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Syftet med föreliggande studie är att vidga kunskapen om förskollärares 
erfarenheter av hur språklig och kulturell mångfald bland vårdnadshavare 
påverkar föräldrasamverkan i mångkulturella förskolor. Den valda metoden för 
studien är semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare i mångkulturella 
förskolor. Studiens teoretiska utgångspunkt är ett interkulturellt perspektiv. 
Resultatet visar att det finns olika strategier i samverkan med vårdnadshavare 
med språklig och kulturell mångfald. Det som har störst betydelse är 
förskollärarnas eget förhållningssätt och hur de ser på människor och möten. 
Slutsatsen är att det kan uppstå många utmaningar i mötet med 
vårdnadshavare där språk och kulturella normer skiljer sig, men att det också 
finns många möjligheter i dessa möten. 

Nyckelord: mångfald, föräldrasamverkan, interkulturellt perspektiv, 
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1 Inledning 

På grund av ett stort intresse för föräldrasamverkan inom förskolan vill vi i den här 
studien vidga våra kunskaper inom detta område. Vi har fått uppfattningen att många 
förskollärare känner sig osäkra kring föräldrasamverkan när exempelvis språk eller 
värderingar skiljer sig åt mellan förskolans personal och vårdnadshavare. Eberly, 
Joshi och Konzal (2007) har i sin studie sett att många lärare upplever frustration när 
kommunikationen med vårdnadshavare inte blir effektiv på grund av olika kulturella 
och språkliga förutsättningar. Detta gör det intressant att få ta del av 
yrkesverksamma förskollärares tankar kring hur mångfalden som vårdnadshavarna 
representerar kan påverka föräldrasamverkan.  

År 2015 tvingades 65,3 miljoner människor lämna sina hem på grund av de konflikter 
som pågår i världen. 21,3 miljoner av dessa människor räknades som flyktingar 
(UNHCR, 2015). Detta har resulterat i att Sverige under de senaste åren har upplevt 
en avsevärd ökning i invandringen. Lunneblad (2013) skriver att mötet med 
förskolans verksamhet för många av de familjer som är nyanlända blir ett av de första 
mötena med det svenska samhället. Detta betyder att det behövs andra kompetenser i 
förskollärares förmåga att bemöta dessa familjer. I läroplanen för förskolan står det 
att ”det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors 
förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald” 
(Skolverket, 2016, s.6). Samtidigt kan vi uppleva att det är en kompetens som vår 
utbildning till förskollärare har missat att ta upp. Det har funnits delar kring det 
mångkulturella samhället som tagits upp i kurser, men det har inte legat ett fokus på 
hur kunskapen kan översättas i praktiken. Vi har i föreliggande studie valt att 
fokusera på hur förskollärare upplever den språkliga och kulturella mångfald som 
vårdnadshavarna representerar i mångkulturella förskolor. Vi ställer oss frågan hur 
förskolorna arbetar med bemötandet av dessa vårdnadshavare i praktiken. I det 
svenska samhället finns det idag en mångfald, både när det gäller olika språk och 
olika kulturer. Samtidigt som det är lärorikt och ger otroliga möjligheter kan det även 
ses som utmanande. Hur gör vi när vi inte har ett gemensamt språk eller när våra 
olika normer krockar?  

1.1 Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med föreliggande studie är att vidga kunskapen om förskollärares erfarenheter 
av hur språklig och kulturell mångfald bland vårdnadshavare påverkar 
föräldrasamverkan i mångkulturella förskolor. 

Forskningsfrågor:  

1. Vilka utmaningar upplever åtta förskollärare kan finnas i den mångfald som finns 
hos vårdnadshavare med utländsk härkomst i mångkulturella förskolor?  

2. Vilka strategier har åtta förskollärare i mångkulturella förskolor i samverkan med 
vårdnadshavare när det kan finnas språkbarriärer?   
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1.2 Uppsatsens disposition  

I kapitlet bakgrund beskrivs hur vi har gått till väga i vår litteratursökning för att 
hitta relevanta artiklar och avhandlingar till vår studie. Efter det presenteras avsnittet 
begreppsdefinitioner där vi beskriver och förklarar problematiska begrepp som 
kommer att användas i studien. Sedan presenteras förskolans styrdokument och den 
forskning som har genomförts om föräldrasamverkan med vårdnadshavare med 
språklig och kulturell mångfald presenteras under avsnittet forskningsbakgrund. 

I kapitlet teoretiskt perspektiv beskrivs vilken teori som studien grundar sig på. Här 
förklaras dess innebörd och den kommer att ligga som en röd tråd genom hela 
studien. Perspektivet kommer däremot främst att användas som ett verktyg för att 
tolka resultatet. Detta är för att skapa distans mellan oss och resultatet. 

Metodkapitlet beskriver studiens datainsamling, urval och reliabilitet och validitet. 
Här förklaras även forskningsetiken och hur vi tagit hänsyn till de forskningsetiska 
principerna. 

Detta följs av kapitlet resultat där studiens resultat redovisas. Detta betyder att de 
data som intervjuerna resulterar i presenteras. Därefter kommer avsnittet tolkning 
att behandlas, där resultatet kopplas till det valda teoretiska perspektivet. Resultatet 
sammanfattas även kort i en resultatsammanfattning.  

Slutligen presenteras kapitlet diskussion som består av avsnitten metoddiskussion 
och resultatdiskussion. I metoddiskussionen diskuteras valet av metod och vilka 
fördelar och nackdelar som funnits med valet. I resultatdiskussionen diskuteras 
resultatet utifrån förskolans styrdokument och den valda litteraturen. Avslutningsvis 
sammanfattas studien i en slutsats, förslag på fortsatt forskning, studiens betydelse 
och slutligen reflexivitet. 

  



 3 

2 Bakgrund  

2.1 Litteratursökning 

För att hitta relevant litteratur till studien har vi använt oss av databaserna ERIC, 
Proquest och SWEPUB i vår litteratursökning. Sökord som använts är: intercultural*, 
multicultural*, diversity, preschool och parent teacher cooperation. För att söka efter 
litteratur i SWEPUB har vi använt de svenska översättningarna av orden. 
Sökresultaten avgränsades även så att dessa enbart skulle visa resultat som var 
refereegranskade.  

Förutom att söka litteratur i bibliotekets databaser har vi också valt att använda oss 
av databasen DIVA för att söka efter andra studenters studier som haft ett liknande 
syfte som vårt, detta för att hitta relevanta referenser som kan användas i vår egen 
studie. Genom detta förfarande har vi hittat några avhandlingar och böcker som vi 
använder i detta arbete.  

2.2 Begreppsdefinitioner  

Mångkulturalitet – Lorentz (2013) beskriver mångkulturalitet som ett begrepp som 
objektivt beskriver och definierar en situation, exempelvis att Sverige är ett 
mångkulturellt samhälle då ca 20 % av befolkningen har en annan kulturell bakgrund 
än etniciteten svensk.  

Interkulturell – Bergstedt och Lorentz (2016) definierar hur Inter i interkultur 
beskriver en interaktionsprocess som består av ömsesidig kommunikation mellan 
individer som har olika kulturell bakgrund, och ordet anger att minst två aktörer är 
delaktiga. Under interkulturell ingår begreppet interkulturalitet. Meningen med 
interkulturalitet är att utveckla nyfikenhet för varandra och en ökad förståelse för 
egna och andras syn på kunskap, tankesätt, livsform och värdegrund.  

Vårdnadshavare – Syftar på den person som har rättslig vårdnad om barnet, oavsett 
om det är den biologiska föräldern eller ej, och därmed är den som har kontakt med 
förskolan. 

Kultur – Vi utgår från Lunneblad (2006) som tar upp en definition av ordet kultur 
som ett sätt att begränsa och beskriva hur grupper av människor lever och finner 
mening i sina liv och hur detta uttrycks i kommunikation, sociala och materiella 
uttryck. Kulturer kan även förändras över tid och påverkas av det som sker i 
samhället.  

Mångfald – Svaleryd och Hjertson (2012) skriver att begreppet mångfald inte har 
någon enhetlig definition, men att det brukar syfta på olikheter så som kön, ålder, 
funktionsvariationer, familjeförhållanden, etnisk/kulturell bakgrund, social 
tillhörighet, sexuell läggning med flera. I vår studie ligger dock fokus på språklig och 
kulturell bakgrund när vi nämner begreppet.  

Utländsk härkomst – Med begreppet menar vi vårdnadshavare som invandrat till 
Sverige  
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2.3 Styrdokument   

Samhället har genom skollagen (SFS2010:800) uttryckt att förskolan ska arbeta mot 
diskriminering och sträva efter en god samverkan där alla vårdnadshavare känner sig 
respektfullt bemötta i förskolan. Det går också att läsa att vårdnadshavarna ska bjudas in i 
kvalitetsarbetet, och då behöver förskolan hitta olika strategier för detta arbete. I skollagen 
står det även att vi inom förskolans verksamhet ska arbeta för att stötta barnen i både det 
svenska språket och deras modersmål.  

I förskolans läroplan beskrivs de grundläggande värden och etiska förhållningssätt som 
förskolans verksamhet ska genomsyras av, exempelvis genom följande citat ”Omsorg om 
och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras 
rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten” (Skolverket, 2016.s.4). Dessa 
värden får barnen främst genom konkreta upplevelser och de vuxnas förhållningssätt har 
stor påverkan på hur barn skapar förståelse och respekt för de rättigheter samt 
skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. De vuxna är därmed viktiga förebilder 
(Skolverket, 2016). I läroplanen står det även att arbetslaget ska: ”visa respekt för 
föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans 
personal och barnens familjer” (Skolverket, 2016.s.13). Utöver det ska föräldrarna också 
ges möjlighet att påverka förskolans verksamhet, så länge det sker inom ramen för de 
nationella målen. Därför är det viktigt att förskolan är tydlig med verksamhetens innehåll 
och mål så vårdnadshavarna vet vilka möjligheter de har till inflytande, samt att förskolan 
har olika former av samverkan.  

Enligt läroplanen (Skolverket, 2016) ska barn få möjlighet att utveckla respekt och 
förståelse för den mångfald som finns i samhället och barngruppen. Vidare går det att 
läsa att möjligheterna att idag röra sig över nationsgränser öppnar upp för att 
pedagoger ska kunna arbeta aktivt med detta. Där har vi som pedagoger en viktig roll 
att vara förebilder genom exempelvis den kontakt vi har med vårdnadshavare. 

I förskolans verksamhet ska pedagogerna utföra ett likabehandlingsarbete som delvis 
utgår från diskrimineringslagen (SFS 2008:567). I lagen beskrivs hur den handlar om 
att motverka kränkande behandling som har kopplingar till 
diskrimineringsgrunderna, där bland annat etnicitet och religion ingår.    

I Skolverkets stödmaterial flera språk i förskolan (2013) finns ett kapitel som heter 
föräldrasamverkan – en språklig utmaning, där de beskriver olika utmaningar som 
kan uppstå i mötet med vårdnadshavare i mångkulturella verksamheter. En 
förskollärare berättar i materialet hur inskolningsperioden är en mycket viktig tid för 
att det är under denna som grunden läggs för vilket förtroende som skapas mellan 
hem och förskola, och därmed hur den fortsatta samverkan kommer att se ut. 
Informanten beskriver också att det ibland krävs extra tydlighet vid inskolningen, då 
personalen kan möta vårdnadshavare som inte har någon tidigare erfarenhet av den 
svenska förskolan eller som har varierande kunskaper i det svenska språket. Då blir 
det viktigt att förmedla de värderingar som förskolans verksamhet bygger på så att de 
blir tydliga för dessa vårdnadshavare. I materialet liknas tamburen vid språkliga 
transithallar där många språk möts. Det finns potential att skapa en väl fungerande 
samverkan mellan vårdnadshavare och pedagoger i dessa möten, men att det likaväl 
kan bli ett hinder för samverkan när det saknas ett gemensamt språk. 
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2.4 Tidigare forskning  

Denna litteraturgenomgång av tidigare forskning har delats in i tre underrubriker; 
interkulturalitet, samverkan mellan förskolan och vårdnadshavare och slutligen 
förskollärares förhållningssätt och öppenhet för att förändra sig. Av den tidigare 
forskning som vi har hittat så har majoriteten handlat om skolan. Vi har ändå valt att 
ta med delar av den forskningen då vi upplever den vara lika relevant för förskolan. 

2.4.1 Interkulturalitet  

Ett interkulturellt förhållningssätt innebär en förståelse för att samarbetet med 
vårdnadshavare kan kompliceras och begränsas utav olika sociala koder och 
fördomar. Därför finns en vilja att öka sin kunskap kring olika kulturer och använda 
sig utav dessa i kommunikation med vårdnadshavare. En viktig del i ett 
interkulturellt förhållningssätt handlar om att vara öppen för andra människor och 
deras perspektiv, samt använda sig av mångfalden som en resurs för verksamheten 
(Alfakir, Lahdenperä & Strandberg, 2010). 

Lahdenperä (2010) uttrycker att interkulturalitet är en självklar utgångspunkt för att 
kunna använda mångfalden som en utvecklingsmöjlighet inom skolan. Att olikheter 
ses som en resurs genom att olika deltagare får komplettera förståelsen av olika 
fenomen inom skolans värld genom att delge sin tolkning utav dessa. Det kan kopplas 
ihop med det Lorentz (2013) skriver om hur det i läroplanen för skolan förmedlas en 
syn där respekt, öppenhet och förståelse gentemot olika kulturer är viktiga mål att 
arbeta mot. Detta menar Lorenz stödjer en tanke att vi i dagens samhälle har 
ambitionen att kunna leva i respekt och fred i vårt mångkulturella samhälle. Detta 
visar på att skolan kan vara ett viktigt steg i integrationen av nya medborgare för att 
kunna skapa ett komplext samhälle där vi ser varandra som resurser.   

Lorentz (2013) förklarar att interkulturalitet handlar om hur olika meningsskapande 
kulturer kan berika varandra genom ömsesidig påverkan samtidigt som de kan finnas 
sida vida sida och samarbeta. Författaren tar upp att olika kulturer inte enbart 
handlar om etnicitet, språk eller religion utan att det lika gärna kan handla om 
könsmässiga, klassmässiga och livsstilsrelaterade kulturer. I ett interkulturellt 
perspektiv betraktas kulturerna i ett etnorelativt perspektiv vilket innebär att 
värderingar och uppfattningar som förs fram inte kan bedömas utifrån enbart vårt 
eget kulturperspektiv. Detta innebär att det blir ett pedagogiskt perspektiv som skulle 
kunna genomsyra hela skolans verksamhet för att motverka den diskriminering, 
kränkningar och främlingsfientlighet som kan finnas i skolan. Ett interkulturellt 
perspektiv skulle, enligt författaren, ta hänsyn till det ökade behovet av förståelse och 
kompetens kring olika kulturer som finns i skolans värld. 

2.4.2 Samverkan mellan förskola och vårdnadshavare  

Bouakaz (2016) skriver att missförstånd, olika förväntningar och språkbarriärer kan 
vara orsaker som leder till att det i skolor i så kallade invandrartäta områden anses 
att föräldrasamverkan fungerar sämre än på andra skolor enligt både de lärare som 
jobbar där och de vårdnadshavare som har sina barn där. Enligt författaren är detta 
inget nytt fenomen i samhället. De skolor som befinner sig i områden som anses ha 
lägre socioekonomisk status har även tidigare ansetts ha en sämre fungerande 
föräldrasamverkan. Föräldrasamverkan har under senare tid setts som en viktig fråga 
i skolans värld, där vårdnadshavare ska ges möjlighet till inflytande. Samtidigt har 
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det enligt författaren alltid varit en komplex del av uppdraget. Olika förväntningar 
och tankar kring barns utbildning har funnits mellan skola och hem långt innan det 
blev aktuellt med vårdnadshavare som har utländsk bakgrund. Bouakaz ställer även 
frågan om det ens är möjligt att få till en sådan samverkan som styrdokumenten 
efterfrågar. Även Lunneblad (2006) är inne på ett liknande spår i sin avhandling och 
menar på att idén om att förskolan ska vara en mötesplats för individer med skilda 
bakgrunder, blir just en idé och ingen verklighet när samhället är segregerat socialt 
och etniskt. Men Lunneblad menar att det interkulturella perspektivet kan vara en 
väg att gå för att lyfta förskolans demokratiska uppdrag. 

Eberly, Joshi och Konzal (2007) skriver att nära relationer mellan förskolans 
personal och familjer bygger på ömsesidig respekt och tillit. Att skapa sådana 
relationer kan vara svårt under alla omständigheter men dessa relationer kan vara 
ännu mer problematiska att uppnå när vårdnadshavare och personal kommer från 
olika bakgrunder. Öppenhet, ärlighet och ömsesidiga kulturella utbyten kan däremot 
ske när personalen tar sitt professionella ansvar för att bemöta vårdnadshavare på ett 
reflekterande och respektfullt sätt. 
 
Bouakaz (2007) beskriver hur föräldrasamverkan länge har varit ett omdiskuterat 
område i skolor, media och på regeringsnivå. I dessa diskussioner blir olika konflikter 
synliga, vilket författaren menar är naturligt när det är så många aktörer involverade. 
Bouakaz menar att på en grundläggande nivå finns det ingen skillnad mellan 
vårdnadshavares förväntningar eller önskningar utifrån klass, kön eller etnicitet. 
Oavsett bakgrund vill de alla se sina barn lyckas och nå bra resultat i skolan. Däremot 
kan svårigheter att etablera en nära fungerande relation mellan vårdnadshavare och 
pedagoger uppstå om det saknas en förståelse för det svenska skolsystemet, vilket 
försvåras ytterligare i verksamheter med hög andel etniska minoriteter. Författaren 
beskriver det som att dessa barn reser mellan två olika världar med helt olika normer 
och värderingar. Å ena sidan ses kanske inte de värderingar som hen tar med sig 
hemifrån som värdefulla och användbara i skolan, å andra sidan kanske barnet har 
svårt att förklara värdet av de normer och värderingar det lär sig i skolan för sina 
vårdnadshavare. Lunneblad (2013) skriver att många vårdnadshavare kan ha svårt 
att förstå de kulturella koderna i den svenska förskolan då de har andra erfarenheter 
med sig. Detta kan exempelvis handla om att de förväntar sig mer auktoritära lärare. 
Även Tobin, Arzubiaga och Keys Adair (2013) skriver att många vårdnadshavare med 
invandrarbakgrund har en annan syn på hur förskolan borde arbeta med utveckling 
och lärande. Vårdnadshavare efterfrågar att barnen lär sig mer ämneskunskaper utan 
att använda leken som redskap, och att förskolan istället ska undervisa på ett 
liknande sätt som skolan. Detta går emot läroplanens intentioner, där det står att 
”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet samt sin lust att 
leka och lära” (Skolverket, 2016a, s.9). I Lunneblads (2013) studie beskriver även 
förskollärarna andra konflikter som är vanligt förekommande med vårdnadshavare 
vilka är; uppfostran, tider, mat och klädsel. 
 
Lunneblad (2013) skriver i artikeln Tid att bli svensk: en studie av mottagandet av 
nyanlända barn och familjer i den svenska förskolan om hur förskollärarna i studien 
han genomfört berättar om svårigheterna som kan uppstå när förskola och hem har 
olika syn på tid och rutiner. En informant berättar att många av familjerna äter 
middag vid nio eller tio på kvällen och att barnen sedan somnar runt tolv. Detta 
jämför sedan informanten med de svenska barnens rutiner och hur de ofta går och 
lägger sig runt åtta. Personalen har försökt att förklara för vårdnadshavarna att dessa 
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rutiner inte är bra för barnen. Lunneblad menar att diskussionen som uppstår om 
familjernas organisering av tid för bland annat mat och sömn blir en fråga om 
värderingar och normer som relateras till svenskhet. Genom att personalen på 
förskolan talar om för föräldrarna att tiderna för deras rutiner inte är bra för barnen 
så försöker de få dem att anpassa sig till den svenska normen och hur svenskarna gör.  

Alfakir, Lahdenperä och Strandberg (2010) skriver om samverkansformen föräldramöten 
ur ett interkulturellt perspektiv. Författarna menar att dessa möten kan kännas tunga och 
skapa osäkerhet för lärare. Det kan upplevas som problematiskt när vårdnadshavare inte 
kommer på föräldramöten och förskolans personal inte vet vad de ska göra för att förändra 
detta fenomen, eller om det ens går att förändra när intresset inte finns för 
samverkansformen. Ytterligare en försvårande omständighet handlar om att lärarna inte 
alltid är förberedda genom sin utbildning för denna del av föräldrasamverkan. Författarna 
trycker ändå på vikten av att hitta en form som fungerar för att utveckla dialogen mellan 
förskola och hem och menar på att en del av samarbetet byggs upp under dessa 
föräldramöten. Författarna menar också att det kan ta lång tid och behövas olika former av 
föräldrasamverkan för att skapa förtroende och djupare kontakt mellan alla parter och att 
ansvaret ligger på förskolans personal att detta sker.  

Tobin, Arzubiaga och Keys Adair (2013) skriver att ofta när föräldrasamverkan brister så 
läggs skulden på vårdnadshavarna och att de har ett bristande intresse för sina barns 
utveckling och lärande. Författarnas forskning har däremot visat på motsatsen. Enligt dem 
har många vårdnadshavare, inklusive de som nyligen immigrerat från andra länder, ett 
stort intresse för hur deras barn spenderar sin tid i förskolan. Många av dem har även en 
önskan om att få större delaktighet i förskolan då de har mycket tankar och idéer om 
verksamheten som de skulle vilja få möjlighet att delge. Författarna skriver att det som 
behövs för att skapa en bättre samverkan mellan förskolan och vårdnadshavare med annan 
språklig och kulturell bakgrund inte bara är en bättre kommunikation, det krävs också en 
vilja och förmåga från båda sidor att förhandla över kulturella och språkliga barriärer. För 
att kunna delta i dessa så kallade förhandlingar måste de deltagande vara beredda på att 
kompromissa och hitta nya sätt att samtala med och skapa förståelse för varandra. 

Kiss (2008) skriver om hur den ickeverbala kommunikationen blir extra viktig i 
samspelet mellan individer med olika kulturer, speciellt när olika språk används. När 
språket inte räcker till så tenderar människor att söka svaret i det ickeverbala, då 
detta brukar stämma överens någorlunda även över kulturgränser. Dock kan det 
skilja sig åt vad olika kulturer lägger in i olika ickeverbala signaler, så som tystnad 
och gester, samt vilken vikt som läggs vid det verbala respektive icke verbala.  

2.4.3 Förskollärares förhållningssätt och öppenhet för att förändra sig  

Alfakir, Lahdenperä och Strandberg (2010) beskriver hur det kan finnas fördomar 
från både vårdnadshavares och lärares håll. Dessa fördomar lever vidare när lärare 
inte har egna kunskaper och erfarenheter av barnens och vårdnadshavarnas 
kulturella och sociala bakgrund. Fördomarna uppstår även när vårdnadshavare 
eventuellt inte har kunskap och förståelse för hur samhället och skolan är uppbyggd i 
Sverige idag. Detta innebär enligt författarna att det behövs kompetens kring detta, 
för att underlätta kontakten mellan skola och hem, exempelvis genom att utöka den 
interkulturella kompetensen. Författarna tar även upp att skolan som institution kan 
vara svår att förändra. Det finns en kultur kring hur exempelvis ett föräldramöte går 
till. Författarna menar på att föräldramöten kan skifta form från informationsforum 
till ett möte mellan pedagoger och vårdnadshavare, där båda parter känner sig 
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delaktiga och det finns ett ömsesidigt förtroende i arbetet med att göra det bästa för 
barnen. 

Stier och Sandström Kjellin (2009) beskriver hur vi i kulturmöten med andra 
människor definierar motparten som annorlunda samtidigt som motparten gör 
detsamma med oss. Det är också vanligt att båda parter saknar kunskap om 
varandras olika kulturer. Inom skolan kan detta innebära att det för lärare uppstår ett 
behov av förmågan att reflektera och eventuellt förändra sin egen tanke och sina 
känslomönster. För att en reflektion ska ske behöver individen dock få insikten att vi 
alla är präglade av de kulturer vi befinner oss i, och att individen inte har 
tolkningsföreträde av verkligheten. Samtidigt är det svårt att reflektera kring sig själv 
som kulturell varelse när man inte har kunskap om andra kulturer och då intas ofta 
en etnocentrisk hållning. Att ha en etnocentrisk hållning innebär att den egna 
kulturen blir en referensram som andra bedöms utifrån, oavsett ifall de har samma 
referensram eller inte. Författarna uttrycker att det i dagens samhälle dock 
uppkommit ett behov för lärare att komma förbi denna etnocentriska hållning för att 
kunna skapa förståelse för de kulturer som de möter inom skolans värld. Författarna 
menar då att ett interkulturellt perspektiv kan öka medvetenheten om olika kulturer 
och hur samspel och kulturmöten i skolan och förskolan kan leda till möten som är 
ömsesidigt givande, oavsett om det är mellan vuxna, vuxna och barn eller mellan 
barn.  

Ålund och Alinia (2011) beskriver hur det krävs en öppenhet för att skapa ett 
förhållningssätt där andra medmänniskors erfarenheter och kulturella referenser får 
ta plats på lika villkor. Författarna beskriver hur Goffman förklarat hur 
främlingsgörande och indelningen i ”vi” och ”dem” tjänar syftet att bekräfta vår egen 
grupptillhörighet.   

Bergstedt och Lorentz (2006) beskriver hur den svenska pedagogiken länge har setts 
som ett normativt fenomen som bestämmer vad som gäller när det handlar om 
lärares roll, kunskap och inlärning. Författarna menar att i ett mångkulturellt 
samhälle som idag så kan det vara bra och lärorikt när traditioner ändras eller 
försvinner och detta gäller även i pedagogiska sammanhang. I många år har skolan 
präglats av en så kallad ensidigt kulturell undervisning, vilket har lett till negativa 
konsekvenser för elevernas världsuppfattning. Kritiken mot denna ensidiga 
kulturundervisning bidrog till att det växte fram krav på att införa en interkulturell 
pedagogik och en mångkulturell utbildning i skolan. Detta har i sin tur skapat många 
kritiska ifrågasättanden om varför mångkulturell utbildning ska gälla för alla, när det 
bara är de andra, de med annan kulturell eller etnisk bakgrund som behöver det. De 
kritiska rösterna argumenterar också att genom att ha en mångkulturell utbildning så 
kommer de ideal som vi i västvärlden värderar högt att ifrågasättas och slutligen 
kommer vår kultur att helt försvinna. 
 
Vuorinen, Sandberg, Sheridan och Williams (2013) beskriver hur samarbetet mellan 
hem och förskola ofta nästan tas för givet att det ska fungera. I deras artikel framgår 
även hur flertalet förskollärare i deras studie anser det vara av vikt att kunna 
individualisera samverkan till den individ de har framför sig. Men samtidigt upplever 
förskollärare att vårdnadshavare inte efterfrågar deras specifika kompetens och ser 
barns lärande som en bonus och det viktigaste är att barnen trivs och mår bra under 
dagen på förskolan.  
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3 Teoretiskt perspektiv 

Denna studie utgår från ett interkulturellt perspektiv. Detta valdes då syftet med 
studien är att vidga kunskaperna om samverkan mellan förskolan och 
vårdnadshavare med språklig och kulturell mångfald och det interkulturella 
perspektivet handlar om just möten och interaktioner mellan människor med olika 
bakgrund. 

Interkulturellt perspektiv 

Flera författare har skrivit om innebörden av ett interkulturellt perspektiv. Skans 
(2011) beskriver det interkulturella perspektivet som ett förhållningssätt mellan 
personer som har olika bakgrund, där ingen ska utsättas för diskriminering på grund 
av bakgrunden utan att olikheterna istället ses som berikande och som ett tillfälle att 
lära. Författaren tar i sin avhandling upp att ett interkulturellt perspektiv bör leda till 
medvetenhet om heterogenitet och att denna medvetenhet i sin tur kan leda till 
interaktion. Vi ska inte se varandra som motpoler där den ena är mer rätt än den 
andra, vi ska istället se att vi har både likheter och olikheter med varandra. 
Lahdenperä (2004) skriver att det interkulturella är ett begrepp som tyder på att det 
handlar om en process där det sker ett gränsöverskridande genom den interaktion 
som sker mellan individer med olika kultur. Det interkulturella perspektivet kan 
skapa en förståelse för varandras olikheter när man lär sig om olika stereotyper och 
fördomar som finns i samhället och hur det påverkar vår vardag. Kärnan i det 
interkulturella perspektivet är att de etiska värdena tolerans, ömsesidig respekt, 
jämlikhet och social rättvisa ska uppnås. Samtidigt påpekar författaren att det inom 
det interkulturella perspektivet ingår olika begrepp så som interkulturellt 
förhållningssätt, interkulturellt lärande, interkulturell pedagogik och interkulturell 
kompetens.  

Deardorff (2011) beskriver en modell för interkulturell kompetens där första steget 
handlar om att utvecklingen av interkulturell kompetens är en process som sker 
genom att individen ges möjlighet till reflektion och att denna process är ständigt 
pågående. Andra steget handlar om att våga vara kritisk och ifrågasätta sina egna 
förgivet taganden. Tredje steget tar upp vikten av attityder så som ömsesidig respekt, 
öppenhet och nyfikenhet inför andra. Detta steg kan ses som basen för modellen och 
anses enligt Deardorff vara ett övergripande synsätt som påverkar hela modellen. 
Slutligen handlar det fjärde steget om att kunna förstå andra människors perspektiv 
och även ha kunskap om olika kulturer. För att utveckla interkulturell kompetens 
krävs dock mer än kunskap om vilka maträtter eller traditioner som finns. Öppenhet 
och respekt inför andras perspektiv och förmågan att tänka interkulturellt anses vara 
viktigare än bara kunskap.  

Utifrån Lahdenperäs tankar tolkar Lunneblad (2006) att interkulturell pedagogik 
exempelvis handlar om att lyfta fram hur olika kulturella faktorer påverkar individen 
och det i sin tur ger en insikt kring hur skolan kan påverkas av dessa kulturella 
sammanhang. Lunneblad tar även upp de kritiska rösterna mot det interkulturella 
perspektivet. Det handlar bland annat om att perspektivet skulle vara utopiskt och 
idealistiskt och att det undviker att problematisera frågor kopplade till makt och 
rasism. Goldstein-Kyaga och Borgström (2012) lyfter även dem kritik mot 
perspektivet när de tolkar Gorskis tankar. Han belyser precis som Lunneblad frågan 
om makt och menar på att interkulturella relationer inte är jämlika från början, utan 
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att majoritetskulturen ofta får tolkningsföreträde och att den som har makten också 
är den som kontrollerar den interkulturella relationen. För att uppnå jämlikhet måste 
dessa maktrelationer synliggöras.  

Skans (2011) beskriver skillnaden mellan begreppen interkulturell och mångkulturell, 
något som ofta är lätt att förväxla då de står varandra nära. Mång- i mångkultur 
betyder att det handlar om en situation eller ett tillstånd. Författarna tar upp exempel 
på vad som kan betraktas som mångkulturellt och att det kan vara en förskola och att 
förskolan har individer som representerar olika kulturer. Inter- i interkultur handlar 
om interaktion, handling och en vilja att skapa förändring genom möten. Därmed blir 
ett interkulturellt perspektiv en ambition att förhålla sig till det mångkulturella 
samhället genom nya förhållningssätt.  

Bergstedt och Lorentz (2016) beskriver hur det interkulturella perspektivet har 
tillkommit genom det mångkulturella och postmoderna samhället vi idag lever i. 
Ordet interkulturell gick för första gången att ta del av i pedagogiska sammanhang år 
1974 genom en rekommendation som UNESCO utfärdade. Rekommendationen 
handlade om samarbete, undervisning om mänskliga rättigheter och grundläggande 
friheter, fred och utbildning för att skapa internationell förståelse. I Sverige kom det 
att dröja några år till innan begreppen mångkulturell och interkulturell nämndes 
första gången i ett officiellt pedagogiskt sammanhang, då i samband med 
betänkandet om en statlig utredning som tilldelades namnet Språk- och 
kulturarvsutredningen.  
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4 Metod  

Syftet med studien är att vidga kunskapen om förskollärares erfarenheter av hur 
språklig och kulturell mångfald bland vårdnadshavare påverkar föräldrasamverkan i 
mångkulturella förskolor. Utifrån detta syfte valdes en kvalitativ ansats med 
intervjuer som metod. Kvalitativa intervjuer utmärker sig genom att intervjuaren 
ställer frågor som är enkla och raka och att dessa sedan leder till svar som är 
komplexa och med ett rikt innehåll. Har intervjuaren tur så finns där efter 
intervjuerna ett rikt material där det går att finna olika åsikter och mönster (Trost, 
2010). 

I kvalitativa intervjuer finns en önskan om att låta intervjun ta olika riktningar 
utifrån informanternas olikheter (Bryman, 2011). Därför valdes semistrukturerade 
intervjuer med förskollärare som arbetar i mångkulturella verksamheter. Detta 
innebär att vi har en intervjuguide med frågor som kommer att tas upp men där 
informanterna ges frihet att svara som de önskar. Detta ger även möjlighet att ställa 
följdfrågor, så länge vi hela tiden knyter an till de teman som ingår i intervjuguiden.  

4.1 Metodologi och genomförande 

Det här avsnittet påbörjas med en kort presentation av vår pilotstudie. I det här 
avsnittet presenteras också hur vi har gått till väga vid insamlingen av data. Sedan 
beskrivs hur vi utifrån transkriberingarna har kodat den data som samlades in. 
Slutligen presenteras hur vi har gått till väga för att tolka resultatet utifrån det 
teoretiska perspektivet. 

4.1.1 Pilotstudie 

Vi valde att skriva vårt PM om vårdnadshavares möjligheter till delaktighet i 
förskolan. Slutsatsen blev att förskollärare har ett ansvar att arbeta för att 
vårdnadshavare känner sig lyssnade på genom vårt sätt att bemöta dem. Det skapade 
ett intresse för att fortsätta inom samma ämne och ta reda på hur aktiva förskollärare 
ser på det ansvaret i mångkulturella förskolor. 

4.1.2 Datainsamling 

Vi kontaktade tre förskolechefer som är verksamma inom två olika kommuner och bad om 
deras hjälp med att förmedla kontakt med förskollärare som var villiga att ställa upp på 
intervjuer med oss. Vid denna kontakt bifogades missivbrevet (se bilaga 1) för att ge en 
tydligare bild av studiens syfte och även de forskningsetiska principerna. Informanterna 
hänvisades sedan till oss av de förskolechefer som var ansvariga på den förskola där de 
arbetade. De förskollärare som valde att delta i studien kontaktades sedan via mail och 
telefon för att bestämma tid för intervju. Några av de förskollärare som intervjuades 
kontaktades direkt då vi hade kontaktinformation till dem. Intervjuerna genomfördes på 
informanternas arbetsplats i syfte att underlätta deltagandet, då det på det sättet fanns 
större möjlighet att hitta tid för att genomföra intervjun. Det är bra att låta informanterna 
välja plats och det är vanligt att informanterna väljer att genomföra intervjun på 
hemmaplan, till exempel arbetsplatsen, då det är en miljö som känns ohotad och trygg för 
informanten (Stukat, 2005).   
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Intervjutillfället började med en genomgång av de forskningsetiska principerna och 
missivbrevet för att ge informanterna möjlighet att ställa frågor om studien och sitt 
deltagande. Vi gick sedan vidare till frågeguiden (se bilaga 2). Under intervjuns gång 
följdes frågeguiden men det ställdes även spontana följdfrågor när svaren behövde 
vidareutvecklas eller för att öppna upp för mer information. Med andra ord var vi under 
intervjun flexibla för vad som kunde komma till uttryck och skapade en dialog tillsammans 
med informanterna.  

Intervjuerna spelades in i syfte att göra transkriberingen enklare och göra data mer 
tillförlitlig, samtidigt som det gav oss möjlighet att vara mer närvarande i samtalet och mer 
uppmärksamma på vad informanterna delgav oss. Bryman (2011) stödjer detta val då han 
skriver att det underlättar att spela in intervjun för att kunna behålla uppmärksamheten på 
informanten och skapa ett samtal istället för att behöva fokusera på att föra anteckningar. 

4.1.3 Datasortering 

Studiens insamlade data är baserat på de transkriberingar som gjorts av intervjuerna. 
Vid analysen av den transkriberade resultatet har vi tillsammans systematiskt 
granskat och diskuterat resultatet för att se likheter och skillnader samt vilka teman 
som våra informanter har haft sitt fokus på. Denna kodning gjordes för hand, med 
pappersutskrifter och färgpennor. Genom denna kodning hittades mönster i 
informanternas svar och således våra teman. Till en början framkom ett flertal olika 
teman men eftersom dessa hade många likheter lät vi dessa utsagor bilda tre större 
kategorier: utmaningar, förskollärares förhållningssätt och strategier för 
samverkan.  

I kodningen har utsagor som fått initialkoden utmaningar sedan delats upp i en 
kategorikod så som kommunikativa utmaningar alternativt utmaningar kopplade till 
normer. Ett annat exempel på hur resultatet kategoriserats är utifrån utsagor som 
följande citat ”Det gäller att ha den här förståelsen för att vi har olika saker med oss, 
alltså vad som är viktigt för oss”. Flera av informanterna uttryckte liknande tankar 
om sitt förhållningssätt vilket ledde till temat förskollärares förhållningssätt 

4.1.4 Tolkning av resultat  

I avsnittet Tolkning av resultat tolkas resultatet för att besvara våra forskningsfrågor. 
I tolkningen utgår vi från det valda teoretiska perspektivet för studien som är det 
interkulturella perspektivet. Det teoretiska perspektivet är aktivt under hela 
tolkningsprocessen, dels för att skapa distans till resultatet, dels för att tolkningen 
ska ligga utanför vår subjektivitet i så hög grad som möjligt (Tivenius, 2015). 

4.2 Urval  

Utifrån studiens begränsade tidsram valdes att genomföra åtta kvalitativa intervjuer 
med förskollärare i mångkulturella förskolor. Valet att endast fokusera på 
förskollärare blev också ett verktyg för att begränsa studien samt undvika frågor 
kring var gränsen för vem som räknas till förskolepersonal dras. Förskolecheferna på 
de utvalda förskolorna som skulle passa vår studie kontaktades och ombads att 
vidarebefordra vår förfrågan till förskollärare som de upplevde skulle passa som 
medverkande i studien. 



 13

Ett målinriktat urval gjordes då vi valde att intervjua förskollärare i mångkulturella 
förskolor då de har erfarenheter om ämnet studien behandlar. Det handlar om att 
strategiskt försöka att välja informanter som är relevanta för det område studien 
undersöker (Bryman, 2011). 

4.3 Pålitlighet och tillförlitlighet 

Studiens data har framkommit genom de intervjuer som genomförts med åtta 
förskollärare. Detta innebär inte automatiskt att vi skulle få samma resultat om 
studien görs om i ett senare skede, då förväntningar och erfarenheter hos 
informanterna kan förändras.  

I början av intervjuerna har vi gått igenom missivbrevet tillsammans med 
informanterna. Det stärker studiens validitet när de etiska principerna görs tydliga 
för informanterna eftersom det kan leda till att informanterna känner större trygghet 
och förtroende, därmed ökar också sannolikheten att de lämnar sanningsenliga svar 
(Tivenius, 2015). Stukat (2011) beskriver hur miljön vid en intervju ska upplevas som 
trygg för informanten och detta har vi arbetat för genom att tillåta våra informanter 
att bestämma var intervjun ska ske. Detta har inneburit att intervjutillfällena har 
skett ute på informanternas arbetsplatser.  

Semistrukturerade intervjuer valdes för att möjliggöra fylligare resultat. Denna 
metod är lämplig för att förbigå eventuella språkliga svårigheter då möjligheten att 
ställa följdfrågor finns (Stukat, 2011). Samtidigt möjliggör detta arbetssätt ett resultat 
med utsagor som inte är strikt styrd av frågeformuleringarna. Stukat skriver dock att 
det kan innebära att jämförbarheten mellan våra olika informanters svar inte är helt 
tillförlitlig.  

Valet av förskollärare som befinner sig på olika förskolor ger ett mer generellt resultat 
än om alla informanter arbetar på samma arbetsplats. Däremot ger vårt målinriktade 
urval troligtvis ingen representativ bild över hur föräldrasamverkan i mångkulturella 
förskolor ser ut över lag i Sverige, utan endast på de förekommande förskolorna.    

4.4 Etiska ställningstaganden 

Vi har utgått från de forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet beskriver i 
God forskningsed, vilka är; informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet 
och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2011). Informationskravet innebär att 
de personer som berörs av studien ska informeras om vad syftet med studien är. Det 
handlar också om att informanterna ska veta att det är frivilligt att delta och att de 
kan avsluta sin medverkan när som helst under studiens gång, samt att de ska få 
vetskap om hur deras deltagande kommer gå till. Deltagarna har rätt att själva 
bestämma ifall de vill medverka eller ej, vilket samtyckeskravet belyser. Genom 
konfidentialitetskravet gör vi allt för att data inte ska kunna härledas till den enskilde 
individen. Uppgifter som framkommer ska inte kunna komma obehöriga till del. 
Slutligen handlar nyttjandekravet om att de data som samlas in endast ska användas 
till studiens ändamål (Bryman, 2011).  

I forskning är det viktigt att bemötandet av informanterna sker på ett sådant sätt att 
det minskar risken att de upplever sig kränkta eller skadas på annat sätt, vilket är vad 
den etiska delen av forskning handlar om (Vetenskapsrådet, 2011). Vid förfrågan om 
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intervju mailades ett missivbrev till de berörda förskollärarna och de förskolechefer 
som kontaktades. Där förklarades syftet med studien och informanterna 
informerades om de forskningsetiska principerna. Vi gick även igenom missivbrevet 
muntligt vid intervjutillfället för att säkerställa att alla deltagare fått ta del av de 
forskningsetiska principerna. Vid den muntliga genomgången informerades 
informanterna om vad som var intervjuns syfte, om den beräknade tiden för 
intervjun, men även om vilka rättigheter de har och vilka skyldigheter vi har 
gentemot dem. De informerades om att deras deltagande var frivilligt och att de när 
som helst under intervjuns gång kunde avbryta sin medverkan utan att det skulle ge 
några negativa påföljder. Slutligen informerades informanterna om att de kommer 
att hållas anonyma i så hög grad det går och vad som skulle hända med 
ljudinspelningarna från intervjuerna, att dessa kommer transkriberas och sedan 
raderas efter examinationsdatum. 
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5 Resultat  

I detta kapitel presenteras avsnitten 5.1 Utmaningar, 5.2 Förskollärares 
förhållningssätt, 5.3 Strategier för samverkan, 5.4 Tolkning av resultat och 5.5 
Sammanfattning av resultat. 

Transkriberingen av intervjuerna som utgör studiens resultat genererade tre teman. 
Dessa teman är utmaningar med samverkan, förskollärares förhållningssätt och 
strategier för samverkan. Dessa presenteras under respektive rubrik.  

5.1 Utmaningar  

Signifikant för denna kategori är att det finns många möjligheter med mångfald av 
kulturer och språk och att det framförallt ses som något positivt av förskollärarna. 
Samtidigt tas det upp att det finns svårigheter som påverkar föräldrasamverkan. En 
informant beskriver det på följande sätt: 

Här ser vi mångfald som möjligheter. Men det finns också stora utmaningar i det. Utmaningar 
som jag fastnar lite på, handlar om det språkliga. 

Kategorin Utmaningar består av två underkategorier, Kommunikativa utmaningar 
och Utmaningar kopplade till normer. 

5.1.1 Kommunikativa utmaningar  

Kärnan i denna underkategori är upplevelsen av att kommunikationen blir en större 
utmaning när vårdnadshavare och personal pratar olika språk. Detta ses som en 
positiv utmaning och det uttrycks att kommunikationen bör få ta tid för att skapa en 
väl fungerande relation till vårdnadshavarna. En informant uttrycker däremot att det 
ändå kan uppstå en stress när viljan finns för att låta kommunikationen ta tid men 
det rent organisatoriskt inte alltid är möjligt. En annan informant uttrycker det som 
att det blir en mer omständlig process när vårdnadshavare exempelvis inte har det 
svenska språket alls. Hen beskriver att det kan uppstå situationer där 
förskolepersonalen hade önskat att få information om barnet, exempelvis om det 
hänt något hemma, men att den informationen inte alltid ges av vårdnadshavare. 
Förskollärarna kan uppleva att många vårdnadshavare säger att de förstår och det 
upplever informanterna beror på att de skäms över att ta in en tolk då de vill vara till 
lags och passa in i det svenska samhället eller att de vill kunna mer än vad de kanske 
egentligen kan. Däremot märker förskollärarna att informationen inte alltid når fram 
på grund av detta. Det kan också uppstå svårigheter när de själva anser att de behöver 
ta in en tolk för att viktig information inte ska gå förlorad, men där vårdnadshavare 
inte vill ha en tolk för att de tycker att de förstår utan hjälp. Den största utmaningen i 
kommunikationen verkar vara den dagliga kontakten vid hämtning och lämning då 
det kan finnas en osäkerhet om man har förstått varandra och att det kan leda till 
missförstånd. Samtidigt uttrycker flertalet informanter att det brukar ordna sig om 
man bara visar intresse och låter kommunikationen ta tid. En informant uttrycker att  

Det blir lite tokigt ibland men vi finner oftast en väg där vi möts. 

5.1.2 Utmaningar kopplade till normer 

Centralt för denna underkategori är att det kan uppstå utmaningar när förskolan och 
vårdnadshavare inte delar normer kring förskolans uppdrag och verksamhet och att 
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detta kan grunda sig i kulturella skillnader. En informant uttrycker däremot att det 
egentligen inte handlar om etnicitet utan att det finns olika förväntningar på vad som 
fungerar i förskolan och inte.  

Det framkommer att det kan uppstå svårigheter när vårdnadshavare och förskola inte 
delar samma syn på tider. En av informanterna pratar om att tiden har en väldigt stor 
betydelse i det svenska samhället och att det är viktigt för oss att passa tiderna. Då 
kan det uppstå en konflikt i mötet med vårdnadshavare från en kultur där tiden inte 
är lika betydande. Förskollärarna beskriver att det är ofta förekommande att 
vårdnadshavare ska lämna sitt barn på förskolan en viss tid men att de kommer två 
timmar senare, eller att de inte kommer alls och inte heller hör av sig för att tala om 
detta. Samtidigt uttrycker vissa att de inte upplever det som ett problem att man inte 
delar samma normer kring tid. Samtliga förskollärare menar däremot att det är 
viktigt att vara tydlig och förklara för vårdnadshavarna varför de anser att tider 
behöver passas, att det är för att förskolan har olika aktiviteter inplanerade och att de 
därför behöver gå en viss tid. Så det är för barnens skull och att de inte ska missa de 
olika aktiviteterna. En av informanterna uttrycker det som följande:  

För det är ju ändå deras barn som vi har gemensamt och som vi ska prata om 

Informanten menar också på att det handlar om att visa att det som tas upp handlar 
om barnens bästa. En annan av informanterna uttrycker också att de visar att de 
saknar familjen och att de ringer för att höra varför de inte har dykt upp.  

En annan utmaning som förskollärarna berättar om är när de möter vårdnadshavare 
som har ett annat bemötande mot dem på grund av att de är kvinnor. En informant 
beskriver att hon mött vårdnadshavare som inte velat ta i hand utan sträckt fram 
armbågen. Hon upplever att detta kan ses som en typ av kvinnoförtryck och att detta 
inte är i linje med den värdegrund som förskolans läroplan ger uttryck för. En annan 
informant säger att situationer som dessa kan göra det svårt att skapa en relation till 
den vårdnadshavaren och att det sitter så djupt rotat i kulturen att det känns som att 
oavsett om de förklarar att i förskolan är alla jämlika så når inte det budskapet hela 
vägen fram. En tredje informant berättar om familjer som har valt att sluta för att de 
inte vill acceptera att flickor och pojkar inte delas upp könsmässigt, eller att det finns 
manliga förskollärare på förskolan.  

Som kvinnlig pedagog så får vi också höra att vi bestämmer för mycket och såna där saker. Nu är 
inte det majoriteten på något sätt, men det återkommer hela tiden. 

Flera av dessa informanter uttrycker att de ser att dessa mönster även visar sig hos 
barnen och att de därför måste jobba mycket med genus för att visa allas lika värde. 
De har sett att pojkar exempelvis talar om för flickor att de inte får vara i rummet för 
att de är en flicka, eller att som pojke kan du inte ha klänning för att du kan bli 
homosexuell. Det är viktigt att förklara för vårdnadshavarna att i förskolan ska alla 
barn ha samma rätt att prova och att vi har våra styrdokument som vi ska följa, där 
jämlikhet tas upp som en punkt. En av informanterna beskriver vikten av att förklara 
för vårdnadshavarna varför vi bryter de normer som de har med sig. Men att det 
också kan handla om att prata med barnen kring normerna och visa att här på 
förskolan bestämmer vi i personalen, hemma bestämmer mamma och pappa. Vi som 
personal kan inte styra över vad som sker hemma men här kan vi, och vi måste göra 
det för att följa vår läroplan. Hen uttrycker det som att vara normbrytande på ett 
positivt sätt och att hen sett att det speglar sig i att även barnen bryter normerna på 
förskolan.  
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En annan utmaning som kan uppstå är när vårdnadshavarna och förskollärarna har 
olika syn på det arbetssätt som förskolan arbetar efter för att barnen ska utvecklas 
och lära sig. Förskollärarna upplever att det kan bero mycket på att många av 
vårdnadshavarna inte har någon erfarenhet av förskolan sedan tidigare då barnen i 
vissa kulturer är hemma med mamman fram till att de börjar skolan och att de därför 
inte vet vad det innebär utan förväntar sig att det ska likna skolan. Flertalet berättar 
att de ibland möter vårdnadshavare som tycker att förskolan är mindre strikt och att 
fokus hamnar mer på lek än den undervisning som finns i skolan. En informant 
berättar om när barn har klippt och klistrat under en dag och stolt visat upp det för 
vårdnadshavare vid hämtning, och där hen har berättat att barnet har övat på att 
använda sax under dagen. Då har vårdnadshavarna inte kunnat se värdet i detta utan 
ifrågasatt vad nyttan med det var. När de inte ser att barnen sitter i skolbänken med 
läroböcker så kan de oroa sig att barnen inte lär sig tillräckligt. Hen upplever att 
många vårdnadshavare har med sig från hur det var när de själva var yngre och att i 
deras hemland så skulle man kunna läsa eller skriva när man var fyra, och så jämför 
de med hur det ser ut här och känner en oro ifall barnet inte lärt sig vid den åldern. 
Samtidigt framkommer det att bilden av vårdnadshavarna är att de är mycket 
positiva till och tacksamma över förskolans arbete, men att de helt enkelt kan ha en 
annan syn på lärande. Förskollärarna upplever ändå att det kan uppskattas att 
förskolans personal fokuserar på lek och är närvarande. Genom förskolans 
verksamhet ges möjlighet till att få det svenska språket redan från låg ålder, vilket är 
något som uppskattas av en del vårdnadshavare enligt en informant. Informanten 
påpekar även att vårdnadshavare i vissa lägen kan vara positiva till förskolan då 
barnen kan få tillgång till sådant som inte alltid kan eller hinns med hemma. 

Det framkommer också att även om det finns en del svårigheter i mötet med 
vårdnadshavare med språklig eller kulturell mångfald så överväger det positiva de 
svårigheterna. De uttrycker exempelvis att det är positivt att möta många olika 
kulturer då det ger mycket insikt och kunskaper om hur man kan leva på olika sätt i 
världen. En informant uttrycker att  

Så mycket nytt man får lära sig. Det är helt fantastiskt. Jag älskar det. Att man får ta in andras 
kulturer och de samtidigt får ta in vår. 

Några upplever också att när man får kämpa mer för att förstå varandra så kan det 
skapa en djupare relation med de vårdnadshavarna för att man måste använda hela 
sig själv i mötet. En av informanterna lyfter dock upp att det i perioder kan ta mycket 
tid och energi att få kommunikationen mellan hem och förskola att fungera och att 
det kan skapa en uppgivenhet som gör att orken att se det positiva med olikheter 
kanske inte finns just då.  

5.2 Förskollärares förhållningssätt  

Signifikant för denna kategori är hur förskollärarnas förhållningssätt påverkar 
föräldrasamverkan. Förskollärarna menar att det inte handlar om att de har några 
utarbetade strategier eller någon mall för hur de ska arbeta för att skapa relationer 
med vårdnadshavare utan att det handlar om vilket förhållningssätt varje person som 
arbetar på förskolan har och hur man ser på människor. Det är viktigt att försöka 
skapa en samsyn och att skapa förståelse för varandra. Som förskollärare kan det vara 
viktigt att förklara syftet med olika regler och ramar som finns på förskolan, 
exempelvis gällande tider, eller förklara varför förskolan fokuserar på leken. 
Samtidigt behövs en öppenhet för att vårdnadshavarna kan ha en annan referensram 
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och där hitta en punkt där man kan mötas trots olikheter. En av informanterna säger 
om tider att  

Det gäller att ha den här förståelsen för att vi har olika saker med oss, alltså vad som är viktigt 
för oss 

Hen menar helt enkelt att det handlar om att skapa förståelse för varandra. Det är en 
utmaning men kan nås genom engagemang och att förskollärare visar att de är 
intresserade av vårdnadshavarna och deras språk och kulturer. Att bekräfta 
vårdnadshavarna som de individer de är.  

En av informanterna påpekar hur viktigt det professionella ansvaret att skapa goda 
relationer är. Hon uttrycker att förskollärare har det ansvaret och att det inte är något 
som kan väljas bort bara för att det kan vara svårt. Ett exempel som förskollärarna 
lyfter fram är att våga bjuda på sig själv och försöka lära sig ord på de språk som 
används av barngruppen.  Ytterligare en informant uttrycker att det är viktigt att 
reflektera över sin egen roll och att reflektera över professionalitet och hur man 
bemöter vårdnadshavare på ett tryggt och professionellt sätt. Genom att känna sig 
trygg i sitt uppdrag menar informanten att det är lättare att visa att jag står för och 
tror på det här. Det framkommer även att det är viktigt att vara medveten om vad 
som står i förskolans styrdokument för att kunna ta stöd i dem i samtal med 
vårdnadshavare för att visa att det finns en anledning till att vi arbetar på det här 
sättet. 

Ett exempel som används av en informant är hur den mångfald som finns i deras 
barngrupp och bland vårdnadshavare påverkar deras likabehandlingsarbete positivt. 
Det öppnar upp för ett samtal och arbete kring normer och värden.  

5.3 Strategier för samverkan 

Centralt för denna kategori är att förskollärarna inte har några utarbetade strategier i 
mötet med vårdnadshavare med språklig och kulturell mångfald. 

Det finns inte någon mall för hur man arbetar. Det är ett förhållningssätt från individen hur 
man respekterar och känner in. 

Samtidigt framkommer att de använder tolk i olika situationer för att säkerställa att 
informationen når fram och även undvika att det uppstår missförstånd. De vanligast 
förekommande situationerna där en tolk tas in är vid planerade möten så som 
utvecklingssamtal eller föräldramöten då förskollärarna anser att det under dessa 
möten diskuteras sådan viktig information att de vill att båda parter ska förstå 
varandra. Detta är också något som en av informanterna beskriver att majoriteten av 
vårdnadshavarna uppskattar för att det skapar en trygghet för dem att veta att det 
blir rätt och att de kan göra sig förstådda kring sina tankar och funderingar. Även om 
alla har möjlighet att ha med tolk som stöd så används det i olika grad. En av 
informanterna berättar att hen önskar att de kunde använda sig mer av tolk men att 
det ofta kan vara svårt att få tag i lediga personer på de tiderna man önskar. 
Ytterligare en informant har en önskan om att de tolkar som används skulle ha en 
pedagogisk bakgrund. Flera av informanterna använder därför de resurser som finns 
i verksamheten, där de tar hjälp av de kollegor som pratar andra språk. Detta är 
väldigt hjälpsamt särskilt i de vardagliga mötena så som vid hämtning och lämning. 
Om det uppstår ett missförstånd eller det är något viktigt som behöver samtalas om 
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så kan en kollega då hjälpa till att framföra den informationen. Stundtals finns även 
möjlighet att i dessa situationer ta hjälp av en telefontolk. 

Förskollärarna berättar att de upplever att det gör skillnad hur de använder språket 
när de samtalar med vårdnadshavare som har svårigheter med det svenska språket. 
De menar att genom att upprepa sig eller att testa säga saker på olika sätt har de 
lättare för att göra sig förstådda. Även att kanske inte säga långa och svåra meningar 
utan att man då behöver dela upp det som sägs och förenkla det. Förskollärarna 
berättar också att de försöker lära sig några ord på familjens språk då de upplever att 
det skapar en närmare relation med vårdnadshavarna. En informant beskriver att det 
gör att det känns som att vårdnadshavarna känner sig tryggare i att försöka när de 
märker att den andra också gör en ansträngning. Hen säger att när personalen 
intresserar sig och försöker prata familjens språk så är det vårdnadshavaren som har 
normen och kan det rätta svaret. En annan informant uttrycker: 

Vi försöker också alltid lära oss ord och fraser på alla barnens modersmålsspråk. Det handlar 
om attityder, att visa att alla språk är välkomna här. 

En annan strategi som förskollärarna pratar om och som de anser är väldigt viktig 
när det finns svårigheter att förstå varandra på grund av språket är den ickeverbala 
kommunikationen. Det trycks på kroppsspråkets betydelse och att genom att peka 
och visa med kroppen kan de förstärka det som sägs. Användandet av olika typer av 
teknik är också något tas upp som ett verktyg förskollärarna använder när de känner 
att språket brister. De använder iPad och telefoner för att översätta ord eller ta fram 
bilder för att visa vad de gjort under dagen. Just bilder är också ett verktyg som 
används i det vardagliga mötet då en bild som en av informanterna uttrycker det är 
språklös. Med hjälp av bilderna kan vårdnadshavarna se vad barnet har gjort under 
dagen. 

Sen använder vi oss mycket av Facebook, och det är en strategi för att nå hem. Där skriver vi på 
svenska men en bild är ju liksom språklös, den fyller alla språk. Så den är vår tanke att den ska 
finnas som hjälp, inte bara till familjer med ett annat modersmål, utan till alla familjer. Att vi tar 
en bild på en händelse med en kort kommentar, där kan föräldrarna se att det här har mitt barn 
varit med om under dagen. Bara den lilla bilden kan skapa ett samtal hemma. Sen vet jag att 
inte alla använder den, men den finns där.   

Det framkommer även i resultatet att de förskollärare som medverkat ser olika på om 
olika skriftliga dokument ska översättas och att det är något som diskuterats på några 
förskolor. Några av förskolorna försöker skriva dem på så många språk som de 
organisatoriskt har möjlighet till medan några informanter har uttryckt att de i första 
hand väljer svenska. En informant uttrycker även att det av olika anledningar inte är 
självklart att vårdnadshavare kan tillgodose sig innehållet av informationen även om 
den är skriven på modersmålet. 

5.4 Tolkning av resultat 

I detta avsnitt tolkas resultatet med utgångspunkt i ett interkulturellt perspektiv. 
Avsnittet är organiserat för att korrespondera med våra forskningsfrågor i syfte att 
besvara dem så tydligt som möjligt. 

5.4.1 Utmaningar i mångkulturella förskolor 

Förskollärare verkar anse att mångfalden på deras förskolor är positiv och att både de 
som förskollärare, barn och vårdnadshavare får möjlighet att skapa en förståelse för 
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varandras olikheter. Att de som förskollärare får nya insikter och kunskaper och att 
det är positivt att få ta del av varandras kulturer. Detta harmoniserar enligt oss väl 
med det interkulturella perspektivet, vars mål är att skapa en ömsesidig respekt och 
öppenhet för varandra. Det interkulturella perspektivet handlar om att se olikheter 
som något som berikar och ger möjlighet till ett lärande vilket överensstämmer med 
det resultat vi har fått (Skans, 2011). 

Det interkulturella perspektivet har som ett mål att skapa jämlikhet och det tolkar vi 
kan krocka med de erfarenheter förskollärarna i vår studie har när det gäller 
jämställdhet (Lahdenperä, 2004). När exempelvis vårdnadshavare inte vill ta i hand 
för att förskolläraren är en kvinna eller när det ifrågasätts varför det finns manliga 
förskollärare på förskolan. Det kan tolkas som att vårdnadshavare i detta fall inte är 
intresserade av att skapa en förståelse eller respekt för att vi har olika syn på 
jämställdhet. Samtidigt verkar förskollärare anse att de i denna punkt måste värna de 
värderingar som förskolans värdegrund har. Det blir ett dilemma i den process för 
gränsöverskridande som det interkulturella perspektivet handlar om. Det 
interkulturella perspektivet handlar ju samtidigt inte om att behöva ge upp sin egen 
identitet och sina värderingar, men det blir ett dilemma när båda parter håller sina 
värderingar som mer rätt än den andres.  

Det verkar som att tid är en viktig aspekt för förskollärare men att det kan skilja sig 
mellan förskollärare och vårdnadshavare hur man ser på att passa tider. Samtidigt 
visar resultatet att det även kan skilja sig åt mellan förskollärarna hur betydelsefull 
denna aspekt är. Det verkar även som att förskollärare anser att tydlighet är viktig för 
att förklara varför förskolan vill att tider passas. Resultatet visar samtidigt att det inte 
är så lätt att bara förstå hur viktigt det är att passa tider om man har en annan kultur 
där tid inte har samma betydelse som i förskolan. Genom denna reflektion verkar det 
som att förskollärare har ett interkulturellt förhållningssätt då de kan sätta sig in i 
hur det kan upplevas för vårdnadshavarna i mötet med förskolans normer kring 
tider. Att de har en medvetenhet om att det kan skilja sig i hur man ser på tid, och att 
det därför kräver en tydlighet från förskolans sida.  

En av de största utmaningarna med mångfald handlar om språket och hur 
kommunikationen sker för att inte skapa missförstånd mellan förskola och hem. 
Förskollärare verkar ha olika arbetssätt för att nå fram i kommunikationen med 
vårdnadshavarna. Det visar enligt oss att samtliga förskollärare är medvetna om att 
det finns olikheter som kan behöva bemötas på olika sätt och att det är viktigt att se 
lösningar istället för problem. Vilket kan kopplas till det interkulturella perspektivets 
möjlighet att skapa en medvetenhet om den heterogenitet som finns i verksamheten 
och hur detta påverkar den interaktion som sker (Skans, 2011).  

5.4.2 Olika strategier för att överbrygga språkbarriärer  

Resultatet visar att förskollärarna tycker att deras eget förhållningssätt är det 
viktigaste redskapet i mötet med vårdnadshavarna. Detta kopplar vi till det 
interkulturella perspektivet som är ett förhållningssätt mellan människor med olika 
bakgrund, där olikheterna ses som berikande och tillfällen att lära sig, inte som en 
svårighet (Skans, 2011). Resultatet visar att det anses värdefullt att lära sig ord på de 
språk som finns i barngruppen för att visa för både barn och vårdnadshavare att 
deras språk är välkomna på förskolan, vilket även det kan kopplas till möjligheter för 
ett lärande.  
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Lunneblad (2006) tar i sin avhandling upp att kritiken mot det interkulturella 
perspektivet är att det inte problematiserar rasism och maktfrågor. I vårt resultat 
framkommer att förskollärarna använder sig av tolk i olika situationer, vilket vi 
kopplar ihop med makt. Även om vårdnadshavare har efterfrågat tolk så kan det ändå 
bli ett uttryck för maktstrukturen då det synliggör att förskollärarna har språket och 
normen till sin fördel. Vi ställer oss också frågan ifall vårdnadshavare känner sig 
bekväma att dela med sig av information i de fall det sitter med en tolk, exempelvis i 
samtal som kan upplevas som känsliga. Förskollärarna uttrycker att de förenklar sitt 
språk när de samtalar med vårdnadshavare vilket även det synliggör hur det i 
förskolans verksamhet är förskollärarna som har makten när det kommer till det 
svenska språket och förskolans normer. Å andra sidan delar förskollärarna i samma 
stund som de försöker lära sig ord på de olika språk som finns närvarande i 
verksamheten med sig av makten och ger över normen till vårdnadshavarna. Detta 
förhållningssätt är något som resultatet visar att det uppskattas av vårdnadshavarna. 
I sin tur skulle detta kunna ses som en gränsöverskridande process där båda parter 
delar med sig av sina olikheter.  

När det gäller översättningen av texter framkommer det att de olika förskolorna har 
reflekterat kring hur översättningen ska ske och varför förskolan gör det i 
förekommande fall. Kopplat till det Lunneblad (2006) skriver om makt och att det 
interkulturella perspektivet inte problematiserar det kan det ändå ses som att det i 
förskolorna ändå finns en diskussion kring makt och vilket värde de olika språken 
ges. Att det finns en medvetenhet kring att en översättning inte är neutral och inte 
heller alltid når fram till mottagaren bara utifrån att den är skriven på ett modersmål.  

Det framkommer inte i resultatet att förskollärarna arbetar utifrån ett interkulturellt 
perspektiv men vi upplever att det blir synligt när de pratar om de olika strategierna 
för att bemöta vårdnadshavare. De nämner själva ord som respekt och nyfikenhet, 
vilka är en del av kärnan i det interkulturella perspektivet. Deras sätt att beskriva 
bemötandet visar även att de besitter en interkulturell kompetens, då interkulturell 
kompetens beskrivs med begrepp som nyfikenhet och respekt och vi tolkar det som 
att det är det övergripande synsättet som vi fått fram i vårt resultat (Deardorff, 2011).  

5.5 Sammanfattning av resultat 

Föräldrasamverkan är ett område som av många verkar upplevas som komplext; i 
tilltagande grad ju mer språk och kultur skiljer sig åt mellan förskolans personal och 
vårdnadshavare. Samtidigt framkommer det tydligt i genomgången av resultatet att 
förskollärare framförallt ser möjligheter med den mångfald som finns i förskolan. Det 
som upplevs som den största svårigheten av förskollärarna är när språket skiljer sig, 
då det ofta uppstår en osäkerhet kring vad som går fram av den informationen man 
ger och hur den tolkas av vårdnadshavarna. En annan utmaning som framkommer i 
resultatet är när förskolan och vårdnadshavare inte delar samma normer, exempelvis 
gällande tid och jämställdhet. Samtidigt påpekar en del av förskollärarna att det kan 
ses som ett spännande möte som är viktigt för deras likabehandlingsarbete och att de 
där kan behöva stå upp för de normer som finns i förskolans värdegrund. Det handlar 
om att hela tiden försöka skapa en förståelse mellan de olika parterna, att vara tydlig 
och förklara varför förskolan exempelvis anser att den här normen inte kan gälla på 
förskolan och varför de arbetar på det sätt som de gör. Informanterna beskriver hur 
de känner att de i sådana situationer kan ta mycket stöd i de styrdokument som finns 
för förskolan. 
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De strategier som framkommer är att ta in tolk vid speciella tillfällen som exempelvis 
föräldramöte eller utvecklingsmöte. Detta för att säkerställa att det inte blir några 
missförstånd när viktig information delges och tas emot. Vid den dagliga kontakten 
som är mer spontan tar de hjälp av kollegor med de språkkunskaper som krävs. Finns 
inte den möjligheten eller behovet kan det handla om att ta hjälp av en bild för att 
samtala om dagen som varit, exempelvis via Facebook. Det kan även handla om att 
ha en medvetenhet om hur det svenska språket används och att inte använda ett allt 
för avancerat språk, men samtidigt inte nedvärdera individen man möter.  Ett sätt att 
synliggöra hur alla språk är välkomna i förskolan är att förskollärarna försöker lära 
sig några ord på de språk som finns representerade i barngruppen. Samtliga 
förskollärare påpekar även vikten av det ickeverbala, att våga bjuda på sig själv och 
använda kroppsspråk och gester. Även teknik är en strategi som används, där flera av 
förskollärarna beskriver hur de använder iPad eller mobiler för att exempelvis 
översätta ord och enklare fraser eller för att förstärka det de säger med bilder. 

Flera av förskollärarna beskriver att de inte har specifika strategier i 
föräldrasamverkan med vårdnadshavare med språklig och kulturell mångfald utan att 
det handlar om varje individs förhållningssätt och syn på människor. Att se varje 
vårdnadshavare som en individ som har rätt att bli bemött på ett respektfullt sätt som 
kopplas ihop med vem hen är och vad hen anser är viktigt i kontakten med förskolan. 
Något som också framkommer i resultatet är vikten av att förskollärare ser sitt eget 
ansvar i föräldrasamverkan. Föräldrasamverkan är en del av uppdraget som inte går 
att välja bort bara för att det kan vara svårt, utan att som förskollärare har du ett 
professionellt ansvar att arbeta för att skapa en relation med vårdnadshavare. Detta 
för att skapa ett samarbete där båda parter jobbar för att barnet ska utvecklas och må 
så bra som det bara är möjligt. 
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6 Diskussion 

Syftet med studien har varit att vidga kunskapen om förskollärares erfarenheter av 
hur språklig och kulturell mångfald bland vårdnadshavare påverkar 
föräldrasamverkan i mångkulturella förskolor. Resultatet som vi har fått fram vid 
intervjuerna har besvarat våra forskningsfrågor och i detta kapitel kommer resultatet 
problematiseras med bakgrund mot den tidigare forskningen som skett.   

I detta kapitel presenteras avsnitten 6.1 Resultatdiskussion, 6.2 Metoddiskussion, 6.3 
Studiens betydelse och 6.4 Fortsatt forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

I studiens resultat framgår vikten av att vara tydlig med vad man som förskollärare 
menar i kommunikationen med vårdnadshavare. Detta är något som stöds av 
skolverkets (2013) stödmaterial Flera språk i förskolan som påpekar vikten av 
tydlighet. Materialet tar sin utgångspunkt i att det under inskolningen är viktigt att 
förmedla förskolans värderingar på ett tydligt sätt när det kan finnas begränsningar 
på grund av språket. Vårt resultat visar på att denna tydlighet kan behövas 
kontinuerligt men annars stämmer vårt resultat väl överens med det som 
framkommer i stödmaterialet.  

De utsagor vi har fått fram kring hur normer kring tider kan se ut stämmer överens 
med det som Lunneblad (2013) fått fram i sin studie. Där handlade det om 
middagstid och sovrutiner medan vi har fått fram att det kan skilja sig mellan 
förskolor och hur man ser på att passa tider. Lunneblad beskriver hur förskollärarna i 
hans studie upplever att dessa olikheter leder till svårigheter. Där skiljer sig däremot 
vårt resultat från hans då några av förskollärarna i vår studie inte ser det som något 
större problem ifall vi har olika åsikter kring vikten av att passa tider. Samtidigt 
framgår det också att en del av förskollärarna ser det som ett problem, precis som i 
Lunneblads studie. En anledning till att det skiljer sig åt mellan vårt resultat och 
Lunneblads studie kan ha att göra med att de förskolor som han har i sin studie är 
specialiserade på att ta emot nyanlända barn och deras familjer under deras första tid 
i Sverige, medan våra förskolor inte har den specialiteten och även har olika 
upptagningsområden. Samtidigt har han två förskolor i sin studie, medan vi har fem 
olika vilket skulle kunna tolkas som att vår studie därmed blir mer generell än 
Lunneblads och visar på att olika förskolor har olika förhållningssätt.  

I vårt resultat framkommer förskollärarnas förhållningssätt som det viktigaste 
verktyget för att skapa en god samverkan och relationer med vårdnadshavare med 
språklig och kulturell mångfald. Resultatet tyder på att det som är svårast i 
samarbetet handlar om kommunikationen. Eberly, Joshi och Konzal (2007) har i sin 
studie kunnat se att lärare ibland upplever en frustration när kommunikationen med 
vårdnadshavare inte fungerar på grund av det språkliga eller kulturella. Känslan av 
frustration är också något som några av förskollärarna i vår studie tar upp, 
exempelvis när de inte vet om informationen nått fram. Tobin, Arzubiaga och Keys 
Adair (2013) skriver att samarbetet mellan de olika parterna är beroende av mer än 
endast det språkliga. Författarna menar på att det krävs en vilja och förmåga att 
kompromissa och se nya vägar till kommunikation. Det framkommer i resultatet att 
förskollärarna till viss del gör det då de hittar nya vägar exempelvis genom 
användandet av bilder. Samtidigt finns det värderingar som förskollärarna uttrycker 
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inte är förhandlingsbara, exempelvis kring hur förskolan ska arbeta för jämställdhet. 
Det kan tolkas som att de utgår från ett etnocentriskt synsätt och inte är villiga till 
kompromisser samtidigt som vårdnadshavarna också utgår från detsamma när de till 
exempel ifrågasätter kvinnliga förskollärare. Stier och Sandström Kjellin (2009) 
menar däremot att förskollärare i dagens samhälle behöver hitta sätt för att komma 
förbi den etnocentriska hållningen för att få en bättre förståelse och kunna skapa 
bättre relationer till både vuxna och barn från andra kulturer. Här menar författarna 
att det interkulturella perspektivet kan vara ett bra verktyg för att få en annan 
medvetenhet om de människor man möter och deras kulturella bakgrund och att 
detta kan leda till givande kulturmöten. Vi tänker att det i vissa lägen är viktigt att 
man står för sina värderingar som förskollärare men att det i vissa lägen även är lika 
viktigt att kompromissa. Att se att det är helt okej att vi har olika synsätt men 
eftersom vi ska samarbeta så får man hjälpas åt att försöka hitta lösningar som känns 
bra, eller åtminstone okej, för båda parter.  

I vårt resultat framkommer det exempelvis att normer kring tid kan skilja sig mellan 
förskola och hem men det framkommer även en skillnad mellan förskollärarnas 
utsagor. Några förskollärare upplever det som ett större problem medan andra inte 
ens ser det som ett problem. Det kan tyda på att förskollärarna och förskolorna har 
kommit olika långt i sitt arbete med att ha ett interkulturellt förhållningssätt. Det kan 
också tolkas som att förskollärarna har ett mer eller mindre etnocentriskt 
förhållningssätt. Lunneblad (2013) uttrycker i sin studie att fokus i vissa situationer 
hamnar på att få vårdnadshavare att anpassa sig efter den svenska normen. Å andra 
sidan behövs regler och ramar för att få förskolans verksamhet att fungera men vi 
anser samtidigt att det kan vara viktigt för förskolepersonal att reflektera kring varför 
vi håller fast vid våra värderingar och anser att de är viktigare än vårdnadshavarens 
åsikt.  

Detta leder oss in på behovet av ett interkulturellt perspektiv i förskolans verksamhet. 
I läroplanen uttrycks vikten av de mänskliga rättigheterna och att 
förskolepersonalens beteende i dessa frågor ses som en viktig faktor i hur barnen tar 
till sig dessa normer och värden. Vi tänker att barnen får möjligheter till att utveckla 
respekt och förståelse för varandras olikheter när de ser personalen använda sig av 
det interkulturella perspektivet i mötet med deras vårdnadshavare.  

Men läroplanen (Skolverket, 2016) är inte heller särskilt tydlig med hur arbetet med 
olika normer och värden utifrån dagens alltmer globala samhälle ska implementeras i 
verksamheten. Det kan leda till frågan vilka normer det är som menas och att det blir 
upp till förskolepersonalen att göra den tolkningen, vilket i praktiken innebär att 
arbetet på olika förskolor kan skilja sig åt. Vi tror att det interkulturella perspektivet 
kan vara en hjälp i detta arbete för att minska den osäkerhet som kan finnas bland 
förskolepersonalen i mötet med vårdnadshavare. Samtidigt kommer kontexten 
självklart även i fortsättningen styra verksamheten och det kommer se olika ut även 
om det interkulturella perspektivet får ta plats. Men det kan skapa en dialog och 
möjlighet att se olikheter som en möjlighet till ett lärande, vilket förskollärarna i vår 
studie påpekar är det positiva med mångfald i förskolan.  Detta stöds av Alfakir, 
Lahdenperä och Strandberg (2010) som uttrycker att det behövs fortbildning inom 
detta område för att skapa den kompetens och kunskap som krävs för att arbeta med 
det interkulturella perspektivet på ett reflekterande sätt. Författarna menar på att det 
reflekterande förhållningssättet krävs för att kunna möta de utmaningar som uppstår 
och att det för närvarande kanske inte alltid finns den kompetensen ute i 
verksamheterna. Alfakir m.fl menar att det här är kunskap som behöver läras ut på 
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lärarutbildningarna. Detta anser vi kan vara en bristvara, i alla fall under vår 
utbildning. Vi upplever precis som Alfakir m.fl. att det vore önskvärt att de som 
arbetar i förskolan får utbildning i det interkulturella perspektivet så att de får 
verktyg och kompetenser i att möta människor från andra kulturer och skapa 
relationer byggda på ömsesidig respekt. 

Sverige är ett mångkulturellt samhälle och detta visar sig även i förskolan, vilket leder 
till att förskolläraryrket står inför nya utmaningar i mötet med barnen och deras 
vårdnadshavare. Idag krävs andra kompetenser och kunskaper än tidigare för att 
kunna frångå ett etnocentriskt förhållningssätt. Där anser vi som sagt, tillsammans 
med flera forskare på området att ett interkulturellt förhållningssätt är en väg att gå 
för att skapa en förståelse och ömsesidig respekt gentemot våra medmänniskor, när 
vi alla har olika kulturer och bakgrunder. Att reflektera kring sitt uppdrag och sitt 
handlande utifrån ett interkulturellt förhållningssätt blir då ett verktyg för att sträva 
mot ett hållbart samhälle i framtiden. Samtidigt som det kan krävas en medvetenhet 
om den kritik som bland annat Lunneblad (2006) lyfter gentemot det interkulturella 
perspektivet och vara medveten om hur maktstrukturer kan påverka. Vi ställer oss 
frågan hur det påverkar föräldrasamverkan när förskollärare kan tolkas ha makten 
samtidigt som de också har det största ansvaret för relationen? 

6.1.1  Slutsats  

Den slutsats vi kommer fram till utifrån vårt resultat är att föräldrasamverkan 
överlag är ett komplext område i förskolläraryrkets professionalitet och ännu mer när 
språklig och kulturell mångfald kommer in i bilden. Det är även viktigt att 
förskollärare ser sitt egna professionella ansvar i föräldrasamverkan och reflekterar 
och hittar strategier som fungerar för den barngrupp och de vårdnadshavare som 
förskolan har.  

6.2 Metoddiskussion  

Semistrukterade intervjuer valdes för att möjliggöra en vidgad förståelse för hur 
informanterna upplever föräldrasamverkan i mångkulturella förskolor. Vi anser att 
det var gynnsamt att ha denna form av intervjuer då det öppnade upp för att kunna 
ställa följdfrågor och även få informanternas personliga åsikter och erfarenheter. 
Detta gör att vi känner att valet av metod var rätt för att kunna besvara våra 
forskningsfrågor. Hade enkäter använts hade vi troligtvis kunnat få en mer 
generaliserad bild, men samtidigt ett mindre fylligt resultat. Valet att göra våra 
intervjuer på fem olika förskolor, gör att vi får en större generell bild än om vi valt ett 
mindre antal förskolor. Ett verktyg för att synliggöra hur föräldrasamverkan ser ut i 
praktiken hade varit att observera, men på grund av tidsramen för studien valde vi att 
bortse från det. Hade vi valt att göra observationer hade möjligheten funnits att se 
ifall den muntliga diskussionen överensstämmer med det praktiska genomförandet.  

Genom att vi gjorde ett målinriktat urval och hörde av oss direkt till förskollärare som 
jobbar i mångkulturella förskolor, eller förskolechefer för sådana, har vi sett till att de 
informanterna har kunskap och erfarenheter om ämnet. Vårt val att endast intervjua 
förskollärare kan tolkas som att det inte blir en rättvisande bild av föräldrasamverkan då 
vårdnadshavares perspektiv utesluts. Å andra sidan är vårt fokus förskollärarnas syn på 
föräldrasamverkan i mångkulturella förskolor, vilket motiverar den avgränsningen. Vi 
valde att inte skicka ut vår intervjuguide i förväg, även om det under vår handledning 
framkom att det eventuellt hade varit värdefullt för våra informanter att hinna förbereda 
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sig. Men genom att vi gjort ett målinriktat urval upplevde våra informanter att det räckte 
med missivbrevet för att veta vad intervjuerna skulle handla om.  

Vårt teoretiska perspektiv handlar till stor del om möten och att skapa förståelse för 
varandra och det harmonierar bra med semistrukturerade intervjuer som ger 
möjlighet för ökad förståelse. Det vi kan se så här i efterhand är att det hade kunnat 
vara lämpligt att även fråga våra informanter vilken kunskap de har om vårt 
teoretiska perspektiv. Detta hade kunnat ge oss större insikt om vilken förförståelse 
de har och hur det kan tänkas påverka deras förhållningssätt och verksamhet.  

Mycket av den litteratur som använts handlar om skolans verksamhet, men vi har 
trots det valt att ha med den litteraturen då vi anser att den kunskapen kan 
implementeras även inom förskolans verksamhet.   

6.2.1 Reflexivitet  

Bryman (2011) skriver om reflexivitet och att det i dagens forskning alltmer uppstått en 
medvetenhet om omöjligheten för forskare att alltid ha full kontroll på hur ens egna 
värderingar kan påverka forskningen, i allt från val av metod till tolkning av data. Därmed 
är det viktigt att reflektera kring de faktorer som kan ha en påverkan på studien.  

Vi valde att skriva om föräldrasamverkan i mångkulturella förskolor för att det är ett ämne 
som är aktuellt på grund av den ökade invandringen i Sverige och att studien kan ge 
insikter att ta med sig in i vår yrkesverksamma roll och mötet med vårdnadshavare. Vi har 
under vår utbildning känt att vi har saknat kunskaper om hur vårt mångkulturella samhälle 
påverkar förskolans verksamhet och de möten som sker där och att det är en kompetens 
som kan komma väl till hands i vår blivande yrkesroll. Utifrån de fältstudier och 
verksamhetsförlagda utbildningar som vi haft under utbildningen har vi med oss olika 
erfarenheter av föräldrasamverkan och därmed också olika förförståelse av ämnet. En av 
oss har erfarenhet från en mångkulturell förskola medan den andra enbart har erfarenhet 
från en förskola vars upptagningsområde är mer språkligt och kulturellt homogent. Vi hade 
innan studien startade inga förväntningar på hur resultatet skulle bli. Därför är det 
intressant att ha fått ta del av olika förskollärare och ta del av deras erfarenheter och 
upplevelser av hur det kan vara att jobba med föräldrasamverkan i mångkulturella 
förskolor.  

Genom vår användning av det teoretiska perspektivet har vi dock strävat efter att vara så 
objektiva som möjligt och hålla en distans till resultatet. Detta då vi inför denna studie har 
haft olika erfarenheter av föräldrasamverkan i mångkulturella förskolor. 

6.2.2 Sanningskriterierna 

Vi upplever att vårt resultat är ett rimligt sådant (rimlighetskriteriet). Det finns 
kopplingar till tidigare forskning som styrker att resultatet kan anses rimligt 
(korrespondenskriterit). Samtidigt säger studien inte emot sig själv, utan det finns en 
röd tråd som löper genom studien och tar läsaren framåt i texten. Vår tolkning av 
resultatet har skett med hjälp av det teoretiska perspektivet, samtidigt som det 
teoretiska perspektivet löper genom hela studien för att skapa distans mellan 
resultatet, skrivprocessen och oss själva (koherenskriteriet). Uppfyllandet av dessa 
sanningskriterier bekräftar studiens trovärdighet (Tivenius 2015). 



 27

6.3 Studiens betydelse   

I detta avsnitt belyser vi studiens betydelse ur ett stort och ett litet sammanhang. 
Studien belyser vikten av att som förskollärare bli medveten om sitt eget 
förhållningssätt i mötet med vårdnadshavare med språklig och kulturell mångfald. 
Förskollärarna är de som har det största ansvaret för att skapa goda relationer med 
vårdnadshavare och de ger i studien exempel på olika strategier för att uppnå detta. 
Detta har bidragit till att vi som författare har fått många nya insikter och kunskaper 
om hur man kan arbeta för att bemöta vårdnadshavare som vi tar med oss ut i 
verksamheterna som snart yrkesverksamma förskollärare. Dessa kan ligga som en 
grund för de handlanden och diskussioner vi har när det kommer till 
föräldrasamverkan i förskolan. Vi har en förhoppning att denna studie även ska 
kunna ge stöd och förslag på olika strategier för samverkan för förskolepersonal som 
deltagit eller läser denna studie. Den kan även ses som ett försök att lyfta fram 
förskollärares perspektiv på föräldrasamverkan i mångkulturella förskolor och på så 
vis stärka yrkesprofessionaliteten.  

6.4 Fortsatt forskning  

Vår studie kan inte ge en generell bild över alla förskolor i Sverige, men kan ändå ge 
en bild av olika förhållningssätt och strategier när det kommer till föräldrasamverkan 
i mångkulturella förskolor. Studien synliggör också att det finns både likheter och 
skillnader i förskollärares och förskolors tankar och arbetssätt. I den fortsatta 
forskningen skulle det vara intressant att ta del av vårdnadshavares perspektiv på hur 
föräldrasamverkan fungerar i mångkulturella förskolor. Detta då deras perspektiv är 
viktigt för att få till en föräldrasamverkan som känns positiv och fyller ett syfte även 
för dem. Det var ett ämne vi ville undersöka men som valdes bort på grund av 
studiens tidsram.  

Mycket av den litteratur som använts i studien har diskuterat ett interkulturellt 
perspektiv i skolans värld. Vi ser däremot ett behov av mer forskning om det 
interkulturella perspektivet även i förskolan.  
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Missivbrev 

Information om en studie kring förskollärares syn på hur den språkliga och kulturella 
mångfalden bland vårdnadshavare påverkar föräldrasamverkan i mångkulturella 
förskolor. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Syftet med föreliggande studie är att utöka kunskapen om förskollärares syn på hur 
språklig och kulturell mångfald bland vårdnadshavare påverkar föräldrasamverkan i 
mångkulturella förskolor. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med förskollärare 
som kommer kopplas ihop med tidigare forskning. 

Din medverkan är värdefull för att vi ska kunna genomföra denna studie som 
förhoppningsvis ska kunna ge insikter som förskolepersonal har användning av i sina 
verksamheter. Om du väljer att delta kommer vi ha ett samtal på ca 30 min där 
samtalet spelas in. Detta för att vi lättare ska kunna analysera resultatet av samtliga 
intervjuer. Detta material kommer endast användas utav oss för att färdigställa 
uppsatsen och raderas när uppsatsen är examinerad.   

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser för dig. Alla deltagare kommer att anonymiseras genom att namn och 
arbetsplats inte kommer att användas i uppsatsen. Undersökningen kommer att 
presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs 
ut på databasen Diva.  

Vi som genomför denna studie heter Linda Engström och Madeleine Sandberg. Vi 
studerar förskollärarprogrammet på Mälardalens högskola och tycker att det här med 
föräldrasamverkan är ett intressant och framförallt viktigt område i förskolans 
verksamhet. Genom att dagens samhälle har en större mångfald än tidigare ger det 
oss utmaningar men också möjligheter som vi hoppas kunna belysa genom denna 
studie. Vid frågor eller andra oklarheter, kontakta oss gärna!  

 

Med vänliga hälsningar, 

     

Linda Engström   Madeleine Sandberg  

Telefon: 073-xxxxxxx   Telefon: 076-xxxxxxx 

Mail: xxx  Mail: xxx 

 

Handledare:  

Olle Tivenius  Telefon: 016xxxxxx  Mail: xxx  
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Intervjuguide  

Vi kommer ha några bakgrundsfrågor, t.ex. hur länge du har arbetat i 
förskolan? Och hur länge har du arbetat i en mångkulturell förskola? 

 

1. Vilka utmaningar upplever du kan finnas kring den språkliga och kulturella 
mångfald som finns hos vårdnadshavarna? 

 

2. Vad upplever du är skillnaderna i samverkan, mellan barngrupper med större 
resp. mindre kulturell och språklig mångfald?  

 

3. Vilka strategier har ni i samverkan med vårdnadshavare när det finns 
svårigheter att förstå varandra på grund av av språket?  

 

4. Hur uppfattar du att föräldrar med utländsk bakgrund upplever den svenska 
förskolan? 

 

5. Hur upplever du det när förskolan och vårdnadshavare inte delar normer 
kring förskolans uppdrag och verksamhet?  

 

 

 


