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Syftet med studien var att, utifrån ett sociokulturellt perspektiv, generera 
kunskap om på vilka olika sätt svenskspråkiga förskollärare på förskolan, 
resonerar kring och beskriver hur de praktiskt går tillväga i samverkan och 
kommunikation med föräldrar som inte talar svenska. Semistrukturerade 
intervjuer med åtta förskollärare genomfördes. Studiens resultat visade att 
förskollärare använder många intellektuella och materiella verktyg för 
kommunikation i syfte att nå god samverkan. Språket och skilda kulturella 
förståelser begränsar dock förutsättningarna för den djupare relationen. 
Slutsatsen av studien var att förskollärares kommunikationsstrategier bör 
vidareutvecklas och problematiseras då kunskap och medvetenhet kring den 
egna kunskapsbasen är en viktig del i att utveckla samverkan och samförståelse. 
_______________________________________________________ 
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1 Inledning       

Det mångkulturella samhället befolkas dagligen av elever som talar olika språk och har 
varierande kunskaper i det svenska språket (Lahdenperä & Lorentz, 2010). Dagligen 
möter personal på förskolan familjer med ursprung från olika delar av världen. I det 
mötet finns en mångfald av kunskaper och erfarenheter representerade. Varje individ 
bär på sin förståelse för samhället och förskolan. En förståelse som utgår från 
erfarenhet och den kunskapsbas (Säljö, 2000) som varje människa bär på. Vart femte 
barn på förskolan är flerspråkigt och använder språken dagligen. Det gör att mötet 
med barnens föräldrar kan komma att stöta på hinder i kommunikationen då 
majoriteten av personalen på förskolan svenskspråkig. Detta leder till flertalet frågor 
kring hur förskolans riktlinjer ska följas (Skolverket, 2013). 

Till förskolan kommer inte enbart barnen utan även vårdnadshavare. Förskolans 
läroplan (Skolverket, 2016) skriver att  

Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att 
varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska 
därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha 
möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i 
förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för 
barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande (s.13).  

Utifrån läroplanens definition för samverkan kan vi förstå att en djupare 
kommunikation är en förutsättning i strävandet av måluppfyllelse för uppdraget. 

Det finns få studier tillgängliga kring samverkan mellan hem och förskola kopplat till 
mångfald (Tallberg Broman, 2009). Förskollärares uppfattningar och erfarenheter kan 
därför bidra till att utveckla samverkan och kommunikation med föräldrar med 
varierande språkkunskaper. Studien är på det sättet betydelsefull för både blivande 
och yrkesverksam förskolepersonal. När språket hindrar kommunikationen mellan 
människor behövs andra strategier för att både kunna förstå och göra sig förstådd.   

Under den verksamhetsförlagda utbildningen, har vi deltagit i, men även iakttagit, 
samtal mellan svenskspråkig personal och föräldrar som inte talar svenska vid 
hämtning och lämning på förskolan. Vår upplevelse är att många samtal är fåordiga 
och att fokus ligger på att säga hej och hejdå till både barn och föräldrar. Utifrån de 
erfarenheterna ställer vi oss undrande till hur personal kommunicerar gällande 
barnens trivsel och lärande liksom verksamhetens innehåll och pedagogik. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med studien är att, utifrån ett sociokulturellt perspektiv, generera kunskap om 
på vilka olika sätt svenskspråkiga förskollärare på förskolan, resonerar kring och 
beskriver hur de praktiskt går tillväga i samverkan och kommunikation med föräldrar 
som inte talar svenska. Studien utgår från två frågeställningar:  

• Hur beskriver förskollärare att de praktiserar medierande verktyg i 
kommunikationen och förmedlingen av information, i möten med föräldrar som 
inte talar svenska? 
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• Vad anser förskollärarna begränsar möjligheten till samverkan och 
kommunikation med föräldrar som inte talar svenska? 

1.1.1 Uppsatsens disposition 

Denna studie kommer, som innan nämnts, handla om hur personal på förskolan 
resonerar och tillämpar samverkan och kommunikation med föräldrar som inte talar 
svenska. Denna studie inleds med ett Bakgrundsavsnitt som innefattar en beskrivning 
av sociokulturell teori och tidigare forskning. Avsnittet innefattar också en beskrivning 
av förskolans samverkansuppdrag. Bakgrundsdelen följs av ett metodavsnitt där vi 
redogör för valet av undersökningsmetod samt presentation av urval av respondenter 
och på vilket sätt vi valt att genomföra undersökningen. Vi redogör även för de etiska 
ställningstagandena som gjorts och vi presenterar processen för databearbetning samt 
hur vi arbetat för att stärka studiens kvalitet. I det efterföljande resultatavsnittet 
presenterar vi resultatet tematiskt utifrån gemensamma utgångspunkter i 
respondenternas resonemang. I den avslutande delen sammanfattas centrala delar av 
resultatet. Analysavsnittet belyser skillnader, likheter och motsägelsefulla partier som 
förklaras med hjälp av centrala delar ur det perspektiv vi valt. Diskussionsavsnittet är 
uppdelat i till att börja med en resultatdiskussion. Där visas vilka konsekvenser eller 
möjliga ”lösningar”, och vilken betydelse resultatet och analysen kan få i ett större 
perspektiv. Resultatdiskussionen följs av presenterade slutsatser som är relevanta för 
studien. Därefter resonerar vi kring valda metoder i metoddiskussionen. Sedan följer 
en kortare beskrivning av studiens relevans där vi poängterar studiens betydelse för 
både yrkesverksamma förskollärare och studerande inom förskollärarprogrammet. Vi 
avslutar diskussionsavsnittet med förslag på fortsatt forskning.  

1.1.2 Begreppsdefinitioner 

Nedan redogör vi inledningsvis hur språkliga begrepp kommer att användas i studien.  

Kommunikation avser i denna studie, ett användande av begreppet, utifrån Svenska 
Akademiens (2015) definition, där kommunikation beskrivs som överföring av 
information och innehåll. Kommunikation innefattar således även olika sätt att 
överföra och förmedla information som i sin tur resulterar i delade kunskaper och 
erfarenheter.  

Samverkan och samarbete används synonymt i denna studie då Sandberg och 
Vuorinen (2007) menar att båda begreppen innefattar ett handlande utifrån ett 
gemensamt syfte. Samverkan kan ses som ett paraplybegrepp som innefattar all 
kontakt mellan förskola och hem.  

Det har varit svårt att hitta ett begrepp som fångar och ringar in den grupp föräldrar 
som vår studie avser. Begreppet nyanlända blir komplicerat då många föräldrar som 
inte talar svenska ändå vistats i Sverige i många år. Och begreppet föräldrar med annat 
modersmål blir också lite missvisat då föräldragruppen inte avser till exempel 
finsktalande eller tysktalande. Gemensamt för föräldragruppen är att oavsett 
vistelsetid i Sverige så talar de ingen eller lite svenska. Majoriteten av föräldrarna har 
sitt ursprung i Mellanöstern, Somalia eller Balkan. Vi använder oss av olika 
benämningar för att få variation i texten men avser denna definition. De begrepp som 
används är föräldrar, föräldrar som inte talar svenska, föräldrar med utländsk 
härkomst, föräldrar med andra språkliga och kulturella ursprung, föräldrar med annat 
modersmål, föräldrar med varierande språkkunskaper, föräldrar med inga eller 
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bristande kunskaper i svenska språket och föräldrar som inte behärskar det svenska 
språket.  

2 Bakgrund 

Detta avsnitt inleds med en redogörelse av det perspektiv vi valt att analysera och tolka 
vårt insamlade material utifrån. Därefter beskrivs hur samverkan och kommunikation 
kommer till uttryck i gällande styrdokument som förskolans läroplan, skollagen och 
skolverkets allmänna råd med kommentarer. Slutligen presenteras tidigare forskning 
inom området. 

2.1 Sociokulturellt perspektiv 

Denna studie har sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv. Det används som en 
hjälp att förstå hur kunskaper förmedlas genom kommunikation i samspel mellan 
människor. Vi utgår från detta i tolkning och analys av förskollärares utsagor gällande 
samverkan och kommunikation. 

Det sociokulturella perspektivet bygger på antagandet att kunskap konstrueras när 
människor interagerar med varandra och socialiseras genom den kultur och kontext de 
befinner sig i (Säljö, 2000). Kommunikationens betydelse blir av denna anledning 
central då samspelet mellan människor är avgörande för att kunskap ska kunna skapas 
och föras vidare mellan människor och generationer. Samtidigt påverkas 
kommunikationen av omgivande miljö och kulturella kontexter, vilket gör att språk 
och kommunikation varierar och ser olika ut på olika platser, under olika tider. Säljö 
(2000) skriver även att tankar och ageranden präglas av de sociala sammanhang 
människan befinner sig i och dessa utvecklas och förändras ständigt. Författaren 
skriver att de kulturella och sociala erfarenheterna ligger till grund för hur vi tänker, 
kommunicerar, beter oss och uppfattar verkligheten, vilket gör att vårt handlande kan 
ses som produkter av sociokulturella erfarenheter och processer. Denna mångfald av 
världsbilder och sätt att förstå och förhålla sig till omgivningen kan sägas utgöra en 
människas kunskapsbas (Säljö, 2000). 

För att förstå oss på vår omvärld och kunna förhålla oss till vår vardag, behövs olika 
former av verktyg. Dessa verktyg grupperar Säljö (2000) som antingen intellektuella 
eller materiella. De intellektuella verktygen innefattar bland annat förmåga att kunna 
räkna och läsa, uttrycka sig, alltså tala, gestikulera eller förmåga att använda symboler. 
De intellektuella verktygen, hjälper till att hantera den praktiska vardagen. De 
materiella verktygen kan bestå av allt från penna och papper till datorer, stolar eller 
telefoner. I många materiella verktyg som exempelvis datorer, miniräknare och 
telefoner finns det intellektuell kunskap inbyggt. Dessa används av människor för 
hantering av praktiska svårigheter som kan komma att uppstå i vardagen. Exempelvis 
kan en miniräknare vara behjälplig att med enkla knapptryck lösa intellektuella 
matematiska formler och således lösa vissa praktiska problem. 

I arbetet med att uppfatta, förstå och förhålla oss till vår omgivning använder 
människor dessa verktyg. Människor använder dem på ett förtolkat sätt, alltså på ett 
sätt som andra individer i omgivningen hjälper oss i samspelet ”att förstå hur världen 
fungerar och skall förstås” (Säljö, 2000, s.66). Människor medierar dem. Det viktigaste 
verktyget för mediering, är de resurser som finns i språket. Det är genom språket och 
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när vi kommunicerar med andra människor som föreställningar och tankar om vår 
omgivning ges en mening. Däremot, menar han, att det som en människa uttalar, inte 
alltid innebär detsamma som det hon tänker eller praktiserar och tvärtom. Det är inte 
alltid individer tänker det som de säger eller praktiserar. Hålrummet mellan tanke och 
tal blir en viktig utgångspunkt för oss i denna studie, då vi inte kan ta del av vad 
förskollärarna tänker. Men vi ges möjlighet att ta del av vad de säger att de gör. 
Begreppen kommunikation, verktyg och mediering förhåller sig till och förutsätter 
varandra. De är starkt sammanlänkade (Säljö, 2000).  

2.2 Styrdokument  

Samverkan mellan hem och förskola styrs genom skollagen (SFS 2010: 800) och 
läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016). I läroplanens kapitel Förskola och hem 
anges följande 

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan 
ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att 
varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt (Skolverket, 2016 s.13).  

Det innebär att tillitsfulla och nära samarbeten ska prägla relationen mellan hem och 
förskola. Förskolan ska även ge vårdnadshavarna en reell möjlighet till inflytande och 
påverkan av verksamheten, dock med begränsning av de mål och riktlinjer som gäller 
för förskolan genom läroplanen. Tydlighet i kommunikationen gällande 
verksamhetsmål och innehåll blir därför av stor betydelse för att skapa möjlighet för 
föräldrars delaktighet och inflytande.  

Förutom kapitlets introducerande text förekommer även vissa riktlinjer där 
förskollärare tilldelas ansvaret att ge familjer en god inskolning i förskolan. 
Skolverkets allmänna råd för förskolan (Skolverket, 2017) betonar vikten av en god 
introduktion för skapandet av tillitsfulla relationer mellan hem och förskola. 
Förskollärarens ansvar handlar även om att skapa möjlighet till föräldrars delaktighet 
och inflytande, samt utvärdering av verksamheten i förhållande till läroplansmålen. 
Förskolans arbetslag ska respektera föräldrar och skapa förtroendefulla relationer, 
liksom regelbundet föra dialog med vårdnadshavare kring barnets trivsel, lärande och 
utveckling i förskolan och i hemmet. Riktlinjerna anger även att arbetslaget ska ta 
hänsyn till föräldrars åsikter gällande verksamhetens planering och utförande. 
Skollagen skriver att vårdnadshavare ska ges möjlighet till inflytande över barnens 
utbildning (SFS 2010:800, kap.4, 12§). I samma kapitel beskrivs begreppet inflytande 
som något som berör betydelsefulla frågor gällande verksamheten, dessa kan vara 
viktiga och påverka barnen och deras vårdnadshavare.  Skolverket (2017) förtydligar 
läroplanen och skollagens bestämmelser och skriver att förskolechefen tillsammans 
med förskollärarna ansvarar för skapandet av olika former för information och 
samverkan med vårdnadshavare. En form av samverkan innefattar den dagliga 
kontakten med föräldrar vid hämtning och lämning, där information ges muntligt eller 
bildligt.  

I läroplanens (Skolverket, 2016) avsnitt Förskolans värdegrund och uppdrag anges 
förskolans uppdrag 

Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, 
utveckling och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med 
föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina 
förutsättningar (Skolverket, 2016, s.5). 
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Förskolan beskrivs i läroplanen (Skolverket, 2016, s.6) som en social och kulturell 
mötesplats, vilket innebär att förskolan ska vara ett stöd för barnen i att bli medvetna 
om sitt egna och andras kulturarv. Det kan bidra till förståelse för andras villkor och 
värderingar.  

2.3 Tidigare forskning    

2.3.1 Samverkan mellan hem och förskola 

Den svenska förskolan har genom tiderna kännetecknats av en verksamhet där 
relationen mellan hem och förskola varit viktig, men har, trots betydelsen, av olika 
anledningar hållits isär (Tallberg Broman, 2009). Författaren uttrycker i sin artikel, att 
detta lett till en begränsning av föräldrars delaktighet och inflytande över 
verksamheten. I och med samhällets utveckling över tid har även ansvaret ökat i 
förhållande till fostran, omsorg och utbildning. Förskolans uppdrag kräver arbete med 
föräldrar för att uppfylla läroplanens delmål. Utifrån en demokratiaspekt ses 
föräldrars delaktighet som ett medel för uppfyllelse för förskolans mål.  

Sandberg och Vuorinen (2007) beskriver begreppet samverkan utifrån Skolverkets 
definition. De definierar det som ”all kontakt mellan hemmen och förskolan, både vid 
den dagliga kontakten vid lämning och hämtning av barnet och den organiserade 
kontakten vid föräldrasamtal, föräldramöten och föräldramedverkan av olika slag i 
verksamheten” (s.14). Ett samarbete mellan hem och förskola, som innefattar barnets 
vistelse på förskolan, menar Jensen och Jensen (2008), kan handla om allt som berör 
barnets trivsel, lärande och utveckling i verksamheten, samt faktorer som främjar 
barnets utbyte av sin vistelse på förskolan. För att skapa en så stor trygghet som 
möjligt för barnet är det, enligt Niss (2010), av stor vikt att ha ett gott samarbete 
mellan hem och förskola. Det goda samarbetet skapar och stödjer barns möjlighet till 
bra uppväxt. Lika så kan ett tidigt påbörjat förebyggande arbete motverka svårigheter 
som vissa barn riskerar att utveckla (Sandberg & Vuorinen, 2007).   

Föräldrars delaktighet är, enligt Tallberg Broman (2009), av stor betydelse i ett 
samhälle kännetecknat av mångfald och utanförskap. Ett heterogent samhälle medför 
stora behov av kommunikation och mångsidighet. I en studie av Skans (2011), beskrivs 
deltagares erfarenheter kring relationer med barnen, vilka skapas av goda relationer 
till föräldrarna. I ett förtroendefullt förhållande till familjerna, främjas samarbetet 
mellan hem och förskola. Skans beskriver vikten av föräldrars delaktighet i skapandet 
av gemenskap och barns delaktighet i verksamheten.  

Relationen mellan förskolan och utländska familjer, beskrivs av Tallberg Broman 
(2009) som viktig och som något som bör prioriteras. Sandberg och Vuorinen (2008) 
skriver att förskollärare bör kunna erbjuda rika möjligheter till samverkan med 
föräldrar, liksom erbjuda många olika former då ett brett spektra av 
samverkansformer ökar möjligheten att nå ut till samtliga föräldrar. Förskolan ska, 
enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2016), fungera som ett komplement till 
hemmen i frågan om att skapa goda förutsättningar för utveckling och lärande. Skans 
(2011) resonerar kring uppdraget som komplement och menar att personalen bör 
tänka på att utgå från ett komplementärt och inte ett kompensatoriskt perspektiv. 
Författaren gör skillnad mellan begreppen och beskriver det kompensatoriska som 
något där föräldrars uppfostran av barnen bör förändras och kompenseras av 
förskolan. Det komplementära beskrivs som viljan att förstå olika situationer, mer än 
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att förändra dem. Skillnaden mellan begreppen menar Skans handlar om vilken 
värdering som läggs i begreppen.  

Faktorer som försvårar och underlättar för samverkan 

Samverkan mellan hem och förskola är en viktig del för barnens och verksamhetens 
utveckling. I en studie gjord av Sandberg och Ottosson (2010) beskrivs flera faktorer 
som på olika sätt kan påverka föräldrasamverkan på ett negativt sätt. Den bristande 
tiden hos personalen är en av faktorerna som beskrivs och som kan leda till att viktig 
information kan utebli vid den dagliga hämtningen och lämningen av barnen. En 
annan faktor som på ett negativt sätt kan komma att påverka samarbetet, är bland 
annat förskolans personalbrist och barngruppernas storlek. Forskning(Sandberg & 
Ottosson, 2010; Sandberg & Vuorinen, 2008; Sandberg & Vuorinen, 2007) pekar på 
att bristande rutiner kring hur samverkan ska ske på förskolan kan vara beroende av 
hur personalens kunskaper, sociala kompetens, vilja och bemötande, vilket även avgör 
hur väl föräldrasamverkan fungerar. Genom att erbjuda många olika 
samverkansformer skapas enligt Sandberg och Vuorinen (2008) en högre närvaro av 
föräldrar. Med ett öppet och nyfiket agerande av personalen utvecklas en större 
förståelse för olika tankesätt, vilket även skapar kunskap om att handla i relation till 
dessa. Relationen mellan förskola och hem handlar, enligt Niss (2010), inte alltid om 
att vara ense i sina åsikter, utan det handlar om att visa ett intresse för att förstå hur 
motparten tänker.  

Språk och kultur benämns av forskare (Sandberg & Ottosson, 2010; Sandberg & 
Vuorinen, 2007; Boukaz, 2009) som en eventuell svårighet i arbetet mellan föräldrar 
och förskola. Sandberg och Vuorinen (2007) och Boukaz (2009) skriver att möten med 
familjer, som har bristande språkkunskaper i svenska och inte förstår det svenska 
utbildnings- och samhällssystemet, kan bli problematiska. I och med att språkliga 
missuppfattningar kan uppstå men även olika syn och uppfattningar gällande värden 
och normer, kan det försvåra samarbetet.  

Boukaz (2007) berättar att faktorer som försvårar samarbetet mellan lärare och 
föräldrar med utländsk härkomst är bland annat, utifrån deltagande lärare i studien, 
språkförbistringar, kulturella skillnader, olika trosuppfattningar och tidsbrist. 
Föräldrarna uppgav hindrande omständigheter, i form av bland annat 
språksvårigheter och bristande förståelse för det svenska skolsystemet. Författaren 
drar slutsatsen att lärare och vårdnadshavare av annat etniskt ursprung många gånger 
inte delar syn eller förväntningar på samverkan eller föräldraengagemang. 
Relationerna kan även skilja sig åt i det avseende att de ur en maktaspekt, där läraren 
ges rollen som expert, blir asymmetriska. Föräldern kan med en underlägsen position 
känna det främmande att utöva inflytande. En stor skillnad, skriver Boukaz, ligger i att 
föräldrarna vill nå ett mer kollektivt slag av samverkan där gemenskap med andra 
föräldrar och engagemang kring alla barnens lärande är i fokus, medan lärarna kämpar 
för att nå ett individuellt engagemang för det egna barnet. Jensen och Jensen (2008) 
beskriver att samverkan mellan förskolan och föräldrar med andra språkliga och 
kulturella ursprung, har en benägenhet att rikta in sig på olikheter. Författarna lyfter 
lärarens ansvar för kvaliteten av relationen till föräldrarna, vilket kräver intresse för 
kulturers olikheter, vilket kan leda till en ”öppenhet, likvärdighet och respekt”(s.39).  

För att underlätta för relationen krävs det, enligt Skans (2011), ett ömsesidigt 
lyssnande där fokus är att få en förståelse av varandras uppfattningar och synsätt. Om 
personalen utgår ifrån att föräldrarna vill det bästa för barnen, skapas förutsättningar 
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för goda relationer. Men Niss (2010) menar dock att det är till stor vikt att även 
föräldrar visar respekt och uppskattning gentemot förskolans arbete.  

2.3.2 Kommunikation och information  

Språk kan ses som en kulturell och social företeelse, genom att människan, samtidigt 
som hon lär sig ett språk, även lär sig en kultur (Ladberg, 2003). Vid den språkliga 
kommunikationen är det flera beståndsdelar som behöver sammanlänkas. Ord, gester, 
kroppshållning och röstläge är några exempel, medan blickar och ansiktsuttryck är 
andra faktorer som samspelar. Språk är något som ofta innebär mycket outtalat och 
underförstått. Det sägs inte rent ut. Ett exempel som innebär dolda förståelser i språk 
är skämt och ironi eller en sådan enkel sak som att fråga någon om vederbörande kan 
se om det kommit post i brevlådan. Då frågas det inte om att vederbörande ska gå för 
att se efter bara, utan att i det fallet det ligger post i brevlådan så ska den tas med in 
igen. När människor börjar lära sig ett nytt språk så börjar de i det bokstavliga, därför 
är det av stor betydelse att förskolans personal också klarar av att förhålla sig till de 
föräldrar och barn som inte behärskar språket fullt ut. Betydelsen av att vara 
bokstavlig i kommunikationen kan vara avgörande för att inte få andra människor att 
känna sig inkompetenta eller motverka att missförstånd uppstår (Ladberg, 2003).  

Den huvudsakliga och viktigaste samverkansformen mellan förskola och hem där 
informationsbyte sker är, enligt Sandberg och Vuorinen (2007) och Björk Willén 
(2013, s.93), den dagliga kontakten i tamburen vid lämning och hämtning. I dessa 
situationer möts flera individer med olika bakgrunder, både språkliga och sociala, med 
olika syn på barn och uppfostran. Björk Willén beskriver i sin studie hur förståelse 
skapas i samtal mellan svensktalande personal och föräldrar med annat modersmål. 
Studien riktas in på de dagliga samtalen och mötena i tamburen. Resultatet visar på 
förskollärares strategier för att göra sig förstådda och förstå föräldrar. 
Tillvägagångssätt som uttrycks är bland annat tydlighet och tonfall.  

Björk Willén (2013) beskriver även upprepning som en strategi för att bekräfta och 
bekräftas av föräldrarna. Genom upprepning förstärks informationen och för att 
förankra ytterligare kan det kompletteras genom kroppsspråk och gester. Att använda 
sig av strategier och arbeta medvetet för att nå samförstånd innefattas i förskollärarens 
yrkesprofession. Dock krävs det, enligt författaren, lyhördhet både från de 
yrkesverksamma professionella och föräldrarna. När språket brister krävs att båda 
parter använder sig av både verbala och icke verbala strategier för kommunikation 
som leder till samförstånd. 

Faktorer som kan försvåra kommunikationen 

Ibland uppstår svårigheter i kommunikationen mellan förskolan och föräldrar som 
inte talar svenska. Vid kommunikationssvårigheter kan det, enligt Ladberg (2003), 
krävas tolk vid sammanhang som föräldramöten. I de dagliga mötena är det viktigt att 
försöka skapa förståelse utan tolk, vilket kräver improvisation. Användandet av barnen 
som en länk i kommunikationen mellan förskolan och hemmet, ser Björk Willén 
(2013) som en medveten strategi, men uttrycker att personalen bör vara varsamma 
med att nyttja barnen vid överföring av känslig information. Ladberg (2003) tar upp 
dilemmat med att använda barnen som tolk åt sina föräldrar och menar att det bör 
undvikas i möjligaste mån, då barn inte ska hamna i en situation där de kan se sig 
själva som dominerande sina föräldrar. Den asymmetri som redan finns i förhållandet 
mellan svenskspråkig förskolepersonal och föräldrar med inga eller bristande 
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kunskaper i svenska språket, kan komma att bli ännu större genom att barnen också 
placeras i en överordnad position gentemot föräldrarna. 

Ytterligare faktorer som kan begränsa och försvåra kommunikationen med föräldrarna 
kan vara olika omständigheter som påverkar vid hämtning och lämning. Sandberg och 
Vuorinen (2007) uttrycker att när flera föräldrar hämtar och lämnar barnen samtidigt 
kan kommunikationen mellan parterna komma att begränsas. Enö (2013) och Björk 
Willén (2013) beskriver makt och hierarkier som påverkansfaktorer som på ett 
negativt sätt kan uppstå i kommunikationen mellan förskolan och hemmet. De menar 
att den som kan språket och har förståelse för förskolan som organisation hamnar i en 
överordnad position gentemot den som inte besitter samma kunskap. För att 
underlätta vid dessa möten krävs enligt författarna att språket i möjligaste mån bör 
förenklas för att inte påverka relationen.  

I en studie av Lunneblad (2013) beskrivs förskolepersonals uppfattningar om 
kommunikation med föräldrar som inte talar så god svenska. Deltagare i studien 
uttrycker att det i många fall är personalen som är otydliga i kommunikationen. Ett 
exempel handlar om i vilken mån tider passas. En anledning till att det ofta sker en 
missuppfattning, handlar enligt deltagare, om de oskrivna regler svenskar har i sin 
kommunikation. Det underförstådda och de oskrivna reglerna är svårt för människor 
med annat språk och kultur att förstå. Lunneblad (2013) beskriver skillnader mellan 
svenska familjer och utländska familjer i frågor som rör klädval, matvanor och 
barnuppfostran. Även Enö (2013) beskriver skillnader genom att understryka lärares 
och föräldrars skilda perspektiv och förväntningar. Författaren skriver att lärare 
många gånger är omedvetna om de sociala koder och föreställningar som på ett 
negativt sätt kan påverka samarbetet och kommunikationen med föräldrarna.  

Missförstånd av information eller uttryck mellan personal och föräldrar kan, enligt 
Björk Willén (2013), utgöra en säkerhetsrisk för barnet. Exempelvis om barnet är 
allergisk mot något och viktig information missförstås i kommunikationen mellan 
lärare och föräldrar kan detta i värsta fall skapa riskfyllda situationer. För att skapa en 
förståelse för dessa missförstånd krävs, enligt Lunneblad (2013), att personal försöker 
vara tydliga i både det verbala och kroppsliga språket, men även förmåga att kunna 
inta motpartens perspektiv. Även Enö (2013) lägger ansvaret för missförstånd på 
personalen, och menar att det kräver medvetenhet från deras sida om att 
kommunikation kan ske och utvecklas mellan personal och föräldrar. 

3 Metod 

3.1 Undersökningsmetod 

Vi valde att samla in data genom semistrukturerade intervjuer. Bryman (2011) 
beskriver hur semistrukturerade intervjuer ofta tar utgångspunkt i ett intervjuschema, 
där ordningsföljden på frågorna kan variera. Den semistrukturerade intervjuformen 
gör det möjligt att ställa uppföljningsfrågor kring sådant som vi önskar att 
respondenterna utvecklar mer. Det kan vara tankar och uppfattningar kring ett 
specifikt ämne eller något vi märker att de missuppfattat och därför förtydligar. Det 
kan även handla om uppföljningsfrågor kring sådant som de själva önskar utveckla 
mer eller nyansera sina uppfattningar kring. Vi har använt oss av öppna frågor riktade 
mot specifika frågeområden, vilket enligt Bryman (2011) ger respondenten tillfälle att 
uttrycka och utveckla olika resonemang. Vi ansåg att öppna frågor var det bästa 
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alternativet, då vi ville undvika bestämda och ledande frågor, eftersom syftet med 
studien var att generera kunskap om på vilka olika sätt svenskspråkiga förskollärare på 
förskolan, resonerar kring och beskriver hur de praktiskt går tillväga i samverkan och 
kommunikation med föräldrar.  

3.2 Urval 

I studien har medvetna ställningstaganden gjorts i val av respondenter. Med 
utgångsläge i studiens syfte valde vi därför svenskspråkiga förskollärare med 
erfarenhet av samverkan och kommunikation med föräldrar som inte talar svenska. 
Åtta kvinnliga förskollärare, tillhörande samma förskola men olika avdelningar och 
arbetslivserfarenhet har deltagit i studien. Tre respondenter har mellan 15-30 års 
arbetslivserfarenhet på förskolan och fem 31-45 år. Respondenternas erfarenhet av 
samverkan med föräldrar som inte talar svenska skiljer sig åt då fem respondenter 
arbetat i 15-45 år med detta, två respondenter i 5-15 år medan en respondent endast 
har tre månaders erfarenhet.   

Vi beslutade oss för att vända oss till en förskola med verksamma förskollärare i 
Mälardalen. Urvalet kan därför sägas vara baserat på ett bekvämlighetsurval, (Bryman, 
2011), då vi båda hade kännedom om förskolan och träffat samtliga förskollärare innan 
studiens start. Vi visste redan inledningsvis att de möter olika kulturer i förskolan och 
att de därför också hade erfarenheter som de kunde dela med sig av. 

3.3 Genomförande  

Då vi tagit reda på vilken personal som kunde vara aktuell för vår undersökning 
kontaktades de via missivbrev, där syftet med studien beskrevs samt vad ett eventuellt 
deltagande skulle innebära för dem.  

Utifrån vårt syfte, frågeställningar och inläst litteratur utformades intervjufrågor 
(Bilaga 2). Intervjuerna genomfördes tillsammans, i ett litet samtalsrum på den 
aktuella förskolan. Vid intervjuerna använde vi den intervjuguide som vi utformat 
inför intervjuerna. De enskilda intervjuerna varade i cirka 30 minuter. Samtliga 
intervjuer spelades in, men vi förde också anteckningar under intervjun för att i 
efterhand jämföra våra anteckningar för att ha som hjälp i sökandet efter 
gemensamma utgångspunkter och teman. Intervjuerna kom sedan att transkriberas 
ordagrant med undantag för eventuella utfyllnadsord eller ljud. Efter genomförd 
transkribering sökte vi efter gemensamma utgångspunkter i respondenternas 
resonemang och märkte gemensamma teman med hjälp av färgkoder i 
textdokumentet.  

Genom kunskap om kommunikationens centrala delar har vi kunnat knyta samman de 
teman vi funnit i transkriptionerna till centrala begrepp inom sociokulturell 
teoribildning. Vi valde att tematisera transkriberingarna med hjälp av de 
sociokulturella begreppen kommunikation, mediering och verktyg. Därefter tolkades 
och analyserades det utvalda resultatet utifrån sociokulturella utgångspunkter. 
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3.4 Etiska ställningstaganden  

I vår studie har vi beaktat Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska riktlinjer. Det 
betyder att vi har försökt balansera forskningskravet och individskyddskravet med 
stöd av de fyra forskningsetiska principerna.  

Informationskravet innebär att respondenterna tagit del av studiens syfte, 
genomförande och övrig information som kan vara av betydelse för deras deltagande. 
De har även tilldelats information om att de kan ta del av det färdiga arbetet, som 
kommer läggas ut på databasen Diva. Divaportalen är en publiceringsdatabas 
innehållandes forskningspublikationer och uppsatser, skrivna av forskare, lärare och 
studenter. 

Samtyckeskravet uppnåddes genom att respondenterna fick lämna samtycke till 
deltagande på frivillig basis med rätt att avbryta när helst de önskar. Genom samtycke 
försäkras vi om att respondenten tillgodogjort sig informationen som getts. 

Konfidentialitetskravet har beaktats genom att hänsyn tagits så långt som möjligt till 
att skydda respondenternas anonymitet samt för att öka tryggheten för alla 
deltagande. För att inte kunna spåra identiteter till uppgiftslämnarna eller aktuell 
förskola, har vi inte preciserat den ort i vilken förskolan är belägen och vi har fingerat 
namnen på respondenterna.  

Nyttjandekravet tas hänsyn till genom att respondenterna informerats om att 
insamlat material, det vill säga ljudupptagning och anteckningar, kommer att förvaras 
oåtkomligt för obehöriga under skrivprocessen. Det färdiga arbetet publiceras 
offentligt i Diva. Insamlad data kommer därefter raderas.  

3.5 Databearbetning 

I bearbetning av det insamlade materialet har intervjuerna transkriberats ordagrant, 
med undantag för eventuella utfyllnadsord som inte var av betydelse för resultatet. 
Materialet sammanställdes i sorterade teman för att se likheter eller skillnader i 
respondenternas uttryckta uppfattningar. I tolkningen och analysen av förskollärarnas 
intervjuer i denna studie har begreppen kommunikation, mediering och verktyg, varit 
till hjälp i formandet av det presenterade resultatet då de underlättade sökandet av 
gemensamma teman. 

3.6 Studiens kvalitet 

I en kvalitativ studie är det av vikt att på olika sätt stärka trovärdigheten och 
pålitligheten. Det handlar enligt Bryman (2011) om hur vi som författare uppfattat och 
bearbetat den insamlade datan. I studien gjordes semistrukturerade intervjuer för att 
ta del av förskollärares resonemang kring kommunikation och samverkan med 
föräldrar som inte talar svenska. Under intervjun ställde vi följdfrågor för att i 
möjligaste mån undvika missförstånd och också för att få ett så rikt material som 
möjligt.  

För att öka studiens trovärdighet fick respondenterna möjlighet att föra resonemang 
och relatera till praktiska exempel. De gavs även möjlighet att befinna sig i en 
reflekterande process med möjlighet till fördjupning av sina tankar och resonemang. 
Vi var noga med att inte avbryta respondenternas berättande utan inväntade en stunds 
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tystnad innan en eventuell följdfråga kom upp eller nästa intervjufråga ställdes. De 
valda intervjufrågorna upplevdes som ett stöd då respondenterna många gånger kom 
in på nästa fråga, innan den ställdes, i sitt beskrivande av hur de tänker och säger att 
de gör i olika samverkanssituationer. För att öka studiens tillförlitlighet hade 
observationer varit en kompletterande metod. Ytterligare ett alternativ i syfte att öka 
studiens trovärdighet kunde undersökningens omfattning ha breddats, genom att 
använda sig av fler respondenter på flera förskolor. Men vi såg att de medvetna 
begränsningar som gjordes skulle leda till ett urval av respondenter med rik erfarenhet 
av samverkan och kommunikation med föräldrar som inte talar svenska och som på 
daglig basis möter den föräldragrupp som studien avser. Därför blir studien i detta 
avseende av hög kvalitet då målgruppen för respondentvalet och valet av förskola 
uppfylldes till 100 procent. I annat fall skulle vi behövt undersöka vilka som besatt 
erfarenhet och som i dagsläget arbetade med den föräldragrupp vi riktade fokus mot.   

4 Resultat 

Vi kommer härmed att presentera resultatet utifrån de teman som funnits relevanta 
för studien vid bearbetning av materialet. Varje tema har kommit att bli underrubriker 
till de olika kategorierna. Temat Uttalade strategier för föräldrakontakt innefattar 
underrubrikerna Att göra sig förstådd, Att arbeta för att förstå samt Kulturtolk och 
tolk. Temat Upplevda svårigheter kring uppdraget samverkan har underrubrikerna 
Förmedla verksamhetens mål och innehåll och Föräldrars önskemål och vilja att 
påverka verksamheten. 

Medverkande respondenter är samtliga utbildade förskollärare och har allt mellan 5 
och 40 års erfarenhet av samverkan med föräldrar som inte talar svenska. En 
förskollärare däremot har nyligen tillträtt på den mångkulturella förskolan och är helt 
oerfaren när det gäller att arbeta med barn och föräldrar med utländsk härkomst. 
Förskolan är belägen i en mellanstor svensk stad med upptagningsområde i en 
socioekonomisk utsatt stadsdel. Utsatt i den bemärkelse att majoriteten som bor där 
har annat etniskt och kulturellt ursprung, många nyanlända, låg utbildningsnivå och i 
området råder stor arbetslöshet. Den aktuella förskolan består av sex avdelningar och 
vi har intervjuat förskollärare på samtliga avdelningar. Det finns även tre så kallade 
kulturtolkar på förskolan. De arbetar i verksamhet som vanlig personal, men är 
anställda i syfte att endast vara behjälpliga i kulturkrockar och språkförbistringar.  

4.1 Uttalade strategier för föräldrakontakt 

I resultatet framkom att merparten av intervjuade förskollärare, sju av åtta, har väldigt 
lång erfarenhet av att arbeta med barn och föräldrar som talar ingen eller lite svenska. 
De förklarar att erfarenheten ligger till grund för de strategier de utvecklat under 
många års arbete.  

4.1.1 Att göra sig förstådd 

Respondenterna berättar att i de dagliga mötena, som oftast sker vid lämning och 
hämtning av barn, försöker de alltid att kommunicera om dagen som varit eller 
förmedla någon form av information till alla föräldrar. Samtliga respondenter berättar 
att de tillvägagångssätt de använder, i kommunikationen med föräldrar som inte talar 
svenska, handlar om att använda ett tydligt kroppsspråk, ett förenklat verbalt språk 
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med få ord och tala långsamt, använda bilder samt att visa vad som menas med något 
konkret material till hands. Genom att använda andra språk som till exempel engelska 
kan de samtala med vissa föräldrar. En förskollärare uttrycker: 

Man får ju tala sakta, inte prata jättemycket, få fram det som är väsentligt och 
sen som sagt den dagliga verksamheten, där har vi ju inte tolk. Sen ibland får 
man ju använda engelska om de förstår det, annars får man ta till bilder. Man 
får visa med kroppsspråket och verkligen försöka vara tydlig, kort och koncis 
och visa rent praktiskt på olika saker (Förskollärare Caroline) 

Det här är de strategier som samtliga respondenter använder sig av i de dagliga 
mötena. Andra strategier som inte tillämpas av samtliga förskollärare är exempelvis 
Ipaden som hjälpmedel. En förskollärare berättar att: 

Jag kanske tar med mig Ipaden när vi ses för att visa att det här har han gjort 
idag och då betyder ju det att mamman och barnet kan prata om det här 
hemma sen. Så de digitala verktygen använder vi ju mycket mer med 
invandrarföräldrarna och det är jättebra (Förskollärare Annelie) 

Det är endast förskollärare Annelie som uttrycker ett aktivt användande av digitala 
verktyg i kommunikation med föräldrar som inte talar svenska. Två andra 
förskollärare snuddar vid ämnet men berättar att det är inget de använder sig av, 
däremot att de är medvetna om att det skulle kunna användas.  

Ytterligare en strategi som uttrycks är att personalen tar hjälp av varandra för att nå ut 
med information till föräldrarna. Då erfarenheten varierar bland förskollärarna, 
känner de med kort erfarenhet ett stöd från de med lång erfarenhet. Det handlar även 
om att personal tar hjälp av andra familjemedlemmar, barnen eller vänner till 
föräldrarna som talar och förstår bättre svenska, för att förmedla det de vill ha sagt. 

Det sistnämnda tillvägagångssättet som två av åtta respondenter använde sig av för att 
göra sig förstådda i de dagliga mötena med föräldrar som inte behärskar det svenska 
språket var att använda sig av skriftspråket som komplement. En respondent förklarar: 

Ibland får man ju rita och berätta om man inte når fram eller använda lappar 
som de kan ta med hem och visa någon granne (Förskollärare Mona). 

4.1.2 Att arbeta för att förstå 

Respondenternas utsagor beträffande hur de arbetar för att förstå vad föräldrar 
med annat modersmål försöker förmedla när språkförbistringar uppstår. Det 
handlar bland annat om att lyssna in och att fråga tills man förstår. Två 
förskollärare berättar: 

Ja det gäller ju att jag lyssnar in och tjatar nog kanske att ”jag förstår inte” och 
jag försöker liksom tillmötesgå dem genom att säga ”menar du så här?” 
(Förskollärare Berit). 

Ja, man frågar om och frågar om det var rätt. Man får be dem visa eller 
försöka förklara när man inte förstår. Sen måste man ju vara tydlig med att 
man inte förstår och förklara det för dem (Förskollärare Caroline). 

En vedertagen strategi bland samtliga respondenter när de försöker förstå 
information från föräldrar är att de ber föräldrarna använda samma strategier som 
de själva använder sig av när de förmedlar något. En förskollärare förtydligar: 



 13 

Det är ju likadant för dem. De får använda kroppsspråket eller om de kan ta 
hjälp av någonting och visa vad de menar. Nu sen man har mycket telefoner så 
är det ju ibland så att de ringer någon som kan språket så får man prata med 
någon som talar om vad de har sagt eller vill säga (Förskollärare Viveka). 

En respondent är tydlig i frågan om vilka förutsättningar hon anser krävs för att 
kunna förstå en människa som inte talar samma språk. Det handlar enligt henne 
om en vilja att skapa en relation, en vilja och att anstränga sig. Hon förklarar: 

Det handlar lite om att vilja tycker jag och det kommer väl ifrån båda håll. Vill 
inte föräldrarna så blir relationen svår, vill inte jag så blir relationen svår. Men 
vill vi båda två, då fungerar det utan språk faktiskt (Förskollärare Annelie). 

Genom att ha en vilja att försöka kommer Annelie in på vikten av att vara öppen 
och nyfiken inför andra människors situationer. Hon förklarar att kunskap är vägen 
till förståelse. 

Det handlar mycket, mycket om att lära sig om varandras kulturer. Jag har ju 
alltid jobbat mycket med invandrarbarn och då är det ju så att det handlar 
jättemycket om att skaffa sig kunskap. Vad har de för kultur? Har jag den 
kunskapen så har jag ju lättare att förstå (Förskollärare Annelie). 

Ytterligare en förskollärare uttrycker en strävan om att samla på sig så mycket 
kunskap som möjligt i syfte att förstå varje förälder och barn så långt som möjligt. 
Så i två fall av åtta handlade förmågan om att förstå mycket om viljan att skapa 
relationer och samla kunskap för detta ändamål. 

När respondenterna uttryckte att de inte förstod vad föräldrarna försökte förmedla 
var majoriteten överens om att det handlade om att våga fråga om och våga visa att 
de faktiskt inte förstod. En förskollärare uttryckte: 

Det är ju ofta så här att de säger någonting och jag frågar, nej vad var det du 
sa? Då säger de det igen och så säger de det igen. Sen börjar man tycka att det 
är förargligt att jag inte förstår vad de säger. Då säger man jaha, jaja, fast man 
inte har förstått. Men det är där man får försöka gå till botten med det för det 
kan ju vara något viktigt de säger, man får hoppa över det där med att man 
känner sig dum i huvudet (Förskollärare Mona). 

4.1.3 Kulturtolk och tolk 

Samtliga respondenter använder sig av både tolk och kulturtolk. Skillnaden ligger 
enligt intervjuade förskollärare i att en kulturtolk arbetar på förskolan och är 
behjälplig i vardagen, och som en del av arbetslaget skapar kulturtolken relationer till 
familjerna, medan en formell tolk är något som tas in vid behov och förmedlas genom 
tolkservice, denna tolk har ingen koppling till familjerna och förhåller sig således 
opartisk. 

Alla respondenter är överens om när tolk kan komma att användas. På den aktuella 
förskolan berättar respondenterna att det alltid finns tolk tillgängligt vid 
inskolningssamtalen liksom vid utvecklingssamtalen. Dock är det alltid när föräldrarna 
samtyckt till detta. Respondenterna uppger att de, när det behövs, kan ta in en tolk för 
att vara säkra på att viktig information verkligen når fram. En förskollärare uttrycker 
det så här: 

Om det är några problem och sånt och man vill nå ut med något visst, då 
måste man ta in riktig tolk så man vet att det blir rätt översatt så att de förstår 
(Förskollärare Viveka). 
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Användandet av tolkarna ser respondenterna som väl fungerande. De upplever att de 
finns tillgängligt i den mån de behöver och deras erfarenheter av samtalen och mötena 
med tolk är väldigt positiva. Det är endast vid ett tillfälle som personal ifrågasatt ett 
samtal med tolk, den förskolläraren berättar så här: 

Jag tycker att det fungerar bra men jag har en erfarenhet av att det inte 
fungerar så bra och det vet jag inte om det var så att den tolken ljög eller vad 
det var för allt vi satt och sa på det inskolningssamtalet så var det ingenting 
som stämde sen. Föräldern gjorde precis tvärtom och jag kan inte svara för 
vad det var för någonting. Om det var för att tolken missuppfattat oss eller om 
tolken inte tyckte det var viktigt att få fram informationen, men det är enda 
gången det har hänt (Förskollärare Berit) 

Kulturtolkarna däremot, berättar respondenterna att de upplever som en tillgång i 
verksamheten. Dels för deras språkkunskaper men även för deras kunskaper 
beträffande andra kulturer som respondenterna berättar att de genom kulturtolkarna 
får förståelse för och kan bidra till en närmare relationer med hemmen. En 
förskollärare berättar: 

Man ska inte ta så mycket för givet, jag har alltid utgått ifrån att alla kan 
klockan och för att vara extra tydlig har jag visat till exempel att han ska 
komma klockan tio och pekat på tio. Men när Muhammed (kulturtolken) 
började här så fick jag förklarat för mig att den somaliska klockan är ju helt 
annorlunda mot den svenska. Det är en tolvtimmarsklocka och när klockan är 
tolv här så är den kanske åtta där så ingenting är som vår tidsuppfattning. Inte 
undra på att det blir rörigt för dem då (Förskollärare Caroline). 

Användningen av kulturtolkar berättar respondenterna är förutom en tillgång inte 
alltid given. I vissa situationer, berättar en förskollärare, behöver personalen tänka 
efter en extra gång innan de använder sig av kulturtolkens kompetenser. 

Om det är så här att ett barn har svårigheter eller något, alltså det är något 
känsligt. Det kanske inte föräldern vill att den här kulturtolken ska veta, 
eftersom de många gånger bor i samma område eller har gemensamma 
bekanta så då måste man alltid fråga om det är okej. För det är ju inte 
detsamma som en riktig tolk, en riktig tolk har ju ingen relation till familjen 
utan är mer opartisk (Förskollärare Mona). 

4.2 Upplevda svårigheter kring uppdraget samverkan 

Respondenterna upplevde det som ganska svårt att dels förmedla läroplanens mål och 
innehåll för föräldrar som inte behärskar det svenska språket, liksom vara kapabla att 
ge dem det inflytande och den delaktighet de ansåg att de hade rätt till. Men i sju fall 
av åtta berättar respondenterna att de anser att den egna kunskapen och förmågan inte 
är bristande i förhållande till samverkan. De berättar att de är nöjda med den egna 
kompetensen och ser inte att den behöver utvecklas då den uppfyller de behovet de 
har. 

4.2.1 Förmedla verksamhetens mål och innehåll 

Samtliga intervjuade förskollärare uttryckte att de fann det problematiskt att nå ut till 
föräldrarna med läroplanens intentioner och verksamhetens mål och innehåll. En 
förskollärare berättade: 

Det är ju på ett föräldramöte i så fall och då blir det ju det här väldigt ytliga 
och man pratar om och visar upp att vi har en läroplan. Men tyvärr är det inte 
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någon som har något intresse. Så förståelsen för att barnen är här för att lära 
sig något är väl kanske inte så stor (Förskollärare Margareta). 

Förutom Margaretas tillvägagångssätt att försöka förklara verksamhetens innehåll och 
målsättningar på ett föräldramöte, så använde de andra respondenterna de dagliga 
mötena för att försöka nå ut med budskapet. Fem förskollärare använder sig av 
tillvägagångssättet att visa upp sin dokumentation på väggen med tillhörande 
läroplansmål. De är överens om att detta inte är någon optimal strategi men uttrycker 
att de inte hittat några andra medel för att nå ut med informationen och samtidigt 
skapa ett intresse för det. En förskollärare förklarar så här: 

Vi har satt upp lite bilder ute i våran korridor och där har vi ju även tagit fram 
läroplansmålen. Dem har vi ju satt upp vid bilderna. Men det blir ju liksom för 
de svenska föräldrarna mer för nu är det ju så att våra invandrarföräldrar inte 
går dit och läser utan de är bara så otroligt tacksamma att de får lämna sina 
barn här (Förskollärare Berit). 

Fem respondenter på den aktuella förskolan av de åtta som intervjuats, resonerar om 
huruvida föräldrarna över huvud taget är intresserade av verksamhetens målsättningar 
och innehåll. Nedan är några citat beträffande deras tankar kring detta. 

Hur intresserade de är vet man inte heller riktigt men det kan vara likadant 
med svenska föräldrar, hur många som frågar efter det egentligen 
(Förskollärare Mona) 

Nej, jag tror inte de bryr sig helt enkelt. Så är det med föräldrar? Är mitt barn 
glad och trivs och är nöjd så är jag nöjd (Förskollärare Margareta). 

De skiter i det rent ut sagt. Alltså det kommer absolut i deras sista hand. Det är 
någon enstaka som visat sitt intresse men inte mer än så (Förskollärare 
Annelie). 

De tillvägagångssätten som användes för att förmedla verksamhetens mål och innehåll 
som skiljde sig något från majoriteten av respondenterna utgjordes av andra tankar 
kring vad mål och innehåll kunde innebära. Istället för att förmedla läroplansmål 
exempelvis i samband med dokumentation så resonerade två förskollärare om vikten 
av att nå ut med information kring vad de har gjort och varför, oavsett om det står 
formulerat i läroplanen. De förskollärarna uttrycker: 

Det handlar mycket om att förstå vår verksamhet, vad vi gör med barnen. Men 
alltså de struntar i de fina orden. Vi ger dem det ju men mer vad ska man säga, 
informellt. Vi förklarar att det finns en bok som vi måste följa för att barnen 
ska lära sig olika saker och det tycker föräldrarna är bra. Vi talar om vad vi gör 
och att vi har skyldigheter att lära barnen, eller ja, öva eftersom vi har 
strävansmål så är det ju inte riktigt samma sak (Förskollärare Annelie) 

Det är ganska svårt att i den dagliga verksamheten att säga, det här har vi 
gjort, som syftar till läroplanen. Utan mer att idag har han eller hon lärt sig att 
göra det här. Sen kanske det inte alla gånger står i vår läroplan (Förskollärare 
Caroline). 

Respondenterna upplevde förmedlingen av verksamhetens mål och innehåll som 
väldigt utmanande. De berättar att de fortfarande försöker hitta fungerande strategier 
för att nå fram och få föräldrarna intresserade av verksamheten. Som en förskollärare 
uttrycker: 

Man får peka och visa vad vi gör, att vi inte bara vaktar barn (Förskollärare 
Helena). 
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4.2.2 Föräldrars önskemål och vilja att påverka verksamheten 

Ett tema vi kunde urskilja under bearbetning av insamlat material, var upplevda 
svårigheter med att ge föräldrar utrymme att kunna påverka vardagen för sitt eget barn 
på förskolan. Det framkom att föräldrar i de dagliga mötena framför sina åsikter, krav 
eller önskemål, vilka förskollärarna försöker förhålla sig till på ett professionellt sätt. 
Gemensamt för respondenterna i studien var att det ansågs viktigt att lyssna in och 
tillmötesgå föräldrarna i den mån det var möjligt. En förskollärare berättar om hur 
föräldrars krav eller önskemål förbises. 

De vill inte att vi går ut när det är kallt eller regnar, eller om de har hostat eller 
något. Då får vi inte gå ut. Då ska de vara inne. Det får vi ganska ofta höra. Det 
accepterar vi ibland om det går, men det är inte alltid det funkar, ganska sällan 
fungerar det att hålla alla barn inne en hel dag för att det regnar (Förskollärare 
Viveka). 

Diskussioner på grund av skilda uppfattningar kan uppstå mellan föräldrar och 
professionella på grund av olika orsaker. En respondent beskriver hur hon genom att 
respektera föräldrars åsikter agerar professionellt utan att behöva tillmötesgå dem alla 
gånger. 

Om de vill ha den här slöjan på sig till exempel att vi liksom respekterar det 
och man respekterar deras högtider. Det är ju likadant med att, får du ett barn 
från Jehovas, så att de inte vill fira julen, att man respekterar det. Samtidigt 
som jag då kanske tycker att alla måste få förklarat för sig att så här har vi det i 
Sverige och på förskolan (Förskollärare Margareta). 

En annan förskollärare förtydligar hur hon försöker möjliggöra för föräldrars 
önskemål genom att gå dem tillmötes istället för att skapa diskussionsforum: 

Jag vet att många invandrarbarn har flaskor med mjölk och jag säger inte nej, 
de får stå på hyllan. Jag säger, ja men ta hit dem. Sen berättar jag för mamma, 
ja men vet du idag behövde han inte använda den för att han åt jättebra 
frukost och sådär. Jag säger ju inte nej, sånt här har vi ju inte på våran 
avdelning. Alltså tillmötesgå föräldrarna. Det är ju såna där enkla saker som 
ändå skapar en god samverkan och det är inte svårt för mig att uppfylla de 
kraven (Förskollärare Annelie).  

4.3 Resultatsammanfattning  

I de dagliga mötena uppger respondenterna att de använder sig av flera olika strategier 
för att nå ut med och ta till sig information. Strategier som används är verbalt språk, 
skriftspråk, kroppsspråk, gester, bilder, digitala verktyg, konkreta material och olika 
former av tredjepartstolkning. Beträffande tredjepartstolkning så använder 
respondenterna, beroende på situation, olika former för att tolka mellan språk. 
Exempelvis så används så kallade kulturtolkar, tolkar och familjemedlemmar. I vilka 
situationer som vilken typ av tolk används beror till stor del på vilken information 
respondenterna har för avsikt att förmedla. 

Det framkommer även vilken betydelse viljan har för respondenterna, en vilja att 
etablera goda relationer och god samverkan. Resultatet pekar även på olika svårigheter 
i kommunikation med föräldrar som inte talar svenska. Respondenterna upplevde det 
problematiskt att förmedla verksamhetens mål och innehåll för föräldrarna, då 
merparten var av uppfattningen att föräldrarna saknade intresse för förskolans 
pedagogiska verksamhet. De uttryckte även svårigheter i att ge föräldrar det inflytande 
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som efterfrågades av föräldragruppen då det ibland kolliderade med verksamhetens 
och läroplanens målsättning och intentioner. 

5 Analys 

Då syftet var att, generera kunskap om på vilka olika sätt svenskspråkiga förskollärare 
på förskolan, resonerar kring och beskriver hur de praktiskt går tillväga i samverkan 
och kommunikation med föräldrar, har vi valt att tolka och analysera vårt material 
relaterat till begreppen kommunikation, mediering och verktyg som är centrala inom 
det sociokulturella perspektivet. 

5.1 Samspel och kunskapsöverföring 

Resultatet visar att det många gånger krockar i kommunikationen mellan personal och 
föräldrar på förskolan. I mötet på förskolan fungerar inte alltid den gemensamma 
kunskapsbasen som Säljö (2000) utgår från. Han menar att ett kunskapsskapande 
sker utifrån kommunikation där individens kunskapsbas består av sådant som 
förmedlats mellan människor och generationer. Istället måste individerna som ingår i 
mötet skapa nya strategier för att kunna skapa ny kunskap och nå en form av 
samförstånd.  

Resultatet visar att respondenterna flera gånger är medvetna om föräldrarnas 
kunskapsbaser men problematiserar inte sin egen kunskapsbas och vilka hinder den 
kan medföra. Personalens bristande kunskaper om sin egen kunskapsbas, beskrivs 
som något som kan skapa missförstånd i kommunikationen. En av respondenterna 
beskriver hur hennes bristande kunskap och förståelse för familjernas kunskapsbas 
ofta skapar förgivettaganden och missförstånd. Hon har alltid utgått från att alla 
använder sig av den svenska 24 timmars klockan, i kommunikationen, tills hon fick 
förmedlat och förklarat för sig att många i den aktuella föräldragruppen använder en 
helt annan typ av klocka.  

Förskollärares förgivettagande gällande klockan, kan ses som ett exempel på 
Lunneblads (2013) resonemang om hur brist på kunskap kan skapa missförstånd 
mellan föräldrar och personal. Liksom Lunneblad uttrycker, så krävs en tydlighet i det 
verbala och kroppsliga språket i kommunikationen mellan personal och föräldrar. Men 
han menar vidare att det från bägge parter krävs en förmåga att inta den andres 
perspektiv för att skapa samförståelse. Även Skans (2011) skriver att ett ömsesidigt 
lyssnande till varandra för att nå förståelse för den andres uppfattningar och synsätt 
underlättar för en god relation. Enö (2013) menar att missförstånden som uppstår 
oftast ligger hos personalen och skriver att en medvetenhet krävs från deras sida om 
kommunikationen mellan parterna. Mot denna bakgrund skulle en förklaring kunna 
vara att aktivt lyssnande, ur ett sociokulturellt perspektiv, kan tolkas som ett medierat 
verktyg, på samma sätt som det verbala och kroppsliga språket. 

Resultatet påvisar vikten av viljan att förstå och skapa relationer till föräldrar. En 
förskollärare beskriver hur relationer mellan hem och förskola kan gynnas av en vilja 
från bägge parter oavsett om språket finns eller inte. Hon berättar att det är genom 
kunskap, nyfikenhet och öppenhet för andra människor som möjligheten ökar för att 
nå samsyn och samförståelse mellan människor. En förklaring till uppfattningen av att 
den delade viljan många gånger kan vara avgörande för samarbetets kvalitet kan 
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bottna i uppfattningen att personalen många gånger anser att föräldrarna inte delar 
viljan utan agerar ointresserade. De själva vill gärna och tycker sig arbeta för att 
förmedla verksamhetens mål och innehåll men upplever att de inte får något gensvar 
utan möts av ointresse. 

Boukaz (2009) skriver om lärares föreställningar gällande föräldrar med annat etniskt 
ursprung och menar att det många gånger är en negativ syn som präglar lärares 
uppfattningar och då även kvaliteten för samverkan mellan hem och skola. När 
föräldrar känner att på det sätt de lever, att deras kultur, värden och normer ses som 
oanvändbara och i avsaknad av något värde, kan det leda till ovilja till samarbete och 
samverkan med skolan eller som i det här fallet, med förskolan. Den negativa syn som 
Boukaz presenterar synliggörs också i vår studie då respondenterna delar 
uppfattningen att föräldrarna är helt ointresserade och ”skiter” i förskolans mål och 
innehåll. Enö (2013) uttrycker att personal många gånger utgår från föreställningen 
om vad föräldrar inte är och har. Denna föreställning handlar om hur personal 
generaliserar föräldrar kring normalitet och fördomar, vilket kan göra 
kommunikationen problematisk.  

5.2 Medierande verktyg 

När språket brister mellan personal och föräldrar bör de, enligt Björk Willén (2013), 
använda sig av både verbala och icke verbala metoder för att nå en samförståelse i 
kommunikationen. I resultatet kan det utläsas att respondenterna använder sig av 
olika strategier för att göra sig förstådda, och för att förstå de föräldrar som inte talar 
svenska. Ur ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2000) ses verktyg som betydelsefullt 
för att kunna förstå och förhålla sig till omvärlden.  

Vi ser att respondenterna använder sig av många olika medierande verktyg. De 
använder intellektuella verktyg (Säljö, 2000) som verbalt språk, gester, kroppsspråk, 
skriftspråk och symboler. De använder sig även av materiella verktyg som bilder, 
digitala verktyg och konkreta material. De materiella verktygen kan komma att 
användas i vardagen som komplement till det talade språket, kroppsspråket och tonfall 
exempelvis, då det talade språket många gånger, enligt respondenterna, begränsar mer 
än öppnar upp för kommunikation mellan personal och föräldrar.  

Användandet av medierande verktyg har visat att de praktiserar de befintliga 
verktygen i begränsad omfattning. Endast en respondent berättar att hon använder sig 
av Ipaden på ett medvetet sätt för att skapa samförståelse i mötet med föräldern och 
för att lättare kunna förmedla sina avsikter gällande informationsinnehållet. Ökade 
kunskaper och förmågor skulle kunna bidra till att fler förskollärare ges möjlighet att 
utveckla sina kommunikationsstrategier. Det kan även handla om personalens vilja 
och intresse att använda sig av de digitala hjälpmedlen i verksamheten. Ytterligare en 
tanke är att flertalet av respondenterna inte använder sig av Ipaden vid 
kommunikation med föräldrarna, då de inte ser något behov av att utveckla 
kommunikationskompetensen, utan anser att den är tillräcklig och uppfyller de behov 
de säger sig ha.  

När respondenterna anser sig ha goda förmågor och kunskaper gällande 
kommunikation och samverkan finns det kanske inte i deras intresse att utveckla den 
ytterligare. När de uttrycker att de inte har ett behov av att utveckla samverkan och 
kommunikationen ytterligare med föräldrar som inte talar svenska samtidigt som de 
också visar på brister i samverkan och kommunikation. En förklaring till denna 
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paradox kan vara att respondenterna inte känner till de materiella verktyg som 
utvecklats eller inte fått möjlighet till fortbildning. En annan förklaring kan vara att 
respondenterna inte förväntar sig mer av föräldrar som de uppfattar ”inte bryr sig” då 
de knyter inflytande till det individuella barnets behov istället för 
verksamhetsutveckling.  

Tydlighet är något som genomgående kan utläsas ur resultatet kring kommunikation 
med föräldrar som inte talar svenska. Att vara bokstavlig i kommunikationen som 
Ladberg (2003) redogör för blev synligt i denna studie då respondenterna uttryckte att 
det var en viktig kommunikationsstrategi för att undvika missförstånd. Att vara tydlig 
med kroppsspråket och det verbala språket är något som respondenterna anser viktigt 
när det handlar om kommunikation med föräldrar vilket, i enlighet med Björk Willén 
(2013), kan kompletteras med upprepningar för att dels stärka informationen men 
även få bekräftelse och ge bekräftelse hos föräldrarna. 

5.3 Mänskliga verktyg 

Resultatet visar att respondenterna använder sig av andra människor för att förstå och göra 
sig förstådda i kommunikationen med föräldrar som inte talar svenska. Ladberg (2003) 
skriver att i de sammanhang där svårigheter uppstår i kommunikationen mellan parterna 
kan krävas en tredje part. I sammanhang där svårigheter uppstår i kommunikationen 
mellan parterna kan det krävas en tredje part (Ladberg 2003) eller en medierande länk 
(Säljö, 2000). Behovet av medierande länk synliggörs också i denna studie då 
respondenterna uppger att de använder sig av till exempel vänner, släkt eller grannar till 
föräldrarna för att kommunicera. Det framkommer att förskolan ibland använder sig av 
barnen som medierande verktyg i kommunikationen med föräldrarna. En förklaring till 
detta kan vara det Björk Willén (2013) beskriver som ett sätt att undvika konfrontation om 
informationen anses vara av känslig art. Han menar att då något emotionellt laddat ska 
berättas för föräldrar som personalen tror de kommer reagera känslomässigt på, blir det 
enklare för förskolläraren i fråga att bara leverera informationen till barnen och på det sättet 
undvika föräldrarnas reaktion då barnet istället levererar budskapet i personalens frånvaro.  

Att använda sig av tolk i kommunikation med föräldrar kan, enligt resultatet, utläsas 
som ett dilemma emellanåt. Då föräldrar inte alltid vill ha tolk med i samtalen för de 
säger sig förstå, men personalen känner att de gärna vill ha med tolken som hjälp vid 
informationsöverföring. En förklaring till att föräldrar ibland nekar tolk, på den 
undersökta förskolan, kan vara av den enkla anledningen att informationen medieras 
genom ytterligare en människa och den informationen kan vara känslig. Det framgår 
inte i studien vad för slags information som ska överföras eller för vem den är känslig. 
Förskolläraren och föräldern kan i detta fall ha skilda uppfattningar om vad som är 
känsligt, baserat på den egna kulturella förståelsen eller det som Säljö (2000) skriver 
ingår i människans olika kunskapsbaser. 

Lunneblad (2013) skriver att det är en utmaning att stödja föräldrar utan att de ska känna 
att de har brister. Han skriver även att för att skapa och behålla goda relationer krävs 
respekt för föräldrar, samtidigt som de ges inflytande i verksamheten. Att använda sig av en 
tredje part i samtalet mellan förskollärare och föräldrar, kan i resultatet förstås handla om 
att ta hjälp av en tolk, eller en så kallad kulturtolk, i situationer där missförstånd sker eller 
bör undvikas. Boukaz (2009) beskriver användandet av länkar i sin studie. Länkarna som 
används kan påminna mycket om den undersökta förskolans kulturtolkar. Boukaz berättar 
att deras uppgift är att tillhandahålla information och kunskap åt båda håll, det vill säga 
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lära, förstå och förmedla information till både yrkesprofessionella och föräldrar. Men att 
använda sig av kulturtolkarna är inte alltid fördelaktigt enligt respondenterna. En 
förskollärare berättar att de alltid bör tänka till en extra gång innan de använder sig av 
kulturtolkarna när information till föräldrar handlar om känsliga ämnen. Många gånger har, 
enligt respondenterna, kulturtolken någon typ av relation till familjerna. Det kan handla om 
att de bor i samma område, eller har gemensamma bekanta. Vid dessa situationer ser 
förskollärarna att det är bättre att ta hjälp av en riktig tolk som, enligt respondenterna, inte 
innehar samma relation till familjen. Skillnaden med Boukaz (2009) länkar var att dessa 
förutom att besitta kunskap om föräldrarnas hemland, språk, kultur och samhällssystem var 
att de var utbildade lärare och därför hade samma kunskap kring det svenska systemet i 
skola och samhälle. Den undersökta förskolans kulturtolkar har, enligt respondenterna, 
ingen kvalificerad utbildning utan är projektanställda enbart utifrån kunskaper om deras 
sociala och kulturella ursprung. 

Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) förutsätts en tydlighet gällande mål och 
innehåll i verksamheten då den påverkar möjligheten för barn och föräldrars inflytande. 
Med utgångspunkt i respondenternas tvetydighet gällande den egna kompetensen, då de å 
ena sidan berättar att de inte ser något behov av att utveckla den egna kunskapen och 
förmågan i kommunikation med föräldrarna och å andra sidan redogör för de svårigheter 
som begränsar deras kompetenser till goda samverkansmöjligheter. I ett försök att förklara 
det motsägelsefulla tar vi utgångspunkt i att det kan finnas en bristande förståelse för 
förskollärarnas uppdrag. Respondenterna anser att kommunikationsförmågan är tillräcklig i 
det dagliga mötet där det förmedlas om bland annat kläder och tider som ska passas, men vi 
uppfattar det som att det saknas en helhetssyn om att samverkan innefattar hela 
verksamheten. Vi får uppfattningen om att de inte får med föräldrarna i planering eller 
utvärdering av verksamhetens mål och innehåll. Det handlar nästan uteslutande om 
praktiska göromål gällande barnens kläder och om huruvida de har ätit eller ej och obetydlig 
tid läggs på verksamhetens pedagogiska mål och innehåll. Samverkan handlar lika mycket 
om verksamhetens mål och innehåll som att barnen har med sig galonkläder.  

6 Diskussion 

Nedan presenteras en resultatdiskussion som följs av en metoddiskussion och studiens 
relevans för yrkesprofessionen. Kapitlet avslutas med förslag på fortsatt forskning.  

6.1 Resultatdiskussion  

6.1.1 Kan samverkan bidra till segregering? 

Boukaz (2009) skriver att lärare överlag känner att de saknar kunskap om hur de kan gå 
tillväga för att på ett så bra sätt som möjligt skapa engagemang hos föräldrar. I resultatet 
kan det utläsas att sju av åtta respondenter anser sig nöjda och tillfreds med sin förmåga att 
samverka med föräldrar. De ser inget behov av att utveckla sin egen kunskap då de anser att 
föräldrarna inte är intresserade och därför inte engagerar sig. Dock kan det i resultatet 
utläsas att samverkan med föräldrar som inte talar svenska är ett relativt svårt arbete som 
kan begränsas av både medvetna och omedvetna föreställningar. Forskning pekar på att 
kunskaper och vilja krävs från bägge parter. Men huvudansvaret ligger på förskollärarna att 
skapa möjlighet till god kommunikation och samverkan. Enligt Boukaz (2009) behöver 
kunskaper som exempelvis skolsystemet, språket och kulturen i föräldrars hemland finnas 
hos personalen för att enklare kunna överbrygga de problem som kan uppstå mellan 
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människor med olika kunskapsbaser. Denna kunskap menar Jensen och Jensen (2008) är 
förskollärarens ansvar och genom att tillgodogöra sig kunskap, agera öppet och nyfiket, ges 
bättre förutsättningar att skapa engagemang och intresse hos föräldrarna i en 
samverkanssituation. Frågan som kan ställas mot denna bakgrund är hur förskolan men 
även lärarutbildningen ska kunna bidra till att överföra de kunskaper och kulturella koder 
som kan anses nödvändiga för förskolans uppdrag?  

I ett vidare perspektiv kan termen samverkan diskuteras utifrån det faktum att 
förskollärarna, i den här studien, tolkar in ett ointresse hos föräldrarna samtidigt som de 
själva reducerar samverkansbegreppet till att handla om det praktiska. Vi ser att ett 
utvecklingsbehov av respondenternas medvetenhet gällande föräldrars inflytande i 
verksamheten skulle kunna bidra till en större förståelse för hela uppdraget, istället för att 
de som nu, utgår från att bristerna i samverkansuppdraget beror på föräldrars ointresse och 
därför endast handlar om det enskilda barnets behov. Konsekvenser utifrån ett oreflekterat 
och förgivettaget handlande och tänkande, skulle kunna vara att barnet blir drabbat i den 
bemärkelse att den ytliga relationen, mellan hem och förskola, kan bidra till att barnet inte 
uppfattar sig själv och sin familj som värdefulla aktörer. Tobin, Arzubiaga och Mantovani 
(2007) har kommit till slutsatsen att barnet hamnar mellan personalens och föräldrarnas 
olika kulturer och förväntningar under dessa omständigheter. Om barnet inte får möjlighet 
att uppleva sin familj som en tillgång på förskolan eller i samhället riskerar det på sikt att 
bidra till ytterligare segregering och utanförskap i samhället eftersom föräldrarna inte ges 
möjlighet att från början inhämta kunskap och förståelse för det svenska samhället eller 
förskolesystemet. 

Vi ställer oss även undrande till hur föräldrarna kan vara delaktiga och få inflytande i 
verksamheten om de har begränsade kunskaper om den svenska förskolan? Om vi utgår från 
gällande styrdokument, I läroplanen för förskolan (2016), står det att ”Arbetslaget ska föra 
fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande 
både i och utanför förskolan” (s.13). En sådan definition kan diskuteras i termer om 
normerande ramar för begreppet ”vårdnadshavare”. Hur definierar respondenter, och andra 
som tolkar läroplanens texter, begreppet vårdnadshavare? Ser man bara en svensk förälder 
som genom sin kunskapsbas redan besitter kunskap och erfarenhet om rådande kultur och 
förskolesystem? Vi återkommer till hur en överföring av kunskap och kulturella koder kan 
ske, så även föräldrar som inte talar svenska kan bli en del av systemet redan från början och 
på det sättet kunna vara med och påverka verksamhetens mål och innehåll i förskolan. 

6.1.2 Varför utveckla kommunikationsstrategier?  

Respondenterna använder många olika strategier som exempelvis att visa föräldrarna 
vad de försöker förmedla. Samtidigt pekar de på svårigheten med att förmedla 
verksamhetens mål och innehåll då de är av uppfattningen att föräldrarna inte bryr sig. 
Här kan vi se att Ipad som medierande verktyg skulle kunna komma att användas som 
kompletterande kommunikationsstrategi. Genom att visa exempelvis en film på något 
barnen gör eller har gjort, vilket lärandesyfte som avsetts och hur personalen planerar 
att gå vidare i barnets utveckling i den aktuella situationen, kan det uppfattas som 
enklare att som förälder få ta del av en film än genom en förklaring på det svenska 
språket som de inte känner att de behärskar.  

Genom att komplettera pedagogiska avsikter med filmer på barnen skulle det 
eventuellt bli möjligt att dels få föräldrarna mer delaktiga i verksamhetens pedagogiska 
upplägg, men även att på ett mer konkret sätt skapa samförståelse för barnets vardag 
på förskolan. Hade det varit rimligt att Säljö (2000) också hade inkluderat verktyg 
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kopplade till digitala verktyg i en upplaga från 2000? Hur såg tekniken/samhället ut 
då? Kanske ligger det i arbetsgivarens intresse att medarbetarna är uppdaterade på 
den senaste medierande tekniken då samverkansuppdraget blivit mer mångfacetterat 
när det relateras till samhällsutveckling och förskolans förändrade uppdrag. Med mer 
aktuell litteratur, istället för en ålderdomlig upplaga, i förhållande till medierande 
verktyg skulle det kunna motiveras bättre vilka möjligheter Ipaden kan ha för 
kommunikationen. Hur som helst så skriver Björk Willén (2013) att genom att ständigt 
söka nya strategier för samverkan och kommunikation förhåller sig förskollärare 
professionella gentemot sitt uppdrag. Det är på förskollärarens axlar det vilar att förstå 
och bli förstådd.  

En tanke som kan komma att ha betydelse för förskollärares möjligheter till god 
samverkan och förmåga att kunna kommunicera med andra människor, är den roll de 
ges genom uppdraget att agera förebilder. Som förebilder i verksamheten behöver 
förskollärarna vägleda barnen att utveckla sin förmåga ”att kunna kommunicera, söka 
ny kunskap och kunna samarbeta” (Skolverket, 2016 s.6). Det kan anses viktigt att 
lärarna själva tillämpar dessa förmågor och synliggör för barnen hur de själva söker ny 
kunskap, samarbetar och kommunicerar. I möten med föräldrarna ser vi att detta kan 
bli tydligt för barnen hur sådana situationer kan möjliggöra kommunikation och 
samarbete mellan hem och förskola.  

6.1.3 När barnen positioneras över föräldrarna 

Ladberg (2003) berättar att användandet av barnen som verktyg bör undvikas, i det syfte att 
de inte bör vara i situationer där de positioneras som dominerande sina föräldrar. Sett ur ett 
sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2000) kan det förstås som att ”Den som inte har kunskap, 
blir beroende av den som har kunskap” (s.102). 

Kunskaper har enligt Säljö (2000) ett marknadsvärde och fungerar som utgångsläge 
för maktutövning, eftersom den som besitter kunskapen kan tillgodogöra sig fördelar 
av olika slag. Om barnen placeras i en överordnad position gentemot föräldrarna ökar, 
enligt Ladberg (2003), den redan befintliga asymmetri mellan svensktalande personal 
och icke svensktalande föräldrar. Utifrån detta kan vi se en risk med att föräldrarna, 
inte bara utifrån sina bristande kunskaper i svenska språket, hamnar i en underlägsen 
position i förhållande till förskolan, utan genom att även använda barnen som 
medierande länk undergrävs föräldrarnas auktoritet och barnen ges sämre möjlighet 
att uppfatta sina föräldrar och deras kompetenser som en tillgång. 

6.1.4 Den egna kunskapsbasen 

I resultatet kan vi utläsa hur en förskollärare låter föräldrarna ta med en flaska med välling 
och ställa på barnets hylla. Personalen uttrycker att de försöker skola bort detta beteende, vi 
kan ställa oss frågan varför? Vi upplever att de ser problemet som praktiskt. Frågan är om 
fokus ligger på att lösa problemet med det vedertagna att dryck inte ska medtas till 
förskolan, eller om de istället bör gå djupare och försöka få förståelse för bakgrunden till 
varför föräldrar väljer att ha med sig flaskan. En anledning kan vara att föräldrarnas 
kunskapsbas speglar en kunskap om att barnen är i behov av flaskan. Detta skulle kunna 
bero på att de exempelvis kommer från varmare länder där det är viktigt att barnen får i sig 
vätska, eller, kan det vara så att det i deras kultur är viktigt att bidra med mat och dryck för 
barnens dagliga ombesörjning. Men vi upplever att det finns en vilja hos personalen att 
förstå, samtidigt som det finns en ambition att lösa problem utifrån normerande ramar som 
exempelvis att man inte har med sig egen mat/dryck till förskolan. Genom att inte ta den 
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andres perspektiv kan missförstånd ske (Lunneblad, 2013). Finns inte förståelse för det egna 
perspektivet kan det vara svårt att inta andras. Detta tolkar vi som att det krävs en 
medvetenhet om den egna kulturen och den egna kunskapsbasen. Alltså på vilket sätt förstår 
jag själv förskolan som organisation och system i samhället och hur förmedlar jag den. Vad 
tar jag för givet att andra människor vet och uppfattar precis som jag i min kommunikation 
med exempelvis föräldrar.  

Ytterligare ett exempel på vilken betydelse det kan ha att vara medveten om den egna 
kunskapsbasen och den egna kulturella förståelsen återgår vi till det Björk Willén (2013) 
uttrycker gällande känslig information. Det kan ifrågasättas vad som menas med känslig 
information. Detta beskrivs av författaren som en tolkningsfråga och vi ställer oss i detta fall 
undrande kring om förskollärarna tar sig tolkningsföreträde att utgå från den egna 
kulturella förståelsen för vad som anses vara känsligt i ett sådant sammanhang. Eller om de 
tar hänsyn till den kulturella bakgrunden hos föräldrarna och med sådan kunskap och 
samsyn har nått förståelse tillsammans med föräldrarna om vad som kan anses vara känslig 
information. Genom att uteslutande utgå från vad respondenterna själva anser vara känsligt 
ser vi att det finns risk för att kulturtolkarna i detta fall många gånger kanske förmedlar 
sådant som föräldrarna anser vara känsligt men inte personalen. Detta på sikt skulle kunna 
bidra till sämre relationer och förminskat förtroende för förskolepersonal.  

6.1.5 Slutsats 

I den här studien finns det risk för att personalen hela tiden försöker förstå 
föräldrarnas perspektiv och handlande utan att nödvändigtvis vara medvetna om sitt 
eget perspektiv, alltså det som styr hur de själva förstår eller uppfattar något. Många 
gånger tenderar den egna kunskapsbasen att förbli dold för förskollärarna och 
strävandet efter att försöka förstå föräldrarna blir det huvudsakliga målet. Med en 
medvetenhet kring hur och varför de själva uppfattar eller förstår olika situationer eller 
sammanhang kan det bli enklare att förstå hur en annan människa uppfattar samma 
situation och därför kunna verka för att nå samförståelse på en helt annan grund. De 
egna kulturella ramarna verkar hindrande för förståelsen för det egna handlandet och 
tänkandet för förskollärarna i studien.  

Vi förstår att det finns ett värde i att ha de medierande länkarna i kommunikationen 
med föräldrarna men de behöver problematiseras i verksamheten liksom granska vilka 
konsekvenser som kan uppstå i strävandet efter samförståelse. Vi ser också en 
påfallande risk med att använda barnen som tolkar i mötet med föräldrar då detta kan 
komma att ge barnen en uppfattning om föräldrarna som bristande i sin förmåga som 
föräldrar. Ges barnen en högre position i förhållande till föräldrarna fördelar man per 
automatik en låg status till föräldrarna. 

När det handlar om samverkansbegreppet och förståelse för uppdraget kan vi dra 
slutsatsen att det handlar mest om praktiska göromål och inte så mycket om 
pedagogiskt innehåll eller tillvägagångssätt. Genom diskussion, reflektion och 
inhämtande av nya kunskaper beträffande samverkan och kommunikationsstrategier 
finns möjlighet att motverka det utanförskap många föräldrar och barn redan 
upplever. Om förskolan medvetet börjar arbeta för att generera kunskap om det 
svenska samhället, skol- och förskolesystemet, ser vi att det kanske kan börja upphäva 
effekten av segregering. Barnen ges även trygghet i att både dem själva och deras 
föräldrar anses vara en tillgång, vilket kan bidra till ökad självkänsla och 
självförtroende.  
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6.2 Metoddiskussion 

I urvalet av respondenter utgick vi från en förskola som var belägen i en mellanstor 
svensk stad i ett mångkulturellt område. Förskolan är så pass stor och kunde 
tillhandahålla det antal förskollärare, på en och samma plats, som vi efterfrågade och 
eftersom vi av tidigare erfarenhet visste att alla arbetar med den föräldragrupp vi avsåg 
i studien kom det att passa sig lämpligt att fråga verksamma förskollärare om de ville 
delta som respondenter. Vi valde att besöka förskolan personligen med ett missivbrev 
där vi tillsammans med var och en av de tillfrågade gick igenom brevet och svarade på 
frågor i anslutning till missivbrevets innehåll. Vi valde att inte skicka missivbrevet via 
e-post då vi tog tillfället i akt att presentera oss och vår undersökning för att möjligen 
kunna avdramatisera deltagandet för respondenterna.  

I vår studie valde vi att använda oss av semistrukturerade intervjuer för att ta del av 
hur förskollärare resonerar och tillämpar samverkan och kommunikation i mötet med 
föräldrar som inte talar svenska. Genom de semistrukturerade intervjuerna gavs vi 
möjlighet att ställa uppföljningsfrågor kring det vi ansåg vara betydelsefullt utifrån 
studiens syfte. För att kunna intervjua, transkribera och skriva fram ett resultat 
intervjuades endast åtta respondenter, detta på grund av den begränsning som 
utgjordes av tid till förfogande. Denna tidsram gjorde även att vi begränsades i 
möjligheten att kunna utföra observationer. Om vi hade haft möjlighet och tid att 
komplettera våra intervjuer med observationer så hade vi kunnat studera 
respondenterna i praktiken och därmed kunna jämföra respondenternas utsagor med 
deras praktiska tillämpande.  

Vi valde att genomföra samtliga intervjuer tillsammans men diskuterade innan, utifrån 
ett maktperspektiv, då vi skulle försätta respondenterna i form av en underlägsen 
position då vi var två och de var ensamma. Vi resonerande om huruvida vi skulle 
närvara båda två vid varje intervju eller inte. Vi upptäckte i efterhand att det valet kan 
ha bidragit till nervositet hos vissa respondenter som uttalade det innan intervjustart. 
De förklarade att de tänkte/kände att de kanske inte skulle kunna tillföra så mycket. 
Efter genomförda intervjuer resonerade vi om det hade underlättat för dessa 
respondenter att få frågorna skickade till sig innan intervjuerna, men då skulle risken 
finnas att de hade gett för utförliga svar eller svar som de trodde att vi ville ha. Ur ett 
trovärdighetsperspektiv kan vi dock säga att eftersom resultatet bygger på bådas 
uppfattningar och upplevelser av respondenternas utsagor stärks trovärdigheten för 
denna studie. 

Ett resonemang vi förde innan påbörjad datainsamling var om vi skulle intervjua 
barnskötare, men insåg att risken att ställa två yrkesgrupper mot varandra var för stor. 
Resultatet hade av den anledningen kunnat komma att bli orättvis då syftet skulle vara 
att jämföra barnskötares utsagor jämte förskollärares. Orättvis i den bemärkelse att 
barnskötares utsagor kan komma att påverkas av de akademiska begrepp som 
förskollärare bearbetat under sin utbildning. Genom att endast ges möjlighet att 
förklara sig muntligt fanns risk att barnskötare och förskollärare talade om sin praktik 
på skilda sätt som också kan relateras till utbildning, vilket vi valde att undvika. Hade 
vi däremot använt observationer i samband med intervjuer så kunde den praktiska 
förmågan kunnat jämföras mellan yrkesgrupperna på mer lika villkor.  

I och med studiens syfte, att ta del av hur förskollärare resonerar och tillämpar 
samverkan och kommunikation med föräldrar som inte talar svenska, valde vi att 
använda oss av det sociokulturella perspektivet. De delar av perspektivet vi valde att 
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utgå ifrån berör främst kommunikation, samspel, medierande verktyg och kunskap. 
Olika aspekter av kommunikation så som vilka verktyg som används och hur 
människor i samspel finner eller inte finner tillvägagångssätt för att skapa och 
återskapa kunskap genom möten. Hade vi valt att utgå från ett annat perspektiv, 
exempelvis ett maktperspektiv, hade resultatet förmodligen blivit annorlunda. Då 
skulle förmodligen studiens syfte vara av annorlunda karaktär och vi kanske hade 
utgått ifrån att göra just jämförelser mellan förskollärare och barnskötare. Men vi 
valde att utgå från det sociokulturella då vi har en förhoppning om att studien kan 
komma att vara betydelsefull för yrkespraktiserande som med hjälp av andra 
förskollärares tankar, strategier och metoder kan utveckla samspel och 
kommunikation med föräldrar som talar andra språk än svenska.  

6.3 Studiens relevans 

Vi anser att vår studie är av relevans för samtliga verksamma inom förskolan men i 
synnerhet de som redan arbetar med föräldrar som inte talar svenska. I det 
mångkulturella samhälle vi lever i och medvetenheten kring den egna och andras 
kunskapsbaser kan bli avgörande i mötet med människor med andra etniska och 
kulturella ursprung. För att kunna tillgodose varje barns utveckling och lärande, både i 
förskolan och i hemmet, så kan studien förhoppningsvis bidra till nya diskussioner, 
strategier och sätt att bemöta de problem som kan uppstå i samverkan med föräldrar 
som inte talar svenska.  

6.4 Fortsatt forskning  

Vi har efter studien resonerat kring fortsatt forskning inom området och har därmed 
funnit det relevant att studera samverkan ur ett föräldraperspektiv för att ge dem 
möjlighet att framföra sina tankar, åsikter och sin förståelse för den svenska förskolan 
som system. Vi anser att en sådan studie eventuellt kan slå hål på de föreställningar att 
bara för att föräldrar har ett annat ursprung är det inte detsamma som att de inte bryr 
sig. Vi ser även en avsaknad av fungerade strategier som berör förskolans verksamhet 
på djupet och föräldrars inflytande. De strategier som finns rör praktiska göromål.  
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Bilaga 1- Missivbrev 

Hej! 

Vi är två studenter från förskollärarprogrammet på Mälardalens högskola i Västerås 
som läser vår sista termin och genomför ett självständigt arbete i pedagogik. Vi har valt 
att studera föräldrasamverkan och då särskilt kommunikationen mellan personal och 
föräldrar. 

Syftet med detta arbete är att generera kunskap om på vilka olika sätt svenskspråkiga 
förskollärare på förskolan, resonerar kring samverkan och kommunikation med 
föräldrar som inte talar svenska. Vår studie kommer bygga på intervjuer med 8 
förskollärare där vi får ta del av era tankar, erfarenheter och tillvägagångssätt. Vår 
förhoppning är att studien kan bidra till godare kommunikations- och 
samverkansmöjligheter med föräldrar som inte talar svenska. 

Ett deltagande innebär att du under en cirka 30 minuter lång intervju delar med dig av 
dina tankar och erfarenheter av att kommunicera med föräldrar i förskolan som inte 
talar svenska. Intervjun kommer att spelas in och transkriberas men allt material 
kommer att raderas när uppsatsen blivit publicerad. Det färdiga resultatet, det vill säga 
det självständiga arbetet kommer att finnas tillgängligt på www.diva-portal.org 

Vid intervjuerna kommer vi ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, 
vilket innebär att ditt deltagande är helt frivilligt. Det betyder att du har rätt att när 
som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser för dig. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats 
vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. 
Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att 
användas för detta ändamål. Eventuella namn på förskoleavdelningar och personal 
kommer att fingeras och inhämtat material kommer enbart finnas kvar i form av det 
färdiga arbetet. Ljudinspelningar och anteckningar kommer således att raderas.   

Vid eventuella frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår 
handledare för vidare information. 

Vi ses! 

 

Med vänliga hälsningar 

Sara Carlsson & Patrizia Rainoni 

 

Sara Carlsson   073-xxxxxxx xxxxxxxx@student.mdh.se 

Patrizia Rainoni   073-xxxxxxx xxxxxxxx@student.mdh.se 

 

Tuula Vuorinen   021-xxxxxx  xxxxxxxx@mdh.se  
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Bilaga 2- Intervjuguide  

Vilken erfarenhet har du av kommunikation med föräldrar som inte talar svenska? 

 

Vilka samverkansformer har ni i er verksamhet? 

 

Hur tänker du kring föräldrars svårigheter med det svenska språket i relation till 
samverkan? Är det skillnad i samverkan mellan svensktalande och icke svensktalande 
föräldrar? 

 

Hur går du tillväga för att göra dig förstådd och förstå de föräldrar som inte talar 
svenska i de dagliga mötena? 

 

I vilka situationer finns tolk tillgängligt? Hur tycker du att det fungerar? 

 

Hur förmedlar du läroplanens mål och innehåll för föräldrar som inte talar svenska? 

 

Vad tänker du att föräldrars inflytande och delaktighet kan handla om? 

 

Hur ser du på din egen förmåga att kommunicera med föräldrar som inte talar 
svenska? Motsvarar den dina behov? 

 

När utbildade du dig?  

 

Hur lång arbetslivserfarenhet har du inom förskolan? 

 

Hur länge har du arbetat på den här förskolan? 

 

I vilken mån möter du föräldrar som inte talar svenska? 

 

Kan vi återkomma om vi har några ytterligare frågor senare i processen? 

 


