sig som exkluderade. Det beskrivs som en svår balansgång att               
både respektera vårdnadshavarna och att samtidigt förmedla de svenska traditionerna. Några av            
informanterna synliggör vikten av att tänka igenom det man gör och hur man benämner det. En av                 
av informanterna exemplifierar att de bara ändrade namn på julpyssel till pyssel vilket inkluderade              
majoriteten av vårdnadshavarna jämfört med tidigare. Det krävs lite mer eftertanke och planering             
för att inkludera alla parter. En av informanterna uttrycker:  
 

Det har hänt att barn har utesluts från något som de varit delaktiga i på grund av                 
föräldrarna. Men det är ju deras föräldrars värderingar, där kan vi inte gå in och               
säga något mer än att förklara sen får man respektera deras ord (Fatima).  

 
Utdrag ur en annan informants resonemang gällande olika normer och synvinklar som kan leda till               
kulturkrockar:  
 

Då är jag tydlig med att förmedla att det inte är något vi kan ställa upp på, det                  
här är en svensk kommunal förskola där vi inte lägger så mycket vikt vid kön,               
om man är pojke eller flicka utan här är barnen individer och erbjuds samma              
möjligheter (Selma).  

 
Trots att samtliga informanter har erfarenheter av dessa krockar så poängterar flertalet av             
informanterna att de flesta vårdnadshavare inte ser det som problematiskt att deras barn deltar i               
svenska traditioner utan att de istället ser det som en tillgång och är positivt inställda till diverse                 
aktiviteter. Samtliga beskriver dock att det krävs att man är tydlig och beskriver vad och varför man                 
gör sakerna så att vårdnadshavarna är införstådda med det och inte känner någon rädsla eller oro. 
 
Okunskap menar en av informanterna är den största faktorerna till en så kallad kulturkrock. Det               
beror inte på att man inte vill hantera vissa typer av situationer utan orsaken är oftast att man inte                   
vet hur man ska gå tillväga och agera vilket grundar sig på okunskap enligt informanterna. I de                 
situatuonrena agerar man ofta så som man alltid har gjort och känner till vilket resulterar i att                 
vårdnadshavarna inte känner sig förstådda av personalen och vice versa. Det krävs självupplevda             
erfarenheter och kunskap om olika kulturer och språk för att skapa sig förståelse för de existerande                
olikheterna. Flertalet av informanterna beskriver svårigheterna att det tar tid innan man lärt sig              
hantera dessa situationer då det inte går att lära sig teoretiskt utan det måste ske på en                 
verklighetsbaserad nivå. Såhär uttrycker en av informanterna sig: 
  

Kulturkompetens är något som kommer med tiden, efter självupplevda         
erfarenheter och möten (Niko).  

 
Samtliga informanter redogör för att det är genom erfarenhet och i mötet med andra individer som                
vi skapar oss erfarenheter kring andra människors levnadssätt och att vi i mötet med människor               
med andra kulturer får en ökad mer förståelse för andra människors levnadsvillkor och deras sätt att                
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agera i olika situationer. De påvisar också att det är i mötet med olika kulturer som vi förändrar vårt                   
synsätt och vidgar vår förståelse och det är genom det tillvägagångssättet som man i sin tur ökar                 
möjligheterna för att utveckla ett bättre samarbete med vårdnadshavarna. Resultatet skildrar vikten            
av öppenhet kring olikheter och att det ses som berikande istället för en svårighet. Samtliga               
informanter ser det som betydelsefullt att lära sig ord och fraser på de representerade språken i                
barngruppen för att visa att alla språk är välkomna och ses som en möjlighet till lärande.                
Nedanstående citat är ett utdrag från en av informanternas skildring 
 

Det krävs att vi pedagoger som arbetar i den mångkulturella förskolan är öppna             
för den mångfald av språk och kulturer som barn och föräldrar representerar            
(Bianca). 

 
En del av informanterna redogör för en rådande brist av kulturkompetens på sina arbetsplatser. De               
påpekar att det inte är något man kan läsa sig till utan att det måste ske genom praktiskt arbete och                    
erfarenheter vilket kan ställa till det i dem första mötena. Samtliga informanter skulle vilja arbeta               
mer interkulturellt och önskar sig mer fortbildning i ämnet. Det verkar dock skilja sig markant från                
förskola till förskola för en annan informant upplever ingen brist gällande kulturkompetens.            
Informanterna är dock eniga om att det krävs ett viss kunskap och intresse för olika kulturer och                 
språk eftersom att man ska kunna möta dessa familjerna i en mångkulturell förskola. En av               
informanterna uttrycker att hon saknar kunskap om andra kultur i sin utbildning: 
 

Insikten och kunskapen om andra kulturer känner jag en avsaknad av i            
utbildningen för det fick jag inte alls, utan det har jag praktiskt lärt mig (Isabel).  

 
En annan informant uttrycker det på följande sätt:  
 

Jag har erfarenhet av många kolleger som bara utgår från sin kultur som det              
enda rätta och det är skrämmande i detta arbetet med barn och föräldrar som              
representerar delar av hela världen och jag tycker det är viktigt att alla kan              
identifiera sig i vår verksamhet och känna sig inkluderade (Nadja).  

  

5.3 Strategier för samverkan 

Enhetligt utifrån informanternas berättelser är att det inte finns någon utarbetad mall eller teknik för               
att få föräldrasamverkan att fungera. Det är av vikt att känna av med respektive familj och bemöta                 
dem på ett sätt som fungerar för dem. Det framkommer dock en del olika tekniker och verktyg som                  
beskrivs som nödvändiga i samarbetet med föräldrarna då den språkliga kommunikationen är            
begränsad. Denna del kommer att innehålla två underrubriker vikten av tydlighet i kommunikationen             
och verktyg som underlättar kommunikationen.  

5.3.1 Vikten av tydlighet i kommunikationen 

Det är bättre att hålla det enkelt så föräldrarna blir en del av verksamheten.              
Tillämpa alla möjliga medel så de har chansen att vara delaktiga i sina barns              
lärande och vardag i verksamheten (Isabel).  

Citatet ovan redogör för något som samtliga informanter informerade oss om, vikten av att              
involvera vårdnadshavarna i verksamheten. Informanterna påpekar att det är vårdnadshavarna som           
är den viktigaste informationskällan och att man på så sätt har större möjlighet att utmana och möta                 
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barnen i deras utveckling. En av informanterna beskriver det som en triangel mellan förskolan,              
familjen och barnet: 

Det är som en triangel, barnet - förskolan - och föräldrarna. Föräldrarna kommer             
inte dela med sig med sina tankar, och fråga om saker om de inte känner att vi                 
bryr oss eller beter oss som att vi vet bättre. Föräldrarna är ju de som känner sitt                 
barn bäst (Sigrid). 

Vidare påvisar en av informanterna vikten av att få en bra start redan i första mötet med                 
vårdnadshavarna för att etablera en bra relation med familjen. Samtliga informanter beskriver första             
mötet som avgörande eftersom att det är det som ligger till grund för hur relationen fortskrider. En                 
av informanterna beskriver första mötet: 

Första mötet handlar om att bygga broar och skapa relationer. Även om vi inte              
förstår varandra språkligt så kan vi kommunicera med blicken, händerna, ja hela            
kroppen (Selma). 

Citatet ovan klarlägger det samtliga informanter redogjort för, nämligen vikten av tydligheten i             
kommunikationen. De belyser strategier man kan stärka upp det verbala språket med, såsom tecken,              
konkret material eller med stöd av bilder. En av informanterna berättar att om hen ska förklara för                 
en vårdnadshavare där det svenska språket är väldigt begränsat att hens barn till exempel behöver               
ha extra kläder i lådan på förskolan, så förstärker förskolläraren det hen vill berätta genom att hämta                 
fysiska saker. Behövs en extra tröja, hämtar förskolläraren en tröja visar för vårdnadshavaren             
samtidigt som hen förklarar, ditt barn behöver ha en ny tröja bland sina extra kläder. Genom att                 
förstärka det verbala språket med som i det här fallet fysiska saker redogör de flesta av de vi                  
intervjuat att det ger en tydlighet i det man vill förmedla. En av informanterna belyser att:  

Vi har bilder på de vanligaste sakerna som blöjor, olika typer av kläder osv för att                
kunna förstärka det vi säger till föräldrarna! (Sigrid).  

 

Utöver konkret material och bildstöd belyser samtliga informanter vikten av att använda            
sig av ett okonstlat och anpassat språkbruk för att möta vårdnadshavarna på jämlik nivå.  

Jag har lärt mig att använda enkla, två ords meningar när jag kommunicerar med              
vissa föräldrar. Allt beror på hur man lägger fram det, man ska vara tydlig och               
inte linda in orden (Sigrid). 

En av informanterna beskriver problematiken bland majoriteten av kollegornas förhållningssätt          
gentemot vårdnadshavare som inte behärskar det svenska språket. Informanten redogör för den            
bristande förståelsen för dessa vårdnadshavarna och att anpassa sitt språkbruk efter individuell            
situation. Det krävs att man känner av situationen och lägger sig på samma nivå som               
vårdnadshavaren i det verbala språket och inte använder sig av avancerade fackord eftersom att det               
kan leda till att vårdnadshavarna känner sig underlägsna i kommunikationen vilket kan resultera i              
en invecklad relation. Detta belyser informanten som något som kommer med erfarenheter av             
samtal med familjer från andra kulturer och språk. Samtliga informanter påvisar vikten av att ha ett                
individuellt förhållningssätt och relation till varje enskild vårdnadshavare. Citatet nedan redogör för            
vikten av ett professionellt förhållningssätt  

Det blir en väldigt tydlig kommunikation med inte så mycket utsvävningar. Det är             
korta, preciserade meningar som jag brukar använda. Sen anpassar man sig ju            
individuellt, jag har en individuell relation till varje enskild förälder. Den är            
professionell men också personlig, INTE privat (Bianca). 
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Det anges betydelsefullt att utgå från varje enskild individ och anpassa relationen efter dem              
förutsättningarna.  

5.3.2 Verktyg som underlättar kommunikationen 

Det centrala i denna del är att förskollärarna inte har några utarbetade strategier och metoder i                
mötet i den mångkulturella förskolan som innefattar vårdnadshavare med annan kulturell och            
språklig bakgrund. Utan de beskriver förhållningssättet som den viktigaste faktorn som avgör hur             
man känner in situationen och tar till det som krävs för att få kommunikationen att fungera.                
Nedanstående citat redogör för en av informanternas tankar om förhållningssätt 

Man måste se mångfald som en rikedom och något bra. Det krävs en viss              
nyfikenhet att vilja lära känna familjens hemkultur och språk (Bianca).  

 
Det framkommer ur resultatet att tolk är det vanligaste förekommande i situationer som lärande              
samtal och föräldramöte för att säkerställa att informationen verkligen uppfattas av samtliga            
vårdnadshavare för att undvika eventuella missförstånd. Informanterna beskriver också detta som           
det mest uppskattade av samtliga vårdnadshavare då det skapar trygghet eftersom de på så sätt kan                
förmedla och få svar på sina tankar och funderingar. Tillgången av tolk benämns som problematiskt               
då en del av förskollärarna upplever brist på tillgängliga tolkar i den utsträckning som de egentligen                
anser behövs.  

En annan strategi som informanterna använder sig mycket av på daglig basis när tolk inte är                
tillgängligt är resurserna som finns i verksamheten. De tar hjälp av kollegor som är flerspråkiga och                
kan hjälpa till att översätta. Detta upplevs som väldigt hjälpsamt i vardagliga situationer för att lösa                
missförstånd eller om det är något viktigt som behövs samtalas om. Informanterna är dock eniga om                
att användandet av kollegor är bristfälligt i de så kallade svåra och viktiga samtalen dels eftersom att                 
det blir en andra person från arbetslaget vilket inte beskrivs som optimalt utan att det är bättre med                  
en fristående person utifrån. De beskriver också problematiken med att det blir ett samtal mellan               
vårdnadshavaren och den andra kollegan samt att översättningen blir ofullständig. En av            
informanterna redogör för vikten av att ha en utomstående som tolk. 

Alltid alltid tolk med viktiga och svåra saker för det upplever jag som bäst, med               
en tredje person utifrån. Det är viktigt att den personen inte har någon insikt i               
förskolan utan agerar bara som tolk (Selma).  

 

Informanterna beskriver kroppsspråkets betydelse som ett av de största verktyget när det kommer             
till att stärka och komplettera det verbala språket. De belyser värdet av att använda kroppen som en                 
förstärkande metod genom att visa och peka. Konkret material används också flitigt i den              
vardagliga kommunikationen för att förtydliga informationen som man vill förmedla. De belyser            
exempel som att visa konkret material på det som barnet behöver exempelvis eller för att beskriva                
någonting. Citatet nedan redogör för vilka stöd en av informanterna använder sig av när              
vardagsspråket brister:  

Jag tycker att vardagsspråket är mest utmanande, att nå ut till dem. Man får              
använda sig av kroppsspråket. Ibland får man använda sig av Google translate            
(Isabel).  

Samtliga informanter berättar även att de ibland använder sig av google translate men att det inte är                 
deras första utväg då översättningen inte alltid blir korrekt samt att det upplevs opersonligt. Men               
informanterna redogör för att det ibland inte finns någon annan utväg eftersom tolk inte alltid finns                
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tillgänglig i de vardagliga situationerna. En av informanterna berättar om hur hon ser på google               
translate :  

Vissa föräldrar kopierar texten från unikum och klistrar in på Google translate,            
men det blir ju aldrig det samma (Niko).  

Bildstöd nämner samtliga informanter som en explicit taktik för att förmedla till vårdnadshavarna             
om att barnen till exempel behöver fler blöjor eller extrakläder. Det är enbart vid dessa tillfällena                
som bildstöd används, ingen av informanterna redogjorde för att bildstöd används till            
vårdnadshavaren vid några andra tillfällen. Citatet nedan redogör för när informanterna använder            
sig av bildstöd:  

Ibland använder vi bilder som stöd när man ska informera om något, att de              
exempelvis behövs extrakläder då har vi bilder på varje enskilt plagg för att få              
fram exakt vad som behövs (Sigrid).  

5.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar resultatet från informanterna att föräldrasamverkan är ett komplext          
område framförallt i de mångkulturella förskolorna där olika kulturer och språk representeras. Det             
framkommer samtidigt att informanterna ser positivt på mångfald och de möjligheter det medför             
trots dessa möten innehåller utmaningar. Det krävs att man är mer flexibel och nytänkande i sitt                
arbetssätt för att hitta vägar att skapa en relation med vårdnadshavarna även om det verbala språket                
är begränsat. Det som upplevs som den största utmaningen är just den språkliga biten som leder till                 
osäkerhet och missförstånd i kommunikationen. Olika syn på förskolans uppdrag framstår också            
som en utmaning i det vardagliga arbetet med familjerna. Samtidigt framhåller samtliga informanter             
att dessa olikheter genererar spännande möten och tillför nyttiga utvecklingsområden hos både            
personal och i barngrupperna. Det centrala är att skapa förståelse mellan de olika parterna och att                
vara tydlig i kommunikationen redan från start så att alla deltagare är införstådda vad som               
förväntas av en samt vad som kan förväntas.  

Informanterna beskriver personalens förhållningssättet som en av de viktigaste faktorerna i           
samverkan med vårdnadshavare med andra kulturer och språk. Ett förhållningssätt som           
kännetecknas av öppenhet, nyfikenhet samt en vilja att ta reda på mer om familjens språk och kultur                 
ökar chanserna för en väl fungerande föräldrasamverkan. Vikten av att se och bemöta alla              
vårdnadshavare individuellt och att skapa bästa möjliga förutsättningar utifrån det.          
Föräldrasamverkan ingår i uppdraget som förskollärare och kräver vilja och engagemang från båda             
parter. Något som också framkommer i resultatet är att det inte finns några färdigställda ramar eller                
riktlinjer för hur föräldrasamverkan ska ske utan det kräver att man som förskollärare är              
uppfinningsrik och är öppna för nya sätt att interagera på. Samtliga informanter är eniga om att tolk                 
ska tas in vid situationer som utvecklingssamtal, föräldramöte eller vid svåra samtal för att              
säkerställa att all information kommer fram och undvara missförstånd. Den dagliga kontakten som             
sker mer spontant kompletteras av kollegor med de språkkunskaper som är aktuellt.Informanterna            
redogör även för andra metoder som kan underlätta den dagliga kontakten såsom google translate,              
akk, takk samt konkret material. Kroppsspråket och gester ses också som en underlättande strategi              
som kan förstärka och underlätta det verbala språket.  
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6. Diskussion 
I den här delen kommer resultatet i denna studie diskuteras gentemot bakgrunden och denna              
studiens syfte. Vårt syfte med den här studien är att få insyn i förskollärares upplevelser av den                 
vardagliga kommunikationen med vårdnadshavarna med andra modersmål än svenska i den           
mångkulturella förskolan. Syftet innefattar också vilka verktyg och metoder som kan underlätta den             
vardagliga kommunikationen. Diskussionen kommer att baseras på de kategorier som vi redogjort            
för i resultatdelen: förskollärares förhållningssätt, vilka strategier och verktyg använder förskollärare sig av i              
samverkan med vårdnadshavare för att underlätta kommunikationen?, Vilka utmaningar upplever          
förskollärare kan finnas i arbetet med vårdnadshavare med annat modersmål än svenska?, slutsats som              
innehåller underrubriker likt resultatdelen. Studiens frågeställningar kommer ventileras var för sig           
för att förtydliga diskussionsdelen. Studiens problemformuleringar är: Vilka strategier och verktyg           
använder förskollärare sig av i samverkan med vårdnadshavare för att underlätta kommunikationen? och             
Vilka utmaningar upplever förskollärare kan finnas i arbetet med vårdnadshavare med annat modersmål än              
svenska? Avslutningsvis kommer förslag på vidare forskning att tas upp.  

6.1 Förskollärares förhållningssätt 
Resultatet har påvisat att den absolut viktigaste faktorn för att utveckla en god relation mellan               
förskola och hemmet är förskollärares förhållningssätt. Vi har sett ett mönster som visar på att               
förhållningssättet bör präglas av nyfikenhet och öppenhet.Vikten av medvetenhet hos förskollärarna           
samt kunskap om sitt uppdrag betonas i läroplan för förskolan> 

“Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och             
förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle. Medvetenhet om det             
egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur ska bidra till att barnen utvecklar sin              
förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar“ (Skolverket, 2016, s.               
3). 

Ovanstående citat redogör för vårt uppdrag som förskollärare som innebär att både ha kompetens              
om det egna kulturarvet parallellt med att vara delaktig och intresserad av andra kulturer som i sin                 
tur genererar en öppenhet och viktiga förmågor hos barnen likväl vårdnadshavarna.  

Vi har skildrat ett tydligt mönster utifrån informanternas berättelser, samtliga informanter redogör            
för vikten av att arbetslaget har ett öppet och välkomnande förhållningssätt. Genom att synliggöra              
olikheter som något positivt och berikande gynnar likväl barngruppen, arbetslaget samt           
vårdnadshavare. Det är dock svårare implementera i verkligheten än vad det är teoretiskt             
(Lahdenperä, 2010). Vårt resultat framhåller vikten av en gemensam syn och förhållningssätt i hela              
arbetslaget inklusive på ledningsnivå vilket även Lahdenperä redogör för. Hon redogör för vikten             
av att hela förskolan besitter en öppenhet och ett inkluderande arbetssätt där man tillgodoser varje               
familj utifrån deras förutsättningar.  

Vi har dragit slutsaten utifrån vårt resultat att det inte finns några utarbetade eller tydliga riktlinjer                
för hur föräldrasamverkan ska se ut. Vi har också blivit införstådda med att det är genom                
utmaningarna i samverkan man utformar passande tekniker och metoder för att möta varje familj              
utifrån deras förutsättningar likt det (Vuorinen et al., 2014) nämner gällande att individanpassa             
bemötandet av varje familj. Det är en process som man måste låta växa fram med hjälp av genuin                  
vilja och tålmodighet. Det är förskollärarens ansvar att vara initiativtagare i relationen med             
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vårdnadshavarna vilket även Björk-Willén (2013) redovisar för, nämligen att det är förskollärarens            
uppdrag. Det krävs dock engagemang från båda parter för att upprätthålla relationen mellan hem              
och förskola.  

Ett annat mönster som informanterna gett sken av är bristen och oviljan att skapa sig förståelse och                 
kunskap för andra människors bakgrunder och kulturer. Detta resulterar i svårigheter att förmedla             
den svenska värdegrunden samt bidra till kunskap om andra kulturer likt det Alfakir (2010)              
problematiserar för. Det krävs att alla i arbetslaget har en vilja att lära sig om andra kulturer och                  
villiga att förändra sig i både sitt tankesätt och arbetssätt. Det krävs också en förståelse och kunskap                 
att sätta sig in i andras livssituation för att inte missförstånd ska ske. Detta präglar även barnen då                  
barnen ser oss vuxna som förebilder och agerar så som vi gör.  

6.2 Vilka strategier och verktyg använder förskollärare sig av i samverkan           
med vårdnadshavare för att underlätta kommunikationen? 

Denna frågeställning kommer att besvaras genom följande underrubriker: strategier för samverkan,           
tydligheten i kontakten och verktyg som främjar kommunikationen. Detta genom att sätta bakgrunden och              
resultatet i förbindelse och för att förtydliga diskussionsdelen.  

6.2.1 Strategier för samverkan 

Den tidigare forskningen redogör för problematiken som kan uppstå i föräldrasamverkan med            
vårdnadshavare med andra modersmål och kulturer gällande att hitta en form som innebär att båda               
parter utvecklar förståelse för varann. Bouakaz (2009) likt Sandberg och Vuorinen (2012) beskriver             
vikten av att använda olika strategier för att kommunicera när det verbala inte är tillräckligt. Denna                
utmaningen lyfts även fram i vårt resultat som att man som förskollärare bör vara uppfinningsrik               
och vara öppen för nya sätt att interagera på. Det finns inte heller några tydliga riktlinjer i förskolans                  
läroplan i hur man ska samarbeta mellan hem och förskola men det framhävs att förskolan ska vara                 
tydlig i sitt mål och uppdrag för att kunna ge vårdnadshavarna möjlighet till delaktighet. Enö (2013)                
belyser relevansen av att hitta nya vägar till vårdnadshavarna vad gäller strategier och metoder. Det               
framkommer i resultatet att nyckeln för att skapa goda relationer mellan hemmet och förskolan              
beror på en gemensam grundsyn i arbetslaget och utvecklade samverkansformer som är anpassade             
till de involverade på förskolan. Vi kan urskilja skillnader i de tillvägagångssätt som informanterna              
redogjort för.Endast två av informanterna upplever att de har en gemensam referensram i             
arbetslaget och beskriver samverkansformer som de arbetat fram under en längre tid genom             
kontinuerlig reflektion och utvärdering. De andra informanterna uttrycker en större problematik           
gällande strategier och missförstånd i föräldrasamverkan vilket blir tydligt i bearbetningen av            
resultatet. Slutsatsen vi kan dra av det är att det krävs att alla i arbetslaget strävar efter samma mål                   
och att man systematiskt arbetar fram nya vägar till vårdnadshavarna. Trots det så framhåller vårt               
resultat likt det Enö (2013) och Bouakaz (2009) understryker, nämligen att mångkulturella förskolor             
är i framkant och mycket aktiva i sina utvecklingsprocesser och strategier riktade mot samverkan              
mellan hem och förskola. Bunar (2015) synliggör att förskolor med bred mångfald och de              
identifierade svårigheter som det medför kräver en sanningsenlig vilja till framåtskridande av            
kontakt och kommunikation.  

6.2.2 Tydligheten i kontakten 

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) beskrivs förskollärarens ansvar att vara tydlig i fråga              
om förskolans innehåll och mål för att möjliggöra vårdnadshavarnas inflytande. Resultatet har            
påvisat att tydlighet i kommunikationen är ytterst viktigt när vårdnadshavaren har begränsad            
kunskap i det svenska språket. Detta stöds även av skolverkets stödmaterial (2013) flera språk i               
förskolan som påpekar vikten av kontinuerlig tydlighet men i synnerhet vid inskolningen.            
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Materialets utgångspunkt belyser betydelsen av att förmedla förskolans värderingar redan från start            
då man märker av vissa begränsningar gällande språket av den orsaken att det kan främja               
eventuella missförstånd.  

Lunneblad (2018) belyser vikten av att barn i Sverige har rätt till en likvärdig utbildning vilket även                 
står beskrivet i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016). För att nå så likvärdig utbildning som               
möjligt är det en fördel om man som förskollärare får ta del av vårdnadshavarnas berättelser               
angående barnen för att lättare kunna möta barnen i deras lärande och i utveckling. Brister               
kommunikationen med vårdnadshavaren blir det svårare för förskolläraren att få ta del av dessa              
berättelser och barnen kan gå miste om sin rätt till en likvärdig utbildning. För att kunna ta del av                   
vårdnadshavarens berättelser redogör samtliga informanter att det är viktigt att man använder sig             
av ett okomplicerat och anpassat språk. Enö (2013) presenterar tillika samtliga informanter, vikten             
av att man som förskollärare använder korta och koncisa ord och använder sig av okonstlade istället                
för att linda in ord i kommunikationen med vårdnadshavarna. En del av våra informanters              
redogörelser skiljer sig från Lunneblads (2013) samt Enös (2013) studier gällande svårigheterna för             
förskollärarna att anpassa sitt språk. Några av de intervjuade förskollärarna ser inte anpassningen             
av kommunikationen som en utmärkande svårighet. Det kan bero på att de två förskolorna dels               
arbetat länge med tvåspråkiga familjer samt besitter lång erfarenhet av strategier och            
tillvägagångssätt i den mångkulturella förskolan. Samtliga informanter beskriver vikten av att           
kunna anpassa sig i kommunikationen med vårdnadshavarna, utmana dem som behöver det samt             
förenkla för dem som har begränsad kunskap i det svenska språket.  

6.2.3 Verktyg som främjar kommunikationen 

I mötet med vårdnadshavare med annat modersmål än svenska och med annan kulturell bakgrund              
beskrivs förskollärarens förhållningssätt som det främsta verktyget. Det finns inga utarbetade           
metoder eller tillvägagångssätt i mötet med vårdnadshavarna utan det är har påvisats att man som               
förskollärare scannar av situationen och agerar utifrån vad som krävs vid det tillfället för att               
kommunikationen ska fungera. Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) beskriver förskollärarens         
ansvar att utveckla en tillitsfull relation med likväl barnet som med vårdnadshavarna.  

Trygghet är som vi har nämnt tidigare en grundläggande faktor för att skapa en välfungerande               
föräldrasamverkan. Enligt vårt resultat så är ett framstående verktyg tillgången till tolk. Det beskrivs              
som det mest betryggande verktyget från båda parter då det är en opartisk person som inte har                 
något att göra med förskolans verksamhet mer än att tolka men att det mestadels används vid                
särskilda tillfällen såsom viktiga samtal eller vid utvecklingssamtal och föräldramöte. Informanterna           
likt Björk-Willén (2013) belyser dock att det är i de vardagliga mötena som det uppstår språkliga                
komplikationer som måste lösas i stunden där en tolk inte kan ringas in. Flertalet av informanterna                
beskriver kollegor som det mest användbara och tillgängliga verktyget, kollegor som är flerspråkiga             
och kan agera tolk. Det är dock något som inte används i tillfällen där känsliga ämnen ska tas upp                   
dels för integriteten men också för att flertalet av de intervjuade förskollärarna påpekar             
problematiken med att en tredje person inom förskolans verksamhet ska tolka och att             
tillförlitligheten på så vis försvagas. Några informanter har även redogjort för ett tillvägagångssätt             
som vi ställer oss kritiska mot, nämligen att använda sig av syskon till barnen som får agera tolk                  
mellan förskollärarna och vårdnadshavarna. Det är något som vi av erfarenheter vet förekommer i              
även andra instanser än i förskolan men som vi upplever är ett ansvar som barn inte bör ta. Det kan                    
även ses som bristfälligt då man inte vet exakt vad barnen översätter och vilken information som                
utesluts.  

Kroppsspråket är ett annat verktyg som samtliga informanter beskriver som det mest användbara.             
Björk-Willén (2013) påvisar att kroppsspråket i samband med att man betonar olika ord och har               
ögonkontakt med vårdnadshavarna är ett bra verktyg när man vill förmedla något till             
vårdnadshavarna. Ett exempel kan vara när man vill förmedla att barnet ätit mycket mat, då är det                 
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viktigt att man lägger betoning på ordet mycket och mat samtidigt som man med kroppsspråket tar                
sig för magen och visar med händer och gestikulerar med munnen för att förstärka det verbala                
språket. Björk-Willén (2013) beskriver även ögonkontakt som en viktig faktor för att på så vis känna                
av om vårdnadshavarna uppfattat det som sagts.  

Konkret material är något som informanterna lyfter som ett annat verktyg som även det förstärker               
det verbala språket. Genom att hämta till exempel en tröja tydliggör man det för vårdnadshavaren               
med konkret material samtidigt som man verbalt berättar med enkla ord att det behövs ombyten.               
Enö (2013) belyser vikten av att hitta enkla lösningar för att vårdnadshavarna och förskollärarna ska               
kunna förstå varandra. Informanterna redogör även för akk, alternativ och kompletterande           
kommunikation samt takk, tecken som alternativ och kompletterande kommunikation som två           
effektiva och stödjande verktyg som underlättar kommunikationen men endast ett fåtal av de             
intervjuade använde sig av det vid kontakten med vårdnadshavarna utan det var främst i              
barngrupp.  

6.3 Vilka utmaningar upplever förskollärare kan finnas i arbetet med          
vårdnadshavare med annat modersmål än svenska? 
Under denna rubrik kommer vi att resonera kring allmänna dilemman som informanterna redogjort             
för på liknande sätt som ovanstående frågeställning. Denna frågeställning kommer att besvaras            
genom följande tre underrubriker: samverkans utmaningar - kommunikativa och utmaningar kopplade till            
normer.  

6.3.1 Samverkans utmaningar 

Vårt resultat tyder på att det som är mest problematiskt i samarbetet med vårdnadshavare rör sig                
om kommunikationen. Enö (2013) samt Sandberg och Vuorinen (2012) beskriver en frustration som             
vanligen uppstår när kommunikationen kompliceras på grund av kulturella eller språkliga aspekter            
likt det vårt resultat åskådliggör. Samtliga informanter i vår studie uppger känslan av frustration              
när de upptäcker att informationen de delgett vårdnadshavarna inte nått fram och olika             
uppfattningar om framförallt förskolans uppdrag men även olika synsätt i allmänhet som de två              
frekventa utmaningar i den mångkulturella förskolan.  

6.3.2 Kommunikativa utmaningar 

Vårt resultat samt tidigare forskning redogör för vikten av att man som förskollärare använder sig               
av ett anpassat språkbruk och av ett inte allt för komplicerat språkbruk om det verbala språket är                 
begränsat hos vårdnadshavarna (Alfakir, 2010). Att använda ett komplicerat språkbruk i           
kommunikationen med vårdnadshavarna kan leda till att förskollärarna besitter en maktposition           
gentemot vårdnadshavarna. Det kan i sin tur minska förtroendet hos vårdnadshavarna som i sin tur               
kan leda till negativa konsekvenser såsom att inte delge information om barnen som anses              
avgörande för fortsatt samarbete. Enö (2013) beskriver problematiken om ojämlika situationer som            
kan uppstå i föräldrasamarbetet i mångkulturella förskolor. De förskolor vi besökt under studiens             
gång och genomfört våra intervjuer på ligger i låginkomsttagande stadsdelar vilket Enö (2013)             
menar kan vara en faktor för att vårdnadshavare i de utsatta områdena kan uppleva en maktlöshet.                
Maktlöshet kombinerat med språkliga begränsningar i det svenska språket kan resulterar i en sorts              
hierarki där vårdnadshavaren känner sig underlägsen. Detta belyser samtliga personer som faktorer            
som har inverkan på kommunikationen. I likhet med detta så redogör Bouakaz (2014) för en               
rådande illusion om att man har lätt för att döma människor utifrån deras språkliga kapacitet. Detta                
är något som även uttrycktes av somliga informanter som även underströk vikten av att inte framstå                
som experter gentemot vårdnadshavarna. De beskrev också vikten av att ha förståelse för             
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vårdnadshavarnas bakgrund samt insikt i att det bara kan vara det svenska språket de inte               
behärskar men utöver det så kan de vara väldigt kvalificerade i allmänhet.  

6.3.3 Utmaningar kopplade till normer  

De uttalanden vi fått fram gällande hur normer kring tidsaspekten kan te sig stämmer överens med                
det som Lunneblad (2013) som får medhåll från Sandberg och Vuorinen (2012) uppger. Vårt resultat               
skiljer sig dock från deras resultat som i stora drag handlade mest om sovrutiner och middagstider                
medans vårt resultat påvisade svårigheterna med olika uppfattningar kring att passa tider. Detta är              
också något som anses väldigt varierande från förskola till förskola då de utsagor vi fått fram                
rörande normer skiljer sig i viss omfattning. Även i detta fallet, likt ovanstående underrubrik:              
tydligheten i kontakten så skiljer sig förskollärarnas uppfattningar kring så kallade kulturkrockar.            
Några av informanterna som har lång erfarenhet kring samverkan med olika kulturer och språk              
upplever inte tidsaspekten som en svårighet då de har kommit långt i sitt arbete med att vara                 
tydliga i hög grad vilket kan vara en anledning till olika uppfattningar. Det kan också bero på att                  
förskolorna har kommit olika långt i sin verksamhet med att inta ett interkulturellt förhållningssätt.              
Det leder oss in på förskolans läroplan (Skolverket, 2016) som uttrycker vikten av hur förskollärare               
arbetar med rådande normer som en viktig faktor för hur barnen i sin tur förhåller sig till dessa                  
värden och normer då de uppmärksammar hur de vuxna i deras omgivning hanterar de              
situationerna. Samtliga informanter redogör för avsaknad i läroplanen av hur arbetet kring normer             
och värden ska implementeras i det dagliga arbetet och att det handlar om en tolkningsfråga. Det                
leder till varierande tillvägagångssätt på olika förskolor och att man kommit olika långt beroende på               
hur man som arbetslag tolkar läroplanens riktlinjer. Vi föreställer oss att ett interkulturellt             
perspektiv kan främja den rådande osäkerheten hos förskollärare i interaktionen med           
vårdnadshavarna. Interkulturell pedagogik ökar förståelsen kring andra kulturer. Detta då den           
interkulturella pedagogiken skapar en gemensam insikt för andra människors kultur genom           
interaktion mellan en grupp människor med olika etniska samt kulturella bakgrunder (Lunneblad,            
2013)  

En annan utmaning som redovisats av informanterna är att man som förskollärare bör ha i               
beredskap att människor med andra kulturella bakgrunder kan vara präglade av andra normer             
gällande synen på på förskolan och förskollärarnas uppdrag. Det kan bidra till att yrkesprofessionen              
kan bli ifrågasatt och att man därmed kan känna sig utmanad. Utsagorna som framkommit rörande               
denna utmaning tyder på betydelsen av att man känner sig trygg i sin yrkesroll och tåls att bli                  
ifrågasatt. Vårt personliga betraktelsesätt är att man aldrig bör anse sig som en färdig förskollärare               
utan det är en varaktig process som pågår under hela sin profession.  

6.4 Slutsats  
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att föräldrasamverkan är ett komplext område i           
förskolläraryrket och ännu mer flerdelad blir samverkan av bredare mångfald där olikheter tvingas             
mötas och i bästa fall samarbeta. Under denna studie har vi i enighet med våra informanter kommit                 
underfund med att det krävs mer fortbildning gällande mångfald och olika kulturer vilket även              
Bouakaz (2009) redogör för. Det krävs engagemang från högre instanser och inte bara på              
personalnivå. Det krävs kunskap och förståelse för att möta alla vårdnadshavare och inte bara de               
som lever upp till den svenska normen. Förskoleverksamheten måste hänga med i samhällets             
förändringar med globalisering och ökad migration för att behaga alla inblandade parter. Förskolan             
är det första steget i utbildningssystemet vilket innefattar ett stort ansvar vad gäller att motverka               
negativa uppdelningar i samhället och fördomar utan istället skapa förståelse och solidaritet med             
varandra.  
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6.5 Förslag på vidare forskning  
Vi anser att det finns en pedagogisk relevans av vidare forskning kring vårdnadshavares synvinkel              
och deras uppfattningar kring föräldrasamverkan i mångkulturella förskolor. Det bör ses som högst             
aktuellt i dagens allt mer globala samhälle samt för att deras perspektiv är minst lika viktigt som                 
förskollärarnas för att utveckla en god samverkan. Utgångspunkten för den här studien var att              
undersöka vårdnadshavarnas perspektiv men på grund av tidsramen så valdes det bort. En annan              
aspekt som vi också anser skulle varit intressant att forska vidare om är att undersöka uppfattningar                
kring mångkultur på förskolor i höginkomsttagande områden där det huvudsakligen bor etniskt            
svenska. Det är minst lika aktuellt att arbeta med mångkulturella frågor i de områdena.  

  

 



33 

Referensförteckning  

 
Ahrne, G. & Svensson, P. (2015). Handbok i kvalitativa metoder. (2., [utök. och aktualiserade] uppl.)               

Stockholm: Liber. 
Alfakir, N. (2010). Föräldrasamverkan i förändring: handbok för pedagoger. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 
Alfakir, N. (2012). Skapa dialog med föräldrarna: integration i praktiken. (2. uppl.) Stockholm: Liber. 
Ålund, A. & Alinia, M. (2011). I skuggan av kulturella stereotypier: Perspektiv på forskning om genus,                

jämställdhet och etniska relationer i Sverige. Sociologisk forskning. 48:2, s. 43-64. Hämtat 5/6-2019.             
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:411135/FULLTEXT01.pdf  

Arnér, E. & Tellgren, B. (2006). Barns syn på vuxna: att komma nära barns perspektiv. Lund:  
     Studentlitteratur.  
Bouakaz, L. (2009). Föräldrasamverkan i mångkulturella skolor. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 
Björk-Willén, P., Gruber, S. & Puskás, T. (red.) (2013). Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag. (1.               

uppl.). Stockholm: Liber. 
Björk-Willen, P. (2013). Samtal i förskolans tambur- på skilda villkor. I Björk-Willen, P., Gruber, S. &                

Puskás, T..  Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag .Stockholm: Liber. 
Bunar, N. (red.). (2015). Nyanlända och lärande - mottagande och inkludering. (1. utg.) Stockholm: Natur               

& kultur. 
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 
Enö, M. (2013) Kommunikation och samverkan i mångkulturella skolor. I Harju, A. & Tallberg  
Broman, I. (red.). Föräldrar, förskola och skola: om mångfald, makt och möjligheter. (1. uppl.) Lund:                

Studentlitteratur 
Eriksson-Zetterquist, U & Ahrne, G. (2015) Intervjuer. I Ahrne, G. & Svensson, P. (Red) Handbok i                

kvalitativa metoder. (2., [utök. och aktualiserade] uppl.) Stockholm: Liber. 
Gannerud, E. & Rönnerman, K. (2007). Att fånga lärares arbete: bilder av vardagsarbete i förskola och skola.                 

(1. uppl.) Stockholm: Liber. 
Gruber, S. & Puskas, T. (2013) Förskolan i det mångkulturella samhället. Från invandrarbarn till              

flerspråkiga barn.I Björk-Willen, P., Gruber, S. & Puskás, T.. Nationell förskola med mångkulturellt             
uppdrag. Stockholm: Liber. 

Hedges, H & Gibbs, C (2006). Preparation for Teacher- Parent Partnerships: A Practical Experience              
With a Family. Journal of Early Childhood Teachers Education. 26:2, 115-126. Hämtat 2/4-2019             
DOI.org/10.1080/10901020590955770 

Jakobsson, A. (2012). Sociokulturella perspektiv på lärande och utveckling; lärande som           
begreppsmässig precisering och koordinering. Pedagogisk forskning i Sverige, 17(3–4), 152–170.          
Hämtat 6/6-2019 http://journals.lub.lu.se/index.php/pfs/article/vi  

Kihlström, S. (2007). Intervju som redskap. I Dimenäs, J. (2007). Lära till lärare. Att utveckla läraryrket –                 
vetenskapligt förhållningssä� och vetenskaplig metodik .Stockholm: Liber. 

Lahdenperä, Pirjo. (2010). Mångfald som interkulturell utmaning. I P. Lahdenperä, & H. Lorentz             
(Red.), Möten i mångfaldens skola- interkulturella arbetsformer och nya pedagogiska utmaningar. Lund:            
Studentlitteratur. 

Lahdenperä, P. (2011). Mångfald, jämlikhet och jämställdhet interkulturellt lärande och integration. I            
P. Lahdenperä (red.). Forskningscirkel Arena för Verksamhetsutveckling i Mångfald.         
Forskningsrapport 2011:1. Hämtat 29/3-2019 DOI.org/10.1080/713665246 

Ljunggren, Å. (2016). Multilingual Affordances in a Swedish Preschool: An Action Research Project.             
Early Childhood Education Journal, 44(6), 605–612. Hämtat 29/1-2019.        
DOI.org/10.1007/s10643-015-0749-7 

Lunneblad, J. (2018). Den mångkulturella förskolan: motsägelser och möjligheter. (Tredje upplagan).           
Lund: Studentlitteratur. 

 

http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:411135/FULLTEXT01.pdf
https://doi-org.proxybib.miun.se/10.1080/10901020590955770
https://doi.org/10.1080/10901020590955770
http://journals.lub.lu.se/index.php/pfs/article/view/9411/8173
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:447405/FULLTEXT01.pdf
https://doi.org/10.1080/713665246
http://dx.doi.org/10.1007/s10643-015-0749-7
http://search.ebscohost.com.proxybib.miun.se/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=EJ1114939&site=ehost-live


34 

Lunneblad, Johannes. (2017). Integration of refugee children and their families in the Swedish             
preschool: strategies, objectives and standards. European Early Childhood Education Research          
Journal, 25, 359-369. Hämtat 8/2-2019. DOI.org/10.1080/1350293X.2017.1308162  

Lunneblad, J. (2013). Tid till att bli svensk: En studie av mottagandet av nyanlända barn och familjer                 
i den svenska förskolan. Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, 6. Hämtat 29/1-2019.           
DOI.org/10.7577/nbf.339 

Løkken, G. & Søbstad, F. (1995). Observation och intervju i förskolan. Lund: Studentlitteratur. 
Markström, A. & Simonsson, M. (2017) Introduction to preschool: strategies for managing the gap              

between home and preschool, Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 3:2. Hämtad den              
5/6-2019. DOI.org/10.1080/20020317.2017.1337464  

Rennstam, J. & Wästerfors, D. (2015). Att analysera kvalitativt material. I Ahrne, G. & Svensson, P.                
Handbok i kvalitativa metoder. (2., uppl.) Stockholm: Liber. s. 220-234 

Rennstam, J. & Wästerfors, D. (2015). Från stoff till studie: om analysarbete i kvalitativ forskning. (1.                
uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Rienecker, L. & Stray Jörgensen, P. (2014). Att skriva en bra uppsats. (3., omarb. uppl.) Stockholm:                
Liber. 

Puskas, T. (2013) Språk och flerspråkighet i förskolan.Ideologiska dilemman och vardagspraktik.I           
Björk-Willen, P., Gruber, S. & Puskás, T.. Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag. Stockholm:             
Liber. 

Sandberg, A. & Vuorinen, T. (2012). Hem och förskola: samverkan i förändring. (2. uppl.) Stockholm:  
     Liber. 
Sandell, E. & Nyrén, L. (2013) Likvärdighet i förskolan?. I Harju, A. & Tallberg Broman (red.) Föräldrar,                 

förskola och skola: om mångfald, makt och möjligheter. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 
Skolverket. (2013). Flera språk i förskolan.  Stockholm: Fritzes 
Statistiska centralbyrån (2014) de flesta barn i förskolan, oavsett bakgrund Hämtad 12/3-2019            

www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/De-flesta-barn-i-forskola--oavsett-bakgrund/ 
Stukát, S. (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 
Sverige. Skolverket (2016). Läroplan för förskolan Lpfö 98. ([Ny, rev. utg.]). Stockholm: Skolverket. 
Svaleryd, K. & Hjertson, M. (2012). Likabehandling i förskola och skola . Stockholm: Liber. 
Säljö, R. (2014). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 
Tallberg Broman, I. (2013) Föräldrasamverkan i förändring. I Harju, A. & Tallberg Broman (red.)  
     Föräldrar, förskola och skola: om mångfald, makt och möjligheter. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 
Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. (4., [omarb.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 
Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed [Elektronisk resurs].(Reviderad utgåva). Stockholm:        

Vetenskapsrådet. 
Vuorinen, T., Sandberg, A., Sheridan, S., & Williams, P. (2014). Preschool Teachers’ Views on              

Competence in the Context of Home and Preschool Collaboration. Early Child Development and             
Care, 149–159. Hämtat 28/1-2019 DOI.org/10.1080/03004430.2013.773992  

 
 

 
 
 
 

 

https://doi.org/10.1080/1350293X.2017.1308162
https://doi.org/10.7577/nbf.339
https://doi.org/10.7577/nbf.339
https://doi.org/10.1080/20020317.2017.1337464
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/De-flesta-barn-i-forskola--oavsett-bakgrund/
http://dx.doi.org/10.1080/03004430.2013.773992


35 

Bilaga 1 

Missiv till intervjupersoner  
 
 

Hej! 
 
Vi är två studenter som heter Malin Mattsson och Emma Kristensson, som läser sista terminen på                               
förskollärarutbildning på distans på Mittuniversitetet i Sundsvall. Nu är vi i uppstarten av vårt                           
examensarbete där vårt forskningsområde är att undersöka kommunikationen mellan förskollärare                   
och vårdnadshavare med annat modersmål än svenska. Vi har under vår utbildning kommit i                           
kontakt med flera mångkulturella förskolor och sett en del utmaningar/möjligheter i                     
vardagskommunikationen mellan förskollärare och vårdnadshavare med andra modersmål än                 
svenska. Det kan många gånger leda till att viktig information uteblir och att missförstånd uppstår                             
mellan förskollärare och vårdnadshavare. Syftet med vår undersökning är att få en insyn i                           
förskollärares upplevelser och erfarenheter kring kommunikationen med vårdnadshavare med                 
andra modersmål än svenska.Genom att intervjua både verksamma förskollärare och                   
vårdnadshavare vill vi bidra till en ökad förståelse kring de möjligheter och svårigheter som kan                             
komma att uppstå i förskollärarnas vardagliga möte med vårdnadshavarna. I vår kommande                       
yrkesprofession anser vi att det är viktigt att vara förberedd på alla möjliga typer av möten.  
 
 
Vi föreställer oss att intervjuerna kommer omfatta ca 30–60 minuter där vi båda två kommer att                               
medverka. Intervjuerna sker i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det                   
innebär att de personer som medverkar gör detta frivilligt och kan när som helst avbryta sin                               
medverkan. Allt innehåll dvs ljudfiler samt transkriberingar och även personerna kommer att                       
avidentifieras så att de inte är igenkänningsbara. Allt innehåll kommer endast användas i                         
utbildningssyfte.  
 
En av Vetenskapsrådets grund principer innebär att du som blir intervjuad när som helst under                             
intervjun kan avbryta ditt deltagande. När vår uppsats är färdig kommer allt material att raderas                             
och uppsatsen kommer att vara tillgänglig att läsas digitalt i DiVA (Digitalt vetenskapligt arkiv). 
 
Har ni ytterligare frågor eller funderingar så kontakta oss gärna. 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
Malin Mattsson och Emma Kristensson  
 
 
 
Kontaktuppgifter: 
Malin Mattsson Emma Kristensson 

mama1600@student.miun.se emkr1600@student.miun.se 
Tel: XXXX-XX XX XX Tel: XXXX-XX XX XX 
 
 
 
Handledare: 
Charlotta Rönn 
Charlotta.ronn@miun.se  
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 
 
Informera om: 
Kort introduktion om arbetet och syftet 
Informera om informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet,       
(Vetenskapsrådets fyra grundkrav) 
Fråga om godkännande för att spela in intervjun 
 
Uppvärmningsfrågor: 
Vilken åldersgrupp arbetar du med?  
Hur stor barngrupp? 
Hur många pedagoger? 
 
Intervjufrågor: 
Följande frågor är våra huvudfrågor men då vi har valt att utgå från en semistrukturerad               
intervjuform så finns det utrymme för ytterligare eventuella följdfrågor för att anpassa intervjun.             
Frågorna i punktform är följdfrågor på huvudfrågan.  
 
1. Beskriv din barngrupp utifrån ett mångkulturellt perspektiv. 
 
2. Vilka utmaningar upplever du kan finnas kring den kulturella och språklig mångfald som finns               
hos vårdnadshavarna? 
 
3. Vilka missförstånd upplever du är vanliga när det finns språkliga barriärer? 
 
4. Vilka strategier har ni i samverkan med vårdnadshavare när det finns svårigheter att förstå               
varandra på grund av språket? 

● Upplever du några skillnader i samverkan med vårdnadshavare med större respektive           
mindre kulturell och språklig mångfald? 

● Hur arbetar ni för att bemöta alla vårdnadshavare likvärdigt oavsett bakgrund? 

5. Vilka verktyg och/eller strategier använder du i samverkan med vårdnadshavare när det finns              
språkliga barriärer?  
 
6. Hur ser du på kulturkompetens? Är det en nödvändighet i dagens mångkulturella förskola? 
-Upplever du någon brist gällande kulturell kompetens i ditt arbetslag? 
 
7. Enligt läroplanen för förskolan så ansvarar förskolläraren för att skapa en förtroendefull relation              
och ge vårdnadshavarna möjlighet till delaktighet och inflytande. Upplever du att dessa riktlinjer är              
tillräckliga eller hade du önskat mer tydliga tillvägagångssätt? 
 
8. Finns det något du vill lyfta som det absolut viktigaste i arbetet med vårdnadshavare med annat                 
modersmål än svenska? 
 
Vill du tillägga något ytterligare? 
 
Har du några frågor?  

 


