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Abstrakt: 

Syftet med vår studie var att öka förståelsen för vad en god samverkan kan vara och hur 

förskollärare kan arbeta gällande samverkan med vårdnadshavare med annat modersmål än 

svenska. Intresset till denna studie grundade sig i de erfarenheter vi samlat på oss under vår 

verksamhetsförlagda utbildning där vi uppmärksammat en problematik men även en stor 

flexibilitet i förskollärarnas arbete gällande samverkan med vårdnadshavare med annat 

modersmål än svenska. För att nå vårt syfte användes kvalitativa intervjuer som metod. 

Detta gav oss en uppfattning om hur verksamma förskollärare upplevde och arbetade för att 

skapa en god samverkan med vårdnadshavare med annat modersmål än svenska. I analysen 

har vi tagit stöd i sociokulturell teori samt interkulturellt perspektiv med fokus på 

begreppen redskap, mediering, kommunikation, förhållningssätt samt språklig- och 

kulturell mångfald. Analysarbetet har lett till att vi fått större insikt och förståelse för hur 

förskollärare resonerar och kan arbeta för en god samverkan med vårdnadshavare som har 

annat modersmål än svenska. Resultatet i vår studie visar att samverkan med 

vårdnadshavare med annat modersmål än svenska kan ses som ett komplext arbete där flera 

faktorer har en påverkan för hur en god samverkan kan skapas. Det handlar om faktorer 

som kommunikation, förskollärarens kompetens samt samhällets påverkan på både 

förskollärare och vårdnadshavare, men det handlar även om vilka förutsättningar som 

förskollärarna ges och hur de tar sig an dem. Denna studie är därför ett kunskapsbidrag till 

kommande och redan verksamma förskollärare i förskolan. 

 

 

 

Nyckelord: 

Föräldrasamverkan, samverkan, förskola, flerspråkighet, mångkulturalitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Förord 

Vi liknar detta examensarbete med en livsresa vi gjort mot vår framtida destination. Först 

och främst skulle vi vilja tacka samtliga medverkande i studien. Det vill säga berörda 

förskolechefer som gav oss möjlighet och förtroende att utföra vår studie i deras kommuner 

samt de förskollärare som ställt upp som informanter. Utan era tankar, erfarenheter och 

berättelser hade inte denna studie och vår resa varit genomförbar. 

 

Som uppsatsförfattare började vi vår resa hand i hand och har längs vägen fortsatt kämpa 

sida vid sida. Under resans gång har vi stött på några svårigheter som vi kämpat oss förbi 

för att sedan upptäcka nya vägar som vi inte trodde fanns. Genom att vandra dessa vägar 

har våra vyer öppnats upp och vi har fått nya insikter som kommer hjälpa oss enormt i vårt 

framtida yrke som förskollärare. Vi är evigt tacksamma för att vi fått gjort denna resa 

tillsammans. Vi vill även tacka vår handledare Stina Jeffner samt våra familjer och 

studiekamrater som stöttat oss i vår resa till vår framtida destination. 

 

 

 

Vår förhoppning med denna studie är att diskussionen inte slutar i detta examensarbete, 

utan fortsätter ute i verksamheten där teori möter praxis. 
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1. Inledning  

I denna studie har vi fokuserat på kunskapsområdet samverkan mellan förskollärare och 

vårdnadshavare. Vi har undersökt hur samverkan mellan svenskspråkiga förskollärare och 

vårdnadshavare med annat modersmål än svenska fungerar. Vårt val av denna inriktning 

grundar sig på de erfarenheter vi samlat på oss under vår verksamhetsförlagda utbildning 

där vi uppmärksammat en problematik, men även en stor flexibilitet i förskollärarnas arbete 

gällande samverkan med vårdnadshavare med annat modersmål än svenska. Förskolan är 

en naturlig mötesplats där förskolepersonal ges förutsättningar att utveckla en 

förtroendefull samverkan med hemmet (Lahdenperä 2018, s.134). Genom att utveckla en 

förtroendefull samverkan mellan förskolans personal och vårdnadshavare kan barnet 

utvecklas rikt och mångsidigt (Lahdenperä 2018, s.134), men frågan är: hur gör vi? Westo 

och Ärlemalm-Hagsér (2018, s.26) beskriver att den svenska förskolan idag innebär en 

flerspråkig vardag där flera kulturmöten kan ske. Dessa möten menar Westo och Ärlemalm-

Hagsér (2018, s.27) har kommit att utmana förskolepersonalens uppfattningar och tankesätt 

kring den svenska förskolekulturen. Majoriteten av förskolepersonalen talar svenska 

samtidigt som antalet familjer med annat modersmål än svenska ökat under de senaste 

decennierna i förskolan. Skolverket (2013, s.5) menar att det uppstår många funderingar 

kring hur förskolläraren ska ställa sig till läroplanens direktiv. I läroplanen för förskolan 

(Skolverket 2016, s.13) står det att alla som är verksamma inom förskolan ska visa respekt 

för vårdnadshavarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan 

förskolans personal och barnens familjer. Därför anser vi att detta kunskapsområde är 

relevant och betydelsefullt för förskollärares yrkesutövning eftersom samarbetet med 

vårdnadshavare och skola grundläggs redan i förskoleålder. För att identifiera hur 

förskollärare arbetar för att skapa en god samverkan med vårdnadshavare med annat 

modersmål än svenska har vi utfört kvalitativa intervjuer som sedan har analyserat med stöd 

av ett sociokulturellt perspektiv samt ett interkulturellt perspektiv. 

2. Syfte och frågeställningar 

I den här studien är vi intresserade av att få insikter i och förståelse för hur förskollärare 

samverkar med vårdnadshavare med annat modersmål än svenska. Syftet med vår studie är 

att öka förståelsen för vad en god samverkan kan vara och hur förskollärare kan arbeta 

gällande samverkan med vårdnadshavare med annat modersmål än svenska. För att nå vårt 

syfte har vi valt att utgå från följande frågeställningar:  
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● Hur resonerar förskollärare kring samverkan med vårdnadshavare som har annat 

modersmål än svenska? 

● Hur kan en god samverkan skapas mellan förskollärare och vårdnadshavare med 

annat modersmål än svenska? 

 

3. Bakgrund och tidigare forskning  

Inledningsvis presenterar vi centrala begrepp inom studien. Vidare beskriver vi en kortare 

tillbakablick hur samverkan med vårdnadshavare förändrats över tid. Sedan redogör vi för 

samverkans betydelse samt mångfaldens inverkan på bemötande. Avslutningsvis 

presenterar vi tidigare forskningsstudier och dess påverkan på vår studie samt vårt 

tillvägagångssätt för våra sökningar efter tidigare forskning.  

3.1. Centrala begrepp 

Vårdnadshavare - är de personer som är juridiskt ansvariga för ett barn, oftast är det 

föräldrarna men det kan även vara en annan person som av olika skäl blivit utsedd av 

domstol till vårdnadshavare (Tallberg Broman 2017, s.75).  

Modersmål - är det eller de första språken som barnet lärt sig och identifierar sig med 

(Skolverket 2013, s.8). 

Samverkan - är formellt sett all kontakt mellan vårdnadshavare och pedagoger (Sandberg 

och Vuorinen 2007, s.53). I vår studie är begreppen samverkan och samarbete likställda och 

relaterat till varandra.  

Kommunikation - innebär i denna studie flera olika uttryckssätt att kommunicera på, både 

genom det talade språket och kroppsspråket (Vesterlund 2012, s.7–8). Vesterlund (2012, 

s.8) menar att det är viktigt att hitta ett samspel när vi arbetar med människor från många 

olika språkgrupper och kulturer.  

Kulturmöten - handlar i denna studie om möten mellan människor vars kulturer skiljer sig 

åt (Westo & Ärlemalm-Hagser 2018, s.31). Vi är medvetna om att kultur är ett komplext 

begrepp. När vi talar om kultur i denna studie menar vi att kultur handlar om vilka normer, 

värden, ideal och språk som individen formas och lever efter. 

3.2. Historik 

Om vi gör en historisk tillbakablick har förskolan gått från att vara en institution som skulle 

kompensera vårdnadshavarnas fostran till att nu vara en verksamhet där vårdnadshavarna 
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har stor betydelse (Tallberg Broman 2013, s.25–26). Förskolan arbetade förr med att 

förmedla kunskap och uppfostra både barn och vårdnadshavare för att en bättre framtid 

skulle kunna skapas eftersom vårdnadshavarna inte ansågs vara kompetenta nog att forma 

barnet för det framtida samhället. Vårdnadshavarna och förskolan hade en tydlig gräns för 

vad som var hemmet respektive förskolans ansvar gällande barnens fostran och utbildning 

(Erikson 2017, s.27). Tallberg Broman (2013, s.28) beskriver samverkans förändring 

genom historien som en paradox mot hur förskolan ser ut idag. I förskolan idag framhålls 

vikten av ett inkluderande och nära samarbete med vårdnadshavare för att kunna skapa det 

gemensamma som ska hålla samman samhället (Tallberg Broman 2013, s.28). 

Vårdnadshavarna inkluderas nu i högre grad och ses som viktiga samarbetspartners i 

förskolan för att nå målsättningarna gällande lärande, utveckling, hälsa och välbefinnande 

(Tallberg Broman 2013, s.26).  

3.3. Samverkan 

Samverkan är enligt Alfakir (2010, s.18) en komplex del i förskolan oavsett språklig eller 

kulturell bakgrund, vilket kan ses som en utmaning för förskollärare. Enligt Tallberg 

Broman (2017, s.75) visar utvärderingar att nyutbildade förskollärare och lärare är dåligt 

förberedda på hur de ska bygga relationer och samverka med vårdnadshavare. Björk-Willén 

(2013, s.92–93) påstår att tamburkontakten är den vanligaste förekommande 

samverkansformen i förskolan eftersom den sker dagligen vid hämtning och lämning. 

Tamburen kan ses som en social arena där personal och vårdnadshavare med olika 

förhållningssätt till barn och fostran möts (Björk-Willén 2013, s.93). Enligt Sandberg och 

Vuorinen (2007, s.35) är det övergripande argumentet för samverkan mellan förskollärare 

och vårdnadshavare att det gynnar det enskilda barnets välbefinnande, utveckling och 

lärande. I förskolans läroplan (Skolverket 2016, s.13) betonas att förskolan ska komplettera 

hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna 

utvecklas rikt och mångsidigt och därför ska förskolans arbete med barnen ske i ett nära och 

förtroendefullt samarbete med hemmen. Lahdenperä (2018, s.69) förespråkar en 

komplementär hållning vilket innebär att förskolan ska ses som ett samhälleligt 

komplement till den uppfostran som vårdnadshavarna ansvarar för, förskolan ska inte 

ersätta det som vårdnadshavare ger. I förskolan handlar det om att bygga broar, där det 

ingår i förskollärarens uppdrag att lägga de första stenarna av tillit och förtroende för att 

sedan fortsätta bygga vidare tillsammans med vårdnadshavarna (Alfakir 2010, s.43). 
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Wångersjö (2017, s.107) menar att stöttning av familjen till välmående kan leda till 

stöttning även för barnet.  

Den 1 juli 2019 träder det nya styrdokumentet för förskolan i kraft vilket förtydligar vikten 

av samverkan med hemmet. Skolverket (2018, s.17) beskriver i det nya styrdokumentet att 

det är viktigt att alla i arbetslaget har förmåga att förstå och samspela med hemmen samt 

skapa tillitsfulla relationer. Det innebär att arbetslaget för fortlöpande samtal med barns 

vårdnadshavare för att hålla sig informerad om barns personliga omständigheter, men med 

en respekt för barns integritet (Skolverket 2018, s.17). Den nya läroplanen visar även att 

vårdnadshavare ska ha vissa kunskaper och förståelser om hur det fungerar i förskolan för 

att vi ska kunna samverka och förstå varandra så bra som möjligt (Skolverket 2018, s.8). 

3.3.1. Bemötande och mångfald   

Alfakir (2010, s.15) beskriver att ett bra samarbete mellan personal i förskolan och 

vårdnadshavare från olika kulturer kräver en förståelse och respekt för varandras tankar. 

Detta kan skapas genom ett interkulturellt förhållningssätt och en bra dialog med 

vårdnadshavarna. Bouakaz (2009, s.72) menar att vårdnadshavare med invandrarbakgrund 

kan ha små eller obefintliga kunskaper om hur den svenska förskolan fungerar. I Bouakaz 

(2009, s.81) studie framgår att vårdnadshavare upplever att språket är ett av hindren för 

samverkan eftersom information från förskolan ges på svenska vilket gör den svår att 

förstå. Det andra hindret för samverkan som vårdnadshavare med annat modersmål än 

svenska upplevde var att information endast handlade om samtycke gällande utflykter, mat 

och vaccinationer. Vårdnadshavarna upplevde att informationen inte berörde hur själva 

skolsystemet fungerande, vilket de efterfrågade. Bouakaz (2009, s.82) beskriver att 

vårdnadshavare med annat modersmål än svenska upplever det svenska skolsystemet som 

ett universum som de inte vet någonting om, vilket påverkar deras relation till förskolan. 

Nordheden (2017, s.119) beskriver att flera lärare upplever en problematik i samarbetet 

med vårdnadshavare som har rötter utanför Sverige. Detta beskrivs som att det ställs andra 

krav eftersom lärarna upplever att de inte når fram (Nordheden 2017, s.119). Bouakaz 

(2009, s.80) beskriver utifrån sin studie hur vårdnadshavarna känner en rädsla och oro över 

att inte bli förstådd och att inte förstå och tar därmed en passiv roll i samverkan. Björk-

Willén (2013, s.93) menar att det svenska språket i de svenska förskolorna ger 

förskollärarna en maktposition när de möter familjer med andra språkliga bakgrunder 

genom att de talar majoritetsspråk. Dahlstedt (2017, s.109) menar att det är viktigt att 

lärarna skapar en förståelse för hur vårdnadshavare resonerar och reagerar för att kunna 
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utveckla strategier för god samverkan. Förskollärarens sociala förmåga handlar om att möta 

människor med olika referensramar som kan se olika ut än sin egen referensram, vilket kan 

sätta förskollärarens sätt att tänka på prov (Sandberg & Vuorinen 2007, s.107). 

Nordheden (2017, s.128) beskriver en problematik gällande synen på barn i olika kulturer 

med hjälp av något som hon beskriver som en trattmetafor. Denna trattmetafor utgör synen 

på olika kulturers barnsyn. I många av de flerspråkiga barnens kulturer är tratten vänd så att 

den är störst vid basen och minst uppe på toppen, den står med basen nedåt. När barnen är 

små betraktas de som just barn och därför ges mycket frihet. Föräldrarna menar att barnen 

inte kan förväntas förstå hur uppförande ska ske. Desto äldre barnet blir desto större krav 

ställs och mindre frihet ges. Tratten smalnar av och tonåringen förväntas förstå och lyda 

sina föräldrar. Nordheden (2017, s.128) menar att i den svenska kulturen är det tvärtom, 

tratten är vänd åt andra hållet. Det beskrivs som att barnet redan från tidig ålder fostras 

genom att de vuxna förklarar och skyddar barnet så att barnet förväntas förstå hur det ska 

uppträda enligt fostran (Nordheden 2017, s.128). Desto äldre barnet blir förväntas barnet ta 

eget ansvar och därmed få friare utrymme när tratten vidgas. Tratten har sin största öppning 

när barnet är som äldst (Nordheden 2017, s.128). 

Nordheden (2017, s.119) poängterar att lärarna ska försöka bejaka mångfalden istället för 

att göra den till ett problem. Enligt Wångersjö (2017, s.114) är det viktigt att varje individ 

möts utifrån sin situation. Därför kan ibland kommunikationsformerna behöva anpassas, 

istället för lappar kan ett sms med enklare språkbruk ge möjlighet till förståelse i 

kommunikationen. Nordheden (2017, s.124) menar att vi inte ska lära vårdnadshavarna, 

utan vi ska lära oss av vårdnadshavarna. Hon menar att man ska se mångfalden som en 

tillgång och en möjlighet att lära sig om världen utifrån olika perspektiv kring sociala och 

kulturella skillnader. Nordheden (2017, s.120) anser att förskolan ska vara en social och 

kulturell mötesplats som har ett stort ansvar i att ta till vara på vårdnadshavarnas åsikter och 

tankar. Alfakir (2010, s.32) beskriver detta som att förskolläraren måste vara medveten om 

sociala koder och fördomar som kan komplicera och begränsa samverkan. Alfakir (2010, 

s.32) menar att pedagoger bör acceptera vårdnadshavarnas olikheter och sätta sig in i deras 

perspektiv samt att visa nyfikenhet och ställa frågor för att få förståelse och öka sin 

medvetenhet. Hon menar att när pedagoger ställer frågor till vårdnadshavare och får svar 

sätts processer igång hos dem båda, vilket innebär att de utvecklas och ett samarbete kan 

ske. Lahdenperä (2018, s.100) beskriver att språkliga resurser kan användas i mängder av 

olika lärandesituationer, bland annat genom att ta till vara på vårdnadshavarnas språkliga 
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kompetenser genom att involvera dem i verksamheten. Detta kan bidra till att både 

familjerna och barnens identiteter stärks (Lahdenperä 2018, s.100).  

3.4. Tidigare forskningsstudier  

I våra sökningar av tidigare forskning har vi använt oss av databaserna Diva, LIBRIS, 

Google Scholar samt Swepub. De sökord vi använt oss av är familjesamverkan, 

föräldrasamverkan, förskollärare, förskola, föräldrar, vårdnadshavare, samarbete, 

samverkan, nyanlända, integration, mångkulturalitet, mångfald och flerspråkighet. I våra 

sökningar har vi även avgränsat oss till att söka relevanta författare för vår studie med hjälp 

av referenslistor i avhandlingar, artiklar och tidigare examensarbeten inom ämnet. I vår 

sökning av relevant forskning upplever vi liksom Tallberg Broman (2009, s.231) och Skans 

(2011, s.17) att det finns få studier inom området samverkan och flerspråkighet i förskolan. 

 

Lunneblad (2013, s.1) har i sin studie lagt fokus på nyanlända barn och föräldrars möte med 

förskolan. För många av dessa familjer är förskolan det första mötet med det svenska 

samhället efter tiden som asylsökande (Lunneblad 2013, s.1). Förskolan kan ses som en 

tillgång för familjerna för att de ska kunna etablera nya nätverk (Lunneblad 2013, s.1).  

Syftet med Lunneblads (2013, s.1) studie är att analysera hur barn och deras familjer 

bemöts i förskolan. Lunneblad (2013, s.4) har i sin studie använt sig av etnografisk ansats 

där han använt sig av observationer, samtal, samt intervjuer både enskilt och i grupp med 

förskolans personal. Lunneblad (2013, s.6) förklarar i sin studie att kommunikationen inte 

är tydlig nog och att det ofta är förskollärarnas sätt att kommunicera som skapar 

missförstånd i förskolan, vilket kan ses som en problematik. De säger en sak, som till 

exempel “han kanske ska vara här till frukost”, men vad menas med kanske? Detta kan 

skapa missförstånd på grund av kulturella koder kring hur vi talar om tider (Lunneblad 

2013, s.6). Lunneblad (2013, s.5) har använt sig av ett sociologiskt och narrativt perspektiv 

för att skapa en förståelse för vems kunskaper och erfarenheter som förstås utifrån 

förskollärare och föräldrars kulturella identitet. I resultatet av studien framkom att 

mottagandet av nyanlända familjer i förskolan är en komplex fråga och att det inte finns 

något entydigt förhållningssätt hos förskollärare att förhålla sig till (Lunneblad 2013, s.11). 

Lunneblad (2013, s.11) belyser att utmaningen i förskolan är att utveckla ett mottagande av 

nyanlända utan att anta ett bristperspektiv. Resultatet visar att förskolan kan ses som en 

institution som genomsyrar olika diskurser om utveckling och lärande, men även att 
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nyanlända vårdnadshavare förväntas anpassa sig till det svenska samhället (Lunneblad 

2013, s.11).  

 

Bouakaz (2009, s.23) har precis som Lunneblad lagt fokus på samverkan mellan 

vårdnadshavare med annat modersmål än svenska och deras möte med det svenska 

skolsamhället. Syftet med Bouakaz (2009, s.19) studie var att visa hur vårdnadshavare med 

arabisk bakgrund och svenska lärare ser på samverkan och därmed skapa en bättre 

förståelse för vad som främjar respektive hindrar föräldraengagemang i mångkulturella 

skolor. Bouakaz (2009, s.23) använder sig av metoden aktionsforskning för att åskådliggöra 

sitt syfte. Aktionsforskning innebär en deltagande process genom att forskaren intar en 

aktiv roll där en demokratisk dialog kan skapas för att deltagarna ska kunna uttrycka sina 

egna tankar och därför använde sig Bouakaz av intervjuer av vårdnadshavare och lärare 

(Bouakaz 2009, s.26). Bouakaz (2009, s.151) beskriver att lärarna upplever problematik 

kring samverkan. Det gäller oftast språk och kulturella skillnader samt skillnader i religiös 

övertygelse men också brist på tid för lärarna att skapa strategier för samverkan. I resultatet 

beskriver Bouakaz (2009, s.82) att vårdnadshavarna saknar kunskaper om det svenska 

skolsystemet vilket gör att de kan ses som oengagerade när de drar sig undan för att de 

känner att de saknar förmåga eller möjligheter att hjälpa och stödja sina barn, föräldrarna 

förlitar sig då på skolan och att de säkerhetsställer barnets lärande. “Hemma är hemma och 

skolan är skolan” vilket betyder att i skolan ansvarar lärarna och hemma ansvarar 

vårdnadshavarna (Bouakaz 2009, s.153). Bouakaz (2009, s.176) nämner även att lärarnas 

brist på kunskap är ett hinder i samverkan eftersom de saknar kunskaper om hur de ska 

kunna ta kontakt och informera om skolan, detta leder till ömsesidiga missförstånd och en 

brist på tillit hos varandra från både lärare och vårdnadshavare. Även vårdnadshavarna 

upplever en känsla av att inte räcka till, eftersom deras barn vet mer om skolsystemet än de 

själva vilket gör att vårdnadshavarna känner att deras barn försvinner ifrån dem och att 

deras engagemang i skolan inte har något värde (Bouakaz 2009, s.83).  

  

Precis som Lunneblad (2013) och Bouakaz (2009) ser Skans (2011) samhällets påverkan på 

förskollärarens roll. Han har i sin studie studerat och problematiserat förskolans praktik och 

om den anpassas till de samhällsförändringar som sker i samhället, eftersom det är 

föränderligt (Skans 2011, s.11). Skans (2011, s.12) poängterar att antalet flerspråkiga barn 

har ökat i de svenska förskolorna och flerspråkigheten är en av förskolans utmaningar. Hur 

flerspråkigheten hanteras i förskolan har en påverkan av flera faktorer menar Skans (2011, 
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s.12).  Det handlar om organisatoriska frågor men även om förskollärarnas kunskaper. Det 

handlar om att kunna möta både barn och vårdnadshavare med stor variation av bakgrunder 

(Skans 2011, s.12). Skans (2011, s.13) syfte med studien var att analysera och undersöka 

hur förskolans personal vill arbeta och hur de faktiskt arbetar på en flerspråkig förskola 

kring didaktiken. Skans (2011, s.13) menar att samhällsförändringar påverkar både 

förskolan, barnen och vårdnadshavarnas situation i samhället men också förskollärares 

förändrade villkor och förutsättningar att genomföra sitt uppdrag. Skans (2011, s.13) menar 

att samhället i dag innebär en stor mångfald vilket ställer nya och större krav på 

förskollärarna och deras kompetenser.  

 

Skans (2011, s.66) menar att samarbetet med vårdnadshavare underlättas om ett ömsesidigt 

förtroende skapas så att relationen mellan förskola och hem blir positivt. Vårdnadshavarnas 

förtroende är viktigt för att de ska känna sig delaktiga och välkomna i verksamheten (Skans 

2011, s.67). För att förskollärare ska kunna möta barnens behov behövs en god relation med 

barnens vårdnadshavare för att de ska kunna få kunskaper om barnet och för att de ska 

kunna göra rätt val om innehåll och metod i verksamheten, vilket kräver vissa kunskaper 

om barnet. (Skans 2011, s.66). 

 

Gemensamt för den tidigare forskningen som vi nämnt ovan är att samverkan kan ses som 

ett komplext arbete där flera faktorer har en påverkan på hur en god samverkan kan skapas. 

Den tidigare forskningen lyfter faktorer som kommunikation, förskollärarens kompetens 

samt samhällets påverkan på både förskollärare och vårdnadshavare. Vetskapen om detta 

kan i vår studie hjälpa oss att synliggöra och identifiera hur en god samverkan kan skapas, 

vilket är en del av vår studies syfte. Det kan även hjälpa oss att se hur förskollärarens 

förutsättningar påverkar samverkan med vårdnadshavare med annat modersmål än svenska.  

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

I denna studie har vi använt oss av ett sociokulturellt perspektiv samt ett interkulturellt 

perspektiv som stöd i vårt analysarbete. I studien har vi lagt vikt vid kommunikation och 

därför anser vi att nedanstående perspektiv är användbara eftersom båda perspektiven 

belyser begreppet kommunikation (Nilholm 2016, s.55 & Strandberg 2013, s.30). 
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4.1. Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet kan ses som ett samlingsbegrepp för teorier som grundas i 

Vygotskijs kulturhistoriska psykologi (Kultti 2012, s.21). Perspektivet bottnar i intresset 

där människan ses som en social och kulturell varelse (Kultti 2012, s.21). Säljö beskriver 

enligt Nilholm (2016, s.58) att kommunikation och språk spelar en central roll i detta 

perspektiv. Begrepp som förekommer i det sociokulturella perspektivet är bland annat 

redskap och mediering. Begreppet redskap kan ses som de tillgångar människan har, det 

vill säga språkliga, intellektuella eller fysiska resurser som människan använder för att 

förstå sin omvärld och agera i den (Kultti 2012, s.27). Språket ses som ett centralt redskap 

där människor medierar, det vill säga att människan förmedlar sina kulturella värden för att 

ta del av andras kunskaper och kommunicera (Kultti 2012, s.27). Kultti (2012, s.27) 

beskriver att människan genom språket kan skapa mening hos sig själv eller i en viss 

praktik och på så sätt påverka andra människor. Språket kan ses som en del av 

kommunikationen som kan ske både genom de talade språket och genom kroppsspråk 

(Kultti 2012, s.27). Att behärska detta redskap är en förutsättning för förståelse (Nilholm 

2016, s.59). Genom interaktion med andra människor kan kommunikationen bidra till nya 

tankar vilket gör att vi kan se världen med nya ögon ur olika perspektiv (Jakobsson 2012, 

s.159). Vi anser att detta perspektiv och de begrepp vi här lyft fram kan hjälpa oss i vårt 

analysarbete när vi skapar insyn i hur förskollärarna använder sina tillgångar och redskap 

när de samverkar med vårdnadshavare.  

4.2. Interkulturellt perspektiv 

Westo och Ärlemalm-Hagsér (2018, s.31) menar att det interkulturella perspektivet under 

de senaste åren har blivit en del av vardagsarbetet för förskollärare. Det interkulturella 

perspektivet handlar om en öppenhet mot en mångfald av språk och kulturer som barn och 

vårdnadshavare representerar, alltså att se flerspråkighet som en kompetens och en rikedom 

(Håland Anveden 2017, s.4). Håland Anveden (2017, s.9) menar att förutsättningarna för att 

arbeta genom ett interkulturellt förhållningssätt är att möta, lyssna och lära av varandra 

liksom att visa ömsesidig respekt och nyfikenhet. Strandberg (2013, s.30) beskriver att 

kommunikation inom det interkulturella perspektivet handlar om hur dialog, utbyte och 

förståelse mellan människor av skilda ursprung kommunicerar. Vi tänker oss att ett 

interkulturellt perspektiv i denna studie är en bra utgångspunkt i de analyser vi kommer att 

genomföra. Enligt oss kan det interkulturella perspektivet urskiljas även i läroplanen 

(Skolverket 2016, s.6) för förskolan där det framgår att förskolan ska kunna bidra till ett 
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kunskapsutbyte mellan människor och ge en ökad förståelse för kulturella skillnader för att 

ge barnen möjlighet att grundlägga respekt för varje människa oavsett bakgrund.  

4.2.1. Interkulturellt förhållningssätt  

Förskolan ska ses som ett samhälleligt komplement till vårdnadshavarnas uppfostran, vilket 

innebär att förskolan ska respektera vårdnadshavarnas egna förhållningssätt till sitt barn 

(Lahdenperä 2018, s.69). I ett interkulturellt arbetssätt kategoriseras inte familjer som en 

familj med annat modersmål, utan familjen ses som unik med sina egna erfarenheter och 

preferenser (Lahdenperä 2018, s.69 & Stier 2016, s.256). Lahdenperä (2018, s.72) menar att 

det är viktigt att pedagogerna är medvetna om att det finns olika sociala koder, 

uppfattningar och föreställningar som kan komplicera och i vissa fall kan begränsa 

samarbetet med vårdnadshavarna. Stier (2016, s.261) menar att det interkulturella 

förhållningssättet utvecklas gemensamt mellan personalen och chefen. Det interkulturella 

förhållningssättet tar tid att utveckla och handlar om ett föränderligt förhållningssätt som 

måste anpassas till varje situation. En viktig insikt i arbetet är att det aldrig blir färdigt, ”ty 

världen runt omkring oss förändras ständigt och barn, föräldrar och kollegor kommer och 

går” (Stier 2016, s.261).  

 

5. Metod 

Vi kommer nedan att beskriva vilken undersökningsmetod vi använt oss utav, samt hur vi 

gått tillväga i vårt urval i strävan efter att nå vårt syfte. Därefter beskrivs studiens 

tillförlitlighet, genomförande samt databearbetning.  

5.1. Undersökningsmetod 

Metoden vi valt att använda oss av grundar sig i vårt syfte och vad vi vill ta reda på. I vår 

studie har vi fokuserat på förskollärarprofessionen och deras tankar och upplevelser, vilket 

har gjort att vi valde kvalitativa intervjuer eftersom Bjørndahl (2005, s.90) beskriver att 

samtalet är det bästa sättet att ta del av en annan persons tankar och upplevelser. Den 

kvalitativa intervjun kan ses som ett vanligt samtal men att vi som intervjuare bestämmer 

riktningen på samtalet och ställer öppna frågor för att få ta del av respondentens 

uppfattningar och föreställningar kring ämnet (Kihlström 2007, s.48). Patel och Davidson 

(2011, s.82) menar att intervjuare och respondent tillsammans är medskapare i samtalet 

genom att intervjuaren hjälper respondenten att skapa ett meningsfullt resonemang om 

ämnet. Syftet med kvalitativa intervjuer är att upptäcka och identifiera egenskaper och få en 
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insyn i intervjupersonens livsvärld eller uppfattningar om ett specifikt fenomen (Patel & 

Davidson 2011, s.82).  

 

Vår intention var att utföra sex intervjuer av förskollärare för att få en vidgad syn inom 

ämnet. I intervjuerna valde vi att en av oss förde anteckningar medan den andra av oss 

intervjuade för att fokus hos intervjuaren skulle vara på samtalet. Den som förde 

anteckningar la fokus på dokumenterande av respondentens svar, som skulle bli till 

underlag för vår studie. Vi använde oss även av ljudinspelning. Dalen (2015, s.69) menar 

att bearbetning av data börjar redan under intervjun därför det är viktigt att anteckna alla 

små iakttagelser som görs som inte kan komma med på ljudinspelningen för att de kan ses 

som viktiga när resterande material bearbetas. Vid intervjutillfällena valde vi även att den 

av oss som hade kännedom om respondenten antecknade och den som inte hade någon 

kännedom om respondenten ställde frågorna för att vi som intervjuare ska kunna hålla oss 

objektiva till respondenten. Kihlström (2007, s.48) menar att det är respondentens 

uppfattningar och erfarenheter som ska komma till uttryck i intervjun och därför bör 

intervjuaren bortse från sin egen förförståelse. Kihlström (2007, s.50) menar att det kan 

upplevas som ett dilemma att intervjua någon man känner, om så bara är ytligt. Det kan 

vara svårt att vara professionell och bortse från sin förförståelse om personen (Kihlström 

2007, s.50). Detta resulterade i att vi fick möjlighet att agera intervjuare vid tre tillfällen 

vardera eftersom vi ansåg att det var enklare att den av oss som inte tidigare träffat 

respondenten ledde intervjun.  

 

Som vi ovan nämnt använde vi oss även av ljudinspelning för att komplettera våra 

anteckningar. Kihlström (2007, s.51) menar att ljudinspelning ger möjlighet till att höra om 

man ställt någon ledande fråga som påverkat respondenten och för vår studie innebar det att 

vi fick med allt som respondenten sa och som vi inte hann anteckna. Vi la även vikt vid att 

skapa ett gott intervjuklimat genom att sitta på en lugn plats där vi inte blev störda. 

Bjørndahl (2005, s.93) menar att kvalitén på informationen höjs om respondenten upplever 

ett bra klimat och känner sig trygg. Ljudinspelningen transkriberades sedan för vidare 

analys. Dovemark (2007, s.148) beskriver transkribering som en skriftlig konstruktion av 

en muntlig kommunikationsform. Transkriberingen ger enligt Dovemark (2007, s.148) 

möjlighet till större tolkningsutrymme eftersom det ordagrant skrivs ner allt som sägs.  
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5.2. Urval  

Vi valde att utföra intervjuer med sex förskollärare i två olika kommuner. Vårt urval 

grundar sig på antalet förskolor med förskollärare som möter vårdnadshavare med annat 

modersmål än svenska, med tanke på att det är det som är relevant för vår studie. Dalen 

(2015, s.58) menar att val av informanter är viktigt i en kvalitativ intervju. I 

urvalsprocessen har vi haft kontakt med förskolecheferna angående vilka informanter som 

kunde tänkas vara till fördel för studien. Vi har därför tagit ställning till informanternas 

erfarenheter inom ämnet samt till antalet informanter, med tanke på den tidsaspekt vi hade 

att förhålla oss till i denna studie. Dalen (2015, s.58) menar att den kvalitativa studien är en 

tidskrävande process. 

 

I båda kommunerna finns få förskolor med en merpart av vårdnadshavare med annat 

modersmål än svenska. Andelen förskollärare i dessa förskolor är begränsad och där av 

valet av två kommuner för att få möjlighet att utföra intervjuer med sex förskollärare. Ett 

fåtal av respondenterna var kända av oss sedan tidigare, relationerna skulle kunna beskrivas 

som ytlig, därför upplevde vi att detta inte påverkade studiens resultat.  

5.3. Trovärdighet  

Reliabilitet innebär trovärdighet och tillförlitlighet, det vill säga att vi kan tro på resultatet 

(Kihlström 2007, s.231). Enligt Kihlström (2007, s.232) kan reliabiliteten öka om intervjun 

genomförs av två intervjuare genom att den ena intervjuar och den andra för anteckningar, 

dock kan respondenten känna obehag om flera personer är närvarande. Vi valde att 

genomföra intervjuerna tillsammans, men var medvetna om hur det kunde påverka 

respondenten och vi strävade efter att skapa ett gott och avslappnat intervjuklimat.  

 

Nilholm (2016, s.116–117) menar att intervjuer som handlar om hur lärare förhåller sig kan 

bidra till en form av kunskapsbidrag eftersom vi genom analyser av intervjuer kan se den 

variation och de konsekvenser som kan ske. Eftersom vi med denna studie vill bidra med 

ett kunskapsbidrag kan vårt metodval ge ökad tillförlitlighet. Patel och Davidson (2011, 

s.109) menar att kvalitativa analyser kan bidra till en förståelse av ett fenomen och vilka 

variationer som sker i relation till fenomenet.  

 

Roos (2014, s.53) beskriver validitet som giltighet och meningsfullhet. För att nå validitet i 

en studie beskriver Roos (2014, s.53) att studiens metod bör svara på syftet. Vårt syfte med 
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denna studie var att öka förståelsen för vad en god samverkan kan vara och hur 

förskollärare kan arbeta gällande samverkan med vårdnadshavare med annat modersmål än 

svenska. Därför anser vi att vårt val av metod är till fördel där syftet kan besvaras genom att 

vi kan ta del av respondenternas resonemang kring hur en god samverkan kan skapas, samt 

hur de arbetar för att försöka uppnå en god samverkan med vårdnadshavare med annat 

modersmål än svenska.  

 

Det resultat som framgår i vår studie är inte generaliserbart eftersom vi endast genomfört 

intervjuer med ett fåtal förskollärare. Den kvalitativa studien kan ses som unik och ger en 

mer fördjupad förståelse i det mera specifika ämnet enligt Patel och Davidson (2011, 

s.109).  Författarna menar att resultatet kan visa på hur det kan uppfattas i liknande 

situationer eller kontexter, därför kan även vår studie ses som unik och betydelsefull.   

5.4. Genomförande 

Efter att vi utformat syfte och frågeställningar i vår studie tog vi kontakt med de berörda 

förskolecheferna i dem tänkta kommunerna. När vi fått deras godkännande att genomföra 

intervjuer inom deras förskoleområde kontaktade vi tänkta informanter. I det ena området 

tog vi själva kontakt med förskollärare genom att åka ut och besöka dem på plats i 

förskolan. I den andra kommunen hjälpte förskolechefen till att förmedla kontakt med de 

informanter som var av intresse för studien. Därefter lämnade vi ut informationsbrev 

innehållande samtycke för godkännande (se bilaga 1). Efter samtycke till deltagande 

bokade vi tid för intervju och intervjuguide lämnades ut (se bilaga 2).  

 

Vid intervjutillfällena besökte vi de berörda förskolorna. Anledningen till att vi valde att 

göra intervjuerna på informanternas förskolor var för att informanterna skulle känna sig 

trygga och bekväma i miljön, samt med tanke på att det skulle vara enkelt för dem att kunna 

medverka eftersom vi är medvetna om att det kan vara svårt att ta tid utanför deras 

verksamhet eftersom deras tid är värdefull.  

 

Under intervjuerna antecknade en av oss medan den andre förde intervjun genom samtal. 

Vi använde oss även av, som vi tidigare nämnt, ljudupptagning för att få ökad kvalité av 

studien. Löfgren (2014, s.150) menar att kvaliteten höjs både på intervjun och analysen om 

intervjuaren kan koncentrera sig på lyssnandet och sina frågor, samt att berättaren slipper 

att bli avbruten. Löfgren (2014, s.150) beskriver även att det är bra om den som intervjuar 
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är lyhörd för berättaren och öppen för att ställa följdfrågor för att få detaljerade berättelser 

för det syfte som projektet har. Därför valde vi i vår intervjuguide att använda oss av få 

öppna frågor som gav utrymme till följdfrågor som kunde utveckla berättelserna. Patel och 

Davidson (2011, s.81) menar att den kvalitativa intervjun bör innehålla låg grad av 

strukturering vilket ger informanten möjlighet att svara med egna ord. Vi valde därför att 

använda oss av öppna frågor för att vi skulle få ta del av informantens egna tankar och 

erfarenheter. I början av genomförandet av våra intervjuer upplevde vi att flera av 

informanterna var nervösa. Vi valde därför att börja våra intervjuer med 

uppvärmningsfrågor eftersom Kihlström (2007, s.52) menar att det är bra att börja med 

sådana frågor för att få en avslappnad stämning innan det att vi gick vidare till intervjuns 

huvudfrågor.  Efter första genomförda intervjun reflekterade vi kring hur det hade gått och 

vad vi skulle kunna tänkas göra annorlunda inför nästkommande intervjuer. Vi kom fram 

till att den som intervjuar skulle vända sig till den som antecknar i slutet av intervjun för att 

fråga om antecknaren hade någon följdfråga som skulle lyftas eftersom vi märkte att det var 

svårt att bryta in med flera följdfrågor under intervjuns gång. Efter att intervjuerna 

genomförts transkriberades materialet för vidare databearbetning.  

5.4.1. Databearbetning  

När data ska analyseras och bearbetas krävs strategier för att kunna utvinna viktiga resultat 

utifrån studiens syfte (Löfgren 2014, s.151). Löfgren (2014, s.151) menar att en strategi är 

att transkribera materialet för att kunna analysera materialet nära och noga. Kihlström 

(2007, s.54) menar att bearbetning av materialet kan ske på flera olika sätt. Vi valde i denna 

studie att transkribera de ljudupptagningar och anteckningar vi samlat på oss under 

intervjutillfällena. Alla intervjuerna transkriberades samma dag eller dagen efter. Detta kan 

anses som en fördel enligt Dalen (2015, s.73), eftersom det ger bästa möjliga återgivning av 

vad informanterna faktiskt har sagt om intervjuerna transkriberas så snart som möjligt efter 

genomförandet. Under transkriberingen fick vi möjlighet att sammanföra ljudfiler och 

anteckningar med gester och uttryck som kan vara till fördel i vårt analysarbete. Detta gav 

oss en klar bild och en närhet till vårt insamlade material (Dalen 2015, s.73). Efter 

transkriberingen gjorde vi en deskriptiv, det vill säga en sammanställning av vårt insamlade 

material för att hitta olika mönster i svaren (Kihlström 2007, s.54). Dalen (2015, s.18) 

menar att människan skapar en verklighet utifrån sina erfarenheter och att varje människa 

har olika erfarenheter med sig vilket gör att människan ser varje unik situation på olika sätt, 

människans verklighet är därför inte är entydig utan mångfacetterad. Vi var därför extra 
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observanta på att våra egna erfarenheter inte skulle påverka hur vi tolkade materialet. Vi var 

även noga med att ta stöd i den sociokulturella teorin samt det interkulturella perspektivet 

när vi gjorde våra tolkningar. 

 

När vi påbörjade vår analys av materialet valde vi att söka efter teman i 

intervjuberättelserna. Löfgren (2014, s.151) beskriver detta som en tematisk analys. Denna 

form av strategi handlar om att få syn på sådant som framstår som viktigt för den som 

berättar och inte som de teman som är konstruerade i intervjuguiden (Löfgren 2014, s.151). 

Löfgren (2014, s.152) menar att den är särskilt bra när vi vill se hur flera olika människor 

förhåller sig till samma fenomen och är även en bra grund för att göra jämförelser i 

analysarbete.  

 

I kommande resultat beskrivs informanterna med fiktiva namn, med hänsyn till de 

forskningsetiska principerna. Detta även för att vår studie inte ska påverka informanterna 

eller de berörda förskolornas förhållanden eftersom Rosenqvist och Andrén (2006, s.60) 

beskriver att det alltid finns en risk att forskaren kan tolka fel och att undersökningen då gör 

mer skada än nytta.  

 

6. Forskningsetiska aspekter  

Enligt högskolelagen (1 kap.3a §) ska forskning som bedrivs av studenter på Högskola följa 

de forskningsetiska principer och regelverk som finns (Löfdahl 2014, s.34). Detta innebar 

för vår studie att vi tillämpade de fyra huvudkraven som är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Enligt Vetenskapsrådet 

(2002, s.7–14) beskrivs huvudkraven på följande sätt:  

 

Informationskravet - innebär att forskaren, i detta fall vi studenter, ska informera alla 

deltagare i studien om den aktuella forskningsuppgiftens syfte.  

 

Samtyckeskravet - innebär att samtliga deltagare i studien har rätt att själva bestämma över 

sin medverkan. Det innebär att de självständigt får bestämma om de vill delta samt om de 

väljer att avbryta sin medverkan under studiens gång. 
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Konfidentialitetskravet - handlar om offentlighet och sekretess. Detta innebär att alla 

deltagare i studien ges största konfidentialitet det vill säga att alla personuppgifter förvaras 

oåtkomligt för obehöriga samt att inga identiteter avslöjas i samband med studien.  

  

Nyttjandekravet - innebär att forskaren enbart använder det insamlade materialet för det 

avsedda forskningsändamålet.  

 

För att tillämpa dessa ovan nämnda krav informerade vi först förskolechefen om studien 

och studiens syfte. Genom förskolechefen fick vi tillåtelse att genomföra studien på de 

berörda förskolorna. Därefter tog vi kontakt med de berörda förskollärarna och informerade 

om studiens syfte och insamlade samtycke om deltagande samt informerade om att de när 

som helst kan avsluta sin medverkan, detta för att vi skulle uppfylla informationskravet och 

samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002, s.7–9). För att ta hänsyn till 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet förvarades all insamlad data oåtkomligt för 

obehöriga genom att materialet förvarades på lösenordsskyddad dator och sedan förstördes 

materialet efter studiens avslut (Björkdahl Ordell 2007, s.27).  

 

7. Resultat och analys 

I kommande avsnitt presenteras studiens resultat utifrån de aktuella frågeställningarna och 

studiens syfte. I anslutning till resultatet presenteras vår analys med stöd av begreppen: 

kommunikation, mediering och redskap i den sociokulturella teorin. Vi tar även stöd i det 

interkulturella perspektivet med fokus på begreppen: kulturell- och språklig mångfald samt 

förhållningssätt. I kommande resultat och analysdel har vi gjort språklig redigering av 

informanternas svar, utan att påverka innebörden, för att läsaren ska få ökad förståelse.  

 

Informanterna har getts fiktiva namn för att de ska hållas anonyma. För att få en ökad 

förståelse för vårt resultat och vår analys ges här en kort presentation av våra informanter. 

Kim är nyutbildad förskollärare som varit verksam i cirka ett år. Kim har under sin 

verksamma tid som förskollärare fått erfarenhet av att bemöta vårdnadshavare med annat 

modersmål än svenska. Lisa har varit verksam förskollärare i cirka 30 år och har en 

begränsad erfarenhet av att bemöta vårdnadshavare med annat modersmål än svenska. 

Greta har arbetat som förskollärare i 40 år och har stor erfarenhet av att bemöta 

vårdnadshavare med annat modersmål än svenska. Astrid har varit verksam förskollärare i 

17 år och har även hon stor erfarenhet av bemötandet. Love är nyutbildad förskollärare som 
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har hunnit skaffa sig stor erfarenhet av bemötandet av vårdnadshavare med annat 

modersmål än svenska. Precis som Kim och Love är också Karin nyutbildad förskollärare, 

men har enligt vår tolkning begränsad erfarenhet i bemötandet gällande vårdnadshavare 

med annat modersmål än svenska. Samtliga förskollärare arbetar i förskolor i mellanstora 

kommuner i Mellansverige.  

7.1. Kommunikation och språk 

I det sociokulturella perspektivet ses språket som ett redskap för kommunikation. I samtliga 

intervjuer framkom att det talade språket är en stor del i kommunikationen vid samverkan. 

Flera av förskollärarna belyser en svårighet med att kommunicera med vårdnadshavare med 

annat modersmål än svenska. Kim ger nedan exempel på en svårighet.  

 

Kim: Skillnaden är väl det här med att få det vardagliga helt enkelt, man kan inte få samma kontakt 

[..] man skulle ju gärna vilja det men det är jättesvårt [..] Man ska ju visa dom respekt, men den är 

svår att ge när man inte kan få det här vardagliga pratet liksom. Så det är svårt att få en insyn i 

vardagen liksom.  

 

Flera av förskollärarna nämnde i intervjuerna att den dagliga kontakten kan upplevas 

problematisk när de inte talar samma språk. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan detta ses 

som att de har tillgång till olika redskap när vårdnadshavare och förskollärarna inte talar 

samma språk. Det talade språket kan ses som ett centralt redskap eftersom människan 

genom språket kan skapa mening hos sig själv och samtidigt påverka andra människor.  

 

Greta: Ibland kan man ju känna sig lite maktlös, när man ska säga eller berätta någonting, och inte 

får fram det här med känslor och så om man ska berätta nåt som hänt under dagen, det kan ju vara 

svårt.  

 

Att behärska det talade språket som ett redskap är en förutsättning för förståelse. I Gretas 

fall kan detta tolkas som att förmedlingen i interaktionen uteblir, det vill säga att mediering 

mellan parterna inte sker, att de inte får möjlighet att ta del av varandras kunskaper genom 

kommunikationen. Greta beskriver även kontakten och kommunikationen med 

vårdnadshavare med annat modersmål.  

 

Greta: Jag tycker väl att man har bra kontakt med dem också så upplever jag dem vi har i alla fall. 

Och det verkar som om dem också tycker det men ibland funderar man ju när man informerat dem 

om någonting, förstod du vad jag sa?    
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Greta beskriver att kontakten med vårdnadshavare med annat modersmål än svenska 

fungerar väl men att det finns en osäkerhet i förståelsen mellan parterna förskollärare och 

vårdnadshavare. Ur ett sociokulturellt perspektiv skulle detta kunna ses som att Greta och 

vårdnadshavarna har olika redskap, men de har börjat finna ett gemensamt redskap för 

kommunikation. Love ger uttryck för liknande synpunkter.  

 

Love: Det kan vara lite svårare att förklara ibland [..] ehm, man ser på dem oftast när de inte förstår, 

så då får man försöka att förenkla, men jag vill ändå inte förenkla först, för jag vill ju ändå inte, ja 

men förminska dem eller nått på nå sätt. 

 

Det interkulturella perspektivet handlar om en öppenhet mot en mångfald av språk. Ur detta 

kan tolkas att Love intar ett interkulturellt förhållningssätt eftersom hen visar en respekt för 

vårdnadshavarna och inte gör skillnad i bemötandet till en början. När både Greta och Love 

sedan uppmärksammar att vårdnadshavarna kanske inte förstår försöker de anpassa sitt 

förhållningssätt genom språket och sin kommunikation utefter varje unik situation. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv skulle detta kunna ses som att Love och Greta använder sina 

tillgångar, det vill säga redskap, att kommunicera på olika sätt genom det talade språket för 

att förmedla information så att mediering uppstår och förståelse kan skapas i interaktionen. 

Eftersom vårdnadshavarnas tillgång av redskapet kan vara begränsad anpassar både Greta 

och Love det talade språket utefter varje unik situation. 

7.2. Verktyg i vardagen 

 

Förutom den talande kommunikationen lyfter alla förskollärare i våra sex intervjuer att det 

använder språkligt stöd i form av olika verktyg i samverkan med vårdnadshavare med annat 

modersmål än svenska. När det talade språket inte räcker till i samverkan nämner samtliga 

sex förskollärare att de använder sig av olika former av verktyg i vardagen för 

kommunikation. Alla belyser att de använder sig av digitala verktyg i form av olika 

översättningsappar. Gemensamt för alla förskollärare är att de upplever att de 

översättningsappar de använder inte går att lita på eftersom flera av dem påpekat att de inte 

översätter korrekt. Både Kim och Lisa beskriver detta.  

 

Kim: Vi kan använda Google translate som inte funkar för fem öre, den översätter till nått helt annat 

än vad vi vill [..]  
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Lisa: Vi har ju använt det här Google Translate, men det har ju blivit väldigt tokigt (skratt).  

 

Medan Astrid har hittat en app som fungerar skapligt, men som inte täcker in alla de 

språken som finns representerade på förskolan.  

 

Astrid: Nu har jag hittat en app också som översätter [..] och den funkar inte på alla språken. Inte 

somaliska, inte swahili [..] inte tigrinja [..] Tabletop Translator heter den. 

 

I intervjuberättelserna kan en vilja att hitta verktyg för kommunikation urskiljas hos 

samtliga förskollärare. Kommunikation inom det interkulturella perspektivet handlar om 

hur dialog, utbyte och förståelse mellan människor med skilda ursprung kommunicerar. 

Detta kan tolkas som att samtliga förskollärare har en vilja att arbeta interkulturellt genom 

att försöka skapa en ömsesidig förståelse för varandra genom att försöka hitta fungerande 

verktyg för kommunikation. För att komplettera den verbala kommunikationen använde de 

sig av bland annat sociala medier i form av Instagram. Där lägger de ut bilder och skriver 

kring verksamheten. Då kan vårdnadshavare som har annat modersmål än svenska använda 

sig av översättningsfunktionen i telefonen för att få texten översatt till sitt modersmål. 

Några av förskollärarna skickade även ut sms, både på svenska och på engelska, för att 

vårdnadshavarna enklare skulle kunna använda sina egna telefoner för att översätta. Love 

ger ett exempel på hur kommunikationen kan fungera när de använder sig av flera olika sätt 

som kompletterar varandra. 

 

Love: Jag skickade ut ett sms till alla föräldrar igår och då var det två föräldrar som ringde upp till 

mig och sa nu förstod inte vi det här smset, kan du förklara. Så att dem är väldigt bra och sen är det 

väl nån som kanske inte säger att de inte förstår men man ser oftast eller hör om dem svarar på nåt 

annat och då kan man försöka att förklara igen.  

 

Genom att förskollärarna använder sig av flera olika verktyg kan detta ur det sociokulturella 

perspektivet tolkas som att förskollärarna använder sig av sina tillgångar av verktyg för att 

hitta ett sätt för mediering. Lisa berättar att de använder flera olika sätt att kommunicera.  

 

Lisa: Vi är duktiga och använder bilder och pekar på grejer, och vi brukar visa att [..] det är det här 

jag menar, det här har vi gjort. 

 

Lisa berättar även att de har nyckelband med små bilder med text på de representerade 

språken med sig under dagen, för att enkelt kunna ta hjälp av text och bild när de 
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kommunicerar med både barn och vårdnadshavare. Flera av förskollärarna nämner i 

intervjuberättelserna att de ofta tar med sig vårdnadshavarna in på avdelningen för att visa. 

Astrid ger ett exempel nedan. 

 

Astrid: Förut så kände vi att dom bara [..] Att dom bara släppte in barnen genom dörren och sen gick, 

men nu har vi gjort så att här måste man gå in med barnen (...) Så man kommer in och man säger hej 

och man kan titta runt och då kan vi lättare visa på.  

 

Genom att förskollärarna använder sig av flera olika kommunikationsformer såsom verbal- 

och icke verbal kommunikation, vilket innebär talspråk, teckenspråk, kroppsspråk, 

bildspråk och skriftspråket, kan detta tolkas som att alla förskollärare arbetar aktivt för att ta 

hjälp av olika redskap i vardagen för att möjliggöra kommunikation. Sett ur ett 

interkulturellt perspektiv kan detta tolkas som att förskollärarna visar en öppenhet mot en 

mångfald av språk genom att de försöker anpassa sina verktyg till varje situation och se 

varje vårdnadshavare som individer som kan kräva olika förutsättningar. I ett interkulturellt 

förhållningssätt krävs också en öppenhet mot de kulturer som vårdnadshavare representerar 

vilket beskrivs närmare i följande avsnitt.  

7.3. Kulturmöten 

Förutsättningarna för att arbeta genom ett interkulturellt förhållningssätt är att möta, kunna 

lyssna och lära av varandra. Det handlar även om att kunna visa ömsesidig respekt och 

nyfikenhet mot varandra samt ha en förståelse för människors olika ursprung. Lisa och 

Greta beskriver möjligheterna med kulturmötena.  

 
Lisa: Det är ju intressant att se hur det är på andra ställen och höra hur dom lever, vi lever ju väldigt 

olika så det är ju väldigt intressant och föräldrarna blir ju väldigt glad om man frågar [..] Man ser ju 

på föräldrarna, när dem ser att man försöker, så ser man ju vad dem öppnar upp. 

 

Greta: Man vidgar vyerna själv då, att det blir liksom på ett annat sätt när man får inblick i andra 

kulturer. 

 

Samtliga förskollärare poängterar att de är intresserade av att ta del av vårdnadshavarnas 

olika kulturer. Detta kan ur ett interkulturellt perspektiv se som att förskollärarna möjliggör 

ett kunskapsutbyte och kan skapa ökad förståelse och därmed också skapa en god relation 

med vårdnadshavarna, vilket kan leda till förutsättningar för en god samverkan. Några av 

förskollärarna upplever en problematik i kulturmötena. Det kan handla om att 
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vårdnadshavarna har önskemål som strider mot de styrdokument som förskollärare har att 

förhålla sig till. Det kan handla om värderingar, normer, religion och traditioner. Astrid ger 

ett exempel.  

 

Astrid: Det har lyfts upp till diskussion, vad vi har för värderingar och varför vi gör vissa saker som 

det här med Lucia till exempel. Varför har vi Lucia? [..] Alltså jag har aldrig tänkt tanken, det har 

liksom sett lika ut varje år [..] Det var nån som sa såhär att ”mitt barn får inte vara med, för det där är 

kristen tradition”.  

 

Astrid beskriver vidare att situationen löstes genom att de diskuterade varför de skulle ha 

Lucia och kom fram till att denna tradition kunde bevaras på grund av att de såg det som en 

tradition av ljus och fred som inte var religiös kopplad. Genom att föra en diskussion med 

vårdnadshavarna och där kunna förklara, accepterades detta av vårdnadshavarna. Astrid 

lyfter att det är viktigt för dem att visa intresse och att föra en dialog med vårdnadshavarna 

för att kunna skapa förståelse. 

 

Astrid: Vi frågar föräldrarna mycket och så. För vi är väldigt intresserade av språket men även av 

kultur.  

 

Flera av förskollärarna lyfter att det är viktigt att diskutera och ta ställning till de 

styrdokument som finns att förhålla sig till. Sett ur det interkulturella perspektivet där 

kommunikation mellan människor av skilda ursprung handlar om hur dialog, utbyte och en 

förståelse mellan hur människor uttrycker sig. Detta tolkas som att förskollärarna för en 

dialog för att båda parterna ska kunna skapa en ömsesidig förståelse för varandra, vilket kan 

möjliggöra en god samverkan.  

7.4. Information och bemötande  

För att ha möjligheten att kunna skapa en god samverkan i förskolan krävs det både 

information och ett gott bemötande. Detta är något som samtliga förskollärare poängterar 

under intervjutillfällena. Information kan ges ut på flera olika sätt vilket vi tidigare nämnt. 

De kan ges muntligt och skriftligt, samt kompletteras med bilder, gester och kroppsspråk. 

Flera av förskollärarna nämner att de önskar att vårdnadshavarna var mer förberedda när de 

skolas in i förskolevärlden. Kim uttrycker sig kring detta.   
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Kim: Att dom får den information dom behöver är jätteviktigt för att det ska funka, så att dom vet, vi 

lämnar och hämtar barn på bestämda tider, vi har en sjukdomspolicy. Att man liksom vet av dom här 

standardgrejerna (...) att man får klart och tydligt besked vad som gäller, vad en förskola är 

överhuvudtaget. (...) Att ja, den här viktiga informationen måste komma från högre ort än vad vi 

består, vi måste ju också ha hjälp och kunnighet. 

 

Till skillnad från Kim nämner Astrid att vårdnadshavarna får information.  

 

Astrid: I vissa fall kan dom varit här 1–2 månader och sen ska dom in i förskolan och [..] då kommer 

det jättemycket information om förskolan. Alla språken finns nu översatt, vad förskolan är. Så dom 

kan läsa sig till, men det är ju inte alla som kan läsa [..] då får dom ju berättat för sig [..] Sen kommer 

dom på samtal med oss och förskolechefen, då har vi ju tolk. Men ändå, oftast blir det väldigt mycket 

för föräldrarna. 

 

Vidare beskriver Astrid att det kan bli ett missförstånd där vårdnadshavare tror att förskola 

är detsamma som skola, att barnen ska få lära sig att läsa och skriva under sin tid i 

förskolan. Astrid beskriver att de måste bli ännu tydligare med information för att 

vårdnadshavare ska få möjlighet till förståelse. Astrid ger exempel på filmvisning som 

informationssätt.  

 

Ur ett sociokulturellt perspektiv kan detta ses som att Kim saknar redskap för en god 

introduktion i förskolan medan Astrid försöker använda sig av gemensamma redskap för att 

kommunicera information. Eftersom de inte använder samma talspråk behöver de hitta 

gemensamma redskap för kommunikationen eftersom behärskandet av redskap är en 

förutsättning för förståelse. I detta fall försöker Astrid hitta alternativa informationssätt som 

gör det enklare för vårdnadshavare med annat modersmål att förstå och ta till sig 

informationen. Ur ett interkulturellt perspektiv kan Kims upplevelse ses som att hen saknar 

stöd och förutsättningar för att skapa en förståelse genom kommunikation och dialog, vilket 

ses som viktigt inom det interkulturella perspektivet. Astrid däremot kan ha förutsättningar 

för att kunna skapa en god dialog och förståelse med tanke på att vårdnadshavarna verkar 

ha en förförståelse när de kommer till förskolan. Ur ett interkulturellt perspektiv kan detta 

ses som att de redan har påbörjat ett utbyte av varandras världar. Samtidigt beskriver Astrid 

en problematik i informationsflödet.  

  

Astrid: Dom får en hel del information, men sen beror det ju på hur pass mottagliga de är och hur de 

förstår. 
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Samtliga förskollärare i denna studie har på olika sätt tillgång till tolk som kan hjälpa till 

med översättning i både skrift och tal. De används främst vid inskolning och 

utvecklingssamtal. Det används i flesta fall telefontolk. Karin beskriver dock en svårighet 

som kan uppstå vid samverkan när de tar hjälp av tolk.   

 

Karin: Jag kan inte alla språk som vi har i gruppen, men jag kan ju ta till tolk, men det blir inte [..] 

det blir en kostnad och jag kan inte ta det varje hämtning och lämning [..] sen är jag lite tveksam om 

den skulle översätta jag vet inte om den översätter rakt av eller om den liksom [..] ja får med, 

innehållet, eller om det blir som en robot som bara översätter och så blir det hel tokigt, och jag kan ju 

inte kontrolläsa heller [..] så det är lite knepigt. 

 

Ur ett interkulturellt perspektiv kan användandet av tolk ses som en öppenhet mot en 

mångfald av språk som representeras på förskolan. Samtidigt kan en respekt och en 

nyfikenhet mot den information som ges ut urskiljas eftersom Karin aldrig kan vara säker 

på vad som sägs. Ur ett sociokulturellt perspektiv så kan en tolk ses som en tillgång och ett 

redskap för kommunikation. Även Kim lyfter en svårighet i samband med användandet av 

tolk.    

Kim: Det är svårt när vi inte vet riktigt vilket språk. Eftersom vi söker efter en arabisktalande tolk, 

vilket innebär att några föräldrar inte förstår i alla fall vad vår tolk säger. För dom pratar så olika 

dialekt liksom.  

 

Ur ett interkulturellt perspektiv kan detta ses som att medvetenhet hos förskollärarna är 

viktig eftersom språklig och kulturell mångfald varierar i förskolorna och att förskollärarnas 

medvetenhet är av betydelse för hur de kan använda de redskap de har tillgång till. 

Förskollärarnas medvetenhet kan även ur ett sociokulturellt perspektiv ses som viktig med 

tanke på att förskolläraren bör kunna se vilka tillgångar, det vill säga redskap, som 

vårdnadshavaren besitter för att kunna tillämpa lämpligt redskap för att mediering ska 

skapas. Så att ömsesidig kommunikation uppstår.  

 

Ett flertal förskollärare påpekar även att de önskar fler språkstöd i form av flerspråkig 

personal, som de i dagsläget inte har i någon större utsträckning.  

 

Love: Ibland hade man önskat att det finns mer språkstödjare, det gör man. För barnens skull (...) fast 

jag vet att det är fler föräldrar som önskar det, så för att få igenom deras önskan så, ja [..]  
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Karin: I dem bästa av världar så skulle jag vilja ha en pedagog för varje språk. Det är väl svårt att få 

tag på (Skratt), men i bästa av världar så skulle jag vilja ha det.  

 

Ur ett sociokulturellt perspektiv kan detta tolkas som att de önskar att de hade tillgång till 

fler redskap för kommunikation, till exempel flerspråkig personal. Även fast de uttrycker 

att det i vissa fall förstår att det inte alltid är genomförbart, samtidigt som de anser att det 

bör finnas språkstöd.  

 

Majoriteten av de medverkande förskollärarna i studien lyfter att de arbetar aktivt med att ta 

del av vårdnadshavarnas språk och kultur genom att ställa frågor och vara nyfikna gentemot 

vårdnadshavarna. Flera av förskollärarna i studien nämner att de bjudit in vårdnadshavarna 

i verksamheten på olika sätt. Detta har gjorts genom att vårdnadshavarna har fått dela med 

sig av sitt språk och sin kultur genom recept, musik samt att förskolan bjudit in till olika 

evenemang där de fått visa och berätta utifrån sina erfarenheter och livsvärldar. Flera av 

förskollärarna beskriver att de måste visa en öppenhet och nyfiken gentemot 

vårdnadshavarna för att få möjlighet att ta del av deras erfarenheter och livsvärldar. Astrid 

beskriver att förhållningssättet och engagemanget måste komma inifrån.  

 

Astrid: Det måste komma från dig själv. [..] men sen att vi har en policy att vi bemöter så [..] Det är 

komplext, det är ett spännande arbete!  

 

Ur ett interkulturellt perspektiv kan förskollärarnas intresse och nyfikenhet ses som att de 

intar ett interkulturellt förhållningssätt eftersom de ser flerspråkighet och kultur som en 

kompetens och som en rikedom. Alla de medverkande förskollärarna i studien framhäver 

att det är viktigt att kunna möta, lyssna och framförallt kunna lära av varandra. De 

framhåller även att det är viktigt att kunna visa en ömsesidig respekt och nyfikenhet mot 

vårdnadshavarna. För att kunna ta del av varandras livsvärldar sett ur ett sociokulturellt 

perspektiv måste människan använda sina redskap för att mediering ska kunna ske, det vill 

säga, att människan förmedlar sina kulturella värden genom att ta del av andras kunskaper 

och genom att kommunicera. När förskollärare tar del av vårdnadshavarnas kunskaper och 

erfarenheter kan de samtidigt förmedla sina egna kulturella värden och samtidigt ta del av 

deras. Detta kan skapa en ömsesidig förståelse som kan möjliggöra en god samverkan. 

Detta kan kräva att förskolläraren besitter vissa kunskaper, vilket beskrivs närmare i 

kommande avsnitt.  
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7.5. Utbildning och kompetens  

Av de sex personer vi intervjuat är tre av dem relativt nyexaminerade förskollärare. 

Samtliga medverkande förskollärare i studien framhäver att de önskar mera 

kompetensutbildning inom området mångkulturalitet, mångfald och bemötande av 

vårdnadshavare med annat modersmål än svenska.  De förskollärare som är nyutbildade 

lyfter att de känner att de inte har tillräckligt med kunskaper med sig från sin utbildning 

gällande samverkan med vårdnadshavare som har annat modersmål än svenska.  

 

Flera av förskollärarna lyfter att de saknar kunskaper om de olika kulturernas levnadssätt 

gällande värderingar och normer. Karin beskriver att det ibland blir lite kulturkrockar. Hon 

menar att kulturkrockar både begränsar men även berikar eftersom det ger möjlighet till 

kunskap om olika kulturella skillnader. Karin ger ett exempel. 

 

Karin: Vissa saker kanske vi på förskolan tycker är viktigt att man kommer i tid, speciellt till 

frukosten, för man kan inte liksom gå ifrån där [..] sen har vi en familj med en kultur där det är fint 

att komma sent, det är så man gör, det var lite svårighet att mötas där. Hur ska vi göra? För det gick 

emot deras, ja hela deras uppväxt har de [..] Det skulle vara som att vi skulle säga till svenskar att du 

måste komma sent, det tar emot (skratt). 

 

Förskolan kan ses som ett komplement till vårdnadshavarnas uppfostran och 

förhållningssätt gentemot barnen. Ur ett interkulturellt perspektiv ses familjerna som unika 

med sina egna erfarenheter och preferenser och det är viktigt att förskollärare är medvetna 

om att det finns olika sociala koder, uppfattningar och föreställningar som kan komplicera 

och begränsa samverkan. Greta och Astrid berättar om en del svårigheter.  

 

Greta: Vi kommer ju från olika kulturer och så, så man kan väl tänka att man ser lite olika på det här 

med barnuppfostran kanske, de kanske tänker lite annorlunda.  

 

Astrid: Våra regler och ramar i samhället om man säger så, hur vi förväntas sig att man är mot 

varandra, det är skillnad [..] det är inte lika i andra kulturer, det finns ju vissa gemensamma men [..] 

Det märker man ibland när man försöker påtala att ett barn ska lyssna på en vuxen. Det är inte alls 

samma, så det finns kulturella skillnader. 

 

Detta kan utifrån Karin, Greta och Astrids exempel visa på en medvetenhet hos 

förskollärarna, vilket understryks i det interkulturella perspektivet och förhållningssättet. Ur 

sociokulturellt perspektiv bottnar intresset i att människan är en social och kulturell varelse 
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som agerar och försöker förstå sin omvärld. Detta kan i ovanstående exempel tolkas som att 

förskollärarna i social interaktion skapar en förståelse som kan leda till nya tankar och en 

ingång till vårdnadshavarnas perspektiv. Genom social interaktion kan kommunikation ske, 

som kan ligga till grund för en god samverkan.  

 

8. Diskussion 

I följande avsnitt kommer vi att diskutera vårt val av metod samt det resultat som 

framkommit i studien. Vi kommer även att ge förslag på fortsatt forskning.  

8.1. Metoddiskussion 

I denna studie valde vi att använda oss utav kvalitativa intervjuer. Anledningen till att vi 

valde att göra kvalitativa intervjuer var för att vi ansåg att enkäter inte skulle ge tillräckligt 

med information som vi ansåg att vi behövde för studien. Om vi hade använt oss av enkäter 

tror vi att mycket av de följdfrågor som vi genom kvalitativa intervjuer hade möjlighet att 

ställa hade gått förlorad och genom det hade vi förlorat värdefull information som vi 

behövde till vår studie. Om vi hade använt oss av observation som metod som komplement 

till de kvalitativa intervjuerna, hade vi kunnat få en möjlighet att se hur förskollärare arbetar 

i praktiken men på grund av tidsaspekten så valdes detta bort. Dalen (2015, s.58) menar att 

den kvalitativa studien är en tidskrävande process i sig.  

 

Vi grundade vårt urval av informanter på deras erfarenheter av att bemöta vårdnadshavare 

med annat modersmål än svenska. Detta för att vi skulle kunna ha möjlighet att besvara 

studiens syfte och frågeställningar. Hade vi valt informanter som inte hade haft erfarenheter 

kring ämnet hade studiens trovärdighet försämrats. Enligt Kihlström (2007, s.232) kan 

tillförlitligheten, alltså reliabiliteten, öka om intervjun genomförs av två intervjuare. Detta 

innebar för vår studie att vi kunde hjälpas åt att lyssna, anteckna, observera och ställa 

följdfrågor under intervjun. Detta gav oss möjlighet att tillsammans tolka och diskutera det 

insamlade materialet och därmed öka tillförlitligheten. Eftersom vi valde att genomföra 

intervjuerna tillsammans var vi var medvetna om att detta kunde påverka och skapa obehag 

hos respondenten. Vi strävade därför efter att skapa ett gott och avslappnat intervjuklimat. 

Vid början av intervjuerna kunde vi se en viss nervositet hos informanterna som avtog efter 

bakgrundsfrågorna och vi kunde nå det avslappnade intervjuklimat vi eftersträvat. Vi 

upplevde även vid intervjutillfällena att det var en fördel att vara två eftersom vi kunde 

komplettera varandra genom att i slutet av varje intervju dubbelkolla med den som 
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antecknade om denne hade fler följdfrågor som intervjuaren inte hunnit med att upptäcka 

under intervjun. Ännu en fördel var att intervjuaren kunde ha full fokus på respondentens 

berättande och antecknaren kunde fokusera på att föra anteckningar kring intervjun. Vi 

upplever att vi hade missat värdefull information om vi hade genomfört intervjuerna 

enskilt. Det var även en fördel att vi under databearbetningen transkriberade 

ljudinspelningarna tillsammans eftersom vi gavs möjlighet att diskutera tankar som uppkom 

som kunde vara av relevans för vår studie.  

8.2. Resultatdiskussion 

I denna studie har vi fokuserat på hur svenskspråkiga förskollärare samverkar med 

vårdnadshavare med annat modersmål än svenska. Syftet med vår studie var att öka 

förståelsen för vad en god samverkan kan vara och hur förskollärare kan arbeta gällande 

samverkan med vårdnadshavare med annat modersmål än svenska. 

 

Historiskt sett har samverkan mellan förskolan och vårdnadshavarna förändrats. Förr ansågs 

vårdnadshavarna och förskolan ha skilda uppdrag där förskolan ansågs ha det främsta 

ansvaret i att utbilda och fostra både barn och vårdnadshavare för det framtida samhället. 

Idag framhålls vikten av ett inkluderande och nära samarbete med vårdnadshavare för att 

kunna hålla samman samhället. Vårdnadshavarna inkluderas nu i högre grad och ses som 

viktiga samarbetspartners i förskolan för att nå målsättningarna gällande lärande, 

utveckling, hälsa och välbefinnande (Tallberg Broman 2013, s.26). I förskolans läroplan 

(Skolverket 2016, s.13) betonas vikten av att förskolan ska arbeta för att skapa ett nära och 

förtroendefullt samarbete med hemmen. I den nya läroplanen som träder i kraft den 1 juli 

2019 framhålls även att vårdnadshavare ska ha vissa kunskaper och förståelser om hur det 

fungerar i förskolan för att vi ska kunna samverka och förstå varandra så bra som möjligt 

(Skolverket 2018, s.8). Alfakir (2010, s.15) beskriver att ett bra samarbete mellan personal i 

förskolan och vårdnadshavare från olika kulturer kräver en förståelse och respekt för 

varandras tankar och att detta kan skapas genom ett interkulturellt förhållningssätt. I vårt 

resultat av studien framkommer att flera av förskollärarna belyser att det är viktigt att skapa 

en förståelse för varandra. Samtidigt resonerar de kring att det är en svårighet att 

kommunicera och därmed skapa en förståelse genom det talade språket. Det framgår även i 

vår studie att förskollärarna arbetar aktivt med att hitta alternativ kommunikation till det 

verbala språket såsom bilder, text, översättningsappar samt tecken- och kroppsspråk. De tar 

även hjälp av tolk vid enstaka tillfällen. Dock känner de att de skulle behöva mer språkstöd 
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i vardagen i form av fungerande översättningsappar samt flerspråkig personal för att kunna 

förenkla dialogen med vårdnadshavarna. Enligt Wångersjö (2017, s.114) är det viktigt att 

varje individ möts utifrån sin situation och därför kan kommunikationsformerna behöva 

anpassas. Wångersjö (2017, s.114) beskriver att sms med enklare språkbruk kan ge 

möjlighet till förståelse i kommunikationen. Detta är något som vi även sett i vår studie 

eftersom flera av förskollärarna använder sig av sms och sociala medier där de lägger ut 

information. Detta ger vårdnadshavarna möjlighet att själva kunna översätta med hjälp av 

sina telefoner till önskat språk.  

 

Tidigare forskning visar att flera lärare upplever en problematik i samverkan med 

vårdnadshavare med annat modersmål än svenska eftersom lärarna känner att de inte når 

fram (Nordheden 2017, s.119). Lunneblad (2013, s.11) belyser att utmaningen i förskolan 

är att utveckla ett bemötande utan att inta ett bristperspektiv. Samtidigt beskriver Bouakaz 

(2009, s.80) att vårdnadshavare kan känna oro och rädsla över att inte förstå eller bli 

förstådda och därför kan de inta en passiv roll i samverkan. Alfakir (2010, s.32) menar att 

pedagoger bör acceptera vårdnadshavares olikheter och sätta sig in i deras perspektiv för att 

få förståelse. Detta håller vi med om och anser att det är en förutsättning för att kunna skapa 

en god samverkan. 

 

Förutsättningarna för att kunna skapa en god samverkan med vårdnadshavare som har annat 

modersmål än svenska anser vi är att förskolepersonal bör kunna inta ett interkulturellt 

förhållningssätt. Detta sker genom att förskolepersonal visar en ömsesidig respekt, 

nyfikenhet samt förståelse för olika människors ursprung. Det vill säga att när 

förskolepersonalen möter vårdnadshavare visar de lyhördhet och förmedlar och tar till vara 

på vårdnadshavarens kunskaper och erfarenheter. Vår studie visar att majoriteten av 

förskollärarna arbetar genom ett interkulturellt förhållningssätt, vilket ger dem en möjlighet 

till god samverkan.   

 

Björk-Willén (2013, s.92–93) påstår att tamburkontaken är den vanligast förekommande 

samverkansformen i förskolan eftersom den sker dagligen vid hämtning och lämning. Detta 

framgår även i vår studie att det är en situation där samverkan mellan förskollärare och 

vårdnadshavare sker. I resultatet av studien framgår även att förskollärarna försöker att få 

vårdnadshavarna delaktiga genom flera olika sätt. Till exempel att de bjuder in 

vårdnadshavarna på avdelningen, de ställer mycket frågor och arrangerar tillställningar där 
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vårdnadshavarna får visa sina erfarenheter och kulturer. Lahdenperä (2018, s.100) beskriver 

att ett effektivt sätt att ta vara på vårdnadshavarnas språkliga kompetenser kan vara att 

involvera dem i verksamheten. Vilket vi ser som en möjlighet att skapa en förståelse för 

varandra och därmed kan skapa en god samverkan med vårdnadshavare.  

 

I resultatet av studien framgår det att samtliga förskollärare är intresserade av att ta del av 

vårdnadshavarnas olika kulturer. Några av förskollärarna kan dock uppleva en problematik 

i kulturmötena när de möter kulturella skillnader. Det framgår även i tidigare forskning där 

Bouakaz (2009, s.151) beskriver att det oftast gäller språk, kulturella skillnader samt 

skillnader i religiös övertygelse. Det kan handla om barnuppfostran, värderingar och 

normer. Sandberg och Vuorinen (2007, s.107) menar att det kan sätta förskollärarens sätt att 

tänka på prov. Som vi tidigare nämnt beskriver Nordheden (2017, s.128) en problematik 

gällande synen på barn i olika kulturer med hjälp av en trattmetafor. Trattmetaforen utgör 

synen på olika kulturers barnsyn och uppfostran. I vissa kulturer är tratten vänd så att den är 

störst vid basen och minst uppe i toppen. När barnen är små ges därför mycket frihet, desto 

äldre barnet blir ju mer krav ställs och mindre frihet ges. Nordheden (2017, s.128) menar att 

det i den svenska kulturen är tvärtom. Tratten är vänd åt andra hållet. Precis som i 

Nordhedens (2017) studie framgår det även i vår studie att kulturella skillnader kan 

komplicera förståelsen för varandra. Vi anser att det viktigt med en medvetenhet samt 

kunskaper kring människors olika erfarenheter eftersom vi i förskolan möter en mångfald 

av människor med olika referensramar. Detta framgår även i tidigare forskning där Skans 

(2011, s.12) menar att samhället idag ställer nya och högre krav på förskollärarna och deras 

kompetenser. Dahlstedt (2017, s.109) menar att det är viktigt att förskollärarna skapar en 

förståelse för hur vårdnadshavare resonerar och reagerar för att de ska kunna utveckla 

strategier för god samverkan.  

 

I den tidigare forskningen framgår att det i förskolan handlar om att bygga broar och att det 

ingår förskollärarens uppdrag att lägga de första stenarna av tillit och förtroende för att 

sedan fortsätta bygga vidare med vårdnadshavarna (Alfakir 2010, s.43). Majoriteten av 

förskollärarna i studien anser att de inte har tillräckligt med förutsättningar för att skapa den 

goda samverkan som de önskar, eftersom de inte har tillgång till det språkstöd i den mån de 

behöver. Det framgår i vår studie att förskollärarna önskar språkstöd framförallt när 

information ska förmedlas. Förskollärarna försöker förmedla information men upplever det 

som en svårighet när de hindras av en språkbarriär. Lunneblad (2013, s.11) förklarar i sin 
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studie att det kan vara förskollärarens sätt att kommunicera som skapar missförstånd och en 

problematik i förskolan. Bouakaz (2009, s.176) nämner att lärarnas brist på kunskap är ett 

hinder i samverkan eftersom de saknar kunskaper hur de ska kunna ta kontakt och 

informera om skolan, detta leder till ömsesidiga missförstånd och en brist på tillit hos 

varandra från både lärare och vårdnadshavare. I resultatet av vår studie framgår det att 

förskollärarna arbetade aktivt för att finna alternativa informationssätt att kommunicera 

med, för att skapa förståelse för varandra. Detta tolkar vi som att förskollärarna kan 

möjliggöra en god samverkan utifrån de förutsättningar de har.  

8.2.1. Slutsats 

Syftet med vår studie var att öka förståelsen för vad en god samverkan kan vara och hur 

förskollärare kan arbeta gällande samverkan med vårdnadshavare med annat modersmål än 

svenska. Vi kan därför dra slutsatsen med stöd i den tidigare forskning vi nämnt att vår 

studie visar att samverkan kan ses som ett komplext arbete där flera faktorer har en 

påverkan för hur en god samverkan kan skapas. Den tidigare forskningen lyfter faktorer 

som kommunikation, förskollärares kompetens, samt samhällets påverkan på både 

förskollärare och vårdnadshavare. Detta är även faktorer som framkommit i vår studie där 

vi ser att förskollärarnas kompetens har stor betydelse för hur en god samverkan kan 

utvecklas. Men det handlar även om vilka förutsättningar som förskollärarna ges och hur de 

tar sig an dem. I vår studie visas flera engagerade och aktiva förskollärare som med större 

och fler förutsättningar skulle kunna möjliggöra för en ännu godare samverkan. 

8.3. Förslag på fortsatt forskning 

 

För att få djupare kunskaper kring hur en god samverkan med vårdnadshavare med annat 

modersmål än svenska kan skapas, anser vi att det skulle vara intressant att forska mer 

kring hur förskollärare arbetar i praktiken samt hur vårdnadshavare önskar att samverkan 

skulle se ut. Detta skulle kunna ske genom observationer av förskolepersonal, samt 

kvalitativa intervjuer eller enkätundersökning med vårdnadshavare. Frågeställningar som 

skulle kunna vara aktuella för en fördjupad forskning skulle kunna vara: Hur skapas en god 

samverkan i praktiken? Vilka uppfattningar har vårdnadshavare med annat modersmål än 

svenska kring samverkan i förskolan? Vilka förutsättningar önskar vårdnadshavare med 

annat modersmål att de hade gällande samverkan i förskolan? Om denna studie genomförs 

skulle den ge möjlighet till ökad kunskap och förståelse hos kommande och redan 
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verksamma inom förskolan vilket skulle kunna ge dem ett kunskapsbidrag kring hur de 

skulle kunna arbeta i praktiken för att skapa en god samverkan. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Informationsbrev 

Information om examensarbete: En studie om hur förskollärare resonerar kring 

samverkan med vårdnadshavare som har annat modersmål än svenska 

Under höstterminen 2018 kommer vi, Johanna Hjorth och Malin Wernersson, skriva vårt 

examensarbete på förskollärarprogrammet vid Högskolan Dalarna. Vi har i denna studie valt 

att undersöka hur förskollärare resonerar kring samverkan med vårdnadshavare med annat 

modersmål än svenska. Du tillfrågas därför om deltagande i denna undersökning. 

Undersökningens syfte och innehåll 

Vi kommer att intervjua 6 stycken förskollärare för att få en vidgad syn i vår studie över hur 

samverkan mellan förskollärare och vårdnadshavare med annat modersmål än svenska 

fungerar.  

De senaste decennierna har det skett en stor immigration i Sverige av familjer med annan 

etnisk bakgrund. Det innebär att vi i förskolan möter en mångfald av vårdnadshavare vilket 

gör att vi behöver kunskap i hur vi bemöter varje enskild vårdnadshavare. Detta medför även 

en utmaning för förskolläraren för att mångfalden har en påverkan på familjesamverkan 

genom den variation den medför. Därför menar vi att denna studien är viktig då den kan leda 

till fördjupade kunskaper hos både kommande och redan verksamma förskollärare i 

förskolan.   

Genomförande 

Ditt deltagande i denna studie innebär att vi kommer att komma ut till dig för en intervju som 

beräknas ta ca. 45 minuter. Intervjun kommer efter ditt godkännande att spelas in med 

ljudupptagning som därefter kommer transkriberas. Anledningen till att vi spelar in intervjun 

är för att det kan vara svårt att hinna anteckna allt som sägs och för att vi i efterhand ska 

kunna analysera materialet. Det kommer endast vara vi som intervjuar samt eventuellt vår 
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handledare som kommer att ta del av det inspelade materialet. Det insamlade materialet 

kommer även att avidentifieras för att inte röja någons identitet eller förskola. Materialet som 

blivit insamlat kommer att förvaras i lösenordskyddad dator under studiens gång och när 

studien avslutats kommer materialet att raderas. I och med den nya GDPR-förordningen 

behöver vi få godkännande av dig att förvara dina personuppgifter (materialet från vår 

intervju) på vår dator.  

 

Ditt deltagande i denna studie är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din 

medverkan utan närmare förklaring. Om du som är tillfrågad väljer att inte delta eller om du 

avbryter din medverkan kommer detta inte påverka det fortsatta arbetet med studien. Om du 

väljer att delta har du också rätt att ansöka om ett så kallat registerutdrag, samt att få 

eventuella fel rättade. Vid frågor om behandlingen av personuppgifter kan du vända dig till 

Högskolans dataskyddsombud. Du kommer sedan kunna ta del av denna studie i form av en 

uppsats efter att den godkänts och publicerats via Högskolan Dalarna. Vi kommer även att 

mejla det färdiga resultatet till dig.  

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

 

Johanna Hjorth, Student    Malin Wernersson, Student 

(Kontaktuppgifter har tagits bort)   (Kontakt uppgifter har tagits bort) 

      

 

 

Joyce Kemuma, handledare  

(Kontaktuppgifter har tagits bort) 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

Intervjuguide  

 

Bakgrundsfrågor;  

● Hur länge har du varit verksam förskollärare i förskolan?  

● Hur länge har du arbetat på den här förskolan?  

● Finns det vårdnadshavare med annat modersmål än svenska i den barngrupp du 

arbetar i nu?  

 

Huvudfrågor;  

 

● Vilken erfarenhet har du av att bemöta vårdnadshavare med annat modersmål än 

svenska och hur upplever du den samverkan?  

 

● Upplever du några likheter eller skillnader med föräldrasamverkan i jämförelse 

mellan vårdnadshavare med svenska som modersmål och vårdnadshavare med annat 

modersmål? 

 

● Hur arbetar ni för att få vårdnadshavarna med annat modersmål än svenska 

delaktiga i verksamheten?  

  

● Vilka möjligheter och svårigheter ser du i samband med vårdnadshavare med annat 

modersmål än svenska?  

 

● Upplever du att du har dom rätta förutsättningarna för att kunna få till en god 

samverkan med vårdnadshavare med annat modersmål än svenska? I så fall, vilka? 

Om inte, vad önskar du att du hade haft?  

 

Avslutningsfrågor; 

 

● Finns det något du vill tillägga eller förtydliga?  

● Får vi återkomma om vi stöter på oklarheter när vi analyserar materialet?  

 


