
 

 

 

 

EN STUDIE OM 
FÖRÄLDRASAMVERKAN I 
FÖRSKOLAN I EN 
FLERSPRÅKIG KONTEXT  
Förskolepersonals beskrivningar av hur de arbetar med vårdnadshavare 
som har en annan språklig bakgrund.  

EBRU AZIZ ABBAS – SELMA BAJRA 

 

 

 

  

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 
Pedagogik 
Självständigt arbete – förskolepedagogiskt område 
Grundnivå, 15 hp. 

Handledare: Pernilla Kallberg 
 
Examinator: Martina Norling 
 
Termin            HT-2019 
 

 



 

 

 

 

Akademin för utbildning SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE 

kultur och kommunikation Kurskod PEA098 15 hp 

  Termin HT-2019 

SAMMANFATTNING 

_______________________________________________________ 

EBRU AZIZ ABBAS och SELMA BAJRA 

En studie om föräldrasamverkan i förskolan i en flerspråkig kontext. 

Förskolepersonals beskrivningar av hur de arbetar med vårdnadshavare som har en 
annan språklig bakgrund.  

A study on parental cooperation in preschool within a multi-language context.  

Preschool staffs’ descriptions of the work with guardians with another language 
background. 

Årtal 2019 Antal sidor: 30 

_______________________________________________________ 

Syftet med studien var att undersöka samverkan mellan förskolepersonal och 
vårdnadshavare med annan språklig bakgrund än svenska. I studien används 
kvalitativa semistrukturerade intervjuer med förskollärare som 
datainsamlingsmetod. Resultatet visar att förskolepersonalen beskrev att det är en 
utmaning att samverka med vårdnadshavare om det saknas ett gemensamt språk. De 
använde olika metoder och hjälpmedel som exempelvis ett förenklat språk, 
kroppsspråk och bildstöd för att kunna samverka med vårdnadshavare. Slutsatsen av 
studien är att det är en utmaning att samverka med vårdnadshavare i förskolans 
utbildning samt att det finns utmaningar hos vårdnadshavarna att förstå innebörden 
av förskolans styrdokument. 
_______________________________________________________ 
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1 Inledning  

Från 2016 fram till oktober 2019 har det kommit in 94 211 asylansökningar i Sverige 
(Migrationsverket, 2019), vilket innebär att Sverige blir allt mer mångkulturellt och att allt 
fler språk tillkommer. I och med detta blir det också allt fler nyanlända barn som börjar i 
den svenska förskolan och förskolepersonal ställs inför nya utmaningar. Inte minst 
gällande förskolepersonalens (förskollärare och barnskötare) uppdrag att ta initiativ till 
samverkan och därtill samverka med de nyanlända barnens vårdnadshavare.  

Samverkan med hemmen är viktigt då förskolepersonalen kan få möjlighet till perspektiv 
på barns liv och för att barnet kan känna sig tryggare i förskolan. Samverkan kan också 
leda till att barnet utvecklas och lär sig mer. Det är alltså viktigt att förskolepersonalen och 
vårdnadshavare samverkar för barnets välbefinnande, utveckling, trygghet och lärande. 
Kultti och Pramling Samuelsson (2016) beskriver att en förutsättning för att samverkan ska 
fungera väl är att den behöver vara jämlik, vilket bland annat betyder att både 
vårdnadshavare och förskolepersonal ska vara intresserade av att samverka. Bouakaz 
(2007) understryker att ett hinder som finns i samverkan med vårdnadshavare med en 
annan språklig bakgrund är att vårdnadshavare tar hjälp av äldre syskon eller bekanta för 
att tolka. Förskolepersonal ska ta hjälp av andra resurser för stöd i att tolka vid samverkan 
med vårdnadshavare.  

I en tidigare pilotstudie, genomförd av oss, undersökte vi språkutveckling hos barn i 
förskolan. I pilotstudien framgick bland annat att kommunikationen med vårdnadshavare 
också är en utmaning i förskolan. Förskolepersonalen belyste i pilotstudien till exempel att 
det är svårt att arbeta med vårdnadshavare när det finns så kallade språkliga utmaningar. 
Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi också upptäckt att det finns denna typ av 
utmaningar mellan förskolepersonal och vårdnadshavare. Med utgångspunkt i vår 
pilotstudie och vår verksamhetsförlagda utbildning fann vi därför ett intresse att undersöka 
om föräldrasamverkan blir påverkad eller inte när vårdnadshavare har en annan språklig 
bakgrund.  

I Barnkonvention (UNICEF, 1989), som är lag från den första januari 2020 (SOU 2010:99), 
står det i flertal artiklar att vårdnadshavare ska inkluderas i förskola/skola för att barnet 
ska kunna utvecklas samt känna sig trygg i förskolan. Läroplan för förskolan (Skolverket, 
2018) påtalar också att vårdnadshavare ska inkluderas i förskolan för att de ska ha 
förståelse för förskolans utbildning och för vad de kan tillföra förskolan för att deras barn 
ska må bra. Samverkan med vårdnadshavare är viktig då de känner sina barn bäst. 
Vårdnadshavare är dessutom barnets trygghet och det blir svårt för förskolepersonalen att 
skapa en relation med barnet om de inte skapar en relation med vårdnadshavare (Kultti & 
Pramling Samuelsson, 2016). Utifrån dessa aspekter väcktes en nyfikenhet hos oss om vilka 
erfarenheter förskolepersonalen har av samverkan när vårdnadshavare har en annan 
språklig bakgrund. 



 2 

1.1 Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med studien är att undersöka utifrån tio förskolepersonals beskrivningar hur 
föräldrasamverkan sker när det finns vårdnadshavare med annan språklig bakgrund. 

• Hur beskriver förskolepersonalen samverkan med vårdnadshavare som har en 
annan språklig bakgrund?  

• Vilka strategier beskriver förskolepersonal att de använder sig av för att 
kommunicera med vårdnadshavare med annan språklig bakgrund vid 
samverkan?  

1.2 Uppsatsens disposition 

I avsnitt 2 redogörs för bakgrund till studien, det vill säga vad styrdokument och rapporter 
lyfter fram om samverkan när vårdnadshavare har en annan språklig bakgrund. I avsnittet 
redogörs också för vad tidigare forskning belyser gällande hur förskolepersonalen 
samverkar med vårdnadshavare när vårdnadshavare har en annan språklig bakgrund. I 
avsnittet redogörs slutligen studiens valda teoretiska perspektiv, som är det sociokulturella 
perspektivet.  I avsnitt 3 redogörs för vilka metoder som använts till studien samt hur vi 
har gått tillväga för att samla in data. I avsnitt 4 redogörs därefter för resultatet av 
genomförda semistrukturerade intervjuer. I avsnitt 5 redogörs analys. I avsnitt 6 
diskuteras, till sist, resultatet och metoden. Utöver detta dras också avslutningsvis en 
slutsats av studien och vi ger dessutom förslag på hur denna studie kan leda till fler och 
vidare studier.  

2 Bakgrund 

I detta avsnitt behandlas samverkan mellan förskola och hem med utgångspunkt i 
läroplanen för förskolan och tidigare forskning. I avsnittet presenteras dessutom vad som 
redovisats i tidigare forskning angående samverkan mellan förskolans personal och 
vårdnadshavare med skilda språkliga bakgrunder. Den forskning som presenteras är 
redovisad i licentiatavhandlingar, doktorsavhandlingar och vetenskapliga artiklar. I 
bakgrundsavsnittet redogörs vidare för det sociokulturella perspektivet som är studiens 
valda teoretiska perspektiv. Med teorin och dess begrepp sätts studien in i ett sammanhang 
där vikten ligger på att samverkan med vårdnadshavare i olika kontexter för att 
vårdnadshavare ska kunna lära sig om förskolans utbildning och samhället.  

2.1 Styrdokument och rapporter utifrån samverkan 

Vikten av att ha en fungerande samverkan mellan förskola och hemmen skrivs fram på 
flera ställen i Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) och exempelvis även 
Skolverkets (2013) publikation Flera språk i förskolan. Till exempel ska personalen i 
förskolan skapa en förtroendefull relation med vårdnadshavare och genomgående ha 
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samtal med dem för att barnen ska ges möjlighet att utvecklas, lära sig och dessutom för att 
barnen ska känna sig trygga i förskolans utbildning.  

Förskolepersonalen har det huvudsakliga ansvaret för att samverkan med vårdnadshavare 
ska komma till stånd och personalen ska också informera vårdnadshavare om vad de har 
för rättigheter i förskolans utbildning. Till exempel är en form av samverkan en möjlighet 
och rättighet till inflytande i förskolans utbildning. Dessutom ska vårdnadshavare ha 
möjlighet till utvecklingssamtal och möjlighet att utvärdera förskolans utbildning 
(Skolverket, 2018). 

Den dagliga kommunikationen och interaktionen i tamburen är, enligt Skolverket (2013), 
den mest betydelsefulla samverkan mellan personal och vårdnadshavare. I tamburen 
delger förskolepersonalen och vårdnadshavare varandra information om barnet och 
förskolepersonal och vårdnadshavare kan därigenom samverka för barnets bästa. 
Förskolepersonal och vårdnadshavare kan delge varandra information om vad som har 
hänt och överlämningen mellan förskola och hem kan underlätta barnets vardag. Det kan 
dock lätt bli en obalans i relationen mellan vårdnadshavare och förskolepersonal, vilket kan 
försvåra samverkan. Obalans kan till exempel bero på att vårdnadshavare inte har samma 
modersmål som förskolepersonalen. Vårdnadshavare känner kanske exempelvis inte till 
sina rättigheter och skyldigheter på grund av språket och därför har förskolepersonalen 
ansvar för att samverkan ska fungera (Skolverket, 2013).   

Ett sätt att förhindra obalans kan vara att förskolepersonal som har ett annat modersmål 
än svenska och som delar samma språk som vårdnadshavaren (Skolverket, 2013). Å ena 
sidan kan flerspråkig förskolepersonal till exempel ha möjlighet att både samverka med 
och agera tolk mellan förskolepersonal och vårdnadshavare samt mellan förskolepersonal 
och barn. Å andra sidan måste förskolan också lägga fokus på att barn och vårdnadshavare 
lär sig svenska eftersom det är det formella språket i det svenska samhället. Det kan bli 
svårt för vårdnadshavare att lära sig svenska om de enbart får höra sitt modersmål 
(Skolverket, 2013). Vidare beskriver Skolverket att det också kan vara en nackdel för 
förskolepersonal, som har ett annat modersmål än svenska, att enbart vara den person som 
ska kommunicera med vårdnadshavare som delar samma modersmål. Flerspråkig personal 
kan vara lika betydelsefulla för förskolans utbildning i övrigt som övrig personal och bör 
inte ses som bara en språklig resurs. 

2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Förskolepersonalens ansvar avseende samverkan 

Även om det finns en förväntan i förskolans utbildning att vårdnadshavare ska vara nyfikna 
och ha en vilja att vara delaktiga i förskolans utbildning, är det, som tidigare nämnts, 
förskolepersonalens ansvar att ta initiativ till samverkan med vårdnadshavare (Kultti & 
Pramling Samuelsson, 2016; Wedin & Warström, 2018). Kultti och Pramling Samuelsson 
(2016) och Wedin och Warström (2018) skriver att detta gäller oavsett om vårdnadshavare 
har en annan språklig bakgrund eller inte. Även Tallberg Broman (2009) beskriver i en 
artikel att förskolepersonalen har skyldighet att initiera samverkan och informera om 
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diverse saker om barnet och förskolans utbildning. Författaren belyser dock vidare att varje 
vårdnadshavare också har ansvar för att ta initiativ till att samverka med 
förskolepersonalen för barnets eget bästa. Hedlin (2017) skriver att det är meningen att 
personalen ska inge förtroende så att vårdnadshavarna ska vilja ta del av förskolans 
utbildning. På ett liknande sätt belyser Skans (2011) och Lunneblad (2013) att om 
personalen i förskolan visar en positiv attityd gällande samverkan finns en större chans för 
att samverkan lyckas. För att samverkan ska lyckas anordnar vissa förskolor exempelvis 
pedagogiska miljöer där förskolepersonal visar upp vilka material de har och vad barnen 
gör med materialet. Detta görs utifrån nyanlända barns och vårdnadshavares behov. Andra 
förskolor visar också vilka förväntningar de har på vårdnadshavarna samt hur de ska 
kunna anpassa sig i förskolan (Lunneblad, 2013).  

2.2.2 Olika former av samverkan 

Hedlin (2017) skriver att det finns två typer av relationer i föräldrasamverkan, vilka är 
vertikal- och horisontell inramning. Den vertikala inramningen beskrivs som att 
personalen har en kunskap för att skapa en trygg relation mellan vårdnadshavare medan 
den horisontella inramningen beskrivs som att båda parter har samma ansvar för att skapa 
en jämlik relation. Den horisontella inramningen är, enligt Hedlin (2017), den mest vanliga 
samverkansformen i förskolan, då det finns en jämlikhet i samverkan och att den också ger 
en möjlighet att skapa goda relationer med vårdnadshavare.  

2.2.3 Vikten av samverkan 

Möjlighet till samverkan ger vårdnadshavare chans att få delta i förskolans utbildning och 
få kunskap om förskolans arbetssätt (Persson & Tallberg Broman, 2017). En väl fungerande 
samverkan stöttar inte bara barnets utveckling, lärande och känsla av trygghet utan den 
skapar också förtroende hos vårdnadshavare. Även Skans (2011) betonar att en god 
samverkan mellan förskola och hem har betydelse även för vårdnadshavarens ökade 
kunskap om samhälle och utbildningssystem samt vårdnadshavarens trygghet och attityd 
gentemot förskolan.  

Skans (2011) påpekar att om vårdnadshavarna känner sig trygga kan det föras över på 
barnet som i sin tur känner sig mer tryggt och därigenom också vill lära sig mer. På ett 
liknande sätt påpekar Skans (2011), Persson och Tallberg Broman (2017) och Kultti och 
Pramling Samuelsson (2016) att vårdnadshavare känner sig trygga när det finns bra 
kommunikation med personalen och otrygga när kommunikationen inte fungerar. Hedlin 
(2017) beskriver att en god kommunikation stärker samverkan och kan förebygga 
eventuella konflikter med vårdnadshavare. Samverkan innebär samspel och interaktion 
och innebär inte att förskolan ska uppfylla alla vårdnadshavarens önskemål. Hedlin (2017) 
poängterar att det är ibland är svårt för förskolepersonal att uppfylla vårdnadshavarens 
önskemål och att detta upplevs mestadels vid barns lämning till förskolan.  

2.2.4 Olika exempel på samverkan 

Persson och Tallberg Broman (2017) betonar att det egentligen i stora drag finns två olika 
typer av samverkan mellan personal och vårdnadshavaren. Dessa två olika typer av 
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samverkan beskrivs vara dagliga samtal och långsiktiga möten såsom till exempel 
inskolning och utvecklingssamtal. Björk-Willén (2014) beskriver som exempel på mer 
informell, daglig samverkan den interaktion som sker mellan personal och vårdnadshavare 
i tamburen vid lämning och hämtning av barn. I tamburen vid lämning och hämtning delar 
förskolepersonalen information om förskolans utbildning och också specifik information 
om vårdnadshavarens barn. Vårdnadshavaren i sin tur kan informera förskolepersonalen 
om exempelvis hur barnet mår (Björk-Willén, 2014). Både Björk-Willén (2014) och Hedlin 
(2017) påpekar att vårdnadshavare ofta vill veta vad som sker i verksamheten under dagen 
och hur personalen arbetar i verksamheten.  

Hedlin (2017) pekar på ytterligare en typ av samverkan, vilken är vårdnadshavarens rätt att 
delta i utvärdering av förskolans utbildning och därigenom få vara delaktiga i att om hur 
förskolans utbildning fungerar och hur den kan utvecklas. Avseende utvärderingen kan 
förskolepersonalen behöva exempelvis intervjua vårdnadshavare om deras tankar om 
förskolans utbildning.  En annan viktig aspekt av samverkansuppdraget är dessutom att 
förankra målen från läroplanen till aktiviteterna, vilket kan ge vårdnadshavare en 
uppfattning om förskolans utbildning samt hur den fungerar (Hedlin, 2017).  

2.2.5 Möjligheter och utmaningar med kommunikation 

Enö (2005) belyser att det finns flera utmaningar som kan försvåra samverkan mellan 
förskola och hem. En sådan utmaning kan vara att vårdnadshavare har bristande eller inga 
kunskaper i svenska språket, som oftast är norm i förskolan. Bristande språkkunskaper i 
svenska språket kan leda till obalans mellan de parter som ska samverka. Samverkan blir 
påverkad när det finns utmaning i flerspråkig kontext med vårdnadshavare (Enö, 2005; 
Kultti & Pramling Samuelsson, 2016; Björk-Willén, 2014). Även Enö och Björk-Willén 
påpekar att utmaningar kan leda till att antingen kommunikation avbryts helt och att det i 
sin tur kan leda till att vårdnadshavare och barn anknytning till förskolan minskar.  

Lunneblad (2013), Enö, (2005) och Björk-Willén (2014) belyser att information kan 
missförstås och till och med missas. Vårdnadshavare som inte har lärt sig det svenska 
språket kan dra sig för att fråga eller ifrågasätta trots att de har funderingar kring 
förskolans utbildning. Lunneblad (2013) 0ch Nilsson (2008) skriver att det hos 
vårdnadshavarna ofta finns en rädsla för att bli missförstådd och därför är det ofta självvalt 
från deras sida att vara tysta och inte ställa frågor som förskolepersonalen eventuellt kan 
misstolka. Hedlin (2017) påpekar vikten av att förskolepersonalen väljer att använda olika 
kommunikativa kompetenser som exempelvis veckobrev, visa bilder från barnens 
aktiviteter och andra dokument som visar vad barnen gör i förskolan för att undvika 
missförstånd. 

För att vårdnadshavare ska ha fortsatt förtroende för förskolan och för att undvika 
missförstånd behöver personalen också använda en mer lättförståelig svenska. Till exempel 
föreslås att personalen ska undvika att utsätta vårdnadshavarna för yrkesspråk (Enö, 
2005). Lunneblad (2013) menar att personalen ska förklara förskolans rutiner på 
vårdnadshavarens språkliga nivå och att användning av kroppsspråk kan underlätta 
kommunikationen. Förskolepersonalen kan också behöva upprepa informationen flera 
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gånger och förklara ytterligare om det finns brist i kommunikationen med vårdnadshavare. 
Lunneblad (2013) påpekar att förskolepersonalen dessutom kan behöva förbereda sin 
kommunikation i förväg och också skaffa sig ytterligare kompetenser genom utbildning för 
att vårdnadshavare inte ska dra sig tillbaka och undvika samverkan. Det är 
förskolepersonalens ansvar att förstå vad vårdnadshavaren egentligen menar när samtalet 
tenderar att bli otydligt i både daglig och långsiktig kommunikation som vid 
tamburkontakt, vid högtider eller gällande mat och kläder. 

I forskning (bland annat Nilsson, 2008; Lunneblad, 2013; Kultti och Pramling Samuelsson, 
2016) lyfts att nyttjandet av tolk inte alltid är något positivt för att stärka 
kommunikationen mellan vårdnadshavare och förskolepersonal. Visserligen kan en 
professionell tolk tolka och översätta språket, men tolken kan sällan beskriva hur 
vårdnadshavaren känner, vilket kan leda till att information av vikt kan utebli (Nilsson, 
2008). Ibland används även vänner och bekanta som vistats längre i Sverige som tolkar 
och även om de möjligen förstår förskolans utbildning bättre är det inte säkert att avsedd 
information förmedlas. Lunneblad (2013), Kultti och Pramling Samuelsson (2016) och 
Nilsson (2008) skriver dock att det är en nackdel att vissa vårdnadshavare använder sina 
barn som tolk. Vidare beskrivs att vårdnadshavare uppger exempelvis att deras relation 
kan försämras med barnen när barnet ska översätta men också att barnen väljer vad de ska 
översätta till sina vårdnadshavare, en viss information kan utebli medvetet.  

Bouakaz (2007) lyfter fram att det finns flera möjligheter att involvera vårdnadshavarna i 
förskolans utbildning även om språket brister. Ett av de viktigaste sätten är att se språket 
som en möjlighet. Om dialogen mellan vårdnadshavare och personal känns givande kan 
samverkan förbättras. Ett annat sätt är, som Hedlin (2017) menar, möjligheten att visa 
barns skapande kan väcka vårdnadshavares nyfikenhet och eventuellt därigenom öka 
tilltron för personalen. Lunneblad (2013) lyfter också att vårdnadshavare kan involveras 
genom att förskolepersonalen visar aktiviteterna för vårdnadshavarna istället att berätta 
om dem. 

2.2.6 Olika kulturella förhållningssätt till förskola 

En annan utmaning som kan försvåra samverkan mellan förskolepersonal och 
vårdnadshavare som kommer från ett annat land kan vara kulturella skillnader mellan 
andra länders och Sveriges skolsystem. Kultti och Pramling Samuelsson (2016) belyser till 
exempel att vissa vårdnadshavare från andra kulturer anser att förskolan endast är en plats 
där barnpassning sker när de som vårdnadshavare arbetar eller går i skolan. Forskning 
(bland annat Enö, 2005; Tallberg Broman, 2009; Lunneblad, 2013) visar att i vissa länder 
och samhällen är det ovanligt att vårdnadshavare ges möjlighet att samverka med 
förskollärare, vilket kan vara en orsak till vårdnadshavares eventuella ovana med det 
svenska skolsystemet.  Även Tallberg Broman och Kultti och Pramling Samuelsson belyser 
att vårdnadshavarnas okunskap om vikten av samverkan kan leda till att samverkan inte 
fungerar.  

Forskning (Kultti & Pramling Samuelsson, 2016; Lunneblad, 2013) visar att det i detta läge 
är än viktigare att personalen tydliggör vikten av att samverka med förskolan för 
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vårdnadshavare. Något som lyfts fram är att informera vårdnadshavare om hur förskolan 
fungerar och vilka rättigheter och skyldigheter som finns samt exempelvis informera om 
traditioner, lekar, sånger och sagor som finns i förskolan och i samhället. Kultti och 
Pramling Samuelsson (2016) beskriver att det också viktigt att stilla vårdnadshavares oro 
för att deras barn kan råka illa ut om vårdnadshavaren ifrågasätter förskolans utbildning. 

2.3 Teoretisk utgångspunkt 

Studiens teoretiska ramverk är inspirerat av det sociokulturella perspektivet. En av 
grunderna i detta teoretiska perspektiv är att människan lär sig i kulturella kontexter. Säljö 
(2010) belyser att människor alltså har olika erfarenheter utifrån vilken kultur de är födda, 
uppvuxna och lever i. Inom det sociokulturella perspektivet är språket det viktigaste 
redskapet. Vidare förklarar Säljö att via språket kommunicerar människor med varandra, 
de samspelar och lär sig tillsammans. Därefter bearbetar varje individ lärandet inom sig 
själv (inre inlärning) och med stöd av språket kan människan framföra sina åsikter och sin 
kunskap. För att människor ska kunna lära sig av varandra måste de på något sätt 
kommunicera med varandra och för att de ska lära sig behöver de redskap som kan hjälpa 
dem att lära sig. Språket är ett tydligt redskap för att samspela med alla individer. Genom 
detta redskap socialiseras människor både som individuellt och kollektivt i en social 
kontext (Säljö, 2010).  

2.3.1 Medierande artefakter och språkliga verktyg 

Säljö (2010; 2014a; 2014b) skriver att begreppet artefakt omfattar både konkreta föremål, 
såsom böcker, skyltar, datorer, planritningar etcetera, och något mer abstrakta fenomen 
som till exempel språket och dess system och symboler. Medierande artefakter handlar om 
att använda material från den fysiska miljön utifrån individernas förståelse för miljön 
(Säljö, 2014a). Säljö (2014a) påpekar att medierande artefakter underlättar vardaglig 
kommunikation och han lyfter också att de kan ha och ofta har olika betydelser i olika 
kulturella sammanhang. Medierande artefakter grundar sig i språket. Genom återkoppling 
och uppmuntran kommer individen använda medierande artefakter för att skapa en 
uppfattning om sin värld. Detta innebär att människan får en större förståelse för sin 
omgivning och också en större förståelse för vad det är som händer omkring henne (Säljö, 
2014b). 

Individer använder medierande artefakter och språkliga verktyg för att lära sig och 
underlätta för sig själv när hen behöver förstå eller förmedla något. Däremot handlar inte 
språket om det verbala språk utan det är också symboler och tecken, vilka är en bas för att 
kommunicera med andra personer (Säljö, 2014b). Individer kommunicerar med varandra 
för att förstå något, göra sig förstådda och reda ut någon praktisk utmaning (Säljö, 2010). 
Säljö (2014b) beskriver att individer ska vara uppmärksamma på att människor borde 
undvika svårbegripliga ord och här ska den som förstår miljön vara hjälpsam och 
underlätta så att utomstående förstår den kunskap som är väsentlig för förskolans 
utbildning. Hjälpen ska komma från någon som förstår miljön och kan förklara ur sin 
yrkesprofession vad kunskapen innebär. Dock är det viktigt att individen inte använder sig 
av avancerade begrepp (Säljö, 2014b). Medierande artefakter som individen kan ta hjälp av 
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att lära sig och lära ut är exempelvis tecken som stöd, vilket kan vara fysiska verktyg som 
bildstöd för att stötta individen att utveckla sin kunnighet. Vid nästa tillfälle bildar 
människan ett samband mellan artefakt och samtalsämnen och då blir kommunikationen 
smidigare och innefattar mer förståelse. På detta sätt blir det en bro mellan interaktion och 
personernas tankeförmåga (Säljö, 2014b).  

Säljö (2014b) beskriver att det är när individen kan läsa, tala eller/och skriva det som finns 
i den kulturella kontexten som den börjar förstå förskolans utbildning och dess syfte. I 
detta fall är språket ett tecken på makt, menar Säljö. Om inte individen kan språket kan 
hen inte heller förstå förskolans utbildning och inte heller ställa krav på eller utvärdera 
den.  

Den digitala tekniken är dagens medierande artefakter och det ger möjlighet att använda 
både språkliga och fysiska material tillsammans med exempelvis bilder och texter. 
Människors kroppar och kroppsspråk, gester, ögonkontakt, kroppshållning och mimik kan 
räknas in som medierande artefakt. Tillsammans med språkliga verktyg eller var för sig kan 
dessa medierande artefakter underlätta förståelse och samtal mellan individer. Säljö 
(2014b) menar att via kroppsspråk, gester, ögonkontakt etcetera, kan individen visa att den 
förstår eller inte förstår. Individen kan också visa med sitt kroppsspråk vad hen menar och 
vill.  

2.3.2 Interaktion 

I interaktion med andra lär sig individer ständigt av varandra i olika sammanhang (Säljö, 
2014a). Inom det sociokulturella perspektivet framhålls att människor lär sig i olika 
kulturella kontexter via språket. Människor anpassar sig till olika omgivningar samt i varje 
sammanhang lär sig människor via språket just för den omgivningen hen befinner sig i. I 
dessa sammanhang utvecklar människor olika kompetenser, kunskaper och lärdomar. När 
omgivningen ställer krav på människan blir hon mottaglig men också emotionell för de 
kraven. Varje människa uppfattar saker och ting utifrån vilken erfarenhet hen har. 
Erfarenheten fylls på när människan hamnar i flera kulturella kontexter och då får 
människan flera redskap att hantera olika situationer som hen hamnar i. Säljö (2014a) 
menar att i teorin får människan ny erfarenhet i ett kulturellt sammanhang genom 
interaktion med andra, sedan bearbetar hen den nya erfarenheten inom sig själv, på detta 
vis lär sig hen ständigt nya saker. 

2.3.3 Kommunikation 

Människan lär sig genom att interagera med andra och ta del av andras erfarenheter. Själva 
språket lär sig individen först i interaktion genom kommunikation med andra men själva 
kunskapen fastnar hos individen när hen har bearbetat det och kan sätta den nya 
erfarenheten i andra situationer. Detta görs konstant och omedvetet (Säljö, 2014a). Något 
annat som tas upp i det sociokulturella perspektivet är att om personen har lärt sig något 
och hen förstår den nya inlärda kunskapen behöver hen eventuellt hjälp utifrån för att 
kunna sätta in den nya kunskapen i ett annat sammanhang. Därför har språket en stor 
betydelse för individens förmåga att lära sig nya saker. Genom språket lär sig människor 
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att förstå varandra och att göra sig förstådda. Om individen har svårt att förstå och lära sig 
på egen hand kan hen lära sig i interaktion med andra eller ta hjälp av andra. Utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv lånas kunskaper av andra och de nya kunskaperna sätts in i nya 
kontexter när de har bearbetats. Språket är något människan äger men samtidigt något 
människan delar med sig av i interaktion med andra människor (Säljö, 2014a). 

2.3.4 Teoretisk sammanfattning 

Sammanfattningsvis kopplas sociokulturella perspektivet till studien för att 
förskolepersonalen interagerar med vårdnadshavare utifrån de olika medierande artefakter 
(både abstrakta och tillverkade föremål) som exempelvis, gester, bilder och språkliga 
verktyg som finns tillgängliga i förskolan. Kommunikationen är viktig för att 
förskolepersonal och vårdnadshavare ska kunna samverka och förstå varandra. 
Förskolepersonal och vårdnadshavare kan ha varierad kulturell bakgrund och olika 
språkförståelse men för barnets bästa behöver de samverka. Den teoretiska 
utgångspunkten förklarar också varför det är viktigt att interagera med andra människor 
och betydelsen av att lära sig nya saker samt hur vi lär oss av varandra (Säljö, 2014a). Säljö 
menar att gester är viktiga för att det förstärker det som uttalas men också att gesten är 
kvar medan ordet försvinner.  

3 Metod 

I detta avsnitt presenteras den metod som användes i vår studie för att få svar på 
forskningsfrågorna. I avsnittet redogörs också för val av metod, urval, procedur, studiens 
tillförlitlighet samt hur vi har övervägt etiska aspekter.  

3.1 Forskningsdesign 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod i studien. Bryman (2018) beskriver att 
kvalitativ forskning handlar om att respondenterna får beskriva sina erfarenheter och 
strategier om det valda ämnet. Detta forskningssätt kan ge forskaren ett helhetsperspektiv. 
Bryman (2018) menar att det är flera faktorer som påverkar insamlad data: till exempel 
orden respondenterna uttrycker, deras kroppsspråk, hur de uttalar sig, miljön vid 
intervjutillfället, spontana respektive planerade intervjufrågor och huruvida 
respondenterna kunnat förbereda sina svar eller inte. Utifrån detta tolkar forskaren sedan 
all insamlade data och kopplar den samman med styrdokument, tidigare forskning samt 
teoretiskt perspektiv. 

Våra forskningsfrågor utgick från samverkan med vårdnadshavare som har en annan 
språklig bakgrund. Vi var intresserade av hur förskolepersonalen arbetar med samverkan 
samt vilka strategier de har för att få samverkan att fungera. I intervjuerna fick vi ta del av 
olika föreställningar om hur förskolepersonalen beskriver sitt arbete utifrån 
kommunikation med vårdnadshavare som har en annan språklig bakgrund. 
Respondenternas tankar och erfarenheter kring det valda ämnet var viktiga för vår studie. 
Vår utgångspunkt var vad respondenternas erfarenheter är kring ämnet och vår 
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undersökning utgår från deras erfarenheter och eftersom varje respondent har en egen 
upplevelse och uppfattning. Utifrån att intervjun skulle passa datainsamlingsmetoden, 
bestämde vi oss för att använda semistrukturerade intervjuer, vilket gav oss möjlighet att 
ställa följdfrågor. Bryman (2018) belyser att fördelen med en semistrukturerad intervju är 
att respondenterna delvis besvarar samma frågor men att det också finns utrymme att 
utifrån respondenternas svar att ställa följdfrågor för att respondenterna ska kunna 
utveckla sina svar. 

3.2 Urval 

Till studien valdes förskolor som är belägna i en flerspråkig kontext. Detta få en inblick i på 
vilket sätt personalen i de respektive förskolor arbetar för att samverka med 
vårdnadshavare i flerspråkig kontext, vilket enligt Bryman (2018) är ett målstyrt urval. 
Urvalet är målstyrt när forskaren väljer sitt urval utifrån vad tidigare forskning säger samt 
att respondenterna ska kunna svara på de undersökningsfrågor som ligger till grund för 
studien (Bryman, 2018). Det målstyrda urvalet innefattar också att forskaren redan i 
början har bestämt exempelvis vilket område och vilken förskola respondenterna ska 
representera. Alldeles i början av vår studie valde vi respondenter från specifika områden 
för att få svar på våra frågeställningar och vårt syfte. Vi valde också att intervjua 
förskolepersonal och inte endast en viss yrkeskategori såsom förskollärare, då vi ville få ett 
helhetsperspektiv. Även barnskötare, inte bara förskollärare, samverkar med 
vårdnadshavare. 

Vi skickade ut förfrågningar till sexton personer verksamma i förskolan. Av de sexton 
förfrågningarna tackade samtliga ja till intervju och vi bokade tid för intervjuer. Tre av de 
inbokade intervjuerna kunde sedan inte genomföras på grund av sjukdom eller vård av 
sjukt barn. Ytterligare tre respondenter tackade senare nej till deltagande då de inte hade 
tid för intervjun inom datainsamlingsperioden. I studien återstod tio respondenter för vår 
datainsamling. 

3.3 Procedur 

I inledningen av arbetet med vår studie gjorde vi en genomgång av tidigare 
studentkurslitteratur, som var relevant för vår studie. Vi läste igenom relevanta kapitel i 
dessa studentkurslitteratur och vi granskade också referensförteckningarna för att se vilken 
forskning respektive författare hade använt sig av. Därefter sökte vi efter vetenskapliga 
artiklar, doktorsavhandlingar och licentiatavhandling som vi ansåg var relevanta för vår 
studie. Vi sökte efter flera vetenskapliga artiklar, doktorsavhandlingar och 
licentiatavhandlingar via Eric (ProQuest) och Primo (Mälardalens högskolebiblioteks 
katalog). De sökord vi använde oss av var” hinder”, ”parental”, ”cooperation”, ”pre-school”, 
”kindergarten”, ”bilingual,” nyanlända”, ”föräldrar”, ”invandrarföräldrar”,” samverkan”, 
”tamburkontakt”, ”förskolan”, ”föräldrasamverkan”, ”språk”, ”svenska som andra språk” 
och ”språkutmaning”. Vi kontrollerade också att artiklarna var refeeregranskad (peer 
reviewed) via Ulrichsweb. Vidare läste vi igenom de funna artiklarna och avhandlingarna. 
Under läsningen markerade vi det som vi ansåg vara viktigt för studien. Vi hade svårigheter 
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att hitta avhandlingar och vetenskapliga artiklar som fokuserar på samverkan där det finns 
olika språklig bakgrund.  

Vi fick kontakt med respondenterna via e-post och telefon samt kontaktade olika 
övningsförskolors kontaktpersoner. Vi valde att ta kontakt med förskolepersonal som 
arbetar på förskolor vid olika mångkulturella områden. Vid första kontakten informerades 
om vilka vi är och syftet med vår studie. Vi fick svar från sex olika förskolor som ville veta 
mer om vår undersökning och alla sex förskolor ville sedan också delta i studien. Vi beskrev 
vid denna kontakt att vi önskade genomföra semistrukturerade intervjuer med 
förskollärare och barnskötare för att få en helhetssyn av hur förskolepersonal samverkar 
med flerspråkiga vårdnadshavare. Under datainsamlingsprocessen tillkom någon mer 
förskola i vår undersökning då en respondent inte kunde delta i intervjun. 

Vi förklarade även för respondenterna att vi önskade spela in intervjun för att vid senare 
tillfälle kunna gå tillbaka och lyssna på intervjun igen för att säkerställa och kontrollera att 
vi har uppfattat vad respondenternas uttrycker vid intervjutillfället men också för att vi 
under intervjun ville fokusera på vad respondenten uttrycker och kunna ställa följdfrågor. 
Före intervjuerna kontrollerade vi också att vårt inspelningsverktyg fungerade. Vi 
informerade respondenterna ytterligare en gång om vad vår studie handlar om och vi skrev 
dessutom ut missivbrevet i förväg och erbjöd respondenterna en kopia om de ville ha.  

Innan vi genomförde intervjuerna genomförde vi en provintervju och ställde våra 
intervjufrågor. Vårt syfte med detta var att granska våra intervjufrågor så att de inte skulle 
kunna misstolkas eller missuppfattas. Vi valde att utföra provintervjun tillsammans för att 
vi båda skulle bilda egen uppfattning hur våra frågor tolkades. Provintervjun resulterade i 
att vi behövde korrigera en intervjufråga. Under intervjun ställde vi fem grundfrågor (se 
Bilaga 2) och ett antal följdfrågor. Varje intervju tog cirka tjugo - trettio minuter. 
Intervjuerna genomfördes på respektive förskola i ett konferensrum eller i ett rum på 
avdelning på förskolan. Inga barn var närvarande i något av rummen. Respondenterna 
valde själva en tyst miljö så att det inte fanns något som kunde distrahera intervjun. 
Frågorna var desamma för alla respondenter. Däremot ställdes olika följdfrågor utifrån hur 
respondenterna svarade. 

Intervjuerna genomförde vi enskilt på grund av tidsbrist. Vissa respondenter ville också 
genomföra intervjuer vid samma datum och tid, vilket var ytterligare en orsak till att vi 
valde att genomföra intervjuerna var för sig. Intervjuerna delade vi upp slumpmässigt 
mellan oss. Efter varje intervju lyssnade den av oss som inte deltog i intervjun på hela 
röstinspelningen för att tolka vad som uttrycktes. Först efter transkriberingen delade vi 
med oss av vår tolkning av varandras datainsamling och vi markerade också de viktigaste 
punkterna som vi upplevde var relevanta för vår studie och vi skrev resultaten tillsammans. 
Respondenterna erbjöds att läsa de transkriberade intervjuerna och en av respondenterna 
ville ta del av sin transkriberade intervju. Den transkriberade intervjun mailades till 
respondenten och vi fick dennes godkännande att använda det transkriberade materialet.   
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3.4 Dataanalys 

Bryman (2018) framhåller att undersökning och teman kopplas ihop med varandra. I 
intervjun ställer forskaren frågor som går ut på att respondenten ska beskriva sina 
erfarenheter och sina strategier utifrån det valda ämnet och därefter tolkar forskaren 
svaren. Varken respondenten och forskaren vet i förväg hur intervjun kommer att gå. Det 
handlar om, enligt Bryman (2018) hur forskaren tolkar svaren. Insamlad data analyserades 
tematiskt, det vill säga att vi kategoriserade svaren vi fick av respondenterna. Det var inte 
relevant för oss vem som svarade vad utan vi var mer intresserade av vad som framgick 
generellt. Vi var sålunda mer intresserade av beskrivningar av strategier respondenterna 
använder sig av när de arbetar. Bryman (2018) menar att i en undersökning ska forskaren 
vara försiktig med att tolka något som ett undertema, när respondenten upprepar svar vid 
flera tillfällen.  Efter transkribering av intervjun och läsning av det transkriberade 
materialet vid ett flertal tillfällen kan teman framkomma i analysen. Efter intervjuerna 
lyssnade vi flera gånger på varandras inspelade intervjuer för att kunna förhålla oss 
objektivt och för att få med allt vid transkriberingen.  

I nästa led transkriberade vi intervjuerna och försökte hitta teman i intervjuerna genom att 
markera texten i olika färger. Vid transkriberingen markerade vi innehåll som svarade på 
undersökningsfrågorna med fet stil och/eller markerade text med färger. Detta gjorde vi för 
att underlätta för oss att tolka svaren samt hitta underteman lättare. Bryman (2018) menar 
att undersökaren dock måste förhålla sig till vissa saker för att kalla det för tematisk analys. 
I en tematisk analys ska forskaren först och främst forma ett ämne som hen vill utgå ifrån. 
Vi gjorde ett medvetet val under transkriptionen att inte transkribera allt bokstavligen. Till 
exempel uteslöt vi upprepningar och annat som bedömdes vara oväsentligt för studien. 
Valet som gjordes var att transkribera det som var relevant för studien. Därefter relaterade 
vi insamlad data till tidigare forskning.  

En viktig del av att bearbeta insamlad data är att kontinuerligt koppla den till tidigare 
studier, för att på så vis identifiera relevanta teman (Bryman, 2018). Därefter ska den 
transkriberade texten finna teman och till slut ska dessa teman förankras i den forskning 
som forskaren har funnit. Efter att intervjuerna hade transkriberats analyserade vi dem 
utifrån olika teman utifrån studiens syfte och frågeställningar. Vi försökte också förstå det 
insamlade materialet med stöd av studiens valda teori. Bryman (2018) skriver att forskaren 
behöver vara trovärdig när studien redovisas. Studien ska förhålla sig till en tematisk 
analys utifrån kvalitativa metoder. Studien i detta fall utgick från de olika teman som 
upptäcktes i de transkriberade intervjuer. Under studiens gång sorterade vi bort sådant 
som inte var väsentligt för studien.  

3.5 Tillförlitlighet 

Bryman (2018) belyser att det finns fyra delkriterier för att en studie kan beskrivas vara 
tillförlitlig. Dessa är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka 
och konfirmera. Med trovärdighet menas att svaren från respondenterna är sakliga och 
inte misstolkas på felaktigt sätt. Detta kan ses över genom att återkoppla till respondenten 
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och visa dem de transkriberade intervjuerna för att hen ska kunna bekräfta att forskarens 
tolkning stämmer. Efter intervjuerna gjorde vi en transkribering som vi delade med en 
respondent som också önskade läsa sin transkriberande intervju. Under intervjun 
fokuserade vi också hur respondenterna har svarat. Detta gjorde vi för att inte misstolka 
något som de hade uttryckt.   

Bryman (2018) beskriver att överförbarhet handlar om att resultat tydligt kopplas till 
tidigare studier och till teorier, då går det att säga att även om det är en kvalitativ studie 
utifrån få respondenter att det går att överföra det som tas fram i resultatet till mer 
generella antaganden. Antalet kan öka vartefter studien pågår. Forskaren är inte 
intresserad av vem hen intervjuar utan mer av respondentens svar. Bryman belyser att 
forskaren gärna begränsar sig till ett visst ämne och därför kan det vara svårt att se om 
undersökningen kan göras i någon annan kontext. Utifrån vår studie hade det kunnat gå att 
intervjua personer från andra förskolor och andra städer för att kunna få fram fler 
strategier och erfarenheter. Detta skulle dock kunna vara en utmaning avseende att 
sammanställa den insamlad data, då det skulle vara både tidskrävande och omfattande.  

Bryman (2018) påpekar att pålitlighet innebär att forskaren är noggrann med att framställa 
hur hen har tänkt och utförligt beskriver vilka typ av metoder hen har använt sig av och 
varför. Undersökaren ska ha en kritisk inställning till sin studie. Läsaren eller andra ska 
kunna använda sig av forskarens valda metod och kunna få ett likvärdigt svar (om det är 
samma respondenter). Därför kan forskaren använda sig av kollegor eller andra som kan 
granska studien för att se om studien kan anses vara pålitlig. Vår studie har genomarbetats 
vid grupphandledning och delar av studien har kritiskt granskad av andra. Under arbetets 
gång har kamrater läst studien och givit respons. Handledare har delgivit konstruktiv kritik 
vid flera tillfällen. När det har funnits några otydligheter eller funderingar har vi tagit till 
oss detta och sett över det samt tagit reda på ytterligare information. Bryman (2018) 
beskriver att möjlighet att styrka och konfirmera innebär att den som undersöker ska vara 
medveten och inte lägga in personliga värderingar vid intervjutillfället eller i texten. 
Studien ska till exempel inte vinklas till fördel för teorin. Vi valde specifika förskolor där vi 
kunde genomföra intervjuer, missivbrevet skickades ut till arbetslaget och de som ville 
medverka fick meddela oss via e-post eller telefon. 

3.6 Etiska övervägande 

Bryman (2018) beskriver att det är viktigt att informera deltagaren om deras rättigheter vid 
intervjun. Detta ska forskaren göra genom att skriva ett informationsbrev eller missivbrev 
som deltagaren får ta del av innan de medverkar i intervjun och att de också ger sitt 
godkännande till att medverka. Innan intervjun fick respondenterna ta del av missivbrevet 
där det står (se bilaga 1) information om vilka vi är, vad vår undersökning handlar om och 
vilka rättigheter de har som respondenter. I missivbrevet stod det också att vi har tagit del 
av Vetenskapsrådets (2017) anvisningar inför vår undersökning.  

Bryman (2018) beskriver vidare att det finns fyra krav som ska finnas med i 
informationsbrevet. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innefattar att forskaren 
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ska informera dem som deltar i undersökningen om vad studien handlar om, att 
respondenterna har rätt att dra sig ut ur studien närsomhelst utan att behöva förklara 
vidare varför de väljer att dra sig ur. Respondenterna har också rätt till information om alla 
moment i studien. Detta gjordes genom att det skrevs in i missivbrev vad studien handlar 
om och vilka som skulle delta i studien samt respondenternas rättigheter som deltagare i 
studien. Bryman (2018) belyser att i samtyckeskravet ska deltagarna bestämma om de vill 
medverka i studien. För oss var det viktigt att respondenterna fick förståelse för vad deras 
deltagande i studien innebar och vilka rättigheter de hade. En av rättigheterna var att de 
närsomhelst - innan, under och efter intervjun - hade rätt att dra sig ur. Respondenterna 
fick först en skriftlig förfrågan via e-post om de ville delta i studien och de fick en muntlig 
förfrågan innan själva intervjun började.  

Enligt konfidentialitetskravet informeras deltagarna om att forskaren sparar insamlade 
data så ingen utomstående kommer åt den men också att deltagarnas namn och platsens 
namn inte ska vara med i studien för att eftersträva att insamlat material inte går att 
härröra till enskild person (Bryman, 2018). Vetenskapsrådet (2017) skriver att i den 
utsträckning det går ska undersökaren försöka bibehålla respondenterna anonymitet. 
Ibland går dock inte det. Sådana situationer kan vara att forskaren behöver styrka sin 
studie genom att någon annan får ta del av resultatet för att kontrollera om undersökarens 
tolkning av resultatet överensstämmer och inget har förvridits till studiens fördel 
(Vetenskapsrådet, 2017). I den här studien kan examinator och handledare ta del av 
transkriberande material för att säkerhetsställa att resultatet överensstämmer med 
analysresultat och diskussion resultat. I detta fall ska vi delge dem information. Vi har valt 
att i stor utsträckning ta bort alla namn och förskolors namn för att eftersträva 
konfidentialitet i de transkriberande intervjuerna. De inspelade intervjuerna har vi försökt 
koda så att vi förstår koderna. Dessutom informeras deltagarna att de inspelade 
intervjuerna raderas när studien har blivit godkänd och publicerad på DiVa (Digitala 
Vetenskapliga Artikel). Ingen obehörig kommer ha tillgång till det inspelade materialet. De 
tillfrågade respondenterna gav sitt godkännande vid intervjutillfället. Vi försäkrade 
respondenterna om att vi inte kommer att tala om för någon eller skriva i uppsatsen vilka 
de är och vilken förskola de arbetar på.  

Utifrån nyttjandekravet informeras deltagarna att deras svar inte kommer användas till 
något annat än till studien eller/och ändras så att det blir relevant till teorin och forskning 
(Bryman, 2018). Deltagarna har även informerats att data insamlingen ska användas 
endast för uppsatsen. Vid intervjuerna framförde vi till respondenterna att vi inte kommer 
att använda svaren till något annat än till vår uppsats. Det innebär att vi inte får vilseleda 
respondenterna och använda deras svar till något annat än det ändamål vi uppgav i 
missivbrevet. Vi har inte förvridit resultatet till vår studies fördel.  

4 Resultat 

I detta avsnitt redovisas resultatet utifrån de transkriberade intervjuer som sedan har 
delats in i olika teman, vilka är avsnittets underrubriker: 1) Samverkan med 
vårdnadshavare som har ett annat modersmål, 2) Kommunikativa resurser som stöd i 
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samverkan med vårdnadshavare som har annat modersmål. Vi har valt att använda 
blockcitat i resultatet för att för att skapa transparens i tolkningen från intervjuerna. Vi har 
givit varje respondent en numrering från ett till tio, för att visa att alla utsagor har tagits 
hänsyn till. 

4.1 Samverkan med vårdnadshavare som har ett annat 
modersmål 

4.1.1 Ett intresserat förhållningssätt 

En infallsvinkel från intervjuerna handlar om att för att ens kunna komma igång med 
samverkan med vårdnadshavare med annat modersmål än svenska måste den anställde 
själv vara intresserad av att samverka och dessutom vara intresserad av andra språk. Om 
förskolepersonalen är intresserad och nyfiken blir det på något sätt och vis lättare att 
samverka med vårdnadshavare. Det handlar om att vara nyfiken och ta reda på hur 
förskolepersonal kan samverka med vårdnadshavare och på vilket sätt så att 
vårdnadshavare förstår dem och de förstår vårdnadshavare. 

Vi som är intresserad av språk. Kanske man måste vara bara mångfald vi har ju bara barn från 
andra länder. Andra kulturer så att då kanske måste man vara intresserad av att lära sig lite så 
att man klara, så att kommer vi över här den barriären också, genom att lära oss. Att förstå 
tillräckligt… (Respondent 7). 

4.1.2 Möten som form 

Det som framkommer i intervjuerna är att det finns olika former att samverkan med 
flerspråkiga vårdnadshavare. De vanligaste samverkansformerna som belyses är: 
tamburkontakt, utvecklingssamtal, uppföljningssamtal, något föräldramöte, någon form av 
familjefest och v-klass (en webbaserad kommunikationsplattform för vårdnadshavare, 
anmäla barns ledighet eller frånvaro, få information från förskolan exempelvis veckobrev, 
ta del av avdelningens dokumentation och pedagogisk dokumentation). Den formen av 
samverkan som beskrivs vara en av de viktigaste samverkansformer är den dagliga 
kontakten som kallas för tamburkontakt. I just den kontakten delar båda parter med sig 
information om något har hänt eller hur dagen har varit för barnet.  

Vi försöker ju alltid fånga upp föräldrar i tamburen, vid hämtning och lämning, oftast går det 
inte lika lätt att fånga upp dem vid lämning eftersom de ska till jobbet eller liknande men vi 
försöker ändå liksom hur har det varit, och så där och så vi försöker alltid berätta hur dagen 
varit. Sen är nu olika alltså hur föräldrarna intresserade av liksom. (Respondent 9) 

Vid den dagliga kontakten beskrivs ett behov av att förskolepersonal och nyanlända 
vårdnadshavaren förstår varandra och att det är svårt att få tolk. Förskolepersonal tar hjälp 
av tolk i den långsiktiga kontakten exempelvis föräldramöte och utvecklingssamtal. Det 
som framkommer i intervjuerna som de mest uppskattade samverkansformerna är 
familjefest och utvecklingssamtal. Vid familjefest har de hög närvaro från vårdnadshavare.  

Och sen vi familjefesterna har vi ju.  De har ju väldigt uppskattade. Och Lucian kommer många 
på, drop-in, jag tycker att de kommer ju med roliga saker då kommer ju föräldrarna. 
Föräldramöte kommer de inte så mycket. (Respondent 1) 
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Något som har framkommit i intervjuer är att en familjefest inte känns så påtvingad utan 
att det mer är en rolig tillställning där barnen också kan närvara samt att vårdnadshavare 
umgås med andra vårdnadshavare. Föräldramöte är mer formellt och det beskrivs innebära 
en förväntan på vårdnadshavare att ställa. 

Vi bjuder in vårdnadshavare till föräldramöte. Men det är inte så många som kommer, det 
brukar vara två eller tre… (Respondent 6) 

En annan aspekt som uttrycks angående varför vårdnadshavare inte kommer på 
föräldramöte är för att det ofta är svårt för dem att hitta barnvakt.  Att det ändå är hög 
närvaro på utvecklingssamtal kan, enligt förskolepersonalen, bero på att vårdnadshavare är 
intresserade av sitt barns utveckling.  

Det som framkommer i intervjuerna är att förskolepersonalen har skyldighet att använda 
kommunikationsplattform för vårdnadshavare v-klass i kommunala förskolor. V-klass ger 
möjlighet till förskolepersonalen att se barnens närvaro – frånvaro i förskolan. I v-klass ges 
information till alla vårdnadshavare och får ta del av hur barnens dagen har varit i 
förskolan genom dokumentation, bilder och så vidare. Att v-klass är bra, lyfts ett flertal 
gånger men några menar också att vårdnadshavare inte använder sig av v-klass och att det 
därför inte alltid är en fungerande samverkansform. För vissa kan det exempelvis vara 
svårt att logga in där och se informationen.  

Och v-klass , funkar inte alls som samverkansform, ingen som funkar med v-klass. ingen 
som tycker om v-klass ingen som använder v-klass, ingen som skriver sin frånvaro i v-
klass. Jag vet inte hur många som tittar längre i v-klass bilder heller. Vi skriver Lpfö målet, 
man gör ju mycket för sig själv men vi dokumenterar, vi lägger ut v-klass vi skriver om 
Lpfö, men hur många som ser det? (Respondent 1) 

4.1.3 Utmaningar i kultur och normer  

Det som framkommer i intervjuerna är att olika kulturer och normer påverkar samverkan 
med flerspråkiga vårdnadshavare som.  

Och där har man märkt oj där har vi helt olika kulturer och förståelse för att såhär fungerar det i 
Sverige och här finns det liksom regler och lagar… (Respondent 5) 

Ändå påpekas att det är svårt att samverka med nyanlända vårdnadshavare när de inte 
förstår att normen i Sverige är att vara delaktig i förskolan, att uttrycka sina åsikter och 
tankar, att vara med och påverka och att utvärdera förskolans utbildning. För att få 
nyanlända vårdnadshavare att förstå systemet brukar personalen jämföra sig med sin egen 
situation. En röst från intervjuerna uttrycker hur förskolepersonal ger exempel till 
nyanlända vårdnadshavare om regler och normer: 

Man får dra upp alla möjliga exempel, förslag och, jag tror att vi till och med har gjort någon 
gång, att vi har till exempel utgått från vår arbetstid. Man får tala om att det här mitt schema 
och jag måste komma kl. 9, inte då och då och då. (Respondent 5) 

Förskolepersonalen uttrycker att de måste ha förståelse för att nyanlända vårdnadshavare 
inte känner till lagar och regler i Sverige och att personalen dessutom skall underlätta för 
vårdnadshavare och förklara på det enklaste sättet så att de förstår. De uttrycker att vissa 
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nyanlända vårdnadshavare inte har tillräcklig kontakt med förskolepersonalen och det 
underliggande problemet är att nyanlända och flerspråkiga vårdnadshavare eventuellt inte 
har samma samverkansformer som i sina ursprungsländer. Det som också framkommer i 
intervjuerna är att om förskolepersonalen vill skapa en tillitsfull relation är det bra om de 
har kännedom om att förskolepersonal och vårdnadshavare har kulturella skillnader.  

Vi tror på varandra, speciell jag som kommer från en annan kultur… Jag vet hur jag pratar med 
dem. (Respondent 8) 

Dock beskrivs att det inte är lätt för vårdnadshavare att tala svenska och kommunicera 
eftersom det finns språkliga utmaningar och att personalen därför är noga med att använda 
en lättbegriplig svenska för att förhindra missförstånd. Förskolepersonalen uppger att 
familjerna inte ställer några specifika frågor och de vill inte heller bli involverade i 
förskolan till att börja med, utan att förskolepersonalen behöver bjuda in vårdnadshavarna 
till alla aktiviteter som är på avdelningen.  

Förskolepersonalen uppger att de känner sig ansvariga för kommunikationens framsteg 
men de tillägger att det är båda parter som är ansvariga för att kommunicera. 
Vårdnadshavarna har också en skyldighet eller plikt gällande rättigheter för att samverka 
med personalen.  

Så samverkan handlar lite om att ge och ta, ehh självklart är ju det lite upp till oss att ge mer än 
vad vi kan kräva av föräldrarna att de ska ge oss men så är det ju alltid språkbarriär är ju det 
mest utmanade speciellt på mångkulturell förskola så alla medel som finns till och då syftar jag 
framför allt på teknik, IT, utnyttja allt som finns. (Respondent 3) 

Enligt förskolepersonalen är det av vikt att vårdnadshavarna informerar personalen om det 
har inträffat något hemma, då det kan påverka barnet i förskolan. För barnets välmående 
behöver detta kommuniceras. En utmaning som förskolepersonalen lyfter fram är att 
eftersom, de inte har kunskap om vad som sker i hemmet, behöver detta berättas för dem. 
Detta är enligt dem särskilt svårt om vårdnadshavaren är nyanländ i Sverige.  

4.2 Kommunikativa resurser som stöd i samverkan med 
vårdnadshavare som har annat modersmål  

4.2.1 Kommunikativa resurser i form av konkretiserande handlingar 

Det som framkommer i intervjuerna är att förskolepersonal lyfter fram användning av olika 
konkretiserande handlingar för att kommunicera med vårdnadshavarna när det finns olika 
språkliga bakgrund. De konkretiserande handlingar förskolepersonalen använder sig av för 
att kommunicera med vårdnadshavare är tecken som stöd/kroppsspråk, digital 
översättare, bildstöd, egen språkbok och en handbok med bilder i.  

Sen använder vi teckenspråk, försöker gester med händerna, visa vad vi menar och pekar. 
Väldigt förtydligande att föräldrar förstår, aha det är mössa som saknas behöver sådär. 
(Respondent 3) 

Då får vi använda bilder och teckenspråk, kroppsspråk och digitalt naturligtvis. (Respondent 10) 

Det beskrivs att tecken som stöd och kroppsspråk används samtidigt som de använder det 
verbala språket. Tecken som stöd och kroppsspråk har förskolepersonalen alltid till hands 
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och det är lätt att ta till sig det, den finns alltid med en. Kroppsspråk kan tas fram vilken 
stund som helst och det är inget ansträngande för några parter. Teckens som stöd och 
kroppsspråk i kombination med bildstöd förstärker det de försöker berätta till 
vårdnadshavare. 

Mycket bilder och bildstöd eftersom vi har barn även kan inte prata svenska, inte bara föräldrar. 
det är ju bildstöd som det är stöd för oss för kommunikation med föräldrarna också. 
(Respondent 7) 

Förskolepersonalen använder ibland kroppsspråk eller bildstöd för att visa ett klädesplagg. 
Det gör de för att ge en djupare förståelse när de kommunicerar med flerspråkiga 
vårdnadshavare. Till exempel om barnet behöver mössa så hämtar förskolepersonalen en 
mössa från ett annat barns hylla som de sedan visar för vårdnadshavare och sedan pekar på 
deras barn. Detta fungerar bra då brukar nämligen de flesta vårdnadshavarna förstå. 
Förskolepersonalen uppger också att de kan använda sig av digitala verktyg exempelvis 
någon applikation på iPad eller Google Translate på internet som hjälper dem att 
kommunicera det de vill berätta till flerspråkiga vårdnadshavare. Dock måste de vara 
försiktiga med dessa översättare för att det kan översätta fel och då kan hela situationen 
uppfattas fel. 

Google translate tycker jag är den mest pålitligaste än så länge så det är den jag använder mest 
av men jag kan inte läsa och skriva arabiska men jag lyssnar på det som står och 
överensstämmer då visar jag föräldrarna men märker jag att det inte stämmer det jag säger inte 
så jag förstår det här då visar jag inte ens de då försöker jag bryta ner min mening alltså på det 
enklaste sätt. (Respondent 3) 

Det framkommer i intervjuerna att sätt att kommunicera på med vårdnadshavare är 
att ta hjälp av en tolk för att skapa en bok med enkla fraser på vårdnadshavarens 
modersmål med rutor att bocka av i. Förskolepersonalen bockar in rutorna för 
grundläggande omsorg och sedan kan vårdnadshavare ta del av informationen, så 
som hur barnet har sovit, ätit och andra vardagliga omsorgssituationer. Samtidigt har 
personalen eget exemplar av boken på svenska.  

Jag vet vid tillfälle då gjorde vi tillsammans med tolken en bok med de föräldrarna liksom. 
Enkla fraser i boken så som har ätit bra, sovit. (Respondent 2) 

Det finns en färdig bok med bilder i på grundläggande omsorg, denna bok finns för 
att förskolepersonal inte ska behöva leta efter egna bilder utan de kan kopiera ur 
denna bok. 

I intervjuerna beskrivs också att det gäller att pröva sig fram och ta reda på vad som 
fungerar för varje individ, alla metoder eller strategier fungerar inte för alla. Dock beskrivs 
att nyanlända och flerspråkiga vårdnadshavare brukar lära sig redan i början av att 
använda de enkla ord och fraser som är i sammanhanget. Förskolepersonalen beskriver 
även att det är viktigt att använda sig av enkel svenska, enkla fraser och ord. Dessutom är 
det betydelsefullt att göra det meningsfullt för vårdnadshavare vid samverkan, det vill säga 
att personalen inte ska försvåra samverkan utan ge enkel och konkret information för då 
blir det meningsfullt för flerspråkiga vårdnadshavare.  
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4.2.2 Kommunikativa resurser genom en tredje part 

Tolk och inskolningslärare 

Det framkommer i intervjuerna att tolk är något bra att använda sig av i samverkan med 
vårdnadshavare när det finns skilda språkliga bakgrunder. En tolk kan hjälpa till med att 
tolka när vårdnadshavare inte förstår vad personalen berättar om samt hjälpa 
vårdnadshavare att framföra information till personalen.  

Vi brukar använda mycket tolk här för att förklara alltså vara tydligt alltså inte bli 
missförstånd… (Respondent 8) 

När förskolepersonalen använder sig av tolk kan de på ett annat sätt kommunicera med 
nyanlända vårdnadshavare, vilket bidrar till att vårdnadshavarna kan få en djupare 
förståelse. Det betyder att via tolk vill förmedla djupare kunskap om hur förskolans 
utbildning fungerar men också vilka rättigheter vårdnadshavare har. Det kan vara svårt att 
få tillgång till en tolk och detta beror ofta på vilket språk vårdnadshavare talar. Det 
framkommer i intervjuerna att förskolepersonalen bör vara försiktig med att använda sig 
av tolk då detta kan få vårdnadshavare som inte talar svenska att känna att de inte är 
kompetenta att samverka för att de inte kan språket. Av den anledningen anses det viktigt 
av förskolepersonal att vårdnadshavare godkänner användandet av tolk. 

Förskolepersonal uppger att de kan använda sig av en så kallad inskolningslärare, vilket 
beskrivs vara en tolk med pedagogisk bakgrund. Inskolningsläraren används för att 
underlätta samverkan med exempelvis nyanlända vårdnadshavare med avsikt att stödja 
både barnets och vårdnadshavaren. Inskolningslärare följer med barnet och vid lämning 
och hämtning kommuniceras för vårdnadshavare via inskolningsläraren det personalen vill 
informera och vice versa. Det som kan bli problematiskt för vårdnadshavare, är att 
vårdnadshavarens trygghet ofta försvinner när inskolningsläraren senare slutar. 

Vi har inte använt de för senare år på grund av barnen har fäst i sig vid inskolningslärare. 
Läraren kommer bara för två veckor sen blir ju mer problematisk på grund av detta... Vi har 
använt det sen vi upptäckte att det skapar fler problem, för barnet fäst i sig den som kan språket, 
när de barnet inte kan och föräldrarna inte kan då, sen försvinner denna lärare efter två veckor 
och sen den personen är borta då har ju föräldrarna och barnet hade ju relation med den 
personalen. (Respondent 7) 

Det påpekas att det blir svårare för nyanlända och flerspråkiga vårdnadshavare att 
kommunicera med personalen efter att inskolningsläraren har försvunnit. Därför anser 
förskolepersonalen att de bör vara försiktiga med inskolningslärare. Något annat som 
framkommer i intervjuunderlaget är att inskolningslärare beskrivs som något bra, men det 
som kan ske är att vårdnadshavare och barn blir för fästa vid inskolningsläraren.  

Flerspråkig förskolepersonal 

En synpunkt som kommer fram i intervjuerna är att en av de bättre metoderna är att ha 
kollegor i förskolan som talar många och olika språk. Kollegorna kan hjälpa till att 
kommunicera svenska till vårdnadshavare på aktuellt modersmål och vice versa.  
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Man försöker utnyttja alla språkkompetenser man har. Vissa har inte, vissa har bara svenska 
men tillexempel som jag har ju flera språkkompetenser som jag försöker utnyttja de och det, det 
är prio ett. Det gynnar jättemycket. (Respondent 3) 

Vissa språk är mer ovanliga och det kan räcka med att en kollega med det språket finns i 
förskolans lokaler utan att vara på samma avdelning. I något fall kan chefen anställa någon 
som pratar ett specifikt språk, om det kanske är svårt att få tag på en tolk som talar det 
språk som vårdnadshavare talar. Då kan kollegan hjälpa till med att kommunicera.  

Det behövs ju båda pedagoger, som kan prata ren svenska och pedagoger som kan tala många 
olika språket. (Respondent 1) 

Många som den här områden har en annan kulturell bakgrund, även pedagogerna har utländsk 
bakgrund. (Respondent 3) 

Ibland kan någon i förskolepersonalen språket verbalt men inte i skrift. Det blir då svårt att 
förmedla skriftlig information till vårdnadshavare när anställda inte kan läsa eller skriva.  

Anhöriga och vänner som stöd i kommunikationen 

I intervjuerna beskrivs att vid tamburkontakten använder sig förskolepersonalen ofta av 
arbetskollegor, som talar vårdnadshavarens modersmål, för att hjälpa till att kommunicera. 
Ibland använder vårdnadshavare som inte talar svenska sig av ett äldre syskon som kan 
svenska.  

Det som vi har haft nu är det att barnet som vi har oftast ett äldre syskon som kan svenska så då 
har ju det barnet fått tolka. Då har ju det barnet fått tolka vad föräldrarna vill säga till oss och 
vad vi säger till föräldrarna. (Respondent 4) 

Förskolepersonalen uppger också att de använder sig av de anhöriga som följer med 
vårdnadshavare som inte talar svenska vid hämtning för att kommunicera med 
vårdnadshavare, annars använder förskolepersonal digitala verktyg för att 
kommunicera. Två citat från intervjuerna vid barns hämtning av förskolan: 

…men mammorna har väldigt tight samfund och de kommer ofta två och två de har ofta där med 
sig. Så de hjälper varandra också. (Respondent 7) 

Om föräldrarna har kommit och de har varit någonting som de vill förmedla då på deras initiativ 
de har också tagit sig med granne, en släkting, för att de veta att de inte kan språket. Så tar ju 
dem också ansvar för sin situation. Det är inte bara vi som har ansvaret utan om problemet har 
varit som föräldrarna, oftast tagit dem med någon som oftast kan hjälpa dem att förmedla sig. 
(Respondent 7) 

5 Analysresultat 

I detta avsnitt redovisas vår analys och resultatet sätts i ett sociokulturellt perspektiv 
utifrån våra frågeställningar som är; 1) Hur beskriver förskolepersonal samverkan med 
vårdnadshavare som har en annan språklig bakgrund? och 2) Vilka strategier beskriver 
förskolepersonal att de använder sig av för att kommunicera med vårdnadshavare med 
annan språklig bakgrund vid samverkan? 
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5.1 Samverkan med vårdnadshavare som har ett annat 
modersmål 

I resultatet framkommer att förskolepersonal samverkar med vårdnadshavare som har ett 
annat modersmål vilka kan betraktas som interaktion och kommunikation (Säljö, 2014a). 
Studien visar utifrån förskolepersonalens beskrivningar att de använder olika former av 
möten för att samverka med vårdnadshavare och även kultur och normer får en plats i 
detta sammanhang. 

5.1.1 Ett intresserat förhållningssätt  

I resultatet framkommer det att förskolepersonalen interagerar med nyanlända och 
vårdnadshavare som inte talar svenska på deras villkor utifrån medierade redskap. Om de 
inte förstår varandra tar förskolepersonalen hjälp av ytterligare tredje part för att 
kommunicera och interagera med vårdnadshavare, det vill säga andra medierande redskap. 
Dock framkommer det i studien att det ändå finns en rädsla hos förskolepersonalen att bli 
missförstådda av flerspråkiga vårdnadshavare. En av de grundläggande tankarna är dock 
att vara intresserad av att samverka med vårdnadshavare. Detta kan förstås utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv, till exempel Säljö (2014b) påpekar att kommunikation är 
väsentligt för människor för att skapa en mening i vår gemensamma omvärld. 

Säljö (2010) påtalar att genom att använda olika medierande artefakter och försök till att 
interagera via kommunikation, visas ett intresse att kunna förstå varandra och samverka. 
Förskolepersonalen söker efter olika strategier för att få samverkan att fungera och detta 
visar att förskolepersonalen är intresserade att samverka med vårdnadshavare. Säljö 
(2010) framhåller att det finns olika sätt att kommunicera på men också att det är viktigt 
att kommunicera med varandra för att kunna interagera för att förstå varandra. På detta 
sätt görs det en tolkning att när förskolepersonalen letar efter olika strategier för att 
kommunicera och interagera med vårdnadshavare visar de intresserat förhållningsätt.  

5.1.2 Möten som form 

Det framkommer i studien utifrån förskolepersonalens beskrivningar att de vanligaste 
samverkansformerna som belyses är: tamburkontakt, utvecklingssamtal, 
uppföljningssamtal, något föräldramöte, någon form av familjefest och v-klass. Med hjälp 
av dessa former bidras till att vårdnadshavaren får ta del av förskolans utbildning genom 
att få olika alternativ till att kommunicera. Säljö (2014a) belyser att vi som människor 
använder artefakter för att förstå varandra eller förstå något, göra sig förstådda eller reda 
ut någon praktisk utmaning. Säljö påpekar att medierande artefakter och språkliga verktyg 
underlättar den vardagliga kommunikationen. Genom språket lär sig människor att förstå 
varandra och att göra sig förstådda. Studien visar att förskolepersonalen använder flera och 
olika samtalsformer som redskap för att få flera alternativ till att kommunicera med 
vårdnadshavare. 

Det framkommer i studien utifrån förskolepersonalens beskrivningar att informella 
mötena mer gynnsamma för vårdnadshavare exempelvis familjefest. Studien visar att med 
familjefest känner sig vårdnadshavarna att det är en rolig tillställning där barnen också kan 
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närvara samt att vårdnadshavare umgås med andra vårdnadshavare.  Säljö (2014a) 
påpekar att genom interaktion lär människor sig av varandra. I det sociokulturella 
perspektivet lär sig individer i olika kulturella kontexter via kommunikation med detta 
utvecklar människor kunskaper och lärdomar. Säljö skriver även att när omgivningen 
ställer krav på individer blir de känslomässiga för de kraven för att de kanske känner att de 
har svårt att klara av kraven. Studien visar att familjefest ger ett informellt möte för 
vårdnadshavaren och detta möte verkar vara ett mer uppriktigt familjemöte som alla 
vårdnadshavarna kan delta i med sina barn. På familjefesterna interagerar vårdnadshavare 
med förskolepersonalen och andra vårdnadshavare. På familjefester lär sig vårdnadshavare 
av varandra om förskolans utbildning men också att förstå förskolans utbildning. Utifrån 
ett sociokulturellt perspektiv interagerar och kommunicerar vårdnadshavare med varandra 
och med förskolepersonal i den kulturella kontexten de befinner sig i vilket det innebär att 
det kan bli lättare för vårdnadshavare att förstå förskolans utbildning.   

Det framkommer i studien utifrån förskolepersonalens beskrivningar att det i första hand 
finns kommunikationssvårigheter med flerspråkiga vårdnadshavarna som inte talar 
svenska med formellt mötena exempelvis utvecklingssamtal, uppföljningssamtal, 
tamburkontakt och v-klass. Studien visar även att det är svårt att förmedla information 
som handlar om förskolans utbildning och förmedla styrdokument till vårdnadshavare som 
inte talar svenska med i ett formellt möte exempelvis en webbaserad 
kommunikationsplattform så som v-klass. Detta är svårt för exempelvis nyanlända 
vårdnadshavare eftersom de inte alltid har möjlighet att uttrycka sig i tal och skrift på 
svenska. Till exempel menar Säljö (2014a) att det är viktigt att kunna förstå språket för att 
kunna interagera med andra i den kultur de befinner sig i. Det är viktigt att kunna läsa för 
att överhuvudtaget kunna förstå förskolans utbildning så som styrdokumenten och v-klass. 
Med detta menas att individen behöver ta till olika medierande artefakter och olika 
samverkansformer för att möta andra individer (Säljö, 2014a).  

5.1.3 Utmaningar i kultur och normer 

I studiens resultat framhålls ett nyfiket förhållningssätt som en strategi för samverkan för 
att involvera alla vårdnadshavare, vilket skulle kunna förstås som att människor har olika 
erfarenheter utifrån vilken kultur de är födda, uppvuxna och lever i (Säljö, 2010). Med 
denna beskrivning innebär att människor tolkar saker olika eftersom de har olika kulturella 
kunskaper och har lärt sig att bearbeta på olika sätt. Studien visar att det finns kulturella 
skillnader när det kommer till samverkan med vårdnadshavare som har en annan språklig 
bakgrund.  

Det framkommer i studien att förskolepersonalen försöker visa nyanlända vårdnadshavare 
att i den svenska kulturella kontexten kan vårdnadshavare utvärdera förskolans utbildning, 
ifrågasätta den, tycka och tänka om den.  Utmaningen med att arbeta i en flerspråkig 
kontext medför bland annat utmaningen med att förmedla och förklara de normer som 
finns i den svenska förskolan, vilket kan förklaras med att vi människor förstår nya 
kulturella kontexter utifrån vår tidigare erfarna (Säljö, 2014). I studien uttrycktes att 
förskolepersonalen försöker visa flerspråkiga vårdnadshavare tar erfarenhet från den 
kultur de tidigare befunnit sig i och där de normer de är vana vid från sina hemländer.  
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I studien intervjuades förskollärare som kommer i kontakt med vårdnadshavare från andra 
länder med andra kulturer. Vårdnadshavarna uppges ha svårt att förstå svenska kulturen 
oavsett om de kan eller inte kan språket. Vårdnadshavare är eventuellt inte medvetna om 
vilka medierande artefakter finns i förskolan eller samhället för att interagera med andra 
individer. Förskolepersonalen använder abstrakt material som medierande artefakter, 
såsom bland annat bildstöd, för att kommunicera med vårdnadshavare. Förskollärare har 
mer tillgång till olika medierande artefakter i utbildningen än vad flerspråkiga 
vårdnadshavare som inte talar svenska har, men vårdnadshavarna kan ha egna medierande 
artefakter för att interagera och kommunicera med förskolepersonal enligt studien. Detta 
skulle kunna jämföras med det som Säljö (2014a) beskriver att språket är centralt för 
lärandet och individer lär sig i olika kulturella kontexter. 

5.2 Kommunikativa resurser som stöd i samverkan med 
vårdnadshavare som har annat modersmål 

I resultatet framkommer att förskolepersonal använder olika kommunikativa resurser i 
form av konkretiserande handlingar vilka kan betraktas som medierande artefakter (Säljö, 
2014b). Studien visar även att kroppsspråk är ett sätt att kommunicera med nyanlända 
vårdnadshavare, till exempel genom att använda handgester för att beskriva ordet 
"handskar". De uppger också visuellt för vårdnadshavaren vad handske är, vilket skulle 
kunna förstås som att människor använder kroppsspråk genom gester, ögonkontakt och 
kroppshållning, vilket är en metod för att kommunicera (Säljö, 2014b).  

5.2.1 Kommunikativa resurser i form av konkretiserande handlingar 

Det har framkommit i studien att förskolepersonal har svårigheter att interagera med 
nyanlända vårdnadshavare för att informationen är ny för vårdnadshavarna och därför blir 
svårt för dem att anpassa sig till förskolans utbildning utan några medierande artefakter. 
De har svårt att använda det nya verbala språket, vilket är det viktigaste verktyget i 
samhället för att göra sig förstådda med varandra. Detta skulle kunna tolkas som att 
medierande artefakter är viktiga för att förenkla och underlätta denna process genom att 
lära sig ny kunskap utifrån olika kommunikativa resurser (Säljö, 2014a). Eftersom 
individen lär sig interagera via språket ska de respektive individer förstå varandra för att 
förstå sammanhanget de befinner sig i. Studien visar att ibland är den verbala 
kommunikationen begränsad mellan förskolepersonalen och vårdnadshavaren. 
Förskolepersonalen använder sig då av olika medierande artefakter för att kommunicera 
med vårdnadshavarna via gester och kroppsspråk. I detta fall kan nyanlända 
vårdnadshavare och förskolepersonalen utrycka sig någorlunda lättare då 
kommunikationen i en viss utsträckning kommer fram. 

Något som personalen använder sig kontinuerligt av i interaktion med flerspråkiga 
vårdnadshavare är digitala medierande artefakter. Säljö (2014b) lyfter fram för att kunna 
kommunicera med andra där inte det gemensamma språket finns kan människor använda 
sig av bilder som artefakter i kommunikation med varandra. De olika språkliga verktyg och 
medierande artefakterna ska underlätta i det dagliga samtalet mellan individer (Säljö, 
2010). Det har framkommit i studien att förskolepersonal använder olika digitala medier 
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för att bemöta med vårdnadshavaren, en av två exempel av dessa är v-klass och Google 
Translate. Med v-klass visar personalen barnens dag båda visuell och skriver information 
om dagen, det vill säga detta möte ger en insyn till vårdnadshavaren för att se förskolans 
arbetssätt. Andra är Google translate och personalen uttrycker att den underlättar 
kommunikationen mellan vårdnadshavaren som har en annan språklig bakgrund 
exempelvis dagliga behov med mera. Detta skulle kunna jämföras med det som Säljö 
(2014a) belyser att människor behöver förstå vad som sker i en kommunikation och det är 
därför människorna behöver vara tydliga under samtal, då kommer medierande artefakter 
att underlätta för dem och också skapa tydlighet i kommunikationen (Säljö, 2014a). En 
utmaning som kan vara är att Google translate kan översätta fel och informationen kan 
misstolkas. Förskolepersonalen använder v-klass som en medierande artefakt för att skriva 
fram information samt dokumentera barnets dag men alla vårdnadshavare har inte kanske 
tillgång till att logga in i v-klass och se dokumentationen av olika anledningar. Men v-klass 
är en form av envägs kommunikation. Förskolepersonalen lägger ut informationen eller 
dokumentationen och vårdnadshavare tar del av detta men inget mer än så.  

5.2.2 Kommunikativa resurser genom en tredje part 

Utifrån förskolepersonalens beskrivningar i studien använder flerspråkiga vårdnadshavare 
sig av egna kommunikativa resurser såsom vänner, anhöriga eller barnets äldre syskon för 
att kunna interagera och kommunicera med förskolepersonalen. Förskolepersonalen 
uttrycker att om det behövs en tolk att hjälpa till att tolka till flerspråkiga vårdnadshavare 
så tar de hjälp av en tolk. Tolken är också en av de personer som hjälper flerspråkiga 
vårdnadshavare som talar att sätta in sin nya kunskap i rätt sammanhang. Detta skulle 
kunna jämföras med det som Säljö (2014a) belyser att i det sociokulturella perspektivet 
lyfts att människor behöver stöd att tolka och sätta in den nya inlärda kunskapen i rätt 
sammanhang. Med hjälp av medierande redskap, kommunikation och interaktion lär sig 
människor nya kunskaper och det blir lättare när de behöver uppfatta eller förmedla något.  

6 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultatet utifrån olika studier och tidigare forskning inom 
området. Syftet med studien är att undersöka utifrån tio förskolepersonals beskrivningar 
hur föräldrasamverkan sker när det finns vårdnadshavare med annan språklig bakgrund: 
Hur beskriver förskolepersonal samverkan med vårdnadshavare som har en annan språklig 
bakgrund och vilka strategier beskriver förskolepersonal att de använder sig av för att 
kommunicera med vårdnadshavare med annan språklig bakgrund vid samverkan? 
Förskolepersonal som deltagit i studien beskriver att de är medvetna att det finns både 
möjligheter och utmaningar angående samverkan mellan förskolepersonal och 
vårdnadshavare med skilda språkliga bakgrunder. Förskolepersonalen använder sig av 
både kortsiktiga och långsiktiga samverkansformer. De verkar också se olika språklig 
bakgrund som en positiv utmaning och de visar intresse för att hitta lösningar för att 
samverka med vårdnadshavare. Studien indikerar utifrån förskolepersonalens 
beskrivningar, att de eftersträvar att bemöta alla vårdnadshavare genom att använda olika 
resursers i att kommunicera och interagera med vårdnadshavare som har en annan 
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språklig bakgrund. De försöker skapa olika möjligheter för vårdnadshavare i att 
kommunicera exempelvis via inkludering som förhållningssätt, veckobrev, v-klass och 
kommunikativa resurser. 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka utifrån några förskolepersonals beskrivningar hur 
föräldrasamverkan sker när det finns skilda språkliga bakgrunder. Resultatdiskussion 
utgår utifrån två avsnitt, vilka är samverkan med vårdnadshavare som har ett annat 
modersmål och kommunikativa resurser som stöd i samverkan med vårdnadshavare med 
skilda språkliga bakgrunder. I studiens resultat framhålls ett nyfiket förhållningssätt som 
en strategi för samverkan, vilket skulle kunna jämföras med det som Bouakaz (2007) lyfter, 
att det är när förskolepersonalen accepterar och ser språket som en möjlighet som det är 
möjligt för dem att vara mottagliga och också när de använder sig av olika kompetenser för 
att göra sig förstådda med vårdnadshavare. Det finns en medvetenhet kring att det kan 
vara en språklig utmaning att samverka med vårdnadshavare som har en annan språklig 
bakgrund. Utmaningen kan dock ses som positiv när förskolepersonal visar sitt intresse för 
att hitta lösningar för att samverka med vårdnadshavare som inte har eller har mindre 
kunskap om svenska språket. De intervjuade i studien verkar nyfikna på hur de kan 
samverka med vårdnadshavare för ökat kunskapsbyte. 

6.1.1 Samverkan med vårdnadshavare som har ett annat modersmål 

I studiens resultat framhålls ett nyfiket förhållningssätt som en strategi för kommunikation 
och inkludering, vilket skulle kunna jämföras med det som Skolverket (2013) och Persson 
och Tallberg Broman (2017) lyfter upp att det är förskolepersonalens skyldighet att 
samverka men studien indikerar att förskolepersonalen ska vara intresserade av att skapa 
tillitsfulla relationer med vårdnadshavare. I och med vad tidigare forskning visar och vad 
studien indikerar betyder det inte bara att förskolepersonal ska förstå att de har en 
skyldighet att samverka utan också att ett intresse och en nyfikenhet ska väckas hos 
förskolepersonalen för att samverka. Studien indikerar att det är viktigt att skapa tillitsfulla 
relationer med vårdnadshavare så att de känner sig trygga. Persson och Tallberg Broman 
(2017) beskriver att beroende på vilken kommunikation vårdnadshavare har med 
förskolepersonal kommer de känna sig trygga eller otrygga. Förskolepersonalen i studien 
betonar också, i likhet med vad Persson och Tallberg Broman påpekar, att det är viktigt att 
förskolepersonal bygger upp en relation med vårdnadshavare så att alla känner sig trygga. 

I studiens resultat framkom att förskolepersonal tycks ha en positiv inställning angående 
att inkludera alla vårdnadshavare i förskolans utbildning och de uppger att de försöker att 
använda och hitta olika vägar för att exempelvis dela information till vårdnadshavare på 
flera sätt än exempelvis veckobrev och v-klass. Enligt Bouakaz (2007) och Kultti och 
Pramling Samuelsson (2016) behöver förskolepersonalen ta ansvar för att anordna flera 
olika samverkansformer för att samverkan ska kunna fungera. Vidare påpekar Bouakaz 
(2007) att när samverkan sker på flera olika sätt kan förskolepersonalen fånga upp 
vårdnadshavarens intresse, vilket kan leda till att vårdnadshavare blir mer villiga och 
försöker samverka med förskolepersonalen oavsett om det finns annan språkligbakgrund. 
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Kultti och Pramling Samuelson (2016) beskriver att när vårdnadshavare får flera 
möjligheter att delta i samverkan får också båda parter information av varandra, vilket kan 
innebära att personalen blir medveten om vårdnadshavarens kultur, vilket i sin tur kan 
underlätta kommunikationen dem emellan vid kommande tillfällen.  

Hedlin (2017) skriver att förskolepersonalen bjuder in vårdnadshavaren till förskolans 
utbildning i olika samverkansformer men det är också viktigt att utvärdera 
vårdnadshavarens tankar kring de olika samverkansformerna. Vårdnadshavaren kan 
fortsätta att samverka genom veckobrev, observation under eller efter samverkansform 
eller intervju om detta hjälper förskolepersonalen att förstå vårdnadshavarens önskemål 
om hur förskolepersonalen kan tillmötesgå vårdnadshavaren och uppfylla uppdraget att 
samverka med dem. Dock ger förskolepersonalens kunskap om kommunikation en bra 
vägledning till att skapa en trygg relation till vårdnadshavaren. I enlighet med detta, visar i 
denna studie att förskolepersonalen använder många och olika samverkansformer i ett 
försök att anpassa sig till vårdnadshavare. Förskolepersonalen uppger dock också att 
vårdnadshavares frånvaro kan bero på att de sällan kan ordna barnpassning i samband 
med föräldramöten. Förskolepersonalen angav inte några lösningar kring detta, men 
lösningar skulle kunna vara att förskolepersonalen involverar vårdnadshavare mera genom 
att exempelvis låta vårdnadshavare komma med förslag hur ett föräldramöte ska vara eller 
genom att exempelvis ha en avdelning öppet när det är föräldramöte så de vårdnadshavare 
som inte har barnvakt kan ändå kan få möjlighet att delta på föräldramötet.  

I studien beskrivs möten som de bästa långsiktiga samverkansformer. I studien 
exemplifieras en långsiktig samverkansform som familjefester. På familjefester är 
förskolepersonalen med och dessutom får vårdnadshavare till exempel träffa andra 
vårdnadshavare och ta del av deras tankar. Inte minst är också barnen delaktiga på 
familjefesterna, vilket kan underlätta då det sker på dagtid och då vårdnadshavarna inte 
behöver införskaffa barnvakt. Utifrån dessa aspekter är familjefester mest meningsfulla 
och givande samverkansform för vårdnadshavare, enligt studien.   

Utifrån den dagliga kommunikationen är, enligt förskolepersonalen, tamburkontakten den 
bästa samverkansform då vårdnadshavaren utbyter information om det egna barnet. Till 
exempel betonar Persson och Tallberg Broman (2017) att det finns två viktiga 
föräldrasamverkansformer i förskolan, vilka är den dagliga möte med vårdnadshavaren och 
långsiktiga möten exempelvis som inskolning och utvecklingssamtal. En syn som 
vårdnadshavare har är att förskolan är barnens arena och förskolepersonalen ska samverka 
med vårdnadshavare för barnets bästa, därför är det av vikt i de olika samverkansformerna 
att barnen ges utrymme att vara delaktiga och att barnen kan visa upp sin arena (Persson & 
Tallberg Broman, 2017). Detta är något som också går att se i vår studie att den bästa 
samverkansform är när barnen är delaktiga och inkluderade i samverkan då anser 
förskolepersonal att vårdnadshavare menar att samverkan är meningsfull, givande samt att 
den utgår från barnet. 

Studien visar att förskollärarna lyfter fram att det finns risk för att vårdnadshavare 
missförstår informationen, på grund av missförstånd kan de förlora förtroende för 
förskolan och förskolepersonalen, denna risk skapar brist i kommunikation och 
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missförstånd kan uppstå. Till exempel betonar Hedlin (2017) att samverkan mellan 
vårdnadshavare och förskolepersonal skapar ett förtroende hos vårdnadshavare och 
förskolepersonal. Förskolepersonal ska se varje vårdnadshavare och i den mån det går 
försöka uppfyllas deras förväntningar på förskolan beskriver Hedlin. Utifrån forskningen 
så ser vi en likhet med vår studie som är även om förskolepersonal uppfattar något 
annorlunda än vad vårdnadshavare menar ska förskolepersonal vara professionell och 
bortse från olika tyckanden. 

Studien visar att förskolepersonalen bör skapa tillitsfulla relationer och vara öppna för nya 
kulturer och studien indikerar när förskolepersonal är intresserad av vårdnadshavarnas 
olika kulturer blir samverkan ofta mer meningsfull. Det är viktigt att båda parter är 
intresserade av att samverka men det huvudsakliga ansvaret ligger på förskolepersonalen. 
Dock lyfter Enö (2005), Tallberg Broman (2009) och Wedin och Warström (2018) fram att 
förskolepersonalen bär ansvaret när det kommer till samverkan och särskilt gäller när det 
finns en flerspråkig kontext och där olika kulturella bakgrunder möts. Tallberg Broman 
(2009) poängterar att vårdnadshavare som kan tala svenska och förstår kulturens normer 
är mer delaktiga i förskolan och vill vara med att påverka, därför är det extra viktigt att 
inkludera också de vårdnadshavare som ännu inte kan svenska eller som inte kan kulturens 
normer i förskolans utbildning så att även de får möjlighet att vara med och påverka.  

I studiens resultat framkom utifrån förskolepersonalens beskrivningar att 
vårdnadshavarna som har växt upp i en annan kultur behöver få mer förståelse för de nya 
kulturer och normer som finns i Sverige. Studien visar också att vårdnadshavare inte tycks 
vara vana vid de nya kulturer och normer som finns i Sverige vilket skapar en utmaning för 
förskolepersonalen att synliggöra förskolans utbildning för vårdnadshavare. Detta kan ses i 
likhet vad Lunneblad (2013) framställer att kulturella skillnader kan skapa en svårighet för 
samverkan när vårdnadshavaren möter svensk kultur och de ska få förståelse för nya 
högtider, sagor och lekar. Högtider, sagor och lekar ger dock en möjlighet att integrera 
vårdnadshavarna i förskolsystemet.  

Förskolepersonalen intresserar sig för vårdnadshavarnas språk men också för deras kultur 
genom att ta reda på mer om deras kultur och språk. Forskning (bland annat Lunneblad, 
2013; Björk Willén, 2014; Kultti och Pramling Samuelson, 2016) lyfter fram kulturella 
skillnader som en utmaning gällande både daglig och långsiktig samverkan mellan 
förskolepersonal och vårdnadshavare. För många vårdnadshavare är mötet i förskolan den 
första kontakten med den svenska kulturen och regler och rutiner i förskolan. Även 
förskolepersonalen i denna studie uttrycker att språket och kulturen hänger ihop. Det är 
inte bara viktigt att få vårdnadshavare att förstå svenska språket utan också den svenska 
kulturen. Kanske behöver förskolepersonalen i förskolan skapa ett intresse och en 
förståelse hos vårdnadshavaren för den kultur de befinner sig i för att sedan skapa ett 
intresse hos vårdnadshavaren och en förståelse för språket. 
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6.1.2 Kommunikativa resurser som stöd i samverkan med 
vårdnadshavare som har annat modersmål  

I studiens resultat framkom det på olika sätt att kommunikationen mellan vårdnadshavare 
och förskolepersonal sker med stöd av tolk eller inskolningslärare, flerspråkig personal 
samt vänner, släkt och bekanta. Till exempel används tolk vid långsiktig samverkan såsom 
utvecklingssamtal. Det är viktigt att få vårdnadshavarens godkännande att använda sig av 
tolk så inte vårdnadshavare känner sig oförmögna utifrån språket. Förskolepersonal får 
djupare förståelse via tolk och att rätt information går fram. Detta är i sig bra men vår 
studie visar dock att tolk inte alltid kan förmedla vårdnadshavares känslor. Detta skulle 
kunna jämföras med det som Nilsson (2008) beskriver att det kan vara svårt för 
vårdnadshavare att beskriva exakt vad de menar och känner och det finns risk för att 
vårdnadshavarens känslor inte kan förmedlas. Nilsson skriver vidare att det är vanligt att 
vårdnadshavare tar hjälp av bekanta att tolka, särskilt de bekanta som har bott längre i 
Sverige och förstår hur skolsystemet fungerar. Resultatet i denna studie visar också att 
vårdnadshavare tenderar att ta hjälp av en tolk exempelvis bekanta som kan tolka åt dem. 
Även om detta möjligen kan vara en trygghet för vårdnadshavaren, väcks också en tanke 
om hur bra det kan tänkas vara att använda bekanta som tolkar då de eventuellt inte 
översätter allting korrekt och då de kanske också tolkar innehållet utifrån sin relation och 
sina känslor för vårdnadshavaren. Detta kan medföra en risk för att informationen 
eventuellt kan komma i skymundan.  

I redogörelsen från tidigare forskning framgår hur förskolepersonalen kan arbeta för att 
samverkan ska kunna komma tills stånd trots språkförbistringar. Till exempel menar Enö 
(2005) att förskolepersonalen ska använda sig av enkla och lättolkade ord. Likande 
resonemang indikeras i aktuell studie då det framkommer i de analyserades resultaten att 
förskolepersonalen av enkel och lättförstådd svenska för att slippa missförstånd, vilket kan 
tolkas vara ett tecken på att förskolepersonalen försöker skapa tillitsfulla relationer med 
vårdnadshavare. I denna studie tycks finnas en medvetenhet om att hantera situationen 
när det finns utmaningar i flerspråkig kontext och förskolepersonal accepterar den 
utmaningen. Efter att förskolepersonal har accepterat språket som utmaning fokuserar de 
på att finna lösningar och utveckla samverkansformer så att alla vårdnadshavare kan vara 
delaktiga i förskolans utbildning.  

Detta har väckt funderingar kring etiska aspekter. Förskolepersonal har tystnadsplikt som 
ska följas när det kommer till att föra över information om exempelvis barnet. Om sedan 
andra personer (i detta fall syskon, anhöriga och bekanta) ska kommunicera till 
vårdnadshavare och om det tenderar att bli det enda sättet att föra vidare information 
vidare till vårdnadshavare, vad sker då? Kan förskolepersonalen som lyder under 
tystnadsplikt berätta något som handlar om barnet för en bekant som i nästa led ska 
berätta det för vårdnadshavaren? Vikten av att vi som förskollärare reflekterar över etiken 
vid översättningar av någon utomstående går inte att betona tillräckligt eftersom vi har 
styrdokument och lagar vi ska förhålla oss till. I sådana fall kan förskolepersonal 
tillsammans med vårdnadshavare, barnet som det handlar om och den som översätter 
diskutera i vilken utsträckning förskolepersonalen kan använda sig av den utomstående 
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som hjälper till att med kommunikationen. Detta kan göras så att alla involverade känner 
sig trygga och bekväma med situationen de befinner sig i.  

6.2 Metoddiskussion 

I detta avsnitt diskuteras och reflekteras kring studiens valda metod och tillvägagångssättet 
vid datainsamlingen. Det diskuteras också om de hinder som har uppkommit vid insamling 
av data.  

Det visade sig tidskrävande att skicka ut en förfrågan till förskolepersonal om deltagande i 
studien via VFU-portalen, Mälardalens högskola. I efterhand hade det troligen varit bättre 
om vi själva direkt hade tagit kontakt med respektive förskolor på en gång. Genomförandet 
av intervjuer skedde i slutet av höstterminen, vilket också visade sig vara en orsak till att 
flera förskolor och dess förskolepersonal hade utmaningar att ta emot oss. Flera 
förskolepersonal efterfrågade intervjufrågorna före intervjun för att kunna förbereda sig 
inför intervjun. Vi förklarade för dem att vi ville ta frågorna vid intervju för att vi önskade 
få spontana svar och vi förklarade också samtidigt för respektive förskolepersonal att 
frågorna inte var svåra eller komplicerade. Studien hade gett annorlunda resultat om 
respondenterna hade fått intervjufrågor i förväg. I de fallen hade förskolepersonalen 
hunnit förbereda sina svar och tänka igenom de skulle svara, kanske hade personalen inte 
heller känt sig lika stressade eller nervösa inför intervjuerna vilket hade gett annorlunda 
svar.  

Vi valde att intervjua förskolepersonal i områden där förskolepersonalen ofta möter 
vårdnadshavare som kommer från en annan kultur och sålunda ofta också har utmaningar 
med svenska språket. Vårt resultat hade säkert sett annorlunda ut om vi hade intervjuat 
förskolor, som inte låg i områden som dessa. Kanske hade förskolepersonalen då inte haft 
lika mycket erfarenhet kring det valda ämnet. Bryman (2018) lyfter fram att i det målstyrda 
urvalet skall forskaren redan ha bestämt frågor som hen ska förhålla sig till när insamling 
av data sker och att dessa frågor ska stå i fokus genom hela processen. Detta kan vara svårt, 
med tanke på att varje respondent talar olika mycket och har olika mycket erfarenhet. 
Något som forskaren skall vara försiktig med är att dra alltför absoluta slutsatser när de har 
intervjuat respondenterna, då intervjun inte presenterar hela sanningen utan 
respondenternas sanning. Det är de enskilda respondenternas erfarenhet som forskaren tar 
del av (Bryman, 2018).  

Ett etiskt övervägande uppkom i intervjuerna var när ljudinspelningen skulle sättas igång. 
Vid ett tillfälle sattes den igång före intervjun startade då förskolepersonalen redan hade 
börjat pratat om ämnet som skulle fokuseras. Vi yttrade oss senare att ljudspelning redan 
har satts igång innan själva intervjun började. En förklaring gavs till förskolepersonalen att 
vi inte ville avbryta hen och därför valde vi att sätta igång ljudinspelningen i förväg. Dock 
fick förskolepersonal ett erbjudande att i början av intervjun kunde raderas om det var det 
förskolepersonalens önskade. Förskolepersonalen gav dock sitt godkännande och 
inspelningen fick behållas som en del av datainsamling. Frågan som dyker upp är när 
forskaren ska sätta igång ljudinspelningen? Bryman (2018) framhåller till exempel att 
forskaren ska låta inspelningsutrustning var på fast intervjun är slut för att det är då 
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respondenten öppnar upp sig. I vårt fall var det dock tvärtom då respondenten började 
beskriva sina erfarenheter redan före intervjun. I sådana fall ska forskaren ta ett etiskt 
beslut i stunden men också ha belägg varför hen tog det beslutet som den gjorde. 

6.3 Slutsats  

Studien visar att det tycks vara enklare för förskolepersonal att kommunicera med 
vårdnadshavare som har en annan språklig bakgrund, gällande sådant som har direkt med 
det egna barnet att göra och att interagera med vårdnadshavare i mer informella möten, än 
att exempelvis förmedla hur det svenska skolsystemet är uppbyggt eller vad som står i 
förskolans styrdokument. Till exempel indikerar vår studie att det är lättare att få 
vårdnadshavarna att delta i så kallade familjefester än att exempelvis få vårdnadshavare 
som inte kan tala svenska att delta i föräldramöten, där vårdnadshavarna, enligt 
förskolepersonalen, verkar uppleva en oro för att inte förstå information eller för att inte 
kunna ställa frågor. Olika samverkansformer har möjligheter och utmaningar som behöver 
beaktas innan dessa tas i bruk. Exempelvis kan en tredje part som kommunikativ resurs 
bidra med större och djupare kunskapsutbyte, samtidigt som det innebär ytterligare etiska 
ställningstaganden.  

6.3.1 Studiens relevans för förskolläraryrket 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) framhåller att förskolepersonalen ska 
samverka med vårdnadshavare för att barnen ska utvecklas, trivas samt lära. Vi vill med 
den här studien bidra till att förskolepersonal ges möjlighet till en helhetssyn på hur 
föräldrasamverkan påverkas i flerspråkig kontext. Dessutom bidrar studien till inspiration 
till förskolepersonal gällande hur de kan samverka med vårdnadshavare för att inkludera 
föräldrarna i förskolans utbildning. Utifrån olika medierande artefakter i förskolan kan 
dock förskolepersonal tillsammans hitta olika tillvägångsätt att interagera och 
kommunicera med vårdnadshavare. Om vårdnadshavare känner sig trygga och lyhörda i 
samarbetet med förskolepersonal, kan det leda till att barnen känner sig trygga i förskolans 
miljö.  

6.3.2 Vidare studier  

Förslag till vidare studie är att genomföra en likadan studie men utifrån ett etiskt 
perspektiv. Hur för förskolepersonalen exempelvis vidare information till vårdnadshavare 
med en annan språklig bakgrund ur ett etiskt perspektiv vid daglig kontakt om endast 
syskon, anhörig eller bekant finns närvarande vid lämning och hämtning.  

Samma studie skulle dessutom kunna göras utifrån vårdnadshavarens perspektiv. 
Vårdnadshavare skulle kunna intervjuas för att synliggöra vad de anser vara en bra 
samverkansform om de inte prata svenska. Vårdnadshavare upplever eventuellt samma 
utmaning men har svårt att framföra sina åsikter. Vår studie visar främst att 
förskolepersonalen belyser kultur och normer. Vårdnadshavare tycks ha utmaningar att 
samverka i förskolan, vilket kan undersökas vidare. Hur kan exempelvis vårdnadshavare 
integreras till de kulturer och normer som råder i förskolan? 
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Bilaga 1-Missivbrev 

Förfrågan om deltagande i vår undersökning som handlar om samverkan med 
vårdnadshavare om det finns språkbarriär.  

Vi är två studenter som läser sjunde terminen på förskollärarprogrammet vid Mälardalens 
Högskola i Västerås. Just nu läser vi sista kursen som heter Självständigt arbete 
– Förskolepedagogiskt område. I kursen ska vi genomföra en studie och syftet 
med vår studie är att undersöka personalen i förskolans beskrivningar av 
föräldrasamverkan när det finns språkbarriär med vårdnadshavare.   

Förskolan är vårdnadshavarens första möte med skolväsendet och vi vill ta del av dina 
kunskaper och erfarenheter kring detta för att få en djupare förståelse hur personalen 
arbetar kring samverkan med vårdnadshavare om det finns språkbarriär. Förskolans 
personal ska samverka med vårdnadshavare enligt Läroplan för förskolan (Skolverket, 
2018) men på vilket sätt kan de samverka vårdnadshavare om det finns språkbarriär.  

Vi kommer intervjua ett flertal personal på flera olika förskolor. Intervjun kommer ta 
cirka tjugo – trettio minuter och kommer vara semistrukturerad som innebär att det är 
öppna frågor med utrymme för diskussion.  Vi kommer spela in intervjun för att vi ska få 
en djupare förståelse och kunna gå tillbaka vid senare tillfälle för att lyssna om intervjun 
ifall vi har missat något.  

Vi kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådet (2017) etiska aspekter i vår studie och det 
betyder att insamlade uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, det kommer inte 
framgå vilka som har delaktigt i studien. Inspelat material kommer raderas efter att 
uppsatsen har blivit godkänd. 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. Undersökningen kommer att presenteras i form av en 
uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. Det 
som framkommer i intervjun kommer endast användas i studien.   

Vi vore tacksamma om du kan medverka i vår intervju då dina svar och synpunkter är 
värdefulla för oss eftersom du har praktisk och teoretisk kunskap. Vi ser gärna att ni svarar 
senast den 27 november om ni vill delta i intervjun via antigen e-mail eller att ni 
ringer/sms:ar oss.  

Vid frågor eller funderingar är du välkommen ta kontakt med oss eller våran handledare.   

Hoppas vi ses!   

 

Med Vänliga Hälsningar   

Ebru Aziz Abbas 



 

Telefonnummer: 070 – 03 64 576  

E – mailadress: eas16002@student.mdh.se  

  

Selma Bajra  

Telefonnummer: 070 – 49 30 962  

E – mailadress: sba16001@student.mdh.se  

  

Handledare:  

Pernilla Kallberg    

Universitetsadjunkt    

Telefonnummer:  021 – 10 70 68  

E-mailadress: pernilla.kallberg@mdh.se    



Bilaga 2-Intervjufrågor 

Intervjufrågor   
 

1. Kan du berätta på vilket sätt ni samverkar med vårdnadshavare?  
1.1 Dagliga och långsiktiga (terminsvis) 
 

2. Kan du berätta någon händelse där du har upplevt att det finns språkbarriär 
med vårdnadshavare?  

2.1 Hur har ni arbetat då?  
2.2 Vilka hjälpmedel har ni använt?  

 
3. Kan du berätta om en situation där du har upplevt att det har varit en 
utmaning att samverka med vårdnadshavare utifrån språket?  

3.1 På vilket sätt var detta en utmaning?  
3.2 På vilket sätt gick ni vidare? 

 
4. På vilket sätt tar ni del av vårdnadshavarnas upplevelse kring verksamheten 
om det finns språkbarriär?   

4.1 Vilka metoder/hjälpmedel använder ni er av i samverkan 
med vårdnadshavare?  

 
5. Finns det någon utmaning med de respektive samverkansformer ni har?  

  
 

Plus följdfrågor som dyker upp under intervjuns gång 

 


