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Förord 

Detta examensarbete är det sista avslutande momentet vid lärarprogrammet på 
Mälardalens Högskola i Eskilstuna. Examensarbetet är utfört av Camilla Berglund 
och Evelina Seidow.  

Vi har under arbetsgång haft en god samarbetsförmåga och har upprätthållit en bra 
relation till varandra. Kommunikationen mellan oss har varit en viktig del, där 
ärlighet mellan oss legat i fokus. Vi har känt att båda har kunnat vara uppriktiga mot 
varandra, bland annat genom att säga till om man inte höll med den andra i något 
resonemang eller dylikt. Vi upplever att båda partner har gjort lika mycket under 
arbetets gång och att allt skett på lika villkor. Examensarbetet har kantats av 
positivitet, komplettering och stöttning. Vi har kompletterat varandra på alla plan, 
vilket vi tror varit en stor grund till att hela vårt arbete gått bra. Diskussion har varit 
en stor del av arbetet.  Alla beslut om hur arbetet ska se ut, vilken litteratur som ska 
vara med, rubriker och så vidare, har vi båda varit delaktiga i. Arbetet har skrivits 
antigen ihop eller vid varsin dator, där inkludering och delaktighet varit viktigt för 
oss. Examensarbetet har varit lärorikt och givande för oss båda, vi känner att vi har 
lärt oss mycket. Inte minst om mångkulturalitet i förskolan men även om varandra.  

Vi vill tacka alla förskollärare som ställde upp och ville delta i vår undersökning. Samt 
att de delge med sina känslor, tankar och erfarenheter i mötet med mångkulturella 
föräldrar. Vidare vill vi även tacka alla som korrigeringsläst vårt examensarbete, 
deras synpunkter och tankar har varit väldigt värdefulla för oss. 

Sist men inte minst, vill vi tacka vår handledare Marja-Terttu Tryggvason som gett 
oss mycket stöttning och goda råd om hur vårt examensarbete ska fortlöpa.  
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1. Inledning 
Under våren 2013 blev vi inspirerade av vår handledare, Marja-Terttu Tryggvason att 
skriva ett examensarbete inom projektet ProCompetence. Projektet är ett samarbete 
mellan Mälardalens Högskola och lärosäten i Norge, Estland och Finland. 
ProCompetence går ut på att utveckla strategier och metoder för att främja 
delaktighet och kompetens inom olika verksamheter. Den svenska projektgruppen 
inom ProCompetence består av Marja-Terrtu Tryggvason, Anne Lillvist och Pirjo 
Lahdenperä. Deras fokus med projektet hamnande på mångkulturella möten i 
förskolan. Vi har båda haft verksamhetsförlagd utbildning inom lärarprogrammet vid 
mångkulturella förskolor, där vi har upplevt svårigheter i kontakten med 
mångkulturella föräldrar. Vi valde således att skriva vårt examensarbete om 
förskollärarens möte med mångkulturella föräldrar. Dessa möten tror vi kan vara 
påfrestande när man arbetar som förskollärare i en mångkulturell förskola. I dagens 
mångkulturella samhälle tycker vi det är viktigt att som förskollärare ha den 
kompetens och kunskap som krävs för att kunna möta mångkulturella föräldrar på 
bästa möjliga sätt.  

I Lpfö98/10 (Utbildningsdepartementet, 2010) går det att läsa att samarbetet mellan 
förskolan och hemmet ska utvecklas och att föräldrarna ska få information om 
förskolans sätt att arbeta samt om förskolans mål. Under vår verksamhetsförlagda 
utbildning har vi observerat att föräldrar har olika syn kring förskolan och dess mål. 
Föräldrar med mångkulturell bakgrund verkar ha en annan syn på förskolan, deras 
förväntningar på den svenska förskolan verkar skilja sig åt från föräldrar som är 
födda och uppväxta i Sverige. 

1.1 Syfte 
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka några förskollärares upplevelser av 
mötet med mångkulturella föräldrar.  

1.2 Forskningsfrågor  
 

 Vad för utmaningar upplever förskollärare i mötet med mångkulturella 
föräldrar? 
 

 Hur kan förskolläraren inkludera mångkulturella föräldrar mer i 
verksamheten? 

1.3 Begreppsdefinitioner 
Kultur – Skolkommittén(1996:143) nämner att "en kultur omfattar grundläggande 
värderingar och uppfattningar om hur världen, samhället och människan är funtade, 
sätt att lösa problem och sätt att uttrycka sig" (s.134).  
 
Mångkulturella föräldrar – Med mångkulturella föräldrar syftar vi på dem som har 
annat modersmål än svenska och där båda föräldrarna till barnet är mångkulturella. 

2. Litteraturgenomgång 
Arbetets litteraturgenomgång är skriven för att ge ett perspektiv och djup över den 
forskning som finns om förskollärarens möte med mångkulturella föräldrar. Stukát 
(2011) skriver att litteraturgenomgången är en plats för att visa att man har god 
kännedom om det aktuella kunskapsläget. Arbetets litteraturgenomgång är tematiskt 
strukturerad och är skriven för att ge en överblick av litteraturen på området. Den 
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tidigare forskningen ger ett djupt perspektiv över de individualistiska och 
kollektivistiska kulturerna för att således kunna förstå relationerna mellan 
mångkulturella föräldrars förväntningar och den svenska förskolan. Sedan 
introduceras tidigare forskning om både svensk och islamsk värdegrund för att få en 
ökad förståelse över de olika kulturers uppfattningar och föreställningar. Därefter 
presenteras tidigare forskning om förskolans läroplan samt samarbetet mellan hem 
och förskola. Den tidigare forskningen tar även upp lösningar på hur man får 
mångkulturella föräldrar mer delaktiga i förskolan. I slutet sammanfattas 
litteraturgenomgången för att skapa en förståelse och översikt av det aktuella 
kunskapsläget inom området. 

2.1 Individualistiska och kollektivistiska kulturer 
Triandis (1995) skriver att det är människans sätt att anpassa sig till miljön som leder 
till att man lever i en individualistisk kultur. Författaren menar att den 
individualistiska kulturen kan anta olika former. Den individualistiska kulturen beror 
på den sociala miljön människan vuxit upp ur. Författaren menar däremot att både 
den individualistiska kulturen och den kollektivistiska kulturen är en verklighet för 
oss. Människan är en utvecklad varelse som behöver andra människor omkring sig 
för att överleva, men människan behöver ändå vara själv. 

Mamman och barnet inte är så nära varandra i den individualistiska kulturen enligt 
Triandis (1995). Barnen uppmuntras till att bli oberoende, vilket leder till ett starkt 
självförtroende. I den individualistiska kulturen är självständighet det viktigaste. I 
den kollektivistiska kulturen däremot står mamman och barnet mycket nära 
varandra. Författaren menar att i den kollektivistiska kulturen är barnuppfostran 
mycket påträngande. Istället för självständighet uppmuntras barnet att vara 
beroende av föräldrarna, vilket i sin tur leder till att barnet inte själv kan ta svåra 
beslut, utan att vuxna eller lärare får ta besluten åt barnet. Den kollektivistiska 
kulturen kontrollerar och övervakar sina barn genom vägledning och nära 
interaktion. Triandis skriver att i vissa kollektivistiska familjer bryter man ner 
barnets vilja för att ha total kontroll över barnets liv för att därför se till att barnet 
stannar i familjen.  

De kollektivistiska familjerna uppfattar sig själva och deras beteende som en 
handling av ren kärlek enligt Triandis (1995). Vidare menar författaren att den 
individualistiska kulturen ofta uppfattas som en kultur där man har för mycket 
överinsyn på barnen, vilket i sin tur leder till negativ påverkan på barnet. 

Almqvist och Broberg (2000) anser att barnuppfostran är olika, beroende på vilken 
miljö och kultur vi lever i. De menar att det är beroende på kulturen som vi växer upp 
och lever i, påverkas av hur vi blir som människor som vuxna. Vidare menar 
författarna att barn till mångkulturella föräldrar påverkas av föräldrarnas ursprung.  

Almqvist och Broberg (2000) skriver att det finns skillnader i barnuppfostran och att 
det är nödvändigt att förstå dessa skillnader. Detta är för att man ska kunna förstå de 
svårigheter som uppstår för föräldrarna när de ska fostra barnen i Sverige, eftersom 
att uppfostran av barn i kulturerna skiljer sig åt. Dock påpekar författarna att detta 
inte räcker. De menar att barn med mångkulturella föräldrar påverkas på så sätt att 
de skiljer sig ifrån andra jämnåriga barn, som fortfarande bor kvar i det samhälle som 
deras föräldrar flytt ifrån. Genom detta menar Almqvist och Broberg att dessa barn 
balanserar mellan två kulturer. Vidare författarna att det inte går att dra alla 
mångkulturella barn över en kant. De har sina individuella olikheter mellan varandra. 
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Det kan handla om kön, ålder, vart de kommer ifrån eller orsaker till varför de kom 
till Sverige. Författarna menar att dessa olikheter har en stor betydelse för hur barnet 
hanterar de krav och förväntningar som ställs för att kunna ge sig ut i det svenska 
samhället. 

Almqvist och Broberg (2000) skriver om skillnaderna i barnuppfostran i den svenska 
och den utvidgade familjen. Den utvidgade familjen, menar författarna, är den familj 
som är vanligast i Mellanöstern. Författarna menar att i Sverige har vi alla en 
förmåga att arbeta självständigt, vi uppfostras till att fatta egna beslut och eget 
initiativ. Dessa egenskaper är enligt Almqvist och Broberg, en självklar del av hur vi 
sedan ska klara oss i vårt samhälle. Dessa typer av egenskaper tränas upp redan när 
vi är småbarn. Vi uppmanas att äta och klä oss själva samt ställa undan sin tallrik 
från matbordet efter måltiden. Vår egen vilja uppmuntras och respekteras av att 
föräldrarna frågar barnet vad de vill göra. Parallellt med detta tränas 
självbehärskning och disciplin, genom att barnen endast får äta godis en gång i 
veckan och barnen utvecklar en förståelse till att vänta på sin tur. Almqvist och 
Broberg skriver att i Mellanöstern finns det ofta fler vuxna som är beredda att hjälpa 
barnen med de vardagliga rutinerna. De matar dem, badar dem och hjälper dem med 
deras kläder. Att ge barnen allt detta, ses som en kärleksförklaring från föräldrarnas 
sida och föräldrarna anser att det är med all rätt att barnen förtjänar det. Prestationer 
och förväntningar på dessa pågår upp till när barnen är i förskoleåldern, cirka 5 år 
gamla. Författarna menar att den största skillnaden mellan västerländsk och 
österländsk barnuppfostran är betoningen på självständighet i motsats till 
samhörighet. 

Almqvist och Broberg (2000) menar att för att kunna förstå de kulturella 
skillnaderna i barnuppfostran och utvecklingsideal, med mångkulturella föräldrar 
behöver vi klara av att se olika perspektiv. För det första måste vi se skillnader i 
religion och social organisation mellan det som är hemlandets och det nya landets 
kulturer. För det andra måste vi reflektera om vad det innebär att bryta upp från sin 
kultur, de samhälleliga och kulturella reglerna man redan förstår. För det tredje är 
det tidsaspekten i de två olika samhällena.  

Almqvist och Broberg skriver att mångkulturella föräldrar inte vill tänka på att deras 
värderingar eller traditioner som de lämnat, längre är desamma som i hemlandet. 
Författarna menar att minoritetskulturer ofta blir traditionella i det avseendet 
eftersom man vill bevara sin kulturella identitet. Föräldrarna håller fast vid sina 
traditioner och värderingar, som de var i landet som de lämnat. Författarna menar att 
detta är svaret till varför skillnaden mellan invandrargruppens kultur och samhället 
de lever i ökar. 

Almqvist och Broberg (2000) hänvisar till en genomförd undersökning som handlade 
0m föräldrars förväntningar på sina barns uppträdande i olika situationer i förskolan. 
I den framkom det att mammor med iranskt ursprung som var bosatta i Sverige, hade 
avsevärt mindre förväntningar på vad deras barn klarade av att göra vid olika ålder i 
jämfört med mammor som var födda i Sverige. I Sverige på förskolan arbetar man 
mycket med barnens självständighet. Barnen ska bland annat kunna klä på sig själva, 
duka och äta själva. Detta är något föräldrar från Mellanöstern har svårt för enligt 
Almqvist och Broberg (2000). Istället för att barnen känner sig uppmuntrade till 
självständighet menar föräldrarna att barnen inte känner sig älskade. Författarna 
menar att föräldrar från mellanöstern har en annan syn på självständighet. 
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Föräldrarna tycker att det även blir jobbigt när småbarn ska äta, eftersom de anser att 
det blir kladdigt. 

2.2  Svensk värdegrund och arabiska muslimer 
Begreppet värdegrund infördes av Läroplanskommittén under 1990-talet enligt 
Zackari och Modigh (2000). Läroplanskommittén släppte 1992 en utredning som 
heter Skola för bildning (1992:94), där begreppet värdegrund presenterades.  

Värdegrunden är ett komplext begrepp som i sin tur ska vara grunden till all den 
verksamhet som bland annat sker i förskola, skola och på gymnasiet enligt Zackari 
och Modigh (2000). Detta syns tydligt i Lpfö98/10 (Utbildningsdepartementet, 
2010). Där går det bland annat att läsa att förskolan ska förmedla och förankra 
respekt för de människliga rättigheterna, jämställdhet mellan könen, individens 
frihet, de grundläggande demokratiska värderingar det svenska samhället är byggt på 
samt alla människors lika värde. Zackari och Modigh nämner att "detta ska ske i 
samband med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk 
humanism" (s.36). Författarna menar vidare att utifrån värdegrunden kan man ta 
fram de två begreppen, värderingar och normer. Zackari och Modigh menar att 
värderingar formulerar människans etiska ställningstagande i samhället och att 
normer är hur vi som människor ska handla i ställningstaganden utifrån de 
värderingar vi har.  

Värdegrunden kan även kopplas med begreppet kultur. Hedencrona och Kós-Dienes 
(2003) nämner att kulturen påverkar bland annat hur man ser på familj, 
barnuppfostran och vad som är rätt eller fel. Vilken kultur man växer upp med 
påverkar även hur man tänker och vilken människosyn man får. Hedencrona och 
Kós-Dienes skriver att meningar kan uppfattas på olika sätt. Meningen sträng lärare 
kan uppfattas som kritik eller beröm, beroende på vilken kultur man har. Författarna 
menar även att kultur är starkt förknippat med religion.  

Hedin (2001) skriver att muslimer har många regler som de måste följa. Dessa regler 
kommer både från Koranen och från omgivningar omkring dem. Reglerna handlar 
bland annat om hur muslimer ska klä sig, familj, barnuppfostran, sexualitet, 
äktenskap och nakenhet. Muslimer äter i enighet med de heliga texterna i Koranen 
inte fläsk, självdöda djur eller blodmat enligt Hedin. Författaren nämner att det finns 
stora skillnader när det kommer till kvinnor i Islam. I Sydostasien har kvinnan en hög 
ställning där hon anses ha samma ställning som mannen. Medan i arabvärlden är 
kvinnan underordnad mannen. Hedin skriver att det finns feministiska muslimer 
som anser att kvinnan blev upphöjd av Muhammed och de menar därför att Islam är 
en jämställd religion. Andra feministiska muslimer anser att Islam ger upphov till 
kvinnligt förtryck.  

Bouakaz (2009) skriver att mångkulturella föräldrar försöker skydda deras normer 
och värderingar. Föräldrar är enligt honom rädda att deras barn kommer att förlora 
den kultur, religion och tradition de har. I en intervju med Zahia (Bouakaz, 2009) 
berättar hon att hon anser att skolan försöker få barnen att glömma bort sin kultur, 
religion och de traditioner dem har. 

Hur kommer det sig att mina barn genom skolan vet mer om Halloween och Lucia än 
om Ramadan. Jag tror att lärarna gör allt för att få våra barn att glömma deras egen 
kultur. De har fel om de tror att de genom att göra så kan få dem att bli mer svenska. 
(s. 91). 



10	  
	  

Zahia menar att skolan har hennes förtroende, men att hon misstror att skolan lyfter 
fram kulturer. Hon är rädd att hennes barn ska känna sig vilsna om de hamnar 
mellan två kulturer, vilket i sin tur skulle leda till att barnen inte känner att de tillhör 
någon. Nader (Bouakaz, 2009) berättade i en intervju att de uppfostrar sina barn på 
precis samma sätt som de själva blev uppfostrade. När Naders son kom hem och 
berättade att han kunde allt om sex efter en biologilektion reagerade Nader starkt. 
Nader anser att lärarna i skolan måste bli bättre på att informera föräldrarna om hur 
undervisningen utövas. Nader ansåg att det var speciellt viktigt när det kom till 
känsliga ämnen. Rahban (Bouakaz, 2009) berättade under en intervju om hur han 
såg på frågan demokrati och de obligatoriska lektionerna. Han kunde inte förstå 
varför flickor ska duscha tillsammans efter simningen. Rahban ansåg att detta är 
omänskligt och bryter de normer den svenska demokratin står för. Han var övertygad 
att det även fanns svenska flickor som inte ville duscha med andra flickor och således 
borde inte simning vara en obligatorisk lektion. Bouakaz anser att lärare ska ställa sig 
frågan om de lyfter fram alla traditioner som finns i ett klassrum, inte bara den 
svenska. Enligt författaren måste man som lärare vara medveten om de olika 
kulturerna, traditionerna och religionerna som kan finnas i klassrummet. För att på 
sådant sätt skapa ett klassrum med normer och värderingar som både barn, föräldrar 
och lärare kan sträva efter. 

Zahia, Nader och Rahbans syn på skolans värdegrund är inte ovanlig. Skolverket 
(2000) skriver att det ofta uppstår konflikter mellan föräldrar och lärare när det 
kommer till värdegrundsfrågor. Mestadels sker konflikterna på grund av dålig 
kommunikation mellan lärare och föräldrar. Skolan är inte tillräckligt tydlig med vad 
de har för mål och vilken värdegrund den svenska skolan är uppbyggd på. Skolan har 
ett viktigt jobb enligt Skolverket. Skolan ska formulera mål som går att utvärderas 
och förstå av både föräldrar och elever. Målen ska utformas utifrån läroplanerna och 
den värdegrund det svenska samhället står på. Skolverket syftar att om man arbetar 
med tydliga mål är det lättare för föräldrar att kunna ställa krav och kunna påverka 
skolan.  

2.3 Samverkan mellan hem och förskola 
Flising, Fredriksson och Lund (1996) menar att samverkan i förskolan har två olika 
roller, pedagogens och föräldrarnas roll. Som pedagog innebär det att pedagogen har 
en utbildning och en professionell kompetens att falla tillbaka på. Som förälder 
innebär det att man har en känslomässig relation till sitt barn, vilket innebär att det 
finns olika förväntningar och önskemål som påverkar den relationen. Vidare menar 
Flising m.fl. att det är personalens uppgift att tillsammans med föräldrarna integrera 
barnet till samhället. Detta är alltså en gemensam uppgift för alla, dock en uppgift 
som dessa parter går in i, med olika förutsättningar. Samspelet mellan föräldrar och 
personal är av stor vikt, eftersom resultatet är beroende av det samspel som blir 
mellan föräldrarna och personalen. Författarna påverkar att i arbete med människor 
förekommer det att vissa har man lättare att prata med än andra. Detta kallas för 
personkemi och innebär att man kommer överrens med andra eller inte. 
Människor kommer alltid att ha olika eller lika åsikter och värderingar oavsett vilken 
roll man har.	  	  
	  
Flising m.fl. (1996) påpekar att barnet lägger direkt märke till om föräldrar och 
personal inte gillar varandra. Samtidigt menar författarna att när barnet har börjat 
förskolan är det pedagogen som har den största möjligheten att påverka dessa 
relationer, både till barnet och till föräldrarna. Relationen mellan föräldrarna och 
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pedagogen har till grund att föräldrarna känner att pedagogen tycker att de har något 
att tillföra verksamheten. Samt att föräldrarna är engagerade av sitt barns utveckling. 
Samtidigt nämner Flising m.fl. att personal och lärare ofta uttrycker att de önskar att 
föräldrarna borde vara mer intresserade av barnet. De förväntar sig att föräldrarna 
ska lämna förslag till verksamheten men det visar sig att lärarna ofta blir besvikna, 
eftersom att föräldrarna inte lämnar några idéer. 	  
 	  
Flising m.fl. (1996) menar att föräldrar med utländsk bakgrund inte har så stor 
kunskap kring sitt barns utveckling, då de vet väldigt lite om hur förskolan och skolan 
är uppbyggd samt dess målsättning. Bouakaz (2009) menar att forskning har visat att 
föräldrar inte var välinformerade om hur skolan fungerade och att de hade en liten 
mängd kunskap om skolsystemet. Genom detta förlitar sig många föräldrar helt på 
pedagogen. Samtidigt ställer de krav på att deras egen kultur och bakgrund ska 
värderas och tas på allvar. Bouakaz skriver att det gäller att intressera föräldrar med 
utländsk bakgrund i verksamhetens arbete. Författaren menar att det inte endast 
gäller relationen mellan hemmet och verksamheten, utan även föräldrarnas 
integrering till det nya samhället. Det är därför viktigt att ha en god kunskap om att 
föräldrarna har gått eller fortfarande genomgår en migrationsprocess. Vidare påpekar 
Bouakaz att både lärare och föräldrar tillsammans bör samtala kring alla skillnader 
och likheter som finns mellan dem i hänsyn till normer, värderingar och 
uppfattningar i allmänhet. Föräldrasamverkan menar Bouakaz handlar ett samspel 
mellan både förälder och lärare, där de arbetar tillsammans. Där man gemensamt 
utvecklar barnens arbete och barnets sociala utveckling i verksamheten. 
 
Andersson (1994) har genomfört en undersökning om hur personal i förskolan 
upplever samverkan utifrån barnets behov. Där framkom det att personalen ansåg att 
det handlar om att ge ömsesidig information till föräldrarna när det gäller sådant som 
kan påverka barnet. De ansåg att man tillsammans med föräldrarna bör diskutera 
reglerna för att få en kunskap om vad föräldrarna förväntar sig av verksamheten. 
Personalen ansåg även att det är viktigt att informera föräldrarna om barnets samspel 
med andra barn och barnets utvecklingsnivå. Vidare ansåg personalen att respekten 
till varandra är av stor vikt. De ansåg att stress är negativt när det handlar om 
samverkan och att deras förutfattade meningar av varandra kan upplevas 
problematiskt. Vidare skriver Andersson (1994) att det måste finnas en vilja till 
samverkan och det gäller båda parter. Man måste lyssna på varandra, ta varandra på 
allvar och vara rak på sak i kommunikationen. Personalen i undersökningen hade 
också tyckt att parterna behöver vara på samma nivå och inte känna av ett överläge 
eller underläge. Dock uttryckte personalen att man samtidigt bör behålla en stark 
yrkesroll. Det som kan försvåra samverkan är enligt personalen om föräldrarna och 
personal var oerhört olika varandra, att man känner av stress eller en dålig tillit till 
varandra.  
 	  
Lunneblad (2009) påpekar att förskolan ska ta hänsyn till att alla barn lever i olika 
livsmiljöer och att förskolan ska överföra kulturarv, traditioner, språk samt 
kunskaper från generation till nästa generation. Detta som Lunneblad påpekar står 
skrivet i Lpfö98/10 (Utbildningsdepartementet, 2010). Där står det att förskolan är 
en social och kulturell plats där barnen ska stärkas, barnen ska förberedas till ett liv i 
ett internationaliserat samhälle. Förskolan ska bidra till att barnen utvecklar en 
förmåga till förstå och leva sig in i andra människors villkor och värderingar. 
Lunneblad skriver att med tanke på att det är ett stort antal barn som passerar 
verksamheten varje år, är förskolan en av de viktigaste institutionerna som finns. 
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Således menar författaren att förskolan är en betydelsefull verksamhet för hela 
samhället.	  

2.4 Förskolans läroplan om kulturell mångfald 
I Lpfö98/10 (Utbildningsdepartementet, 2010) går det att läsa om det svenska 
samhällets internationalisering och de krav detta ställer på förskolan. Förskolan ska 
vara en mötesplats för kulturell mångfald, där alla barn behandlas lika och att ingen i 
förskolan utsätts för diskriminering pågrund av etnisk tillhörighet.  

 
Den växande rörligheten över nationsgränserna skapar en kulturell mångfald i förskolan, som ger 
barnen möjligheter att grundlägga respekt och aktning för varje människa oavsett bakgrund.(s.4) 

 
Förskolan ska vara ett underlag för föräldrarna i deras ansvarighet för barnets 
välmående, utveckling och fostran. Lpfö98/10 (Utbildningsdepartementet, 2010) 
skriver att förskolan ska kontinuerligt ha kontakt med barnets föräldrar om barnets 
utveckling och lärande. Förskolan ska bidra till en medvetenhet hos barnen om deras 
egna kulturarv och göra barnen delaktiga i andras kulturer. Således skapas en 
förståelse hos barnen om andra kulturer och barnen har möjlighet att lära sig olika 
värderingar. Lpfö98/10 (Utbildningsdepartementet, 2010) tar upp vikten av att 
förskolan ska sträva efter att barn som har utländsk bakgrund eller tillhör nationella 
minoriteter, ska få stöd i att skapa och stärka en flerkulturell tillhörighet 

2.5 Hur får man mångkulturella föräldrar mer delaktiga i verksamheten 
I en broschyr om förskolans läroplan riktad till föräldrar gjord av Skolverket (2011) 
går det att läsa följande: 

 
Du är viktig 
Du är den som står ditt barn närmast. Därför är dina synpunkter betydelsefulla i förskolan. 
Om du talar om vad du tycker är det lättare för personalen att ge just ditt barn vad det 
behöver. För att kunna vara med och påverka behöver du känna till hur förskolan ska fungera. 
(s. 3) 

 
I meningen går det bland annat att läsa att föräldrarna är de som står sitt barn 
närmast och därför är deras synpunkter viktiga för verksamheten. Skolverket (2011) 
skriver även i deras broschyr om de mål som läroplanen har och hur verksamheten 
ska sträva efter dem. De nämner även att om man som förälder läser förskolans 
läroplan får man veta vilka krav och förväntningar man kan ställa på förskolan. 
Broschyren finns på 15 olika språk bland annat på polska, arabiska och somaliska 
enligt Skolverket. 

 
Att arbeta med samarbete i förskolan är ett bra sätt att få med mångkulturella 
föräldrar i verksamheten enligt Andersson (2004). Författaren poängterar dock att 
för att samarbetet ska kunna fungera mellan föräldrar och förskollärare måste ett 
intresse för samarbete finnas hos båda. 

Samverkan med föräldrar är av stor vikt i arbetet med mångkulturella grupper enligt 
Skolverket (2005). Många föräldrar som kommer till Sverige är förskolan det första 
mötet med den svenska kulturen. Skolverket nämner att förskolan således måste 
öppen och positiv till andra kulturer. För enligt Skolverket är " föräldrarna en viktig 
källa till kunskap som underlättar både den kulturella och språkliga förståelsen" (s. 
36). Vidare nämner Skolverket att det även krävs en kunskap kring barnets kulturella 
och språkliga bakgrund. Detta för att gynna barnets identitet och språkutveckling, 
både i det svenska språket och i modersmålet. Enligt Skolverket är det kommunen 



13	  
	  

som är ansvarig för att personalen på förskolan får den kompetens som krävs när det 
handlar om att arbeta med språk och mångfalden i förskolan. 	  

Andersson (2004) tar upp några punkter som är viktiga att tänka på när det kommer 
till samarbetet med föräldrar. Bland annat ska målsättningen för barnen vara det 
samma för föräldrar och förskollärare. Förskolläraren och föräldrarna måste uppleva 
en positiv effekt av samarbetet, för att det ska vara givande för dem. Andersson tar 
upp att man som förskollärare och föräldrar måste vara överrens om hur och när 
samarbetet ska ske samt hur samarbetet ska gå fortgå. Andersson skriver att "ett 
samarbete kan innebära att olika intressen kommer i konflikt med varandra och för 
att fördjupa samarbetet krävs en vilja att hantera intressekonflikterna" (s. 38).  

Skolkommittén (1996:143) tar upp att en vanlig konflikt mellan förskollärare och 
mångkulturella föräldrar, som är att de är ovetandes om de mål som förskolan har. 
Det är därför viktigt enligt Skolkommittén att förskolläraren berättar om vad 
förskolan har för pedagogisk syn, vilka mål läroplanen har och förskolans 
värdegrund. Skolkommittén tar upp att det är viktigt att förskollärare i mötet med 
mångkulturella föräldrar bekräftar och tar tillvara på deras förväntningar samt syn på 
exempelvis fostran. 

Ekman och Sundell (1992) skriver att föräldramötet kan ske på olika sätt. De två 
vanligaste uppläggen är att mötet antingen sker en gång per år eller en gång varje 
termin. Under detta möte samlas alla barnens föräldrar tillsammans med 
förskollärarna. Förskollärarna ger information om hur verksamheten ser ut, upplägg 
och om det händer något speciellt på förskolan enligt Ekman och Sundell. Författarna 
skriver att många föräldrar anser att informationen de får är irrelevant eller tråkig. 
Det är därför viktigt att man som förskollärare är noga förberedd för föräldramötet 
och för vilka vem man har mötet för. Man ska vara medveten om att alla föräldrar 
inte förstår eller inte kan förskolans upplägg. Det är därför viktigt att man fokuserar 
på att alla föräldrar ska kunna förstå. 
 
Utvecklingssamtalet en form av samverkan enligt Skolverket (2005). I 
utvecklingssamtalet byts information kring barnets utveckling och lärande. Det 
samtalas kring hur förskolan kan arbeta för att barnet ska utvecklas och må bra i 
verksamheten. Personalen ska informera kring hur väl barnen är delaktiga, om de 
trivs och hur barnet fungerar socialt. Samt ska personalen informera föräldrarna 
om hur förskolan på bästa möjliga sätt kan bidra till barnets utveckling och 
lärande. 

2.5 Sammanfattning av litteratur 
Triandis (1995) skriver att både den individualistiska kulturen och den 
kollektivistiska kulturen är en verklighet för oss. I den individualistiska kulturen är 
självständighet det viktigaste medan i den	  kollektivistiska kulturen uppmuntras 
barnet att vara beroende av föräldrarna. Barnuppfostran ser olika ut runt hela 
världen enligt Almqvist och Broberg (2000). De menar att den kultur vi växer upp 
påverkar hur vi blir som människor. Almqvist och Broberg menar att om föräldrarna 
håller fast vid sina traditioner och värderingar från hemlandet kommer en spricka att 
växa fram mellan invandrarfamiljen och det samhälle de lever i. Vidare menar 
Almqvist och Broberg att invandrarföräldrar inte vill känna till att de värderingar och 
traditioner de haft hela sitt liv, helt plötsligt inte passar in i deras nya samhälle. 
Skillnaderna i barnuppfostran när det gäller den svenska och den utvidgade familjen 
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är att i Sverige har svenskar en förmåga att arbeta självständigt, barnen uppfostras 
till att fatta egna beslut och till att ta eget initiativ. I Mellanöstern växer barn ofta upp 
i familjer, där de vuxna tar hand om alla barnens beslut och de vardagliga rutinerna 
enligt Almqvist och Broberg.  

Enligt Zackari och Modigh (2000) är värdegrunden ett otydligt begrepp och att 
värdegrunden innefattar de värderingar och normer som finns i samhället. 
Hedencrona och Kós-Dienes (2003) beskriver att kultur är en del av värdegrunden 
och menar att den kultur barnen växt upp i, avspeglas sedan av i vilket tankesätt och 
människosyn de får. Bouakaz (2009) menar att föräldrar som kommer från en annan 
kultur vill bevara deras normer och värderingar eftersom de är rädda att deras barn 
ska förlora dem i skolan.  

Samverkan i förskolan har två olika roller enligt Flising m.fl. (1996). Dessa två roller 
är pedagogens roll och föräldrarnas roll. Pedagogens roll går ut på att förskolläraren 
har en utbildning och en professionell kompetens. Förälderns roll innebär att 
föräldern har en känslomässig relation till sitt barn. Flising m.fl. skriver att samspelet 
mellan föräldrar och personal är av stor vikt eftersom resultatet är beroende av det 
samspel som blir mellan dem. Bouakaz (2009) skriver att föräldrar i skolan inte är 
välinformerade när det kommer till hur förskolan och skolan är uppbyggd. 
Föräldrarna vet inte vilken värdegrund verksamheten står på eller vilken målsättning 
verksamheten står på. 

I Lpfö98/10 (Utbildningsdepartementet, 2010) står det om de krav förskolan har 
utifrån det svenska samhällets internationalisering. Förskolan ska vara en mötesplats 
för kulturell mångfald där alla barn behandlas lika och där föräldrar är delaktiga i 
barnens välmående, utveckling och fostran.  

Enligt Skolverket (2005) är samverkan med mångkulturella föräldrar viktigt. 
Skolverket (2011) har sammanställt en broschyr på 15 olika språk som är riktad till 
föräldrar. I den står det om förskolans mål och om vilka krav samt förväntningar 
föräldrarna kan ställa på verksamheten. Andersson (2004) nämner att om man har 
ett bra samarbete med mångkulturella föräldrar kommer man således kunna göra 
dem mer delaktiga i verksamheten. Dock menar författaren att det krävs intresse från 
både föräldrarnas och från förskollärarens sida för att samarbetet ska kunna fungera. 

3. Metod 
Under våren 2013 intervjuades åtta förskollärare i en medelstor kommun, på två 
olika förskolor. Detta kapitel syftar till att ge en ingående beskrivning över hur vi gick 
tillväga vid insamlingen av data om förskollärarens upplevelser, erfarenhet och 
känslor i mötet med mångkulturella föräldrar. Innan vi beslutade oss för att göra 
intervjuerna valde vi mellan att göra intervjuer eller enkäter. Vi valde att göra 
intervjuer då vi upplevde att intervjuer skulle ge oss ett djupare svar, än vad enkäter 
skulle kunna göra. Vi upplevde att intervjuerna skulle ge oss information om 
förskollärarens egna tankar, känslor och erfarenheter. Vid en intervju ges även 
möjligheten att ställa eventuella följdfrågor till det som intervjuaren säger. Innan 
intervjuerna genomfördes valde vi själva ut vilka förskollärare vi ville intervjua. Vi 
intervjuade förskollärare som hade olika erfarenheter av mötet med mångkulturella 
föräldrar och som arbetar på olika avdelningar. 
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3.1 Kvalitativ forskningsstrategi 
Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie därför att vi vill ge en djupare bild om 
förskollärarens möte med mångkulturella föräldrar. Patel och Davidson (1994) menar 
att det är hur vi formulerat vårt problem som ligger till grund för om studien ska vara 
av kvantitativ eller kvalitativ metod. När vi valde metod tog vi hänsyn till att vi ville få 
informanternas upplevelser om vårt problem, därmed passade en kvalitativ metod för 
vår undersökning. Enligt Denscombe (2009) bygger den kvalitativa metoden mer på 
förståelse och att tyda de reslutat som uppkommer under tiden, än att det ska dras 
allmänna slutsatser eller olika förklaringar. För vår del innebar det således att vi inte 
skulle generalisera informanternas åsikter, utan studien skulle resultera mer om 
deras upplevelser. Eliasson (2010) skriver att kvalitativa metoder tränger mer ner på 
djupet och det är inte centralt att generalisera utanför en viss grupp eller annat 
sammanhang. Stukat (2011) menar att till skillnad från den kvalitativa metoden som 
har ganska få informanter, har den kvantitativa metoden oftast svårt att få ut en 
djupgående förklaring om ett fenomen.   

3.2 Urval 
Innan vi genomförde intervjuerna åkte vi ut till förskolorna och frågade vilka som 
ville delta i vår undersökning. Utifrån deras svar valde vi sedan ut åtta förskollärare 
som vi ville intervjua. Vi hade en föreställning om att vi skulle få variation i våra data 
om vi valde ut förskollärare med olika erfarenheter i kontakten med mångkulturella 
föräldrar.  
 
Alla åtta förskollärare som intervjuades arbetade på mångkulturella förskolor. 
Förskollärarna som deltog i undersökningen hade arbetat i förskolan från 2 till 30 år. 
Fyra av förskollärarna arbetade på en 1-5 års avdelning där nationaliteten av barnen 
var blandade. Barnen kom bland annat ifrån Sverige, Finland, Somaliern, Irak, Islam 
och Iran. De resterande fyra förskollärarna arbetade på en småbarnsavdelning, där 
barnen var 1-3 år gamla och där nationaliteten var blandad. Barnen på dessa 
avdelningar har bland annat svenska, spanska, finska och kurdiska och keldanska 
som modersmål. Således bestämde vi oss för att vi ville ha blandade erfarenheter när 
det kommer till kontakten med mångkulturella föräldrar och barn hos förskollärarna. 
Eftersom att några av informanterna knappt hade någon erfarenhet alls medan andra 
hade arbetat flera år på mångkulturell förskola.  
 
Därefter åkte vi tillbaka till förskolorna och delade ut ett missivbrev (se bilaga 1) till 
de åtta förskollärare som ville delta i vår undersökning. Missivbrevet innehöll 
information om syftet med vår undersökning, om respondenternas etiska rättigheter 
och tilltänkta insamlingsmetoder samt kontaktuppgifter. I missivbrevet framkom det 
även att resultatet endast kommer användas i forskningssyfte. 

3.3 Intervjuer som datainsamlingsmetod 
Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod, vilket 
Denscombe (2009) menar är en öppen intervjuform som har färdiga frågor, men som 
samtidigt tillåter informanten att utveckla sina svar. Denscombe menar att fördelen 
med semi- strukturerade interjuver är att frågorna kan ställas i olika ordning 
beroende på hur intervjun fortgår. 
 
Eliasson (2010) menar att det kan vara bra att dokumentera sina interjuver. Vi valde 
därför att spela in våra interjuver, efter att vi fått ett godkännande från 
informanterna. Eliasson betonar vikten av att om en intervju ska spelas in bör den 
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som ska intervjuvas lämna sitt samtycke till att få bli inspelad innan genomförandet 
av intervjun. Samtidigt anser Denscombe (2009) att ljudupptagning kan verka 
störande men författaren menar att de flesta som blir intervjuade brukar glömma 
bort bandspelaren efter en stund. Därför valde vi att vi skulle spela in våra interjuver, 
eftersom vi såg mer fördelar än nackdelar med att spela in intervjuerna. Vi vill kunna 
gå tillbaka till inspelningen och citera den intervjuade bokstavligen. Denscombe 
skriver att relationen till den intervjuade kan påverka slutresultatet av intervjun, 
vilket vi även var medvetna om när vi genomförde våra intervjuer. Av den 
anledningen försökte vi behålla ett neutralt förhållningssätt under hela intervjun och 
visa intresse till informanterna. 

Vi valde att börja intervjun med att ställa en enkel fråga för att enligt Denscombe 
(2009) gör det att informanten känner sig bekväm i situationen. För att få ytterligare 
information om deras bakgrund, valde vi att låta informanterna beskriva sin egen 
erfarenhet kring kontakten med mångkulturella föräldrar. Vidare ställdes frågor som 
rörde barnen, vilka länder de kom ifrån och vilket modersmål de hade. Frågorna 
ställdes i syfte att undersöka om föräldrarna kom från individualistiska eller 
kollektivistiska kulturer. 

Därefter började vi ställa frågor rörande förskollärarens möte med mångkulturella 
föräldrar och vad mångkulturella föräldrar har för förväntningar och uppfattningar 
om förskolan. Vi avrundade intervjuerna med att ställa frågor som berörde om hur 
förskollärarna skulle göra för att få mångkulturella föräldrar delaktiga i 
verksamheten. Intervjuerna skedde på förskollärarnas arbetsplatser och tog ca 15 till 
30 minuter vardera. De skedde på en enskild plats där inga störningar kunde 
förekomma och platserna valdes antingen ut av de som blev intervjuade eller 
gemensamt. Under intervjun hade vi tio grundfrågor (se bilaga 2) men eftersom vi 
valt semistrukturerade intervjuer valde vi även att ställa frågor utöver dessa. Detta för 
att få en större helhet av förskollärarens erfarenheter och kunskaper i mötet med 
mångkulturella föräldrar.   

3.4 Databearbetning och analysmetod  
Efter genomförandet av intervjuerna transkriberades dem. Intervjuerna 
transkriberades ordagrant men vi valde att ta bort upprepningar och ljud som störde. 
Denscombe (2009) visar upp en layout när det kommer till hanteringen av 
transkribering. Vi har medvetet valt att använda oss av denna layout för att 
underlätta hanteringen när vi transkriberade intervjuerna. Vi valde att numrera 
transkriberingarna för att ingen ska kunna koppla intervjun och den information som 
fanns till en specifik individ. Därefter markerade vi ut likheter och skillnader i 
informanternas svar för att kunna skapa mönster. Det vi fått fram av intervjuerna 
ligger till grund för både vår resultatdel, analysdel och diskussionsdel. 

3.5 Reliabilitet och validitet 
Stukát (2011) skriver att undersökningens tillförlitlighet och kvalité ska diskuteras 
med hjälp av reliabilitet och validitet. Författaren beskriver att reliabilitet är ett 
mätinstrument som innebär förmågan att mäta och hur noggrann eller tillförlitlig vår 
mätning är. Det handlar om hur pass lika resultat studien ger efter en tid eller om 
studien genomförs med helt andra informanter. Reliabilitet mäter således vår studies 
replikerbarhet. I kvalitativa undersökningar kan det finnas brister i reliabilitet enligt 
Stukát. Bland annat kan det innebära att informanten har feltolkat frågan som den 
fick eller att den som gör undersökningen analyserar svaret fel. I vår undersökning 
försökte vi anpassa frågorna så att ledande frågor inte förekom. Vi är medvetna om 
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att detta är svårt eftersom man kan uttala en fråga annorlunda och därför blir den 
plötsligt ledande. Vi har försökt således att endast använda oss av de intervjufrågor vi 
har och följdfrågor. För att frångå misstolkningar och felbedömningar har vi varit 
öppna under intervjun och berättat för informanterna att de ska fråga oss ifall de inte 
förstår frågan. 
 
Stukát (2011) skriver att validitet är ett svårare och mer mångtydligt begrepp än 
reliabilitet. Validitet mäter hur bra ens mätinstrument är på att mäta det man avser 
med undersökningen. Det vill säga handlar validitet om det vi har undersökt och det 
vi hade för avsikt att undersöka. Stukát nämner att man som intervjuare även ska 
vara medveten om att den man intervjuar kanske inte svarar ärligt. Den man 
intervjuar kanske vill vara intervjuaren till lags och svarar det man tror intervjuaren 
vill höra. Vi är medvetna om detta och därför försökt skapa intervjufrågor som inte 
pekar ut förskollärarnas brister.  
 
Kvalitativa data är ett resultat av forskarens tolkningar enligt Denscombe (2009) och 
att därför ska man vara medveten om hur kvalitativa data blir till. Vi är därför 
medvetna om att de tolkningar vi gör av informantens svar, kan påverkat resultatet 
av vår undersökning. Men vi båda är överrens om att vi inte tror att detta kommer ha 
någon avgörande innebörd för vår undersökning. 

 3.6 Etiska ställningstaganden 
Med stöd av Vetenskapsrådet (2011) har vår ambition varit att respektera 
informanternas integritet och rättigheter under vårt arbete. De fyra krav som 
Vetenskapsrådet har antagit är: kategorier, informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Med stöd av Vetenskapsrådets krav och 
rekommendationer kring etik har vi tagit hänsyn till dessa fyra krav under vårt arbete 
och de intervjuer vi gjort.  
 
De förskollärare vi intervjuade informerades tidigt om undersökningens syfte via 
missivbrevet. Här skrev vi tydligt ut att förskollärarna hade rätt att när som helst 
avbryta intervjun och allt de säger kommer att användas i konfidentiellt syfte. I 
samband med konfidentialitetskravet är det även skrivet i missbrevet att 
informanterna lovades anonymitet i undersökningen. Förskollärarnas 
personuppgifter såsom namn och telefonnummer förvarades på ett sådant sätt att 
ingen utomstående människa ska kunna ta del av informationen.  
När intervjuerna väl skedde berättade vi igen för informanterna om deras rättigheter 
utifrån Vetenskapsrådets (2011) krav och rekommendationer. Informanterna blev 
även informerade om vad resultatet av undersökningen kommer att användas till 
samt hur de kommer att presenteras i vår studie.  
 
Alla åtta förskollärare som har deltagit i studien har samtyckt till detta i enlighet med 
samtyckeskravet. Nyttjandekravet innebär enligt Vetenskapsrådet att den 
information man samlar in inte får spridas vidare till en tredjepart, utan endast 
användas till forskningsändamål. Vi har således bara använt resultatet av 
informationen och det insamlade materialet till vår studie i forskningsändamål. All 
material kommer att förstöras efter att arbetet har blivit granskat och examinerat. 
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4. Resultat 
De resultat vi fått fram från intervjuerna kategoriseras i fyra underrubriker. 
Underrubrikerna skapades utifrån de likheter och skillnader vi fann bland de 
intervjuades svar. Vi valde att göra på detta sätt eftersom vi ville skapa en tydligare 
bild av slutresultatet och underlätta för läsaren. 

4.1 Utmaningar som förskollärare möter med mångkulturella föräldrar 
Samtliga förskollärare anser att språket utgör en svårighet i kontakt med 
mångkulturella föräldrar. Tre av förskollärarna påpekar att det blir 
kommunikationsproblem. De uppstår i synnerhet när föräldrarna säger sig förstå det 
muntliga budskapet fast de i själva verket inte gjorde det. En förskollärare uttrycker 
det såhär:  
 
 De är artiga och säger att de förstår fast de egentligen inte alls förstår. Man måste 
 vara tydlig och kanske visa konkret om det är någonting som man vill berätta, det har 
 hänt att det blivit missförstånd. Vi måste förtydliga hela tiden. 

Ett par av förskollärarna anser att kroppsspråket är en viktig del i att göra sig 
förstådd och att de får ta till andra hjälpmedel, exempelvis av tolk eller lappar. En 
förskollärare berättar att de haft en förälder som inte kunde någon svenska alls. De 
löser det problemet genom att skriva ner lappar som föräldern tog med hem till sin 
man, som kan svenska bättre. 

En del förskollärare menar att det är svårt om föräldrarna inte kan svenska, vilket i 
sin tur leder till extra stress på förskolan. En förskollärare anser att det är svårt att 
göra sig förstådd och att de får visa med konkreta objekt för att få föräldrarna att 
förstå. Förskolläraren uttrycker det såhär: 
 
 Men att visa konkret, att ta fram en jacka om vi behöver mer kläder. Eller ta fram en 
 blöja, om det är mer blöjor vi behöver. Vi måste vara konkreta och inte ge oss, utan att 
 inte vara rädd att gå på lite och verkligen fråga om de förstår. 
 
Samtliga förskollärare upplever att språket blir en svårighet när det kommer till att 
förmedla förskolans uppdrag till mångkulturella föräldrar. För förskollärarna handlar 
det om kvalité och därför använder sig många av tolk. Både vid utvecklingssamtal och 
vid inskolning. En av förskollärarna berättar att: 

 Vi försöker alltid ha tolk, även fast föräldrarna säger att det inte behövs för att de 
 förstår svenska. Här brukar vi då vända på det och säga till föräldrarna att det är vi som 
 vill förstå. Det handlar mycket om att förmedla budskapet vad vi gör i förskolan och då 
 är det bra att ha en tolk för att påverka detta. 

Vidare syftar många av de intervjuade att förskolans uppdrag i sig är svårt att 
förmedla vidare på ett bra sätt till mångkulturella föräldrar. Samtliga av 
förskollärarna anser även att det behövs mer förskollärare i förskolan som har en 
mångkulturell bakgrund, för att på så sätt kunna förmedla förskolans läroplan på alla 
plan.   
 
Många av de intervjuade upplever att språket också kan bli ett problem vid 
samverkan mellan förskolan och hemmet. Deras erfarenheter är att om samarbetet 
inte fungerar beror huvudsakligen på att man inte förstår varandra. Samtliga av 
förskollärarna menar även att många mångkulturella föräldrar oftast lämnar och 
hämtar deras barn försent. Två förskollärare påpekar att det blir problematiskt när 
det kommer till tiden. De upplever att mångkulturella föräldrar inte förstår eller 
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respekterar tider. De anser att de har en annan uppfattning om tidshållning. En av 
förskollärarna uttrycker det såhär: 
 
 Ja erfarenheter kring det här med tider, att det ska vara så svårt. Det blir lite 
 nonchalant. Föräldrarna säger jaja men vi kommer när vi kommer. Det får vi alltid 
 jobba med, att säga till föräldrarna att ni måste höra av er. 

En av förskollärarna berättar att den har varit med och startat upp en ny förskola där 
80 procent av barnen var nyanlända, de flesta barn och föräldrar var ifrån Somalia. 
Förskolläraren anser att här var samarbetet mellan hem och förskola viktigt. Den 
intervjuade berättar att man inte visste vad de nyanlända fick för information om 
förskolan när de kom hit. Förskollärarens erfarenheter och upplevelse är att dessa 
föräldrar har låga förväntningar på förskolan och att de således inte förstår sig på den 
pedagogik som utövas på den svenska förskolan. Förskolläraren berättar: 

 De somaliska föräldrarna förstod inte överhuvudtaget varför barnen skulle gå ut på 
 vintern. De ansåg att detta var fel och om vi inte höll barnen inne när det var snö skulle 
 barnen inte få komma tillbaka förskolan. Det tog oss två år för att förändra de somaliska 
 föräldrarnas tankar.  

Vidare berättar förskolläraren att arbetet mellan förskolan och hemmet går ut på att 
föräldrarna varje dag får möta bilder, bildspel och kollage på vad barnen har gjort 
under dagen.  

Många av de intervjuade relaterar till att samarbetet mellan hem och förskola är 
oftast ett större projekt i mötet med mångkulturella föräldrar. De menar att det tar 
längre tid än med svenska föräldrar. Förskollärarna tror det beror på att man 
kommer från olika kulturer. Men även att synen på barn och barnuppfostran varierar 
från kultur till kultur. 

Samtliga förskollärare påpekar att det är ofta kvinnan som hämtar barnen och att 
mannen inte visar sig förskolan. En förskollärare antyder även att det verkar tillhöra 
mammans roll att hämta och lämna barnet. Om det uppstår något problem är det 
pappan som sköter det, annars deltar inte pappan i verksamheten. Detta citat 
uttrycker detta: 
 
 Ibland kan jag undra över det här med kvinnosyn. Mamman verkar inte ha så mycket 
 att säga till om, utan måste fråga pappan. När det dyker upp något problem eller så, 
 ja då kommer pappan, som aldrig visar sig annars. 

En förskollärare upplever att mångkulturella föräldrar oftast vänder sig till de äldre 
förskollärarna än till de yngre, vilket svenska föräldrar inte gör. Förskolläraren 
upplever det som att de mångkulturella föräldrarna verkar ha lite mer respekt för de 
äldre förskollärarna. Förskolläraren uttrycker det såhär: 
 
 De kanske har lite mer respekt för äldre förskollärare. Om det är någon yngre 
 förskollärare så vänder de sig oftast till de äldre. Även fast den yngre är närmare, så går 
 dem till de äldre och vill prata. 

4.2 Religion och tradition i förskolan 
Av intervjuerna framgår det att förskollärarna inte har en enhetlig uppfattning vad 
som är religion och vad det innebär. Vi upplever att det finns skilda uppfattningar 
mellan de intervjuade. Vissa upplever att religion ibland blir problematiskt i 
förskolan och andra anser att religion inte hade någon större betydelse, utan att det 
istället handlar om hur man själv lyfter fram religion och kultur i förskolan.  
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För de förskollärare som upplever religion som problematiskt i förskolan anknyter till 
vilka högtider som firas i förskolan. En av förskollärarna har varit med om en 
kulturkrock, där föräldrar till ett barn inte anser att deras barn ska vara med och 
inkluderas i julfirandet. För dessa föräldrar är julfirandet i sig emot det som de själva 
tror på och lever efter. Förskolläraren tycker att det är svårt vad man ska göra med 
dessa barn och föräldrar, eftersom den intervjuade anser att det är en självklarhet att 
man ska ha julfirande i förskolan. Förskolläraren anser även att om man kom till 
Sverige, skulle man ta del av det svenska kulturarvet och den svenska värdegrunden. 

De förskollärare som inte ser problem med religionen anser istället att det handlar 
om hur de lyfter fram religionen i förskolan. För dessa förskollärare är det istället 
viktigt att de både använder sig av svenska och utländska traditioner i verksamheten. 
Många av förskollärarna tror att mångkulturella föräldrar känner sig utanför 
samhället och förskolan. Därför anser de intervjuade att genom att uppmärksamma 
mångkulturella föräldrars kultur på olika sätt, kan man inkludera dem mer och till 
deras barns utveckling. En av de intervjuade upplever att religionen inte är ett hinder, 
utan berättar att religion istället ska ses som något positivt och att olika religioner 
måste lyftas upp bättre i förskolan. Den intervjuade berättar att man i förskolan 
måste bli bättre på att lyfta upp traditioner, både svenska och andras traditioner. 
Förskolläraren berättar: 
 
 En gång när vi skulle fira midsommar på förskolan märkte vi att det var många 
 föräldrar som var jätte nyfikna varför vi firade just midsommar. Detta öppnade upp 
 ögonen för oss, eftersom vi inte kunde ge dem ett bra svar. 

Vidare menar förskolläraren att vi måste börja ställa oss själva frågor om vad kultur 
och traditioner är för oss. Förskolläraren upplever att vi svenskar har förlorat 
innebörden av våra egna traditioner och att vi bara gör dem.  

Ett par av förskollärarna uttrycker att det handlar om att ta tillvara mångkulturella 
föräldraras kulturer och erfarenheter, vilket de upplever att man kanske inte alltid 
vågar. En förskollärare menar att vi svenskar gärna vill ha lite distans, till skillnad 
från utländska personer, som gärna vill prata om sin kultur och verkar vilja bjuda in 
mer än den svenska kulturen. En annan påpekar att man ska vara uppmuntrande mot 
deras kultur och traditioner. Följande citat uttrycker detta: 
 
 Men även att liksom bjuda in och prata om deras traditioner och fråga vad ska ni göra 
 nu den här helgen? Så att man bjuder in till samtalen om deras kultur.  

4.3 Den svenska förskolans uppdrag  
Samtliga av förskollärarna i undersökningen är överens om att många mångkulturella 
föräldrar inte är medvetna om att förskolan har en läroplan. Några av förskollärarna 
känner att det kanske är deras eget fel att de inte lyfter fram läroplanen tillräckligt 
bra. Följande citat uttrycker detta: 	  

 Jag har upplevt både med mångkulturella och svenska föräldrar att de inte har någon 
 aning om vad förskolan står för. Många tror att förskolan är en barnpassning. Vi måste 
 bli bättre att förmedla vårt arbete och stärka förskolans roll, både hos mångkulturella 
 och svenska föräldrar. 

Många av de intervjuade anser att om både svenska och mångkulturella föräldrar blir 
mer inkluderade i förskolans arbete, kommer de bli mer förtrogna med förskolans 
läroplan och uppdrag. Samtidigt påpekar en annan förskollärare att det blivit mycket 
bättre och uttrycker det såhär: 
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 Nu förstår de mer, förr tänkte man att det var mer barnpassning. Nu förstår de att 
 det är ett lärande. Jag ser en stor skillnad faktiskt.  

Liknande detta tycker en annan förskollärare att föräldrarna är glada och positiva. 
Föräldrarna tycker det är bra att deras barn får komma till förskolan, träffa och leka 
med andra barn. Förskolläraren anser även att de mångkulturella föräldrarna förstår 
att förskolan är en bra förberedelse inför förskoleklass och till skolan.  

Många av de intervjuade menar att många mångkulturella föräldrar som kommer till 
Sverige är förskolan en av de första institutionerna som de möter i samhället. Därför 
är det viktigt att man arbetar och lyfter värdegrunden, kulturen, hur vårt samhälle ser 
ut och allas lika värden. Många av förskollärarna är övertygade om att den svenska 
jämställdheten är mycket större gentemot länder i Mellanöstern. En av förskollärarna 
berättar att: 
 
 Min roll som kvinna och en kvinna i ett yrke är kan vara väldigt speciellt för vissa som 
 kommer hit. Kvinnor har inte jätte högstatus i en del länder, och därför anser jag att det 
 är viktigt att vi berättar vad vi har för utbildning och hur det ser ut i Sverige när de 
 möter oss i förskolan. 

4.4 Hur får man mångkulturella föräldrar mer delaktiga i verksamheten 
Samtliga av förskollärarna anser att om man ska få mångkulturella föräldrar 
delaktiga i verksamheten måste man våga bjuda in dem.  

En av förskollärarna berättar: 

 Vi kan bli duktigare på att lyfta fram deras kultur. Jag tycker det är viktigt att lyfta fram 
 och låta föräldrarna själva kanske komma och berätta vart dem kommer ifrån. Att 
 använda sig av deras musik, låta barnen smaka deras mat och använda sig av sagor och 
 leksaker från deras länder kommer nog göra att föräldrarna blir mer delaktiga. 

Ett par förskollärare relaterar att något som gett positivt gensvar från föräldrarna var 
när förskolan ordnade sällskaps- och föräldrakvällar, där personal, föräldrar samt 
alla barn fikar och umgås tillsammans. En av de intervjuade uttrycker det såhär:  

 Lite mer som man hade förr, att ha grillkvällar och lite sånna saker. Och det är lite synd 
 att det inte är lika mer idag. Men det är inte vår skyldighet och att vi kanske inte orkar 
 med. Men där tror jag det är lättare att mötas, det är lättare att få föräldrarna komma. 

Vidare menar samtliga förskollärare att det handlar om att förklara vad som sker i 
verksamheten och berätta vad de gör om dagarna. En förskollärare tycker att det är 
första steget, för genom det tror förskolläraren att det gör att föräldrarna känner sig 
mer trygga. Många av de intervjuade anser att om man ska ha ett nära samarbete 
med föräldrarna är det viktigt att lägga fokus på utvecklingssamtal och 
föräldramöten. 

En av de intervjuade tycker att kommunen måste bli bättre på att ta sitt ansvar för 
förskolorna och i synnerhet till förskolor i de områden som är mångkulturella. 
Förskolläraren berättar att: 

 För mig saknas det något slags nätverk i kommunen. Jag tror att vårt arbete skulle växa 
 betydligt mycket mer när det kommer till mångkulturella föräldrar och de svårigheter 
 man möter om man får möjlighet att prata med andra i liknande situationer.  

Nätverket ska vara som ett hjälpmedel för alla förskollärare i kommunen där man 
kan utbyta erfarenheter och kunskaper med varandra. Förskolläraren anser även att 
både Migrationsverket och andra myndigheter ska finnas med i detta nätverk. 



22	  
	  

Förskolläraren tror att genom att använda sig av ett nätverk där många pedagoger 
har möjlighet att vara med i, kommer kunskapen om mångkulturella barn och 
föräldrar att växa.   

4.5 Sammanfattning 
Förskolan är oftast den första verksamheten som nyanlända föräldrar och barn möter 
i Sverige. Därför anser många av de intervjuade att det är viktigt att lyfta fram 
värdegrunden till föräldrarna, visa hur det svenska samhället fungerar och hur det är 
uppbyggt.  
 
Samtliga förskollärare är överens att språket är en betydande del i mötet med 
mångkulturella föräldrar. De påpekar att eftersom man pratar olika språk, bidrar det 
till att man inte förstår varandra och kommunikationsproblem uppstår. Några 
förskollärare berättar att kroppsspråket blir en central roll i att förstå varandra och 
att de får visa mer konkret, för att på så sätt tydliggöra det för föräldrarna. Tolk är 
även något som några förskollärare betonar är ett bra hjälpmedel i kommunikationen 
med mångkulturella föräldrar. 

De flesta förskollärare berättar om den problematik som kan uppstå i mötet med 
mångkulturella föräldrar, det kan handla om att de mångkulturella föräldrarna inte 
har samma tidsuppfattning som vi i Sverige. Många berättar om erfarenheter kring 
att föräldrarna oftast inte säger när de ska komma och hämta sitt barn eller att 
föräldrarna kommer och hämtar väldigt mycket senare än vad de sagt. Dock anser en 
förskollärare att det faktiskt blivit en stor förbättring på senare år. 

Många förskollärare anser att det är viktigt att lyfta fram både svenska och utländska 
religioner samt olika traditioner i förskolan. Genom att lyfta deras kultur och religion 
kan man bidra till att föräldrarna känner sig mer inkluderade i verksamheten enligt 
de intervjuade. En förskollärare betonar svårigheten i att förmedla religionen på ett 
bra sätt, eftersom att vissa föräldrar inte alls vill att deras barn ska vara med bland 
annat julfirandet. För denna förskollärare var det en självklarhet att det är viktigt att 
ta del av det svenska kulturarvet och värdegrunden, även fast barnet inte har svenskt 
ursprung.  

Samtliga förskollärare menar att många mångkulturella föräldrar inte är medvetna 
om att förskolan har en läroplan. Några av förskollärarna känner att det kanske är 
deras eget fel. De anser även att det skulle vara fördelaktigt att ha flera förskollärare 
med mångkulturell bakgrund, för att på så sätt kunna möta alla typer av kulturer och 
förmedla förskolans läroplan på ett bra sätt. En förskollärare påpekar även hur viktigt 
det är att ta reda på vilket land och ursprung barnets föräldrar kommer ifrån samt 
hur deras egen uppväxt varit. För att på så sätt ha en förståelse och att arbetet med 
mångkulturella föräldrar ska kunna bli enklare. 
 
En förskollärare föreslår att ett nätverk ska kunna underlätta i mötet med 
mångkulturella föräldrar. Där ska förskollärare utbyta erfarenheter samt dela 
kunskaper med andra i samma situation. Genom detta menar förskolläraren att 
nätverket kan bidra till att få större kunskaper kring mångkulturalitet, både när det 
gäller barn och vuxna. 
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5. Resultatanalys 
Resultatet som framkommer under resultatpresentationen kommer att analyseras 
med stöd av den litteratur som tidigare presenterats i studien och kommer att utgå 
ifrån våra forskningsfrågor. Det är indelat i fyra underrubriker för att lättare ge en 
överblick. Utmaningarna som de intervjuade anser i mötet med mångkulturella 
föräldrar är de tre första rubrikerna. Därefter kommer de förslag som de intervjuade 
föreslår när det handlar om hur man kan inkludera mångkulturella föräldrar i 
verksamheten. 

 5.1 Språket 
Enligt Skolverket (2005) är förskolan oftast det första mötet med den svenska 
kulturen för mångkulturella föräldrar och det är här de flesta utmaningar uppstår. 
Samtliga intervjuade berättar att språket är den största svårigheten i mötet med 
mångkulturella föräldrar. Vår undersökning visar att många av förskollärarna 
upplever svårigheter när det kom till att förmedla förskolans läroplan till 
mångkulturella föräldrar på grund av språksvårigheter. De intervjuade är osäkra hur 
de ska förmedla förskolans läroplan eftersom många upplever att mångkulturella 
föräldrar ser förskolan som en barnpassning.   

Skolverket (2011) skriver att förskolans läroplan nu finns i broschyrform, på 15 olika 
språk och att man i förskolan bör ta del av denna. Detta för att underlätta att 
förmedla förskolans uppdrag i mötet med mångkulturella föräldrar. Skolverket (2011) 
tar även upp att om föräldrarna läser broschyren kommer de även att få reda på vad 
för krav de kan ställa och vad de kan förvänta sig av förskolan. Många av de 
intervjuade använder sig av tolk vid exempelvis utvecklingssamtal och inskolning. 
Skolverket (2005) skriver att det är kommunens ansvar att se till att pedagogerna i 
förskolan får den kompetens som krävs i arbetet med mångkulturella föräldrar, det är 
således kommunerna som ska se till att tolkar finns. Genom att använda sig av en tolk 
anser de intervjuade att man förstärker sitt eget arbete, vilket i sin tur bidrar till 
bättre kvalité. 

5.2 Samverkan 
Många av de intervjuade ser samarbetet mellan hem och förskolan som en utmaning i 
mötet med mångkulturella föräldrar. De upplever att samarbetet är ett större projekt 
som tar lång tid till skillnad till svenska föräldrar. Förskollärarna anser att det 
handlar om kulturella skillnader, hur man ser på barnet, barnuppfostran och var 
barnuppfostran ska ske. Bouakaz (2009) anser att lärare måste samtala med 
föräldrarna om alla de skillnader och likheter som finns om hur man uppfattar 
barnen, normer och värderingar. Författaren menar att föräldrasamverkan är ett 
samspel mellan föräldrar och lärare i syfte att främja barnens utveckling och lärande. 

Flising m.fl. (1996) skriver att många mångkulturella föräldrar inte har någon eller 
ingen kunskap alls om sitt barns utveckling i förskolan. Detta beror på att de inte vet 
hur förskolan är uppbyggt, vad förskolan har för värdegrund eller målsättning. 
Bouakaz (2009) menar att forskning har visat att föräldrar inte är informerade om 
hur förskolan fungerar och att de har väldigt lite kunskap om den. Detta håller 
samtliga av de intervjuade med i. Våra resultat visar också att mångkulturella 
föräldrar inte har några större kunskaper om vad förskolan handlar om och att de ser 
förskolan som en barnpassning. De intervjuade berättar att de får arbeta i många år 
för att lyckas få föräldrarna medvetna om vad de egentligen gör på förskolan. Vidare 
menar Bouakaz att förskollärare måste intressera och involvera mångkulturella 
föräldrar i verksamheten. Genom att göra detta skapas en större förståelse hos 
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föräldrarna, om vad deras barn gör på förskolan, vad förskolan har för uppdrag och 
mål i samhället. 

5.3 Kultur och värdering  
De intervjuade anser att det är viktigt att lyfta både svenska och utländska traditioner 
samt kulturer i förskolan. Bouakaz (2009) beskriver en intervju med en förälder som 
ansåg precis tvärtom. Föräldern var rädd att om man lyfte fram olika kulturer, skulle 
hennes barn bli vilsna. Föräldern menar att barnen inte skulle veta vilken kultur de 
tillhör och det skulle leda till att barnen inte kände att de tillhörde någon kultur alls.  

Samtidigt tror samtliga av förskollärarna i vår undersökning att många 
mångkulturella föräldrar känner sig segregerade och att de lever utanför samhället. 
Genom att synliggöra och ta tillvara på mångkulturella föräldrars erfarenheter och 
kultur kan deras samhörighet med förskolan förstärkas, enligt de intervjuade. Detta 
menar Bouakaz (2009) och Lunneblad (2009) är viktigt att reflektera kring. Bouakaz 
skriver att som lärare ska man vara medveten om att det kan finnas olika kulturer, 
traditioner och religioner i skolan eller i förskolan. Författaren menar att man inte 
endast ska lyfta fram de svenska traditionerna, utan att alla kulturer ska synliggöras. 
Lunneblad menar att det ska tas hänsyn till alla barn och att de lever i olika miljöer. 
Författaren menar att det är av största vikt att förskolan ska överföra alla barns 
kulturarv och traditioner i generationer till nästa.  

En förskollärare anser att det lätt blir kulturkrockar eftersom det ibland händer att 
vissa föräldrar vägrar att deras barn ska delta i svenska traditioner, exempelvis vid 
lucia och julfiranden. Förskolläraren anser att det är självklart att barnen ska delta i 
dessa. Skolkommittén (1996:143) menar att en vanlig konflikt som vanligtvis uppstår 
mellan förskolan och mångkulturella föräldrar är att föräldrarna är omedvetna om de 
mål som finns i förskolan. I Lpfö98/10 (Utbildningsdepartementet, 2010) står det att 
förskolan ska vara en plats som är öppen för alla kulturer och ska vara en social plats 
där barnen ska stimuleras och förberedas till vårt internationaliserade samhälle. 

5.4 Inkludera mångkulturella föräldrar i verksamheten 
Utvecklingssamtal och föräldramöten nämns av de intervjuade som bra metoder för 
att inkludera mångkulturella föräldrar i verksamheten. Skolverket (2005) skriver att 
utvecklingssamtalet är en form av samverkan. Utvecklingssamtalet ska enligt 
Skolverket handla om att förskollärare och föräldrar samtalar om barnets lärande och 
utveckling. Lpfö98/10 (Utbildningsdepartementet, 2010) skriver att förskolan ska ha 
en kontinuerlig kontakt med föräldrar om barnets utveckling och lärande. Genom att 
ha utvecklingssamtal och föräldramöten inkluderar man föräldrarna mer i 
verksamheten enligt Ekman och Sundell (1992). Författarna menar att genom detta 
skapas en medvetenhet hos föräldrarna när det handlar om deras eget barn och vad 
förskolan arbetar för. Det upplevs av de intervjuade att om man är tydlig med att 
förklara vad som sker i verksamheten och vad barnen gör under dagarna, skapas 
större förståelse hos föräldrarna samt att föräldrarna känner mer trygghet. 

Genom att våga bjuda in mångkulturella föräldrar till informella tillställningar är 
även ett sätt att etablera relationer mellan förskollärare och föräldrar. Detta kan leda 
till ökad tillit till förskolan och ett större deltagande i förskolans verksamhet. Bland 
annat anser de intervjuade att man skulle bli bättre på att lyfta fram mångkulturella 
föräldrars kulturer i förskolan, för att på sådant sätt få ett mer öppet klimat. Bouakaz 
(2009) skriver att många föräldrar försöker skydda sina egna normer och 
värderingar. Enligt författaren har de en rädsla att deras barn ska tappa sitt 
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kulturarv. Här anser de intervjuade att om man tar tillvara på de mångkulturella 
föräldrarnas kulturer kan en inkluderande miljö växa fram. Genom att använda sig av 
mångkulturell musik, mat, sagor och leksaker gör man får föräldrarna mer delaktiga i 
verksamheten enligt de intervjuade. Att använda sig av mångkulturalitet i förskolan 
betonas även av Lpfö98/10 (Utbildningsdepartementet, 2010). Där står det att barn 
med utländsk bakgrund ska få stöd i att skapa och stärka en flerkulturell tillhörighet. 

6. Diskussion  
Diskussionskapitlet är indelat i fyra underrubriker för att underlätta för läsaren. 
Resultatdiskussion utgår ifrån de forskningsfrågor vårt arbete syftar till att besvara. I 
metoddiskussionen diskuteras vårt val av metod. Sedan presenteras de slutsatser som 
vi kommit fram med undersökningen och diskussionskapitlet avslutas med förslag på 
nya forskningsfrågor. 

6.1 Resultatdiskussion  
Frågor som initialt ställdes i vår studie var att vad för utmaningar upplever 
förskollärare i mötet med mångkulturella föräldrar och hur kan förskolläraren 
inkludera mångkulturella föräldrar mer i verksamheten?  

Resultatet som framkom vad gäller förskollärarnas upplevelser kring de utmaningar 
som ställs i mötet med mångkulturella föräldrar är att språket är den största 
utmaningen. Det påpekas av de flesta förskollärare i vår studie att det finns en rädsla 
att det ska bli missuppfattningar eller att det som man ska förmedla fram inte ska nå 
fram till föräldrarna på rätt sätt.  
 
Vårt resultat visar att samarbetet med en tolk blir en möjlighet i mötet med 
mångkulturella föräldrar. Förskollärarna i vår studie använder sig av tolk när det är 
utvecklingssamtal och inskolning samt när man vill förmedla på ett bra sätt, så att 
föräldrarna förstår. Enligt Skolverket (2009) ligger ansvaret hos kommunen och det 
är de som ska se till att personalen i förskolan får den kompetens som krävs i mötet 
med mångkulturella föräldrar. Enligt vårt resultat är användning av tolk en akut 
lösning på språksvårigheter. I enlighet med Skolverket rekommenderar vi att mötet 
med mångkulturella föräldrar kan förbättras genom att personalen på förskolan får 
fortbildning i vad som behövs i arbetet med mångkulturalitet. Detta ligger rätt i tiden 
eftersom att mångkulturaliteten har ökat i samhället och är mycket större nu än för 
tio år sedan.  
 
Vidare visar resultatet att samverkan i mötet med mångkulturella föräldrar är en 
utmaning. Det finns en osäkerhet hos både föräldrarna och förskollärarna, om hur 
man ska förhålla sig. Enligt Flising m.fl. (1996) har förskollärare en utbildad 
kompetens om hur de ska vara i mötet med alla föräldrar men samtidigt menar 
författarna att det är både föräldrarna och personalen som har ett gemensamt mål. 
Flising m.fl. menar att samspelet mellan föräldrar och personal är av största vikt för 
att skapa bästa förutsättningar för barnet. Därför tror vi att relationen till föräldrar är 
väldigt viktig. Utan någon förståelse eller god relation skapas enfaldiga attityder. 
Enligt Bouakaz (2009) är samverkan ett samspel mellan förälder och personal, där de 
arbetar gemensant till att utveckla barnets utveckling på alla plan.  
 
Vårt resultat pekar på att en del mångkulturella föräldrar tillför utmaningar i 
förskolan. Resultatet visar att de mångkulturella föräldrarna vill hålla fast vid sin 
kultur och traditioner och att de är rädda att deras kultur ska försvinna i den svenska 
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förskolan. Liknande resultat har även Almqvist och Broberg (2000) visat. 
Föräldrarna håller hårt i sin kultur, så som den var i det land de kommer ifrån. 
Bouakaz (2009) menar att föräldrarna gör detta eftersom de är rädda att deras kultur 
och normer ska försvinna. För att hindra att detta sker menar Bouakaz att föräldrar 
och personal tillsammans ska samtala om vad det finns för likheter och skillnader 
mellan kulturerna och med hänsyn till de normer, värderingar och uppfattningar som 
finns. Bouakaz menar att lärare ska ha en medvetenhet kring att det finns olika 
kulturer i verksamheten och förskolan ska inte endast visa den svenska kulturen, 
utan förskolan ska visa på flera kulturer och låta barnen ta del av andra kulturer än 
bara sin egen. Detta lyfts även fram i Lpfö98/10 (Utbildningsdepartementet, 2010) 
som menar att förskolan ska vara öppen för alla kulturer och att barnen ska få ta del 
av kulturskillnaderna.  
 
Resultatet som framkom om inkludering är att samtliga förskollärare anser att det 
handlar om att bjuda in mångkulturella föräldrar mer i verksamheten. Det kan 
innebära att verksamheten använder sig av mångkulturell musik eller mat som på så 
sätt bidrar till att föräldrarna känner sig mer inkluderade i verksamheten och att 
föräldrarna känner att deras kultur är viktig. Bouakaz (2009) nämner att det handlar 
om att göra mångkulturella föräldrar intresserade av verksamheten. Genom att lyfta 
deras kultur väcker vi ett intresse hos föräldrarna att vilja ta del av andras kulturer än 
bara deras egen.  
 
Vidare visar vårt resultat att utvecklingssamtal och föräldramöten kan göra att 
mångkulturella föräldrar känner sig mer inkluderade i verksamheten. Resultatet visar 
att det ger tillfälle att berätta om vad som sker i verksamheten och kring barnets 
enskilda utveckling. Detta gör att föräldrarna känner sig mer trygga. Lpfö98/10 
(Utbildningsdepartementet, 2010) syftar att utvecklingssamtalet ska inkludera 
föräldrarna mer till verksamheten. Resultatet betonar även att genom 
utvecklingssamtalen skapas en trygghet hos föräldrarna. Trygghet anser vi är en av 
grundpelarna i förskolans arbete. Flising m.fl. (1996) menar att relationen mellan 
personal och förälder är en betydande del i förskolans arbete. Relationen ligger till 
grund för att föräldrarna ska ha en känsla av att personalen anser att föräldrarna kan 
tillföra något till verksamheten. Inkludering av mångkulturella föräldrar tycker vi 
handlar om att ha en ömsesidig relation till varandra där både personal, barn och 
föräldrar känner sig trygga. 

6.2 Metoddiskussion  
Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Denna metod valde vi 
eftersom att den information vi efterfrågade baserades på informanternas 
upplevelser och erfarenheter.  

Därför tycker vi att genom att vi använde oss av semistrukturerade intervjuer som en 
metod, uppfylldes syftet med vår undersökning väl. Om vi hade gjort en kvantitativ 
undersökning istället med samma forskningsfrågor hade vi inte fått lika djupa och 
utförliga svar. 

Vår första tanke var att urvalet av informanterna skulle förskolorna själva välja vilka 
som skulle intervjuas. Dock ansåg både förskolorna att det var bättre om vi själva 
valde de personer vi ville intervjua. Vi bestämde då att intervjua förskollärare som 
hade någon form av erfarenhet av arbetet med mångkulturella barn och föräldrar. 
Vårt krav var att på den avdelningen förskolläraren arbetade på skulle det finnas 
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minst ett barn med mångkulturell bakgrund. Vi tror inte att resultatet hade påverkats 
om förskolorna själva hade valt ut vilka som skulle intervjuas. 

Alla våra intervjuer transkriberades och delades sedan in i olika rubriker utifrån vår 
litteraturgenomgång. Transkriberingen tog mycket längre tid än vad vi trodde, men i 
efterhand känner vi att den var mycket värdefull. Eftersom vi kunde gå tillbaka 
senare och få djupare inblick över vad informanterna hade gett för svar. Vi upplevde 
även svårigheter när vi delade upp informanternas svar utifrån de olika rubrikerna. 
Men även här var transkriberingen till mycket stor hjälp då man lätt kunde gå tillbaka 
och se exakt vad informanterna hade sagt. Detta gjorde det lättare att koppla samman 
svaren och rubrikerna. 

6.3 Slutsatser  
Det största hindret i mötet med mångkulturella föräldrar är språket. Förskollärarna 
tycker att det är jobbigt att de inte kan göra sig tillräckligt förstådda och att de aldrig 
är riktigt säkra på om föräldrarna förstått vad de sagt. Att använda sig av tolk i 
förskolan är ett nödvändigt redskap när det finns kommunikationssvårigheter. 

Mötet med mångkulturella föräldrar upplevs dock som något positivt för de flesta 
förskollärarna. Förskollärarna anser att man har mycket att hämta av andras kulturer 
som man kan använda sig av i förskolan. De menar att det handlar om att ta tillvara 
på mångkulturella föräldrars kulturer. För att på så sätt skapa en inkluderande miljö, 
där mångkulturella föräldrar är mer inkluderande i verksamheten. 

6.4 Nya forskningsfrågor 
Under vårt arbete med denna undersökning har många nya frågor vuxit fram. Tyvärr 
rymdes dessa frågor inte inom ramen av vårt arbete. Men vi anser att dessa frågor är 
relevanta att undersöka ifall man vill gå steget vidare med vår undersökning. Frågor 
vi anser är mycket intressanta att undersöka är att intervjua mångkulturella föräldrar 
för att se vad de har för egna erfarenheter och kunskaper om förskolan. Hur upplever 
egentligen mångkulturella föräldrar den svenska förskolan och känner de sig 
delaktiga i sina barns lärande eller känner de sig utanför förskolan?  

Vi skulle även vilja undersöka vidare hur stor betydelse egentligen språket har i 
kontakten mellan förskollärare och mångkulturella föräldrar. Är språket verkligen det 
största hindret i mötet med mångkulturella föräldrar, eller grundar det på något 
annat?  
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9. Bilagor 

Bilaga 1: Missivbrev  
      Eskilstuna 

     XX/XX-2013 

Hej! 
Vi heter Camilla Berglund och Evelina Seidow. Vi skriver vårt examensarbete på 
Mälardalens Högskola och under utbildningen har vi varit blivit intresserade av 
mångkulturalitet i förskolan. Vi vill undersöka förskollärarens möte med 
mångkulturella föräldrar och om förskolläraren upplever hinder respektive 
möjligheter i mötena med mångkulturella föräldrar. Samt hur förskolan kan gå 
tillväga för att få mångkulturella föräldrar mer delaktiga till verksamheten. För att 
undersöka detta vill vi därför genomföra intervjuer med förskollärare i förskolan. 

Resultatet som framkommer kommer endast användas i forskningssyfte. Det är 
endast vi samt vår handledare som kommer att ha tillgång till de enskilda 
intervjuerna och dessa kommer att behandlas konfidentiellt. Med det menas att 
deltagarna i studien inte kommer att kunna identifieras av andra. Intervjutillfället 
kommer att spelas in och under tillfället kommer även anteckningsblock att 
användas. Efter att det skett en transkribering kommer inspelningarna att raderas. Vi 
har beräknat att intervjuerna kommer ta cirka 15-30 minuter och dessa genomförs 
enligt Vetenskapsrådet forskningsetiska principer, som innebär att du som deltar 
medverkar frivilligt och att du kan avbryta intervjun när du vill. 

Tack för ditt deltagande! 

Vid funderingar går det att kontakta oss på dessa telefonnummer eller e-
postadresser. 

Camilla Berglund                                           Evelina Seidow 

cbd10001@student.mdh.se                         esw10001@student.mdh.se 

Tfn: xxx-xxxxxxx                                           Tfn: xxx-xxxxxxx 

  

Handledare:  

Marja-Terttu Tryggvason 
 
marja-terttu.tryggvason@mdh.se 

Tfn: xxx-xxxxxx 
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Bilaga 2: Intervjuguide  
 

 Hur länge har du arbetat inom förskolan? 
 

 Vilka länder kommer barnen på din avdelning ifrån? 
 

 Vilka modersmål har barnen? 
 

 Hur skulle du beskriva din erfarenhet vad det gäller kontakt med 
mångkulturella föräldrar? 

 
 Upplever du svårigheter i kontakten med mångkulturella föräldrar?   

 
 Hur upplever du mötet med mångkulturella föräldrar? 

 
 Upplever du hinder i mötet med mångkulturella föräldrar?  

 
 Upplever du möjligheter i mötena med mångkulturella föräldrar? 

 
 Har mångkulturella föräldrarna uppfattningar om förskolans uppdrag och 

läroplan? 
 

 Vad har mångkulturella föräldrar för förväntningar på skolan? Vad har du 
erfarit?  
 

 Anser du att det är olikheter i föräldrarnas roll beroende på vart föräldrarna 
kommer ifrån?  
 

 Vad tror du kan göras för att få mångkulturella föräldrar mer delaktiga i 
verksamheten? 


