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Abstract 

Studiens syfte är att belysa hur tre pedagoger och tre nyanlända vårdnadshavare upplever nyanlända 

vårdnadshavares möjlighet till delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet. För att besvara det 

har enskilda kvalitativa intervjuer genomförts med tre olika pedagoger verksamma i förskolan samt 

tre nyanlända vårdnadshavare som har barn i förskolan. Resultatet har analyserats utifrån det 

sociokulturella- och interkulturella perspektivet.  

Resultatet visar att pedagogers interkulturella förhållningssätt påverkar samverkan med nyanlända 

vårdnadshavare samt deras möjlighet till delaktighet och inflytande. De intervjuade vårdnadshavarna 

upplever en bristfällig information vid inskolning och introduktion i förskolan då den endast ges på 

svenska. Det leder till att de nyanlända vårdnadshavarna inte vet vad som förväntas av dem. De blir 

inte heller informerade om deras rätt till inflytande och möjlighet att påverka verksamheten.  

Ur kommunikationssynpunkt upplever både de intervjuade pedagogerna och vårdnadshavarna att de 

finner möjligheter utifrån de förutsättningar som finns, bland annat genom tolk, bilder som stöd samt 

appar i mobila enheter där ord kan översättas.  

Slutsatser som dras utifrån studien är att pedagogers förhållningssätt och kompetenser avgör 

vårdnadshavarnas chanser till delaktighet och inflytande. En god och hållbar kommunikation är en 

förutsättning för bra samverkan med vårdnadshavare. Även tydlig information för de nyanlända 

vårdnadshavarna är en förutsättning för delaktighet och för att undvika missförstånd. 

Vårdnadshavarna har intresset och viljan att bli mer delaktiga men det är beroende av pedagogerna 

och deras förhållningssätt.  

 

 

Nyckelord: Förskola, nyanlända vårdnadshavare, föräldrasamverkan, delaktighet, inflytande, 

kommunikation, interkulturellt förhållningssätt  

 

 

 

  



 

 
 

Förord 

Vi vill rikta ett varmt tack till samtliga deltagare som bidragit till genomförandet av denna studie. 

Utan ert engagemang och delgivning av tankar och upplevelser hade det här inte varit möjligt. Tack 

till tillfrågade rektorer som gett oss förtroendet att genomföra undersökningen på deras förskolor. 

Tack till vår handledare Solveig Ahlin för vägledning och utbyte av tankar och idéer, det har varit 

guld värt. Tillsammans har vi ”rott det här arbetet i land” och vi har fått många erfarenheter och 

lärdomar vi tar med oss in i våra kommande yrkesliv som förskollärare.  

 

Amanda Larsson och Hodan Sheik-Hassan 
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1. Inledning  
I Sverige möter vi människor från andra kulturer och religioner oftare än vad vi gjorde tidigare då det 

blir allt vanligare att flytta till nya länder (Fjällhed, 2012, s. 43). Många förskolor i olika kommuner 

har mellan åren 2016-2017 tagit emot flerspråkiga barn och nya familjer som representerar olika 

kulturbakgrunder (Lahdenperä, 2018, s. 27). Det innebär att det är viktigt att utforska hur 

verksamheterna stödjer de familjerna (ibid., s.27). Det är betydelsefullt att belysa då forskning visar 

att vårdnadshavare med annan kultur och annat modersmål inte upplever en lika stor delaktighet eller 

möjlighet till inflytande som svenska vårdnadshavare samt att de upplever att det saknas intresse från 

pedagogernas sida (Wedin & Warström, 2018, s.108). Studier visar även att pedagoger betonar vikten 

av samverkan med vårdnadshavare och goda relationer, men utländska vårdnadshavares bristande 

förståelse för språket samt förskolan som institution utgör enligt pedagoegrna ett hinder för 

samverkan (ibid., s.109).  En bristande kommunikation där pedagogerna inte förstår vårdnadshavarna 

bidrar till en osäkerhet hos pedagogerna när det gäller kontaktsökande med vårdnadshavarna. Ju 

större avstånd som tas desto större blir kommunikationssvårigheterna och det kan i värsta fall leda till 

bland annat fördomar och diskriminering (Lahdenperä, 2018, s.62). 

Anna Hellberg skriver i sin artikel ”Föräldrasamverkan – inte alltid enkel” (2018) att även om 

samarbetet ofta fungerar bra betyder det inte att det alltid är enkelt. Hon menar att vårdnadshavare 

agerar i förskolan i sin privata roll medan pedagogerna är i en professionell roll. ”Detta gör att 

ansvaret för samverkan är ojämn – det går inte att tvinga en förälder till samverkan, men däremot kan 

man som pedagog inte undvika föräldrakontakt” (Hellberg, 2018).  

Enligt oss krävs det en stor interkulturell kompetens och god kommunikationsförmåga i rollen som 

pedagog för att skapa ett bra samarbete med vårdnadshavare på förskolan. Den ökande mångfalden 

ställer höga krav på pedagogernas interkulturella- och pedagogiska kompetens hävdar Lahdenperä 

(2018, s.12). Att sträva efter att förstå vårdnadshavarna med andra kulturella bakgrundsupplevelser 

utifrån kommunikation och samverkan blir också en stor och viktig del i det interkulturella 

förhållningsättet. Vi vill genom denna studie öka kunskapen och förståelsen för hur tre pedagoger 

och tre nyanlända vårdnadshavare upplever nyanlända vårdnadshavares möjlighet till delaktighet och 

inflytande i förskolans verksamhet.  
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att belysa hur tre pedagoger och tre nyanlända vårdnadshavare upplever 

nyanlända vårdnadshavares möjlighet till delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet. 

Frågeställningar  

•  Hur upplever de nyanlända vårdnadshavarna kommunikation och samverkan mellan hem och 

förskola? 

• Hur upplever pedagogerna kommunikation och samverkan med nyanlända vårdnadshavare? 

3. Bakgrund 
Inledningsvis förklarar vi de centrala begrepp vi använder i vår text med ett förtydligande gällande 

vad vi avser med dem. Därefter beskrivs samverkan med vårdnadshavare ur ett historiskt perspektiv 

samt vad förskolans styrdokument säger gällande samverkan med vårdnadshavare. Avslutningsvis 

beskrivs aspekter av nyanlända vårdnadshavare i den svenska förskolan och vad det kan medföra.   

3.1 Begreppsdefinitioner 

Nedan presenterar vi centrala begrepp vi använder oss av i texten samt ett förtydligande vad vi avser 

med begreppen.  

Samverkan: Enligt Nationalencyklopedin beskrivs begreppet samverkan som ett ”gemensamt 

handlande” (Nationalencyklopedin, 2019). Vi avser här den kommunikation och kontakt som sker 

mellan hemmet och förskolan/vårdnadshavare och pedagoger.  

Pedagoger: Med begreppet pedagoger avser vi i studien både barnskötare och förskollärare.  

Nyanlända vårdnadshavare: Då vi använder oss av begreppet nyanlända vårdnadshavare omfattar 

det de vårdnadshavare som befunnit sig i Sverige i minst 4–5 år och som har befunnit sig i landet så 

pass länge att de har hunnit skaffa sig erfarenheter av samhället och i vårt fall förskolan.    

Kultur: Kultur har att göra med kommunikation och samspelet mellan människor (Forsling och 

Beckman, 2012, s.12) Lahdenperä (2018, s.16:17) beskriver begreppet kultur som ett isberg, där de 

synliga delarna ligger ovan vattnet och de osynliga ligger under vattnet (se Fig.1). De osynliga 

aspekterna är svåra att förstå och analysera på grund av den egna kulturella syn som ger begränsningar 

på förståelsen och tolkningen av de kulturella skillnaderna (ibid., s.17).  

Interkulturell: Begreppet ”inter” betyder mellanmänsklig interaktion och interkulturalitet är 

ett växelspel mellan olika individer (Lahdenperä 2004, s. 21). ”Interkulturalitet i grunden 
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handlar om att acceptera, respektera och överbrygga olikhet” (Goldstein-Kyaga och Borgström, 

2012, s.13) 

Inflytande: Då vi använder begreppet inflytande avser vi den möjlighet individen har att 

påverka sin situation och utifrån vårt syfte kan det bland annat innebära att komma med tankar 

och idéer samt känna delaktighet i förskolan. Begreppet definieras enligt Wiktionary (2019) 

som ”möjlighet att påverka” (Wiktionary, 2019).  

Delaktighet: Begreppet beskrivs i Nationalencyklopedin (2019) som aktiv medverkan. I vår 

studie avser vi individens engagemang och aktiva handling. Att individerna engagerar sig i 

förskolan verksamhet.  

Kommunikation: Överföring av information mellan människor (Nationalencyklopedin, 2019). 

I studien avser vi både verbal och icke-verbal kommunikation.  

 

Fig. 1. Kultur som isberg – synliga och osynliga delar (Lahdenperä, 2004, s.14). 
 

3.2 Samverkan med vårdnadshavare ur ett historiskt perspektiv  

Ur ett historiskt perspektiv har förändringen gällande samverkan i förskolan gått från ett 

institutionsansvar till en ökning av vårdnadshavarnas ansvar. Under förskolans framväxt fanns det en 

viss kritik gällande samverkan och kommunikation med vårdnadshavarna då de betraktades som 

otillräckliga eller inte tillräckligt kompetenta för att stödja barns utveckling (Tallberg Broman, 2013, 

s.25). Vårdnadshavarnas delaktighet och inflytande har därför i förskolans tidigare historia varit 

begränsad och samverkan med vårdnadshavare var inte en del av den professionella kompetensen hos 

lärarna.  
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Det skedde en förändring under framväxten av den tidiga förskolan. Under 1800-talets   

Fröbelpedagogik sågs samarbetet med vårdnadshavaren som en nödvändig del för att uppnå målet att 

skapa en bra framtid och barndom (Tallberg Broman, 2013, s.25). Föräldramöten skapades med syfte 

att förmedla kunskaper om uppfostran och utveckling till vårdnadshavarna, men under utvecklingen 

av förskolan i Sverige minskade ambitionen att forma vårdnadshavarna genom dessa möten (ibid., 

s.25). I slutet av 1900-talet ändrades ambitionen att forma och fostra vårdnadshavarna till att 

förskolan fick ökat ansvar för barnens uppfostran och utbildning eftersom vårdnadshavarna inte 

ansågs ha tillräckliga kompetenser (ibid., s.25).  

Orsaken till att vårdnadshavare till slut fick ökad delaktighet och inflytande är att de fick mer 

rättigheter gällande utbildning under 1990-talet, som att bland annat bestämma vilken skola deras 

barn ska gå på (Tallberg Broman, 2013, s.30). Vikten av samverkan med vårdnadshavare har lyfts 

fram i styrdokument både på lokal och nationell nivå. ”Delaktighet och uttryck för demokrati och 

rättigheter” var ett argument som kom upp under 1990-talet och framåt och med tiden kompletterades 

det med ”delaktighet som stöd till barnets och elevens utveckling och lärande” (ibid., s.29).  

3.3 Vad säger förskolans styrdokument gällande samverkan med 

vårdnadshavare?  

Det finns olika styrdokument för förskolan och nedan presenteras deras budskap gällande samverkan 

med hemmet:  

3.3.1 Skollagen 

Vårdnadshavares delaktighet och inflytande framgår av skollagen. Riktlinjerna säger att förskolan 

ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att de tillsammans med pedagogerna kan utveckla 

förskolans verksamhet och innehåll.  

Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska 

ges möjlighet att delta i arbetet. 

Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i förskoleklassen (…) 

ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen (SFS 2010:800) 

3.3.2 Läroplanen 

I läroplanen för förskolan står det om betydelsen av samverkan med vårdnadshavarna. Under avsnittet 

förskola och hem står det att förskolan ska samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen 

och skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt 

(Skolverket, 2018, s.18). De riktlinjer som läroplanen beskriver gällande samverkan med 

vårdnadshavarna utifrån förskollärares uppdrag omfattar bland annat att förskollärare ska ansvara för 
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utvecklingssamtal och se till att vårdnadshavare får chans till delaktighet i utbildningens utvärdering 

(ibid., s.17). Arbetslagets gemensamma uppdrag utifrån samverkan omfattar ett ansvar för att 

utveckla goda relationer mellan förskolan och hemmet och se till att förutsättningar finns för 

inflytande både för barn och vårdnadshavare (ibid., s.17). Arbetslaget ska även ha fortlöpande samtal 

med vårdnadshavarna gällande hur barnet trivs och utvecklas på förskolan samt hålla sig uppdaterade 

om barnet och dess personliga omständigheter på ett respektfullt sätt (ibid., s.17).  

Det framgår att det finns riktlinjer som betonar samverkan och vårdnadshavares delaktighet och 

inflytande samt att samverkan även gäller i utvärderingen av utbildningen.  

3.3.3 Barnkonventionen 

Ytterligare styrdokument, som nu även är lagstadgat, är barnkonventionen och den beskriver också 

vikten av att arbeta med samverkan med vårdnadshavare på följande sätt: 

(…) utveckla respekt för barnets föräldrar, för barnets egna kulturella 

identitet, språk och värden, för bosättningslandets och för 

ursprungslandets nationella värden och för kulturer som skiljer sig från 

barnets egen (UNICEF, 2017 s. 28). 

3.4 Nyanlända vårdnadshavare i den svenska förskolan 

Nedan presenteras litteratur och forskning gällande nyanlända vårdnadshavare i den svenska 

förskolan. Vi har valt att sammanfatta det utifrån underrubriker som vi anser passar vår undersökning 

och vårt tema.  

3.4.1 Samverkan i en mötesplats  

I Läroplanen för förskolan (2018, s.6) beskrivs förskolan som en social och kulturell mötesplats samt 

att den ökande internationalisering i samhället innebär höga krav på människors förmåga att leva med 

och kunna förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015, 

s.99) ser förskolan som en arena där möten mellan människor sker varje dag, bland annat möten 

mellan människor med olika bakgrund där en del av dem är nyanlända vårdnadshavare och barn. Den 

svenska förskolan är för många nyanlända vårdnadshavare den första kontakten med den svenska 

kulturen och barnsynen (Lahdenperä, 2018, s.66). Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015, s.33) 

påpekar att det är pedagogerna på förskolan som har ansvaret att skapa möten och mötesplatser med 

respekt och där relationerna ska utvecklas. De skriver vidare om vikten av att tänka igenom hur 

kommunikationen med vårdnadshavarna sker vardagligt, vilka kommunikationsformer som används, 

i vilka situationer tolk behövs samt hur lämning och hämtning går till.  För att skapa ett verkligt möte 

mellan människor med olika kulturer och bakgrunder måste vi bemöta varje individ med nyfikenhet, 
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självreflektion och respekt för varandras skillnader (Lahdenperä 2018, s. 21). Lahdenperä (2004, s.69) 

lyfter fram begreppet ”en komplementär hållning” som betyder att förskolan ska vara ett samhälleligt 

komplement till vårdnadshavarna och detta genom att respektera nyanlända vårdnadshavare och inte 

behandla dem som okunniga. 

3.4.2 Vikten av samverkan  

Syftet med att samverka med vårdnadshavare beskrivs av Jonsdottir och Nyberg (2013, s.62) som att 

pedagoger i samförstånd med vårdnadshavare arbetar för att barnet ska utvecklas och lära efter sina 

egna förutsättningar och på bästa sätt. Det är därför viktigt att man skapar starka och trygga relationer 

till vårdnadshavarna eftersom ”trygga föräldrar ger trygga barn och trygga barn lär sig” (Jonsdottir & 

Nyberg, 2013, s.63). En annan viktig aspekt av samverkan med vårdnadshavare är att de måste få en 

inblick i hur verksamheten fungerar men även inflytandet att vara med och påverka den utifrån vad 

som är bäst för deras barn (Jonsdottir & Nyberg, 2013, s.64). Det är viktigt eftersom det är just den 

verksamheten som deras barn kommer möta och vistas i varje dag (Jonsdottir & Nyberg, 2013, s.64).  

Balldin (2013, s.187) tar upp att samverkan för barnets bästa alltid ska förväntas även om både 

pedagogerna och vårdnadshavarna inte alltid är överens. ”Samverkan för barnets bästa måste bygga 

på respekt för skillnader eftersom barn är de första att känna av ogillande, oavsett från vilket håll det 

kommer” (Niss, 2010, referat i Balldin,2013, s.187) En lyhörd relation mellan förskola och 

vårdnadshavare har betydelse för barnets möjligheter till utveckling och lärande (Tallberg Broman, 

2013, s.37).  

3.4.3 Utmaningar  

Rapporten ”Förskolans arbete med flerspråkiga barns språkutveckling” från Skolinspektionen (2017, 

s.20:21) visar att samarbetet med vårdnadshavarna kan förbättras. I de förskolor som ingått i 

granskningen uppstår enligt rapporten vissa kommunikationsproblem med flerspråkiga barns 

vårdnadshavare redan vid inskolningssamtalen. Pedagogerna tycker att det är svårt att kommunicera 

med vårdnadshavarna och orsaken till kommunikationssvårigheten kan bero på att vårdnadshavare 

och personal har olika uppfattningar och erfarenheter (Skolinspektionen, 2017, s.21). Engdahl och 

Ärlemalm-Hagsér (2015, s.101) säger att möten med andra kan bli komplicerade och detta på grund 

av de olika uppfattningar som kan finnas avseende moraliska, etiska och ideologiska frågor samt i 

synen på människan, naturen och samhället. 

Lahdenperä (2018, s.67) hänvisar till Alfakir (2004) som påpekar att en bristande kommunikation 

och kontakt med det svenska samhället och förskolan leder till svårigheter för nyanlända 

vårdnadshavare att förstå vissa värderingar som demokrati, jämlikhet och jämställhet - alltså de 

värderingar som förskolan grundar sig på. Det kan leda till att de nyanlända vårdnadshavarna inte 
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känner tillhörighet. Alfakir diskuterar vidare att pedagogerna på förskolan kan ha svårt att uppfatta 

att nyanlända vårdnadshavare ibland har svårigheter att tolka och förstå den svenska kulturen (ibid, 

s.67). Han ger som ett exempel en enkelriktad information som oftast är på svenska vilket gör det 

svårt för vårdnadshavarna att ta till sig den (ibid, s.67). Lahdenperä (2018, s.67) skriver om vikten av 

att ta hänsyn till att nyanlända vårdnadshavare av naturliga skäl kan ha begränsade kunskaper om den 

svenska förskolan och det svenska samhället. Även Ladberg (2003, s.171) lyfter fram svårigheter som 

nyanlända vårdnadshavare kan möta i en ny kultur som till exempel uppfostran. Ladberg anser att 

nyanlända vårdnadshavare kan ha svårt att uppfostra sina barn i en kultur som vårdnadshavarna själva 

inte är uppväxta i samt i ett nytt språk som de nyss börjat lära sig (ibid, s.171). 

3.4.4 Normer och makt 

Enö (2013, s.42,55) diskuterar hur makt, maktstrukturer, normer och olika förväntningar kan 

komplicera kommunikationen med vårdnadshavarna. Därför är det viktigt med ett normkritiskt 

arbetssätt enligt Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015, s.101). Förskolan är en arena där samhälleliga 

normer och värden kan förmedlas och förhandlas (Engdahl och Ärlemalm-Hagsér, 2015, s.99). Även 

Dolk (2013, s.39) anser att förskolan bidrar till att skapa vissa sätt att vara på som önskvärda medan 

andra sätt att vara uppfattas som avvikande och problematiska. 

Enligt filosofen Michel Foucault uppstår makt som fördelas mellan människor i relationer, men 

fördelningen är alltid beroende av maktstrukturer (Markström, 2005, s.30). Makt kan uppfattas som 

både negativt och positivt och som något som både kan ge utrymme och begränsa utrymme 

(Markström, 2005, s.30). Makt är inte statiskt utan alltid relationellt och alltid i förändring menar 

Foucault (Markström, 2005, s.30).  

Ett normkritiskt arbetssätt handlar om att makt och normer i form av synliga och osynliga strukturer 

synliggöras och problematiseras. Fokus ligger på att erkänna och ifrågasätta normerna som avgör 

människors uppfattning om vad som är "normalt" och därför önskvärt (Engdahl och Ärlemalm-

Hagsér, 2015, s.101). Åkesson och Produktion säger att ” normkritiska perspektiv handlar inte om att 

upplösa alla normer, utan att ta reda på vilka normer vi behöver motverka och hur, samt vilka normer 

vi behöver förstärka och bekräfta” (Åkesson & Produktion, 2016, s.3).  

 

4. Tidigare forskning 

I sökandet efter tidigare forskning har vi använt oss av diverse databaser som bland annat 

ämnesguiden på Högskolan Dalarnas hemsida, Libris, avhandlingar.se samt Google Scholar. Vid 

sökningar i databaserna användes sökord som ”förskola*”, ”föräldrar*”, ”interkulturalitet*”, 
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”kultur*”, ”parental participation*”, ”preschool*”, ”school*”, ” involvement*” och utifrån detta 

avgränsade vi resultaten i första hand till avhandlingar och magisteruppsatser.   

Den forskning vi valde ut belyser samverkan med vårdnadshavare, både inom förskola och skola samt 

vad samverkan inom förskolan som institution kan innebära. Nedan följer en kort presentation av den 

forskning som ingår i studien:  

4.1 ”Parental Involvement in School” Laid Bouakaz (2007)  

Avhandlingen utgår från vikten av att involvera föräldrar i skolan. Syftet är att få kunskap om vad 

som främjar och hindrar föräldrainflytande i en skola och uppnå en bättre förståelse kring hur 

föräldrar med en annan bakgrund och lärare ser på föräldrars engagemang i skolan. 

Tillvägagångssätten är etnografisk- och deltagande aktionsforskning i form av intervjuer, 

observationer, frågeformulär, fältnoteringar och individuella och kollektiva samtal med föräldrarna 

och lärarna. Teorin utgår från Bourdieus kapitalteori där begrepp som habitus, symbolisk makt och 

symboliskt våld presenteras, men habitus är i centrum för att förstå vad som påverkar 

föräldrainflytandet.  

4.2 ”Delad vårdnad?” Christina Gars (2002)  

Syftet med avhandlingen är att få en djupare förståelse angående föräldrars och pedagogers 

samverkan. Den övergripande frågan är fokuserad till vad föräldrar och pedagoger samtalar om och 

hur samtalens innehåll kan förstås. Som metod har intervjuer med pedagoger och föräldrar 

genomförts. Den teoretiska utgångspunkten är det hermeneutiska perspektivet. 

4.3 ”Relationen hem-förskola” Ewa Ivarsson Jansson (2001)  

Avhandlingens syfte är att analysera styrdokument för barnomsorgen utifrån aspekten att förskolan 

ska vara ett komplement till hemmet samt hur pedagoger och föräldrar ser på detta. För att ta reda på 

detta har en enkät använts. Teoretiska grunder är ramfaktorteoretiskt tänkande samt 

läroplansteoretiskt perspektiv.  

4.4 ”Förskolan som normaliseringspraktik” Ann-Marie Markström (2005).  

Avhandlingens övergripande kunskapsintresse är att bidra till förståelsen av förskolan som institution 

och sociala praktiker som sker i förskolan. Syftet är att undersöka hur aktörer i några förskolor skapar 

institutionen. De teoretiska perspektiv som används är ett interaktionistiskt och 

socialkonstruktionistiskt perspektiv. De teoretiska begreppen är från integrativa teorier som fokuserar 

på interaktion som sker mellan aktörer och institutionen. Som metod användes etnografiska metoder 
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för att beskriva olika perspektiv från olika deltagare i form av fältanteckningar, ljudinspelningar samt 

intervjuer.  

4.5 ”Hon står kvar där än i tamburen, hon byter om och sådär. Hon verkar inte 

ha bråttom alls” Jennie Warström (2017).  

Syftet med magisteruppsatsen är att få en djupare förståelse kring nyanlända föräldrars möte med 

förskolan. Den övergripande frågan är fokuserad till möjligheter och hinder för interaktion mellan 

pedagogerna och de nyanlända föräldrarna vid lämnings- och hämtningssituationer. Warström 

använder sig av en etnografiskt inspirerad metod. Studiens teoretiska grunder är interkulturellt 

förhållningsätt samt normkritiskt perspektiv och resultatet baseras i stor utsträckning på intervjuer 

och observationer. 

 

5. Tidigare forsknings centrala resultat 
De centrala resultaten utifrån den tidigare forskningen har vi valt att sammanfatta nedan i fyra olika 

rubriker som vi ser som relevanta för vårt arbete.   

5.1 Betydelsen av samverkan med vårdnadshavare 

Ivarsson Jansson (2001) diskuterar bland annat begreppet komplement samt vad det kan innebära att 

förskolan ska vara ett komplement till hemmet. Med hjälp av en enkät så visar hennes resultat att 

begreppets betydelse skiljer sig åt bland de tillfrågade (ibid., s,140). Föräldrarnas svar på enkäten 

visade att de utgår från ett individperspektiv medan pedagogerna utgår från ett grupperspektiv (ibid., 

s.140). Föräldrarna fokuserade med andra ord på sitt eget barn medan pedagogerna fokuserade på 

hela barngruppen (ibid., s.140).  

Forskningen visar även att det finns en stor del av de som är verksamma inom förskolan som anser 

att föräldrar inte behöver ha något inflytande över verksamheten därför att den kan planeras ändå utan 

deras åsikter (ibid., s.141). Det kan bero på att personalen upplever att föräldrarna inte har tiden eller 

viljan att sätta sig in i verksamhetens rutiner och upplägg vilket bidrar till att man inte ser föräldrarna 

som en möjlighet till ett eventuellt samarbete för att förbättra verksamheten (ibid., s.141). 

Markström (2005, s.206) visar i sin avhandling liknande tendenser hos pedagogerna då en del 

personal, även föräldrar, tycker att det bör finnas tydliga gränser mellan hemmet och förskolan. Vissa 

pedagoger menar att de inte vill veta så mycket om barnets hemförhållanden när barnen är i förskolan 

för där är de förskolebarn där de ska behandlas lika och att hemförhållanden då ska hållas utanför 

(ibid., s.206). Det finns även de föräldrar som i sin tur har åsikten att förskolan inte ska fostra deras 
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barn utan förskolan har andra och skilda uppgifter från hemmet (ibid., s.206). Dock så är pedagogerna 

och föräldrarna överens om att de faktiskt har liknande uppgifter, som att bland annat se till barnet 

och erbjuda det omsorg, men enligt båda parterna är det enbart barnets välmående som de har 

gemensamt (ibid., s.204). Utifrån detta menar Markström att om det ska finnas en tydlig gräns mellan 

förskolan och hemmet så får inte pedagogerna veta hur barnet upplever sin situation hemma och 

föräldrarna får inte veta hur barnet upplever sin situation på förskolan (ibid., s.204). Därför måste det 

ändå finnas någon form av samverkan och kommunikation mellan hemmet och förskolan för att 

kunna få hela bilden av hur barnet mår och utvecklas (ibid., s.204).  

Bouakazs (2007) avhandling visar dock det motsatta. Resultatet från denna studie visar istället att 

både föräldrar och pedagoger har en önskan om att utveckla en bättre samverkan för att öka 

samarbetet mellan hem och skola (ibid., s.184). Utifrån det startades ett projekt i skolan - ”The home-

school mediation project” vars syfte är att öka föräldrars engagemang och erbjuda dem bättre 

utrymme för diskussioner och planering och vid diverse möten med både föräldrar och pedagoger 

diskutera eventuella hinder för samverkan (ibid., s.184). Lärarna beaktar föräldrarnas behov och 

skolan bjuder in till kvällsmöten för att kunna hjälpa föräldrar bli mer delaktiga i skolan (ibid., s.184). 

Syftet med dessa möten är först och främst att informera föräldrarna om skolan och skolsystemet 

vilket skulle kunna bidra till bättre föräldrasamverkan (ibid., s.191). 

5.2 Vårdnadshavarnas perspektiv på samverkan  

Utifrån att förskolan ska verka som ett komplement för hemmet visar Ivarson Janssons undersökning 

att föräldrars perspektiv på samverkan utgår mycket från huruvida föräldrar har en god relation till de 

anställda eller inte (2001, s.141). Upplever föräldrarna att de har en bra relation till de som arbetar 

där ser de även kvalitén i förskolan som god och det utvecklas så kallade ”relationsberoende 

innebörder” (ibid., s.141). Det kan bero på att förskolans uppdrag inte är riktigt tydligt för föräldrarna 

utan de går på känslorna och upplevelserna de får i bemötandet (ibid., s.141).  

Ytterligare resultat som Ivarson Janssons presenterar visar att många föräldrar vill vara med och 

påverka verksamheten och vid närmare analys av detta resultat kan ytterligare samband urskiljas, 

nämligen föräldrarnas utbildning (ibid., s.142). Hos de föräldrar som har en lång utbildning vill i stort 

sett alla vara med och påverka verksamheten och få inflytande medan de föräldrarna med kortare 

utbildning anser att pedagogerna vet bäst och lämnar därför över ansvaret till dem (ibid., s.142).  

Markström (2005, s.204:205) beskriver förskolan som en hybridartad institutionell verksamhet och 

begreppet används för att peka på relationen mellan olika processer, sammanhang och aktiviteter som 

skapas i förskolan och inom dess institutionella ramar. ”Relationen mellan personal och föräldrar är 
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komplex” (ibid., s.204) och Markström beskriver relationen mellan föräldrar och pedagoger som både 

opersonlig och personlig (ibid., s.204). Opersonlig relation i den mening att det ibland går att urskilja 

en gräns mellan hemmet och förskolan och personlig relation i den mening att de har gemensamma 

uppdrag och därför måste kommunicera med varandra (ibid., s. 204).  

Resultat från Bouakazs (2007, s.185:187) studie visar att föräldrarna ofta saknar den kunskap och 

information som behövs för att bli riktigt delaktiga. De hävdar att skolan är lärarnas verksamhet och 

på grund av för lite insikt i skolan och lärarnas arbetssätt så blir det svårt att diskutera saker med 

lärarna (ibid., s.184). Vissa föräldrar tycker därför att lärarna vet vad som är bäst för deras barn (ibid., 

s.184). Resultaten visar även att vissa föräldrar lätt kan missa att utnyttja de inbjudningar som skickas 

av lärarna, de kan misslyckas med att svara (ibid., s.186).  

5.3 Pedagogers perspektiv på samverkan 

Ivarson Jansson (2001, s.141:142) förklarar att pedagoger vid diskussioner kring föräldrasamverkan 

anser att det tar tid att etablera eventuella förändringar som behöver göras i verksamheten för att 

föräldrar ska få möjlighet till mer inflytande samt att det behöver diskuteras vad inflytande faktiskt 

kan innebära. Även Bouakazs (2007) avhandling visar att brist på tid anses som en svårighet för en 

meningsfull samverkan enligt lärarna. En lärare talar om att de knappt har tid att bjuda in föräldrarna 

till extra möten, en annan lärare tycker att föräldrarna är välkomna i skolan när som helst men inser 

att tiden för att ägna sig åt sådana ansträngningar kan vara ett problem för många av lärarna i skolan 

(ibid., s. 147). 

I föräldrakontakten är aspekten hur pedagogerna ser på sitt yrke viktig (Ivarson Jansson, 2001, s.141). 

Hur man ser på sin roll som pedagog i samverkan med föräldrar skiljer sig åt mellan de anställda 

(ibid., s.141). Det finns de som ser sitt arbete som en tjänst åt föräldrarna, de som är mer inställda på 

att släppa in föräldrarnas tankar och åsikter för att utveckla verksamheten samt de som menar att 

föräldrarnas åsikter inte hör hemma i verksamheten (ibid., s.141). De sistnämnda menar att 

verksamheten är pedagogernas ansvar och i och med detta är det de som vet vad som är bäst och vad 

som behöver göras (ibid., s.141). Majoriteten av pedagogerna menar att deras verksamhet ska vara 

utformad på ett sådant sätt att den passar alla barn och inte bara några barn (ibid., s.141).  

Warströms (2017) studie visar att möjligheter för bra kommunikation med nyanlända föräldrar kan 

skapas genom tillgång till flerspråkiga pedagoger, digitala verktyg, kroppsspråk, bildkort samt 

pedagogernas förhållningsätt. Förhållningssättet består av att pedagogerna tar sig tid att tala med 

föräldrarna, visar nyfikenhet för dem och möter upp dem vid lämning och hämtning på förskolan 
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(ibid, s.24). Studiens observationer visar att pedagogerna trots föräldrarnas språkförbistringar 

fortsätter kommunikationen, ett sätt för att möjligheter ska skapas för interaktion (ibid, s.24). 

Enligt vissa lärare är språket ett hinder och en aspekt som är särskilt viktig (Bouakazs, 2007, s.158). 

Även bristen på en gemensam syn på skolsystemet och utbildning ses enligt lärarna som ett hinder i 

samverkan med föräldrarna då det kan skilja sig från olika länder och utifrån vilket land man kommer 

från (ibid., s.187). Även kulturskillnader och åsikter om många saker så som utflykter, mat och sport 

nämns som hinder för en nära samverkan mellan föräldrarna och skolan (ibid., s186:147). 

I Bouakazs (2007) avhandling nämner lärarna fyra strategier för att lösa problemet med samverkan. 

Den första strategin är att hantera språkproblemet, så som att använda sig av en tolk. Den andra är att 

öka mångkulturell medvetenhet i skolan. Den tredje är att skolan ska vara en mötesplats för både 

föräldrar och lärare, exempelvis att föräldrarna får göra spontana besök, eller göra frivilligt arbete på 

skolan där deras barn också ska delta. Det fjärde är att lärarna ska försöka organisera föräldrarnas 

frivilliga arbete med olika aktiviteter (ibid., s.154). Ökad dubbelriktad kommunikation, så som att 

ständigt informera föräldrarna om saker som händer i skolan, är en viktig strategi enligt lärarna (ibid., 

s.153).  

5.4 Normalitet och normkritik   

Markström (2005, s.210) lyfter fram normalitet i sin avhandling och studien visar att föräldrar 

förväntas följa förskolans normer genom pedagogernas signaler för hur föräldrar bör sköta sina 

uppgifter gentemot både sina egna barn och förskolans verksamhet. Pedagogernas signaler ges genom 

olika situationer så som dagliga förhandlingar vid lämning och hämtning eller via utvecklingssamtal 

(ibid., s.210).  

Gars (2002) beskriver olika syn på barn och barndom som har dominerat under olika tider samt hur 

det har präglat föräldrasamverkan och sättet att kommunicera med varandra. Ett exempel som 

stämmer in på det normkritiska tänkandet är att förskolan utgick mycket från utvecklingspsykologin 

(ibid., s.183), alltså vad ett barn borde kunna vid en särskild ålder. Det här synsättet präglade 

föräldrasamverkan och de samtal som tog plats mellan föräldrar och pedagoger och i dessa möten 

diskuterades resultat av observationer och tester utförda på barnet i fråga (ibid., s.183). Rådande 

normer var alltså en vanlig utgångspunkt och det som inte klassificerades som ”normalt” diskuterades 

och fokus lades då på det som barnet inte kan (ibid., s.183).  

I Warströms (2017, s.27) studie lyfts det svenska språket upp som en norm. Enligt studiens intervjuer 

anser pedagogerna att brister i svenska språket ses som ett hinder. Pedagogerna relaterar oftast till 

språkförbristningar vid beskrivning av nyanlända föräldrar och enligt Warström tyder detta på ett 
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klimat där svenskan är ett normspråk (ibid., s.27). Enligt studiens resultat ses inte de nyanlända 

föräldrarnas språk som en resurs i interaktionen med pedagogerna utan istället är det de nyanlända 

föräldrarna som ska lära sig svenska för att kommunikationen och interaktionen ska förbättras (ibid, 

s.22).  

Enligt observationer skedde utebliven samverkan och kommunikation trots att föräldrarna visade 

intresse för samtal (Warström, 2017, s.31). Pedagogerna missade och/eller valde att inte skapa 

möjligheter till detta (ibid, s. 32). Warström menar att pedagogerna inte alltid är medvetna om de 

normer och värderingar som fungerar utestängande och kränkande på förskolorna (ibid, s.34). Studien 

lyfter fram risken med svenska som normspråk och att ”de nyanlända föräldrarnas kunskaper enbart 

reduceras till deras kunskaper i svenska och inte till de kunskaper de faktiskt besitter” (ibid, s.25). 

Det innebär att möjligheter till samverkan mellan pedagogerna och de nyanlända föräldrarna minskar 

(ibid, s.26). 

Warströms studie lyfter fram vikten av normkritiskt och interkulturellt förhållningssätt vilket innebär 

att normer i form av synliga och osynliga strukturer ska synliggöras och problematiseras (Warström, 

2017, s.33). En av studiens viktiga slutsatser gällande svenska som normspråk är att: 

Nyanlända föräldrar kan inte förväntas känna till vilka kommunikativa 

föräldranormer som förväntas av dem för att delta i ett kvalitativt utbyte 

med pedagogerna. Där har förskolan och dess pedagoger en utmaning som 

kräver uppmärksamhet, och det krävs att pedagoger visar ett intresse, en 

nyfikenhet och visar att de är i behov av de nyanlända föräldrarnas 

samverkan (Warström, 2017, s.33). 

5.5 Sammanfattning  

En sammanfattande slutsats som vi drar utifrån den tidigare forskningen är att föräldrasamverkan är 

ett område som i de flesta fall behöver förbättras och bli mer självklar. Föräldrar, speciellt de 

nyanlända, känner sig inte delaktiga i verksamheten och upplever en bristande rätt till inflytande. Det 

framkommer att begreppet samverkan och vad det skulle kunna vara skiljer sig åt från förskola till 

förskola och har genom tiden tillskrivits olika innebörder. Det finns pedagoger och föräldrar som vill 

se en tydlig gräns mellan förskolan och hemmet samtidigt som det finns andra som vill ha en bättre 

samverkan.  

Forskningen visar även att många föräldrar saknar de kunskaper som krävs gällande samverkan i 

förskolan och överlåter därför ansvaret till pedagogerna, vilket då kan uppfattas som ett ointresse i 
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pedagogernas ögon. Olikheter i både barnsyn och språk betraktas som utmaningar av pedagogerna, 

men även rådande normer kan utgöra ett hinder för samverkan.  

 

6. Teoretiska perspektiv 
För att kunna analysera hur tre pedagoger och tre nyanlända vårdnadshavare upplever nyanlända 

vårdnadshavares möjlighet till delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet väljer vi att utgå 

från det interkulturella perspektivet och det sociokulturella perspektivet. Då vi analyserar resultatet 

utifrån det interkulturella perspektivet utgår vi från förhållningssätt och kompetens med fokus på 

begreppen öppenhet, nyfikenhet, mångfald och möjlighetsskapande. De begrepp vi använder i 

analysen av resultatet utifrån det sociokulturella perspektivet är kommunikation (både verbal och 

icke-verbal), mediering samt språkliga redskap (artefakter). Nilholm (2016, s.93) lyfter fram vikten 

av att de valda teorierna ska vara relevanta. Vi anser att båda perspektiven är värdefulla som 

analysverktyg av insamlade data eftersom studien handlar om sociala möten mellan människor ur en 

interkulturell vinkel.  

6.1 Det interkulturella perspektivet 

Under de senaste åren beskrivs det interkulturella perspektivet som en del i förskolans verksamhet 

som syftar till att stötta mångfald av kulturella perspektiv (Lahdenperä, 2004, s.21:31). För att 

ömsesidig dialog, bra kommunikation och samverkan ska lyckas i förskolan är det viktigt att även 

studera det interkulturella perspektivet (Lahdenperä, 2004, s.21:31). Lahdenperä som intresserar sig 

för interkulturalitet och interkulturell pedagogik skriver att:  

Interkulturellt är således en term som antyder en process, ett 

gränsöverskridande, interaktion och ömsesidighet och samtidigt sätter 

kvalitativa och värdemässiga aspekter på kulturmöten. Ömsesidig respekt, 

tolerans, jämlikhet och social rättvisa är bland de etiska värden som ofta 

förekommer som mål för ett interkulturellt syn- och arbetssätt i uppfostran 

och utbildning.       

                                                                                                       (Lahdenperä 2004, s. 15). 

Enligt Fjällhed (2012, s.61) innebär interkulturalitet att finna möjligheter och vara öppen. Han 

beskriver att interkulturalitet kan delas upp i två delar (Fjällhed, 2012, s.61). Den första är att 

människorna i olika länder träffar och hanterar individerna på olika sätt. Den andra handlar om att i 

varje möte finns två parter som båda hjälper till att nå resultat och se möjligheter (Fjällhed, 2012, 

s.61). Begreppets innebörd är enligt oss grundläggande för att möta andra människor med öppenhet, 
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nyfikenhet och respekt. För oss är denna beskrivning av interkulturalitet det vi vill studera mellan 

pedagogerna och vårdnadshavarna. I studien vill vi öka kunskapen kring hur nyanlända 

vårdnadshavare och pedagoger uppfattar kommunikationen och samverkan. Det innebär ur ett 

interkulturellt perspektiv att två individer som har olika kulturer samspelar med varandra i förskolans 

dagliga verksamhet. Wetso och Ärlemalm-Hagsér (2018, s.27) anser att det interkulturella 

perspektivet är en stor del av förskolans vardagsarbete för att stödja den ökande språkliga mångfalden 

och mångkulturaliteten.  

6.1.1 Interkulturellt förhållningssätt  
Interkulturellt förhållningsätt betyder att pedagogerna är medvetna om olika sociala koder, 

uppfattningar och föreställningar som kan begränsa samarbetet och kommunikationen med 

vårdnadshavarna (Lahdenperä, 2018, s.72). Dialog och kommunikation är viktiga aspekter för 

ömsesidig förståelse mellan pedagogerna och vårdnadshavaren fortsätter Lahdenperä (2018, s.72). 

Ett interkulturellt förhållningssätt i förskolan innebär också att pedagoger visar nyfikenhet på bland 

annat de språk, rutiner, seder och synsätt som vårdnadshavarna med annan kulturell bakgrund och 

deras barn innehar (Wedin & Warström, 2018, s.119). Pedagogen har viljan och öppenheten att veta 

mer och tillägna sig kunskaper gällande det okända (Wedin & Warström, 2018, s.119). Därför är det 

så viktigt att samverkan och kommunikationen är fungerande så att alla parter känner sig trygga 

(Wedin & Warström, 2018, s.119).  

Inom det interkulturella anses mångfalden som resurs för verksamhetens utveckling (Lahdenperä, 

2018, s14). Läroplanens beskrivningar gällande kulturell mångfald och barns uppfattningar för olika 

och kulturella uttryck pekar på ett interkulturellt förhållningssätt för förskolans verksamhet 

(Lahdenperä, 2018, s.14). Interkulturalitet är ett arbetssätt för förskolans utveckling utifrån 

mångfalden bland pedagoger, vårdnadshavare och barnen påpekar Lahdenperä (2018, s14). 

Borgström (2012, s. 73) diskuterar ”komplexa samhällen” som innebär att kulturella skillnader 

förutsätter ett förhållningssätt där kulturell mångfald kan hanteras.  

6.1.2 Interkulturell kompetens 
Den interkulturella kompetensen handlar om att uppfatta och tolka egna och andra mångkulturella 

skillnader (Lahdenperä, 2018, s.16) Interkulturell kompetens förutsätter ett förhållningssätt som 

präglas av förståelse och öppenhet (ibid, s.18). Det krävs kunskaper om den andra för att kunna ha en 

god kommunikation mellan individerna betonar Borgström (2004, s.33). För en lyckad samverkan 

och ett gott samarbete är pedagogernas och vårdnadshavarnas interkulturella kompetenser och 

uppfattningar för varandras situation viktiga aspekter (Alfakir, Lahdenperä och Strandberg 2010, 

s.65). 
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Kulturkunskaper, färdigheter, motivation och öppenheten är viktiga begrepp inom den interkulturella 

kompetensen och förhållningssättet för att kunna hantera olika situationer i samband med samverkan 

med vårdnadshavare på förskolan (ibid., s.65). 

 

6.2 Det sociokulturella perspektivet 

Enligt Vygotskij är samspelet och interaktionen mellan människor grundläggande inom det 

sociokulturella perspektivet (Askland & Sataoen, 2014, s.196). Även kommunikation spelar en stor 

roll. Vår studie fokuserar på samverkan mellan vårdnadshavare och pedagoger vilket innebär att 

kommunikation har en stor betydelse för samarbetet. Nilholm (2016, s.55) beskriver att inom det 

sociokulturella perspektivet ses kommunikation som ett medel för att överföra information. Enligt 

Säljö (2015, s. 94) lever vi i en värld av kommunikation med omgivningen och denna kommunikation 

genomförs genom tal, ögonkontakt, skratt och beröring. Det innebär att vi blir del av sociala 

gemenskaper med regler, normer, värderingar och kunskaper om världen (Säljö, 2015, s.94).  

Språket är ett av de viktigaste verktygen för kommunikation som individen använder för social 

samvaro och förståelse och enligt Vygotskij (1999, s.39) är skillnaden mellan oss människor och 

andra varelser att vi har ett språk där vi genom det kan kommunicera med varandra. Han menar att ” 

det är också välbekant att en kommunikation som inte sker med hjälp av språket eller något annat 

system av tecken eller medel för kommunikation, såsom man kan iaktta i djurens värld, endast kan 

bli mycket primitiv och begränsad” (Vygotskij, 1999, s.39). Vidare beskriver han vikten av andra 

kommunikationsmedel som även kan vara icke-språkliga som exempelvis tecken, bilder och 

kroppsspråk. Skriftspråket är en speciell språklig funktion inom teorin.   

Ett annat begrepp som kommer att användas utifrån det sociokulturella perspektivet är mediering. 

Begreppet beskriver samspelet mellan vårt tänkande, våra handlingar och vår omgivande kultur 

(Björklund, 2008, s.37). Det innebär att vårt tänkande och våra föreställningar är komna ur och 

färgade av vår kultur och dess intellektuella och fysiska redskap (Björklund, 2008, s.37). Därför är 

mediering också kopplat till verktygsanvändning (Björklund, 2008, s, 37). Säljö (2014, s.94) 

diskuterar begreppet mediering och förklarar att fysiska och språkliga redskap, så kallade artefakter, 

medierar verkligheten för oss människor. Det sker i konkreta situationer när människor interagerar 

med varandra. Språket blir då det viktigaste verktyget i denna process. Mediering i vår studie innebär 

att alla olika kommunikationsmedel, verbala och ickeverbala är de kulturella redskap i förskolan som 

skapas för att pedagogerna och vårdnadshavarna ska kunna förstå varandra. Både talet och skriften är 

de medierade handlingarna där information förs över mellan de två grupperna. 
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7. Metod  
I metodkapitlet beskrivs den metod vi valt för insamling av material följt av urval och avgränsningar 

av studiens deltagare. Därefter följer en redovisning av undersökningspersonerna samt hur vi gått 

tillväga för att genomföra insamlingen av data. 

7.1 Val av metod  

Vi valde att genomföra en intervjuundersökning för att få svar på våra frågeställningar gällande 

samverkan i förskolan utifrån ett interkulturellt perspektiv. Då vi ville ha både pedagogers och 

nyanlända vårdnadshavares perspektiv på samverkan så upplevede vi att intervjuer var en bra metod. 

Intervjuer är ett verktyg att använda när man vill ta reda på hur människor i ens omgivning upplever 

och tänker om någon specifik företeelse. En intervju kan bidra med ökad förståelse av företeelsen 

menar Kihlström (2007, s.48).  

Vi genomförde kvalitativa intervjuer, vilket innebär att de påminner om vanliga samtal i vardagen 

men har ett bestämt fokus som ska angripas (Kvale & Brinkmann, 2014, s.41) vilket i vårt fall är 

samverkan mellan nyanlända vårdnadshavare och pedagoger samt inflytande ur ett interkulturellt och 

sociokulturellt perspektiv. Det är den som intervjuar som har bestämt inriktningen och ser till att 

samtalet hela tiden är inriktat på rätt spår och tema (Kihlström, 2007, s.48). Metoden blir då ett sätt 

att urskilja hur olika personer upplever det givna ämnet eftersom alla har olika erfarenheter och 

relationer till det (Kihlström, 2007, s.48) vilket också är syftet med vår undersökning. I och med att 

vi intervjuade de tillfrågade gällande deras tankar och upplevelser blev svaren mer berättande och 

utvecklade och därför tillförlitliga, något som också är en del av den kvalitativa intervjun (Kihlström, 

2007, s.49).  

Konstruktionen av intervjufrågorna har utgått från frågeställningarna då de tillfrågades svar ska 

besvara dessa. För att intervjupersonen inte direkt skulle kastas in i undersökningens syfte valde vi 

att först konstruera några inledande frågor där den tillfrågade fick börja med att beskriva sig själv. 

Vid konstruerandet av frågorna gick vi även mycket till oss själva och tänkte efter noga på vad det 

faktiskt är som vi vill ha ut av intervjun.  

7.2 Urval och avgränsningar  

Då vi omöjligt kan intervjua alla pedagoger verksamma i förskolan valde vi att ”banta” ner det till 

några pedagoger och några vårdnadshavare för att undersöka hur de upplever att samverkan fungerar. 

Vi genomförde sammanlagt sex intervjuer, tre med pedagoger och tre med vårdnadshavare. Vid val 
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av förskola kontaktade vi de förskolor vi kunde hitta som hade ett mångkulturellt upptagningsområde 

vilket gjorde det lättare för oss att komma i kontakt med de nyanlända vårdnadshavarna. Vi valde 

medvetet att intervjua från olika mångkulturella områden och förskolor för att få en variation och 

bredare spann i materialet till studien. Kihlström (2007, s.49) skriver att det är relevant att välja 

personer som har erfarenheter av det ämnet som intervjun behandlar vid kvalitativa intervjuer. Med 

hjälp av rektorer och pedagoger på de förskolorna vi kontaktade valdes lämpliga kandidater ut som 

tillfrågades om medverkan i undersökningen. Det har varit svårt för rektorerna och pedagogerna att 

nå ut till de nyanlända vårdnadshavarna gällande medverkan, men pedagogerna har varit positiva till 

deltagande. Kontakten med vårdnadshavarna skedde till slut på två olika sätt. Det första var genom 

pedagogernas förslag på vilka nyanlända vårdnadshavare som kunde tänka sig ställa upp på 

intervjuerna. Det andra var genom egna kontakter då en vårdnadshavare föreslog nyanlända 

vårdnadshavare som vi kunde ringa till.  

7.3 Undersökningspersoner  

Vi intervjuade tre pedagoger från tre olika förskolor samt tre nyanlända vårdnadshavare. Två av 

förskolorna ligger i samma kommun och den tredje i en annan kommun. Den första pedagogen arbetar 

på en småbarnsavdelning och har förskollärarutbildning. Hen brinner för mångkulturalitet och allas 

lika värde. Hen har arbetat inom förskolan i tolv år, men som förskollärare i ungefär sex och halvt år. 

Den andra pedagogen arbetar på en storbarnsavdelning och har varit verksam inom förskolan i lite 

över två år och har en undersköterskeutbildning som hen gått för ungefär 10 år sen. Hen har läst 15 

hp inom förskollärarutbildningen och har en gymnasieutbildning inom it och design.  Den tredje 

pedagogen arbetar på en småbarnsavdelning, tog sin förskollärarexamen år 1991 och har arbetat inom 

förskolan i 28 år. Ingen av de intervjuade pedagogerna är själv flerspråkig förutom tecken som stöd 

och engelska. Alla pedagoger beskriver att de har goda erfarenheter av att arbeta mångkulturellt.  

De intervjuade nyanlända vårdnadshavarna har varit i Sverige mellan tre och ett halvt till fem år. Två 

av dem som intervjuades läser på Komvux och en av dem ska snart börja läsa svenska för invandrare 

(SFI). Vårdnadshavarnas åldrar är mellan 25 år och 35 år. De kommer från två olika länder, Syrien 

och Somalia. Alla har sina äldsta barn på förskolorna där de har gått minst två terminer.   

7.4 Genomförande  

Genomförandet av undersökningen har sett lite olika ut. Vi intervjuade en person åt gången och en 

av oss intervjuade vårdnadshavarna och den andra intervjuade pedagogerna. Anledningen till denna 

uppdelning är att en av oss behärskar vårdnadshavarnas modersmål och intervjuerna kunde därför ske 

på arabiska och somaliska utan tolks deltagande. Ytterligare en anledning till uppdelningen är utifrån 
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en maktsynpunkt då vi inte ville vara två som ställde frågor medan de tillfrågade intervjuades en och 

en.  

Vid intervjuer av vårdnadshavarna fick de själva föreslå en plats. Två av intervjuerna utfördes på 

vårdnadshavarnas skola i ett rum där vi kunde sitta utan att bli störda. Den tredje intervjun 

genomfördes i ett eget rum på ett bibliotek. Kihlström (2007, s.51) skriver om vikten av att 

intervjuerna ska genomföras på en lugn plats utan störande moment. Två av intervjuerna med 

vårdnadshavarna spelades in och den tredje antecknades för hand där allting som sades skrevs ned. 

Alla tre intervjuer med vårdnadshavarna översattes sedan till svenska och renskrevs på dator. 

Den första pedagogen intervjuades på plats i en lokal på förskolan med hjälp av inspelning och 

anteckningar som sedan renskrevs på dator. Den andra pedagogen intervjuades via telefon då 

försvårande faktorer gjorde att det inte blev möjligt att genomföra intervjun på plats. Dock så spelades 

samtalet in precis som det första, så insamlade data och renskrivning av intervjun blev lika tillförlitlig 

som den första. Även den tredje intervjun genomfördes via telefon och spelades in då denna förskola 

är belägen relativt långt bort och mycket värdefull tid hade gått åt till att resa till och från förskolan. 

Kihlström (2007, s.51) skriver om fördelen med ljudinspelning där allt som intervjupersonen säger 

spelas in och även intervjuarens frågor.  

Under intervjuerna ställdes först frågor om deras bakgrund, både vårdnadshavarnas och 

pedagogernas. Kihlström (2007, s.52) anser att det är bra med några sådana frågor som hon kallar för 

”uppvärmningsfrågor” innan huvudfrågorna ställs. Följdfrågor användes ibland beroende på vad 

deltagarna svarade vilket Kvale och Brinkmann (2014, s.176) och Kihlström (2007, s.51) anser är 

viktigt. Vi som intervjuar är ansvariga att intervjun inte spårar ur, till exempel att avbryta långa svar 

som inte är av relevans för undersökningen (Kvale och Brinkmann, 2014, s.177).  

De frågor som ställdes skilde sig åt eftersom vi valt två olika grupper av intervjupersoner. 

Vårdnadshavarna fick en typ av frågor (Bilaga 2) och pedagogerna andra (Bilaga 3). Efter att vi 

genomfört alla intervjuer började vi transkribera det insamlade materialet utifrån anteckningar och 

ljudinspelningar. Alla sex intervjuer varade från 20 minuter upp till en timme beroende på deltagarnas 

svar.  

8. Forskningsetiska överväganden 
I ”God forskningssed” (Vetenskapsrådet, 2017, s.13:14) lyfts olika forskningsetiska kodexar fram. 

Kodexarna uttalar sig om vad som ska göras före genomförandet, under genomförandet och efter 

genomförandet. För vår studie följs de forskningsetiska kodexarna gällande skyddet av individer.  
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Den forskningsetiska kodexen som ska beaktas innan genomförandet handlar om att informera om 

undersökningen så att de eventuella deltagarna förstår vad undersökningen kommer omfatta. Det 

beskrivs enligt Vetenskapsrådet (2017, s.13) som informationskodexen och betyder att forskaren är 

skyldig att informera deltagarna om syftet med undersökningen. Vi började därför med att informera 

rektorn på de valda förskolorna om studien. Löfdahl (2014, s.36) tycker att det är viktigt att be om 

tillåtelse att genomföra en undersökning innan förskollärarna kontaktas vilket även vi upplever som 

relevant. Inför vår studie tog pedagogerna och vårdnadshavarna del av ett informationsbrev vi skrivit 

(Bilaga 1), där studiens syfte samt hur data samlas in och lagras beskrivs och eventuella intresserade 

fick där meddela beslut om deltagande.  

Nästa steg i processen omfattar samtyckeskodexen. Denna kodex betyder att deltagarna har rätt att 

bestämma om de vill delta i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2017, s.16). Alla medverkande i vår 

studie informerades i informationsbrevet om att deltagande är frivilligt och att de har rätt att när de 

vill avsluta sin medverkan.  

Konfidentialitet är ytterligare en kodex och den handlar om att inte sprida uppgifter som forskaren 

får i förtroende (Vetenskapsrådet, 2017, s.40). Det är bara vi som hade tillgång till insamlat material 

och det förvarades på enheter som är lösenordskyddade så ingen annan kunde komma åt det. 

Deltagarna går inte att identifiera och ortnamn samt namn på deltagarna i vår studie ändrades eller 

uteslöts helt.  

Förvaring av material är en del av forskningsetiska kodexar som görs efter genomförandet och 

innebär att alla uppgifter som samlas in enbart används till den aktuella undersökningen och inte lånas 

ut eller används för andra bruk (Vetenskapsrådet, 2017, s.14). Den information som vi samlat in har 

används enbart till studien. När studien är publicerad raderas alla insamlade data.  

9. Studiens trovärdighet 
Validitet handlar om att ”man verkligen har undersökt det man ville undersöka och ingenting annat” 

(Thurén, 2007, s.26). Kihlström (2007, s.231) menar med andra ord att validitet innebär giltighet. Vi 

använde av oss av kvalitativa intervjuer för att studera hur tre pedagoger och tre nyanlända 

vårdnadshavare upplever nyanlända vårdnadshavares möjlighet till delaktighet och inflytande i 

förskolans verksamhet. Vi använde oss av två typer av intervjufrågor som skilde sig åt då 

pedagogerna fick en typ av frågor (Bilaga 3) och vårdnadshavarna en annan (Bilaga 2). Genom att vi 

valde kvalitativa intervjuer som metod för att undersöka upplevelser och uppfattningar anser vi att en 

god validitet har skapats. Det vill säga att vi verkligen har undersökt det vi ville undersöka (Thurén, 

2007, s.26).  
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Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och att ”mätningarna är korrekt gjorda” (Thurén, 2007, s.26). 

Genom ljudinspelningarna kunde vi lyssna på intervjuerna flera gånger vilket vi anser ökar 

reliabiliteten för studien i och med att vi då kunde säkerställa att vi uppfattat intervjusvaren korrekt. 

Inspelningarna var även en hjälp då vårdnadshavarnas svar skulle översättas till svenska. Genom detta 

anser vi att även god reliabilitet har uppnåtts. Vid analysprocessen använde vi oss av teoretiska 

utgångpunkter med centrala begrepp för att besvara syftet och frågeställningarna. Även detta stärker 

studiens reliabilitet.  

10. Databearbetning och analysmetod 
Vid bearbetning av insamlade data har de inspelade intervjuerna skrivits rent på dator, ord för ord. 

Vårdnadshavarnas svar har även översatts till svenska. En vårdnadshavares svar antecknades för hand 

då hen inte ville att samtalet spelades in. Anteckningarna från denna intervju översattes till svenska 

på en gång och svaren återberättades tillsammans med intervjudeltagaren direkt efter intervjun. Det 

gjordes för att säkerställa att vi antecknat allt som deltagaren sade.   

Småord har raderats och även det som inte ansågs relevant för vår studie. Vi har presenterat det 

material som besvarar våra frågeställningar samt övriga aspekter som är viktiga och relevanta.  

Då allting var nedskrivet formulerade vi teman som resultatet delades in i. Dessa teman utgick från 

de intervjuades svar samt våra egna intervjufrågor. ”Det enklaste sättet att börja strukturera din text 

är att skapa kategorier och rubriker för det du skrivit ned i dina anteckningar” (Löfdahl, Hjalmarsson 

& Franzén, 2014, s.175). Även Malmqvist (2007, s.124) lyfter indelning av insamlat material i olika 

teman då detta bidrar till att återkommande uppgifter/likheter kan urskiljas. Exempelvis pratade 

många av de intervjuade pedagogerna om förhållningssätt och därför fick det bli ett av de teman som 

presenteras i resultat och analysen.  

Utifrån vårdnadshavarnas upplevelser och svar formulerades dessa teman: synen på samverkan, 

vårdnadshavarnas önskemål, lyhörda pedagoger, kommunikationsformer, delaktighet och inflytande, 

samverkansformer och hinder för samverkan. Utifrån pedagogernas upplevelser och svar 

formulerades dessa teman: synen på samverkan, kommunikationsstrategier, förhållningssätt, 

delaktighet och inflytande samt utvecklingsmöjligheter. 

När vi kommit fram till de teman som ansågs väsentliga började vi jämföra svaren för att urskilja 

likheter och skillnader inom dessa teman. Resultatet som framkom under respektive tema kopplades 

sedan till de valda teorierna, interkulturellt- och sociokulturellt perspektiv, samt de centrala begrepp 

vi valt utifrån de båda perspektiven. 
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Utifrån våra beskrivningar av de valda teorierna och dess innebörder var det möjligt att analysera 

resultatet då de valda begreppen som bland annat ”kommunikation”, ”nyfikenhet” och ”möjligheter” 

lyftes av de tillfrågade. Det bidrog till att vi under analyserandet kunde dra kopplingar och slutsatser 

utifrån teorierna.  

11. Resultat och analys 
Syftet med vår studie är att belysa hur tre pedagoger och tre nyanlända vårdnadshavare upplever 

nyanlända vårdnadshavares möjlighet till delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet. 

Resultatet presenteras i två huvuddelar: Vårdnadshavarnas upplevelser och pedagogernas 

upplevelser. I dessa delar finns underkategorier som vi formulerat utifrån de svar som gavs av de 

intervjuade. Vi kommer fortlöpande redogöra för intervjusvaren kombinerat med en analys utifrån 

det sociokulturella- och interkulturella perspektivet.  

11.1 Vårdnadshavarnas upplevelser  

I kommande avsnitt presenteras vårdnadshavarnas upplevelser. De har getts andra benämningar än 

sina namn för att få behålla sin anonymitet. Vårdnadshavare nummer ett benämns VH1, nummer två 

VH2 och nummer tre VH3.  

11.1.1 Synen på samverkan 
Alla de intervjuade vårdnadshavarna har en gemensam beskrivning av samverkan med 

vårdnadshavare. För dem innebär samverkan med vårdnadshavare att genom kommunikation med 

pedagogerna kan samverkan med förskolan ske. Begreppen kommunikation och samarbete är de 

första vårdnadshavarna använder då de beskriver samverkan i förskolan. Samspelet och 

kommunikationen mellan människor är grundläggande inom det sociokulturella perspektivet. En av 

vårdnadshavarna beskriver samverkan med vårdnadshavare i förskolan som ett sätt att få stöd och 

råd.  

(..) Jag kan inte bra svenska och genom samverkan och kommunikation brukar mitt barns 

personal ge mig råd och idéer och hjälpa mig (VH2). 

En av de intervjuade vårdnadshavarna kopplar sin syn på samverkan med vårdnadshavare och 

betydelse för kommunikationen till barnens lärande och utveckling i förskolan.  

Vi samarbetar och kommunicerar med varandra och detta måste vi göra. Vi måste förstå 

varandra också för att detta är viktigt så att mitt barn kan utvecklas (VH3).  
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För vårdnadshavarna är kommunikationen alltså en viktig aspekt i samverkan med förskolan. 

Kommunikation och känslan av att tillägna sig kunskaper i ett sammanhang där man kan göra sig 

förstådd är grundläggande inom det sociokulturella perspektivet.  

11.1.2 Vårdnadshavarnas önskemål 
Alla intervjuade vårdnadshavare anser att samverkan med förskolan fungerar bra. De beskriver vidare 

hur de skulle vilja ha samverkan med vårdnadshavare och hur den kan förbättras. Enligt dem handlar 

det om att vara ärlig, öppen och att det skapas tid för kommunikation och samtal mellan 

vårdnadshavare och pedagoger på förskolan. Det kan kopplas till den interkulturella kompetensen 

eftersom den omfattar ett förhållningssätt som präglas av förståelse, öppenhet och skapande av 

möjligheter.  

En annan vårdnadshavare vill att pedagogerna ska vara ärliga och bland annat säga sanningen när det 

sker något på förskolan. Hen beskriver personalbrist som ett exempel: ”Jag vill att de kan ringa mig 

och säga när det är brist på personal så jag kan hämta barnet tidigare eller ha barnet hemma” (VH3). 

Även VH1 önskar att ”personalen ska säga vad de tycker om barnet, till exempel om barnet behöver 

hjälp i sin utveckling. Om det sker något problem ska de säga till oss (VH1). Enligt VH2 behövs mer 

tid vid kommunikationen med nyanlända vårdnadshavare då hen menar att det tar extra tid att kunna 

förstå pedagogerna. Ur ett interkulturellt perspektiv är pedagogernas och vårdnadshavarnas 

interkulturella kompetenser och uppfattningar för varandras situation och behov viktiga aspekter för 

en lyckad samverkan och kommunikation. Nedan följer ett citat av VH1 som belyser vikten av 

bemötandet vid lämning av barnet: 

Jag vet inte hur jag kan förklara detta. Det finns en sak som jag inte vet om det är normalt 

i förskolan men det är inte normalt för mig. Eller det börjar att bli normalt nu (skrattar). 

När jag lämnar mitt barn på förskolan igen efter långa sjuka dagar förväntar jag mig att 

personalen ska fråga om mitt barn när de ta emot det. Hur hen mår och sådär. Möta det på 

ett annat sätt, inte som att hen var där igår. Jag vet inte om detta låter konstigt, men jag vill 

att barnet tas emot på ett annat sätt när hen varit hemma en vecka. Jag vet inte, är detta 

normalt? (VH1)  

Citatet kan tolkas som att VH1 försöker uppfatta och tolka egna och andras kulturella skillnader som 

är en del av det interkulturella perspektivet. För att få syn på de normer som finns på förskolan är det 

viktigt med ett interkulturellt förhållningssätt. Både pedagogerna och VH1 är i ”komplexa 

samhällen” (Borgström, 2012, s. 73) som sett ur det interkulturella perspektivet innebär att människor 

med olika kulturella bakgrunder måste förhålla sig till samt kunna hantera kulturell mångfald.  
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VH1 svarar på en följdfråga, om denna upplevelse togs upp med pedagogerna och svaret är ”nej”. 

Det kan tolkas som att öppenheten saknas sett ur ett interkulturellt förhållningssätt. Inom det 

interkulturella perspektivet krävs kunskaper om den andra för att kunna ha en god kommunikation. 

Det omfattar även att pedagogerna ska ha förståelse för vårdnadshavarnas olika tolkningar och 

uppfattningar, som i detta fall i bemötandet vid lämning och hämtning. För att missförstånd ska 

undvikas är det viktigt att vara öppen för att skapa ömsesidig dialog, bra kommunikation och 

samverkan mellan pedagogerna och nyanlända vårdnadshavare. Det är viktigt utifrån det 

interkulturella perspektivet.  

11.1.3 Lyhörda pedagoger 

Det uttrycks en positiv inställning när det gäller den dagliga kontakten. Vårdnadshavarna menar att 

de får svar på frågorna som gäller till exempel maten och vilan: ” Jag kan förstå lite. Det finns alltid 

en personal som säger om hen åt bra eller inte” (VH2). VH3 beskriver att hen upplever att 

pedagogerna tar sig tid till att lyssna till det hen vill säga. Alla vårdnadshavare nämner pedagogernas 

lyhördhet som utifrån det interkulturella förhållningssättet är en viktig egenskap för att kunna skapa 

en kommunikation. 

11.1.4 Kommunikationsformer 

VH2 lyfter fram exempel på både verbala- och icke-verbala kommunikationsformer som används av 

pedagogerna: ” Oftast pratar de långsamt så att jag kan förstå dem. Jag förstår allt ibland och ibland inte (…) 

De visar bildkort eller bilder från iPaden ibland” (VH2). Enligt det sociokulturella perspektivet är 

förståelse en förutsättning för kommunikation. Bildkort och kroppsspråk är gemensamma former av 

kommunikation enligt alla intervjuande vårdnadshavare. VH1 berättar att det finns flera bildkort i 

hallen som de kan använda. Utifrån det interkulturella perspektivet kan detta tolkas som att 

pedagogerna skapar möjligheter för att underlätta den språkliga kommunikationen genom både 

verbala- och icke-verbala former.  

I intervjuerna lyfts både digitala verktyg och flerspråkiga pedagoger som stöd och resurser för 

kommunikationen. Alla vårdnadshavare utser sina mobiler som det snabbaste redskapet för att göra 

sig förstådda vid hämtning och lämning. VH2 berättar att hen ibland förbereder sig genom att använda 

en översättningsapp och lära sig ordet på svenska så att det kan användas med pedagogerna. Två 

vårdnadshavare berättar att den flerspråkiga personalen brukar förmedla viktig information vid 

hämtning och lämning (VH2 & VH3).  

Mediering, som är ett centralt begrepp inom den sociokulturella teorin, kan här tolkas som att olika 

kulturella redskap skapas för att vårdnadshavarna och pedagogerna ska kunna förstå varandra. De 

verbala- och icke-verbala kommunikationsformerna är de medierade handlingarna där information 
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förs över mellan vårdnadshavare och pedagoger. Dessa kommunikationsformer har stor betydelse för 

att vårdnadshavares tankar och föreställningar ska kunna växa fram och färgas av på omgivningen. 

Det sker som sagt genom kulturella och fysiska redskap (artefakter) som bland annat bildkort och 

digitala verktyg.  

11.1.5 Delaktighet och inflytande  

Två vårdnadshavare anser att dokumentationer och bilder som skickas leder till en känsla av 

delaktighet. Dock är alla vårdnadshavare osäkra på om de har möjlighet att påverka verksamheten 

eller inte. En av dem svarar att hen inte vet om hen känner sig delaktig eller har inflytande. Hen menar 

att pedagogerna är de som har mer kunskaper om vad som är bäst för barnen på förskolan.  En annan 

vårdnadshavare säger att:  
(…) Jag vet att jag kan komma med önskemål, men jag vet inte hur jag kan säga det till 

dem. Till exempel tycker jag att de ska planera nya aktiviteter och förända lite på rutinerna 

(VH2). 

Den pedagogiska verksamheten är inte det enda område som de intervjuade vårdnadshavarna önskar 

mer inflyttade i. VH3 berättar om 15-timmars dagar 1. Enligt förskolan kan vårdnadshavarna inte 

ändra dagarna, men VH3 anser att det är enklare om barnet kan vara på förskola tre dagar i rad.  

VH1 berättar att de aldrig fått någon information om delaktighet och inflytande i förskolan när barnet 

började där. Att skapa möjligheter, som i detta fall tydlig information vid inskolning gällande 

vårdnadshavares delaktighet, inflytande och rätten att uttrycka sina tankar och åsikter, är en viktig 

process utifrån det interkulturella perspektivet. Tydlig och tillgänglig information gällande 

vårdnadshavarnas rätt till delaktighet och inflytande bidrar till fler redskap för kommunikation och 

dialog, aspekter som är viktiga ur ett sociokulturellt perspektiv. VH3 tycker att ” det är inte lätt att ge 

förslag om verksamheten när man är nyanländ vårdnadshavare. Det handlar om att kunna våga säga 

till”. Hen fortsätter att det inte alltid är bristande språk som är orsaken, utan omedvetenhet gällande 

hur de kan göra det. Alltså hur de kan vara delaktiga i förskolan. Att inte ”våga säga” eller komma 

med förslag på ”hur vi kan vara delaktiga” kan ses som ett hinder inom det interkulturella perspektivet 

där öppenheten är viktig.  

Maten är ett område som en vårdnadshavare upplever inflytande i. ”Vi fick bestämma över vad mitt 

barn får och inte får äta” (VH2). Även pedagogernas frågor till vårdnadshavarna om barnens intresse 

och ”hur brukar ni göra?” ger en känsla av delaktighet enligt VH2. Här intar pedagogerna ett 

 
1 ”Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga med ett annat barn ska erbjudas förskola från 
och med ett års ålder under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan” (Skolverket 2017). 
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interkulturellt förhållningsätt som handlar om att möta andra människor med öppenhet och nyfikenhet 

samt att skapa möjligheter för att öka vårdnadshavares delaktighet.  

Två vårdnadshavare berättar om pedagogernas förhållningsätt gällande modersmålet. 

Vårdnadshavarna anser att detta ger en känsla av delaktighet. VH3 beskriver att ” det är fantastiskt 

att de uppmuntrar oss till att prata modersmålet med barnen” (VH3). Även VH2 berättar att hens barn 

” kan prata båda språken (…) det är underbart att de vill att vi pratar modersmålet med barnet” (VH2). 

Ett interkulturellt förhållningssätt handlar om att främja barnens förmåga till respektfullt samspel och 

uppmuntra deras språkliga och kommunikativa utveckling. Pedagogers uppmuntran kan ses som en 

öppenhet mot den mångfald som finns samt att flerspråkigheten ses som resurs, vilket är vad ett 

interkulturellt förhållningssätt handlar om.  

11.1.6 Samverkansformer 
I intervjuerna framkommer inskolning, föräldramöte och utvecklingssamtal som samverkansformer. 

En vårdnadshavare (VH2) påpekar vikten av en tolk vid föräldramöten för att underlätta förståelsen. 

Tolk som kommunikationsform kan sättas in av pedagogerna för att skapa en samverkan genom det 

verbala språket. Språket är enligt det sociokulturella perspektivet ett verktyg för kommunikation som 

innebär att förståelsen mellan pedagogerna och vårdnadshavarna blir tydligare.  

VH1 tycker att föräldramöten och utvecklingssamtal är former som ger möjlighet för 

vårdnadshavarna och pedagogerna att diskutera länge och i lugn och ro:  

Vid hämtning och lämning har jag bråttom ibland. Men på utvecklingssamtalet får en 

förälder mycket information om verksamheten, barnet och arbetssättet. Allt som fungerar 

och inte fungerar (VH1).  

VH1 berättar vidare att hen vet många vårdnadshavare, både släktingar och kompisar, som inte går 

på föräldramöten. Hen upplever att pedagogerna kan tycka att vårdnadshavarna inte vill engagera sig. 

Orsaken är att man som nyanländ förälder inte vet betydelsen av sådana möten på grund av 

brister i språket (VH1).  

Enligt VH1 brukar nyanlända vårdnadshavare ta avstånd från det de inte uppfattar. Ur ett 

interkulturellt perspektiv är pedagogernas och vårdnadshavarnas interkulturella kompetenser och 

uppfattningar för varandras situation viktiga aspekter för en lyckad samverkan och kommunikation. 

Nyanlända vårdnadshavares förståelse i detta fall kan handla om betydelsen av föräldramötet.  
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11.1.7 Hinder för samverkan  

I intervjuerna förkommer hinder som enligt vårdnadshavarna kan påverka samverkan i förskolan. En 

vårdnadshavare anser att de skapar en bra relation med ordinarie pedagoger och trots att de inte kan 

språket hittar de ett sätt att kommunicera med pedagogerna på avdelningen.  

Vid inskolning informerade de inte om vikarierna eller vikariesystemet. Jag känner mig 

trygg med personalen på avdelningen. I början ville jag ha kontakt med dem för jag tycker 

att de förstår mig, vi kunde förstå varandra. Sedan när en vikarie tar emot barnet blir det 

inte lika bra (…) Jag vet att det är ett mycket bra vikariesystem (VH1). 

VH1 fortsätter förklara att det är viktigt för nyanlända vårdnadshavare att få information om hur 

pedagogerna gör på förskolan när en pedagog är frånvarande. VH2 säger att ”vi får inte tillräcklig 

information om förskolan. När man är ny i landet vill man ha mycket information” (VH1).  

Att det inte finns någon skriftlig information för vårdnadshavarna på fler språk än svenska anses som 

ett hinder som kan påverka samverkan enligt två av de intervjuade vårdnadshavarna. De önskar att 

det fanns skriftlig information även på deras språk vid inskolningen. Enligt VH2 skulle detta förenkla 

förståelsen för systemet och de regler som finns. Det skulle även leda till att lättare kunna 

kommunicera och ställa frågor, särskilt när vårdnadshavare inte kan språket. VH2 beskriver sin 

inskolningsperiod på följande sätt:  

(…) när hen började förskolan, och under inskolningen, skedde detta tillsammans med 

många andra barn. Det var mycket svårt att samarbeta och prata med personalen. Nej, det 

var inte lätt. Jag kunde inte förstå lika bra svenska som jag kan nu (…). Jag kunde inte 

ställa frågor. Alltså jag frågade mina kompisar om jag undrade något om förskolsystemet. 

Jag var redan nervös som förälder och allt var nytt. Systemet var nytt och alla papperna var 

på svenska (VH2). 

Ur ett interkulturellt perspektiv kan de upplevelser VH2 beskriver ses som att hen saknade 

förutsättningar och stöd i form av skriftlig information under inskolningsperioden. Här brister 

förståelsen genom kommunikation och dialog, något som enligt det interkulturella perspektivet är 

väldigt viktigt. Ur det sociokulturella perspektivet kan det tolkas som att vårdnadshavarna har ett 

behov av översatta dokument vid inskolning. De behöver dessa artefakter, alltså fysiska och språkliga 

redskap som är viktiga för kommunikation och dialog. Ur det interkulturella perspektivet skapar dessa 

artefakter möjligheter som leder till ömsesidighet och bättre kommunikation mellan två individer med 

olika kulturer och som samspelar i förskolans sammanhang.  
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11.2 Pedagogers upplevelser  

Resultatet av intervjuerna med pedagogerna presenteras nedan i olika avsnitt vi valt utifrån de svar 

som gavs. Pedagogerna har tilldelats andra benämningar för att behålla sin anonymitet. Pedagog ett 

benämns P1, pedagog två P2 och pedagog tre P3.  

11.2.1 Synen på samverkan 
Utifrån synen på samverkan så beskriver både P1 och P2 att det första mötet är väldigt viktigt, särskilt 

med tanke på att de båda arbetar på en småbarnsavdelning och att förskolan därför kan vara nytt för 

vårdnadshavarna.  

För många vårdnadshavare blir det den första kontakten med skolvärlden så det är ju 

jätteviktigt att den blir positiv och framför allt för barnen, för känner sig vårdnadshavarna 

trygga med oss är det ju mycket lättare att kanske skapa en trygghet tillsammans med 

barnen. Så jag tycker det är lite a och o just den här kontakten, att den blir bra (P1).  

P3 förklarar att samverkan är ett samspel mellan hen och vårdnadshavarna och enligt hen är det viktigt 

att samverkan kan ske från båda hållen. Att kunna ge och ta både som pedagog och vårdnadshavare. 

Det är även viktigt utifrån den sociokulturella teorin där kommunikation och förståelse är en 

förutsättning för att tillägna sig information och förstå sin omvärld. P2 är inne på samma spår då hen 

anser att det är personligheten hos vårdnadshavarna som är avgörande för hur bra samverkan blir, vad 

vårdnadshavarna visar för intresse och engagemang. Det hänger enligt hen på personlighetsdrag och 

inte vilket land man kommer ifrån. Vissa vårdnadshavare är tillmötesgående och intresserade medan 

andra är svårare att ”få med på tåget”.  

Utifrån samverkans betydelse för förskolan är alla tre pedagoger överens om att den är väldigt viktig. 

P3 förklarar att ”fungerar inte samverkan med vårdnadshavarna fungerar inte verksamheten”, så 

samverkan måste enligt hen bli bra för annars blir det svårjobbat. P2 förklarar att det är viktigt att 

informera vårdnadshavarna om arbetet som bedrivs på avdelningen och hur barnens behov tillgodoses 

för att pedagoger och vårdnadshavare tillsammans ska kunna arbeta åt samma håll. Det upplever hen 

som väldigt viktigt i och med att mycket arbete läggs på språkutveckling då hen arbetar med äldre 

barn som snart ska börja i skolan. Eftersom det sociokulturella perspektivet beskriver kommunikation 

och att ingå i sammanhang för att tillägna sig nya kunskaper och erfarenheter är det viktigt att det 

råder en god samverkan som omfattar ömsesidig respekt och förståelse. 

Det som är viktigt att tänka på i samverkan med vårdnadshavare är enligt P1 att förskolan ofta är den 

första myndighet som nyanlända vårdnadshavare kommer i kontakt med där de måste kommunicera 

på svenska. Då är det enligt hen viktigt att stötta och hjälpa vårdnadshavarna. Även P2 beskriver 
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vikten av förståelse för varandra i samverkan och att som pedagog se de olika kulturerna och 

bakgrunderna som en tillgång och möjlighet för förskolan istället för ett hinder, något som 

kännetecknar ett interkulturellt förhållningssätt och en interkulturell kompetens. P3 belyser att inga 

frågor från vårdnadshavare är för dumma då det är viktigt att komma ihåg och tänka på att alla har 

olika erfarenheter och bakgrunder. Hen betonar även vikten av att den första informationen som 

tilldelas vårdnadshavarna blir bra och bekräftad för att förhindra missförstånd längre fram. Att 

komma till denna insikt är en del i det interkulturella perspektivet eftersom det bland annat omfattar 

att stötta den kulturella mångfalden samt att finna möjligheter och vara öppen mot den mångfald som 

pedagoger i förskolan ställs inför.  

 

11.2.2 Kommunikationsstrategier 
P3 tar upp, precis som de andra två pedagogerna, att det ibland behövs bilder som stöd även till de 

nyanlända vårdnadshavarna då det krävs hjälpmedel i kommunikationen. Utöver detta måste 

pedagoger vara lyhörda för kroppsspråk och om det krävs sätta in en tolk, något som även P1 och P2 

belyser. Mediering utifrån det sociokulturella perspektivet betyder här att olika 

kommunikationsmedel, verbala och icke-verbala är de kulturella redskap som skapas i förskolan för 

att pedagogerna och vårdnadshavarna ska kunna förstå varandra. Pedagogerna beskriver olika 

kommunikationsmedel som innebär att olika medierande handlingar har betydelse för att  

information förs över mellan vårdandshavarna och pedagogerna. Och genom dessa olika 

kommunikationsmedel ska pedagogernas och vårdnadshavarnas tankar och föreställningar kunna 

växa fram och färgas av på omgivningen.  

Nu bokar ju vi tolkar vid behov men det går ju liksom inte att få exakt nu när du kommer 

och ska hämta ditt barn utan det behöver ju planeras. Vi har ju föräldramöten och då har vi 

ju tolkar tillgängliga till alla språk som finns på förskolan. Sen har vi ju utvecklingssamtal 

och där har vi också tolk (P2). 

P3 beskriver att vissa vårdnadshavare är mer intresserade av vad pedagoger och barn gör i förskolan 

än andra vilket påverkar kommunikationen och det man samtalar om. Men på det stora hela anser hen 

ändå att kommunikationen fungerar bra. P1 berättar att då hen arbetade på hens tidigare arbetsplats, 

där nästan 50% av barnen och pedagogerna hade annan kulturell bakgrund, så arbetade de väldigt 

mycket för att alla skulle ha ett likvärdigt inflytande och att alla skulle få samma sorts information. 

Hen förklarar att där arbetade de väldigt nära vårdnadshavarna för att få den viktiga kontakten: 

Vi nästan tjatade så att de skulle komma på utvecklingssamtal och att de skulle komma på 

föräldramöten. När det behövdes tolk tog vi in det såklart men oftast använde vi oss av 
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mycket bildstöd, mycket filmer och Google translate med vissa ord. Det har jag upplevt 

som väldigt positivt (…) För jag upplever att många av dem också växte av att kunna 

förmedla sig utan hjälp från någon annan. (P1).  

Att arbeta på detta sätt och ha ett intresse för att lära känna vårdnadshavarna och deras kulturella 

bakgrunder är en del i det interkulturella perspektivet och framför allt det interkulturella 

förhållningssättet. P2 upplever att det är ganska svårt att få till en fungerande kommunikation med 

de nyanlända vårdnadshavarna. Hen förklarar att även om hen och vårdnadshavarna har svårt att 

förstå varandra så finns intresset för kommunikation där, så det kan vara lite ”svårjobbat” men att 

man till slut finner vägar och olika lösningar:  

Det är svårt men man lär sig ju sina vägar. Vi får visa med bilder, vi använder ju bilder som 

stöd till barnen så det händer ju ofta att vi får ta fram dem när vi pratar med 

vårdnadshavarna också. Sen i värsta fall får man ta fram avdelningstelefonen och ha någon 

översättningsapp. Vissa saker är ju väldigt viktigt att man får fram tänker jag (P2).  

P3 beskriver att pedagogerna sällan möts av vårdnadshavare som ifrågasätter verksamheten gällande 

läroplanen och hur pedagogerna tänker med verksamheten. P3 tror att detta kan bero på 

vårdnadshavarnas olika intresse gällande verksamheten. Däremot upplever hen att framför allt de 

nyanlända vårdnadshavarna är glada och nöjda över att deras barn har fått en plats på förskolan så att 

de själva kan gå i skola och lära sig svenska. Även P1 belyser att de nyanlända vårdnadshavarna är 

väldigt tacksamma över att deras barn får ta del av den svenska kulturen och att de får komma in i 

den gemenskap som finns på förskolan.  

En aspekt som enligt P1 måste beaktas för en bra kommunikation med nyanlända vårdnadshavare är 

den egna förberedelsen. Hen menar att om hen själv är oförberedd och inte riktigt har läst på vilket 

språk vårdnadshavarna pratar eller vad de har för religion eller kulturell bakgrund så blir det lite 

”knackigt”. Är hen däremot förberedd upplever hen att det ofta flyter på bra men att det också beror 

på vårdnadshavarnas språkkunskaper.  

Om vi går in med inställningen att det här är vilken förälder som helst men att jag kanske 

måste anstränga mig lite för att göra mig förstådd och för att kommunikationen ska fungera. 

Att jag inte ser det som ett problem utan snarare hur ska jag lösa det här bara! Att jag tittar 

på det på det sättet. Har man den inställningen tycker jag inte att det brukar vara några 

problem, men där tänker man ju väldigt olika (P1).  
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11.2.3 Förhållningssätt  

Ett interkulturellt förhållningssätt innebär bland annat att pedagoger visar intresse för andras språk 

och kultur samt har en vilja att veta mer om det. Det framgår i intervjun med P1 då hen förklarar att 

hen verkligen brinner för mångkulturalitet och dessutom har specialiserat sig inom flerspråkighet och 

kommunikation. Hen upplever därför utifrån hens kompetens att hen har en bra grund att stå på, även 

om hen hela tiden vill utvecklas.  

Även P2 och P3 upplever att de har goda kompetenser att samverka med nyanlända vårdnadshavare 

även om det kan vara svårt och utmanande ibland. P2 förklarar att fastän hen saknar språken så har 

hen lätt att bjuda in till samtal utifrån de möjligheter hen har. Hen upplever även att hen får 

vårdnadshavarna intresserade av det hen vill framföra och att det är viktigt att välja orden utifrån vad 

hen vill förmedla. P3 känner en trygghet gällande sin kompetens eftersom hen har arbetat ganska 

många år med flerspråkiga barn och vårdnadshavare.  

Alla pedagoger beskriver att de tar hjälp då det behövs, antingen av tolk eller andra pedagoger som 

är flerspråkiga, men att de alltid försöker göra så gott de kan.  

En del av den interkulturella kompetensen är att sträva efter en god samverkan med vårdnadshavarna 

genom att söka förståelse för varandra. Det framgår i intervjun med P3 då hen beskriver ett arbetssätt 

där en form av kartläggning görs av vårdnadshavarna för att lära känna dem lite bättre och få en bättre 

bild av hur förskolan kan bemöta dem på bästa sätt: 

 (...) vi fyllde i med lite bakgrund hur många år de varit i Sverige, vilket språk de hade, 

vilken utbildning föräldrarna hade och om barnen hade haft kontakt med förskolan tidigare. 

Många sådana frågor fanns och då fick man ju en liten bakgrund. (…) Och det tycker jag 

är ganska viktigt att man får reda på i den här kartläggningen. Allra helst skulle jag vilja att 

man innan barnet kommer får en liten bakgrund från början så att man är beredd på vad det 

är som kommer (P3).  

Ytterligare gemensam nämnare är att P1 och P2 upplever att övriga pedagoger inte alltid delar synen 

på samverkan och kommunikation med nyanlända vårdnadshavare. P1 upplever en snedfördelad 

kompetens:  
Det här är ett område som jag brinner väldigt mycket för men det är också väldigt tungrott. 

Man möter mycket motstånd och tyvärr så finns det väldigt mycket förutfattade meningar 

eller saker som sitter i väggarna eller sitter i hur pedagogerna bemöter människor med 

annan kulturell bakgrund. Det är ju jättehemskt, men det är jättesvårt att få bort. (…) Man 

prioriterar liksom inte det. ’Vi har ju så mycket andra saker’, det är mer åt det hållet (P1).  
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Även P2 belyser att det kan finnas motstånd i arbetslaget, men att hen väljer att se det på ett mer 

positivt sätt tyder på ett interkulturellt förhållningssätt och en interkulturell kompetens: 

Det märks ju väl att inte alla kanske har, alltså att det är väldigt lätt att se problemen i att 

ha en mångfald. Att man har svårt att förstå varandra och att man kanske har olika åsikter 

om barnuppfostran och vilka normer som gäller. Men jag tänker att vi kan lära oss 

tillsammans för att det ska bli mer tolerant, men samtidigt så att hela samhället bli mer 

tolerant, för såhär ser ju Sverige ut nu (P2).  

Även P1 lyfter tanken att pedagoger ibland gör samverkan med nyanlända vårdnadshavare större och 

mer komplicerat än vad det behöver vara och ser det som ett problem. Hen anser att man istället ska 

se på de nyanlända vårdnadshavarna som vilka vårdnadshavare som helst med just de här 

förutsättningarna. Här blir kanske språket ett problem och med andra vårdnadshavare är det andra 

faktorer som blir ett problem menar hen.  

Det handlar liksom om sunt förnuft och att man behandlar alla människor lika (P1).  

Utifrån förhållningssätt och rollen som pedagog belyser P1 att hen ibland kanske gör saker som inte 

ingår i yrkesrollen men som ändå är viktigt för att det ska bli en god samverkan, något som tyder på 

en god interkulturell kompetens och ett interkulturellt förhållningssätt: 

Alltså jag har fyllt i papper till försäkringskassan tillsammans med föräldrar på 

utvecklingssamtal. Nej det kanske inte är mitt jobb, men det skapar en relation mellan oss. 

Och det får man ju tillbaka sen när vårdnadshavare kommer och kan säga sin första svenska 

mening och det är mig de säger den till för att de känner sig trygga. Då får man ju tillbaka 

det som man har gett och jag tycker att det är jätteviktigt som vilken svensk förälder som 

helst (P1).  

 
11.2.4 Delaktighet och inflytande  

Utifrån de nyanlända vårdnadshavarnas chanser till delaktighet och inflytande uttrycker alla tre 

pedagoger att en förbättring skulle vara positivt. P1 och P2 upplever att vårdnadshavarna inte har 

samma förutsättningar och möjligheter som de svenska vårdnadshavarna. Eftersom P1 känner ett 

motstånd från de i sin omgivning gällande samverkan med nyanlända så blir det svårt att erbjuda 

vårdnadshavarna delaktighet och inflytande eftersom arbetslaget inte har samma förhållningssätt till 

det. Hen förklarar bland annat: 

Just nu där jag jobbar tycker jag att det är ganska dålig samverkan med de utländska 

föräldrarna. (…) Det finns väldigt lite förståelse och väldigt lite kompetens där jag jobbar 

nu, och det är jättetråkigt. Så där känner jag att det är jag som driver de här frågorna och 

det är svårt att driva själv för det handlar om ett förhållningssätt (P1). 
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Även P2 beskriver att de gör så gott de kan men hen kan ändå uppleva att de nyanlända 

vårdnadshavarna inte får det inflytande som det enligt styrdokumenten står att de ska ha: 

(…) med tanke på att kommunikationen försvårarar arbetet där så känns det tyvärr inte som 

att de har lika stor möjlighet till samverkan som kanske svenska föräldrar som kan komma 

när som helst och vilja säga någonting och vi förstår varandra. Det är just de här spontana 

samtalen som blir svåra. Och jag tänker att där binder man ju mycket relationer för 

samverkan. (…) man känner ju att det inte är hundra procent alla gånger tyvärr. Att vi 

räcker inte alltid hela vägen fram (P2). 

P3 upplever också att vårdnadshavarna inte har särskilt stort inflytande. Eftersom hen arbetar på en 

småbarnsavdelning så vill vårdnadshavarna oftast veta hur det går för barnet socialt och inte ställa 

några vidare krav på pedagogerna. Dock anser P3 att de självklart ska ha rätt till samma inflytande 

och samverkan men att de upplevs som nöjda ändå. Hen förklarar att det kan komma fram fler 

funderingar och tankar från vårdnadshavarna när de ”kommit in i rullorna” mer och har fått en bättre 

insikt i vad förskolan innebär. De svenska vårdnadshavarna vet redan eller kan läsa sig till vad 

förskolan omfattar och kan därför ha lite mer krav och synpunkter. P3 ser en skillnad mellan svenska 

och nyanlända vårdnadshavare gällande vilket inflytande vårdnadshavarna anser att de ska ha. Hen 

beskriver en utvecklingspotential: 

(…) man kanske kan informera mer om att de (de nyanlända vårdnadshavarna) har rätt att 

tycka till om vår verksamhet, för det kanske man inte trycker på så mycket i början. Det 

går väl lite slentrian att man kör den här vanliga informationen hur en dag ser ut och allting 

sådant. Men just det här med samverkan och inflytande kanske man inte trycker på lika 

mycket (P3).  

Utifrån det sociokulturella perspektivet där kommunikation och förståelse är viktiga delar beskriver 

P1 att en bristande förståelse och kommunikation kan leda till att vårdnadshavarna inte gör det som 

förväntas vilket kan skapa en bild av dem som ointresserade, något som hen upplever bland sina 

medarbetare: 

(…) det är lite jobbigt. Det är lite ’jag måste anstränga mig lite mer för att de ska förstå det 

här, då lämnar jag bara en lapp i facket så får vi se, nej de tog inte med den hem idag, åh 

de tar aldrig med lapparna hem’. Nej, de kanske inte vet att de ska ta med lapparna hem om 

inte någon har sagt det. (…) men att man liksom ger dem samma möjligheter, och det 

motståndet gör att det inte riktigt blir så (P1).  

Ytterligare en del i delaktighetsaspekten beskrivs av P2 då hen förklarar att de använder sig av 

plattformen UNIKUM. Det är en form av dokumentation via datorn där pedagogerna lägger ut vad 



 

34 
 

det är de arbetar med samt hur det är kopplat till förskolans läroplan. Det är tillgängligt för 

vårdnadshavarna att ta del av. Även P2 beskriver en utvecklingspotential utifrån delaktighet och 

inflytande: 

Ja det är ju ifall man skulle bjuda in till fler träffar där det finns tolkar på plats men det är 

ju också tidsaspekten tyvärr. Vi har relativt bra uppslutning på de möten vi har, men det är 

ju inte alla tyvärr. Det som skulle kunna bli bättre är väl i så fall att man bjuder in till fler 

sådana träffar (P2).  

 

11.2.5 Utvecklingsmöjligheter 

Alla tre pedagoger har önskemål på resurser som de anser skulle underlätta i kommunikationen med 

nyanlända vårdnadshavare och ge dem chansen till en större delaktighet och ett större inflytande. 

Dock upplever de att ekonomin är det största hindret för att kunna genomföra dessa önskningar. P1 

känner att förhållningssättet är ett område som behöver utvecklas för att få en bättre samverkan men 

även att kunna få alla dokument översatta så att vårdnadshavarna lättare kan ta del av dem. Även 

möjligheten att ha en tolk med på alla inskolningar är ett önskemål som ekonomin dessvärre inte 

tillåter. P3 och P2 belyser även de en önskan om att ha bättre tillgänglighet till tolk, eller personal 

som behärskar modersmålet, under en längre tid. Men även här spelar ekonomin in.  

Det bästa vore ju om man hade en person som kunde deras språk och som kunde vara med 

ett tag för att oftast kommer det väl upp frågor senare. De här första dagarna när man 

pumpar föräldrarna med information så det blir liksom inte att man pratar om samverkan 

och inflytande på det viset (P3).   

Vi har ju väldigt många språk på den här förskolan som sagt och vi har ju inte rätt resurser 

för att kunna möta dem direkt på plats. (…) Man önskade ju i en perfekt värld att det skulle 

finnas personal med alla språk eller någon som kunde alla språk. Men så är det ju inte tyvärr 

(P2). 

Utifrån det interkulturella perspektivet kan pedagogernas önskemål tolkas som ett sätt att finna 

möjligheter för att nå ömsesidig förståelse genom till exempel tolk eller språkstödspersonal. Det 

innebär att bättre dialog och kommunikation med nyanlända vårdnadshavare ska nås vilket är en 

grundtanke inom det sociokulturella perspektivet.    

11.3 Sammanfattning  

Utifrån den analys som gjorts av studiens resultat gällande samverkan betonar både pedagoger och 

vårdnadshavare vikten av denna. Alla parter är överens om att kommunikationen är en förutsättning 
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för samverkan och att det ibland är svårt att få kommunikationen att fungera. Dock gör både 

pedagoger och vårdnadshavare så gott de kan utifrån den kompetens och de resurser de har att tillgå. 

Mycket bildstöd och översättningsmedel används kombinerat med tolk då tillfälle ges.  

Utifrån delaktighet och inflytande anser pedagogerna att vårdnadshavarna inte har det inflytande som 

de har rätt till. Det diskuteras även hur viktigt det är att informera vårdnadshavarna om att de faktiskt 

har rätt att vara med och påverka. Ekonomin är en aspekt som alla pedagoger belyser som ett hinder 

i vårdnadshavarnas delaktighet och inflytande då det finns önskningar som exempelvis dokument på 

andra modersmål samt bättre tillgänglighet till tolk. Vårdnadshavarna upplever en brist på 

information och kunskap gällande delaktighet och inflytande. Det beskrivs även att fastän 

vårdnadshavare är medvetna om deras rätt till inflytande är det inte alltid de vågar uttrycka sina 

åsikter.  

12. Diskussion  
Syftet med studien har varit att belysa hur tre pedagoger och tre nyanlända vårdnadshavare upplever 

nyanlända vårdnadshavares möjlighet till delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet. Nedan 

presenteras diskussion gällande resultatet samt en metoddiskussion.  

12.1 Resultatdiskussion  

Diskussionen delas in i olika teman: Gemensam syn, vårdnadshavares inflytande och delaktighet 

samt interkulturella förhållningssättets betydelse för inflytande och samverkan med vårdnadshavare. 

12.1.1 Gemensam syn 

I vårt resultat framkommer gemensamma tankar och åsikter gällande syn på samverkans och 

kommunikationens betydelse för förskolan. Vårdnadshavarna anser att genom samverkan och 

samarbete med förskolan får de stöd och råd som nyanlända. Även pedagogerna lyfter fram att det är 

viktigt att stötta och hjälpa nyanlända vårdnadshavare då förskolan ibland är den första myndighet 

som de kommer i kontakt med. Både vårdnadshavarna och pedagogerna anser att samverkan och 

kommunikation är betydelsefullt för barns lärande och utveckling, något som vi håller med om och 

anser är en viktig aspekt i förskolans verksamhet. Även Tallberg Broman (2013, s.37) betonar vikten 

av att en relation mellan förskola och vårdnadshavare har stor betydelse för barnets möjligheter till 

utveckling och lärande. I kapitlet ”Förskola och hem” (Skolverket, 2018, s.17) står ”för att skapa 

bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan 

samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen” (2018, s.17). I likhet med detta visar 

tidigare forskning (Markström, 2005, s.204) att pedagogerna och vårdnadshavarna är överens om 
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vikten av att det finns samverkan och kommunikation mellan hemmet och förskolan för att barnet ska 

utvecklas. 

Trots detta upplever två av de intervjuade pedagogerna att samverkan med de nyanlända 

vårdnadshavarna är ganska dålig, vilket till viss del beror på förhållningssättet som finns hos 

medarbetarna i arbetslaget. Det anser vi är problematiskt då det är så viktigt att ha en fungerande och 

god samverkan för att vårdnadshavarnas delaktighet och inflytande ska kunna skapas. Pedagogerna 

upplever att nyanlända vårdnadshavare inte har lika stor möjlighet till samverkan och inflytande som 

svenska vårdnadshavare. En pedagog i vår studie anser att de spontana samtalen, där man enligt hen 

binder många relationer, blir svåra för nyanlända vårdnadshavare. Även några lärare i den tidigare 

forskningen förklarar att språket är ett hinder för samverkan och kommunikation (Bouakazs, 2007, 

s.158). 

I vårt resultat beskriver båda grupperna att de trots språkliga hinder hittar olika lösningar och 

strategier för att kunna kommunicera med varandra. Bildkort, filmer, digitala verktyg med 

översättningsprogram är exempel på icke-verbala kommunikationsformer som används. Vi ser att det 

finns försök till att utveckla kommunikationen och hitta vägar trots vårdnadshavarnas 

språkförbistringar. Det är ett sätt att skapa möjligheter för samverkan och kommunikation med 

nyanlända vårdnadshavare (Warström, 2017, s.24). 

Vid svåra kommunikationssituationer tar våra intervjuade pedagoger hjälp av tolk. Även Bouakaz 

(2007, s. 154) finner att användning av tolk är en strategi för att hantera språkliga hinder som i sin tur 

löser problemet med samverkan. Tolk som en kommunikationsform vid inskolningssamtal är ett 

gemensamt önskemål från våra intervjuade pedagoger och vårdnadshavare för att skapa en bra 

samverkan genom det verbala språket. Vi upplever att detta vore värdefullt att genomföra då resultatet 

visar att de nyanlända vårdnadshavarna upplever en bristfällig och otydlig information vid 

introduktionen i förskolan. Dock har vi förståelse för att det är en ekonomisk fråga som inte alltid är 

genomförbar.  

En av våra intervjuade pedagoger betonar vikten av att informationen som vårdnadshavarna får vid 

inskolningen ska vara tydlig och bekräftad för att förhindra missförstånd i framtiden. I Läroplanen 

för förskolan (Skolverket, 2018, s.13) betonas vikten av att vårdnadshavarna tillsammans med sina 

barn får en god introduktion i förskolan. I vår studie framkommer att vårdnadshavarna upplever en 

otillräcklig information om förskolsystemet och tar genom det avstånd från det de inte förstår. Tolk 

och översatt skriftlig information är ett önskemål från både vårdnadshavare och pedagoger som vi 

anser kan leda till bättre samverkan och kommunikation med nyanlända vårdnadshavare.  
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12.1.2 Vårdnadshavares inflytande och delaktighet  

Enligt vårt resultat är vårdnadshavarnas kunskaper gällande inflytande och delaktighet i förskolan 

bristfälliga. Även pedagogerna tycker att de nyanlända vårdnadshavarnas chanser till delaktighet och 

inflytande behöver förbättras. I den tidigare forskningen (Ivarson Jansson, 2001: Bouakaz, 2007 & 

Warström, 2017) finns liknande resultat.   

 Alla intervjuade pedagoger tycker att de nyanlända vårdnadshavarna har dåliga förutsättningar och 

möjligheter för att vara delaktiga och kunna påverka. I läroplanen för förskolan står det att förskolan 

ska se till att vårdnadshavare får chans till delaktighet i utvärdering av utbildningen (Skolverket, 

2018. s.17). En vårdnadshavare uttrycker att det är pedagogerna som har mer kunskap om vad som 

är bäst för barnen på förskolan. Bouakazs (2007, s.185:187) studie visar att vårdnadshavare med 

utländsk bakgrund ofta saknar den kunskap och information som behövs för att bli riktigt delaktiga, 

vilket då kan uppfattas som ett ointresse i pedagogernas ögon. Vårdnadshavarna hävdar att det är 

lärarnas arbete som sker på förskolan och inte deras. Det liknar vad en av våra intervjuade 

vårdnadshavare upplever då hen beskriver att hen ”inte vågade säga sina tankar”. Det upplever vi 

handlar om brist på kunskap. Även en av de intervjuade pedagogerna upplever att det finns brister 

från förskolans sida när det handlar om att informera om inflytande och delaktighet. Vi anser att det 

ändå kan vara ett steg i rätt riktning om man är medveten om det som behöver utvecklas och 

förbättras, för då kan det även leda till förändring.   

Vi ser att det finns en vilja från både intervjuade pedagoger och vårdnadshavare att arbeta för en god 

samverkan. Dock kan vi se att det kan vara svårt för vårdnadshavare att bli delaktiga och få inflytande, 

något som grundar sig i kommunikationsproblem, förhållningssätt samt bristande förmedling från 

förskolans sida. Ivarson Janssons (2001, s.141) forskning visar att pedagogerna inte ens hade 

intresset, viljan eller tiden till kommunikation och samarbete med vårdnadshavarna, vilket återspeglas 

i pedaggoernas svar då de beskriver motståndet från övrig personal i arbetslaget. Enligt Ivarsson 

Jansson leder det till att pedagogerna inte heller ser vårdnadshavarna och ett samarbete med dem som 

en möjlighet för att förbättra verksamheten (ibid., s.141).  

12.1.3 Interkulturella förhållningssättets betydelse för inflytande och samverkan med 
vårdnadshavare  

Warströms (2017, s.24) studie visar att möjligheter för bra kommunikation med nyanlända kan skapas 

genom pedagogernas förhållningsätt, som att pedagogerna exempelvis tar sig tid att tala med 

vårdnadshavarna. Ur ett interkulturellt förhållningssätt beskriver pedagogerna i vår studie att det är 

viktigt att se på olika kulturer och bakgrunder som en tillgång och möjlighet för förskolan istället för 

ett hinder. Ett dilemma som lyfts i vår studie av två pedagoger är olika förhållningssätt inom 
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arbetslaget samt olika syn på samverkan och kommunikation med nyanlända vårdnadshavare. En 

pedagog tycker att det kan finnas motstånd i arbetslaget som handlar om olika interkulturella 

förhållningsätt gällande synen på mångfald som resulterar i sämre inflytande och delaktighet för 

vårdnadshavarna. Interkulturella kompetenser som att uppfatta och tolka mångkulturella skillnader, 

ha motivation och visa öppenheten kan enligt pedagogen fattas hos övriga i arbetslaget. Det kan enligt 

oss ses som ett motstånd till ett av förskolans uppdrag, nämligen att förskolans arbete ska bygga på 

ett interkulturellt förhållningssätt där respekt, ömsesidig förståelse, tolerans och jämlikhet är ledorden 

(Skolverket, 2018).  

En pedagog i vår studie förklarar att svårigheter i samverkan med nyanlända vårdnadshavare kan vara 

att förstå varandra då pedagogerna och vårdnadshavarna kan ha olika syn på barnuppfostran och 

normer. Ett liknande uttalande görs av en pedagog i Bouakazs (2007, s.187) studie där bristen på en 

gemensam syn på skolsystemet och utbildning ses som ett hinder i samverkan med vårdnadshavarna. 

Warström (2017, s.34) skriver att pedagoger i förskolan inte alltid är medvetna om de normer och 

värderingar som fungerar utestängande och kränkande på förskolorna. Enligt hennes observationer 

finns det brister i samverkan och kommunikationen trots att vårdnadshavarna visade intresse för 

samtal (Warström, 2017, s.31) något som även vi kan urskilja i resultatet av 

vårdnadshavarintervjuerna. Däremot visar Ivarson Jansson (2001, s.141) att variationer av 

förhållningssätt bland pedagoger inte handlar om normer och olika syn utan det handlar om hur man 

ser på sin roll som pedagog i samverkan med vårdnadshavare, något som skiljer sig åt mellan de 

anställda (ibid., s.141). För henne är kontakten med vårdnadshavare en aspekt av hur pedagogerna 

ser på sitt yrke. Det kan även vi urskilja i intervjuerna med pedagogerna eftersom det egna 

förhållningssättet diskuterades som en avgörande faktor för samverkan och kommunikation. Tidigare 

forskning visar att pedagoger ser olika på sitt arbete och sin yrkesroll. Några ser det som en tjänst åt 

vårdnadshavarna, andra är mer inställda på att släppa in vårdnadshavarnas tankar och åsikter för att 

utveckla verksamheten och till sist finns det pedagoger som menar att vårdnadshavarnas åsikter inte 

hör hemma i verksamheten (ibid., s.141). 

En viktig aspekt som framkommer i resultatet anser vi handlar om makt, normer och olika 

förväntningar som kan komplicera samverkan och kommunikationen med vårdnadshavarna. Även 

tidigare forskning berör området med normer och att vårdnadshavarna förväntas följa dem 

(Markström, 2005, s.210). Det är därför viktigt att pedagoger intar ett normkritiskt och interkulturellt 

förhållningssätt och har förståelse för att nyanlända vårdnadshavare inte kan förväntas känna till vilka 

”kommunikativa föräldranormer” som förväntas av dem (Warström, 2017, s.33). Vi kan urskilja 

denna förståelse då en intervjuad pedagog förklarar att inga frågor från vårdnadshavarna är ”för 
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dumma” och att man måste respektera deras olika erfarenheter av förskolans verksamhet. Det betonas 

även i läroplanen då det står att arbetslaget ska ”ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan 

förskolan och hemmen” (Skolverket, 2018, s.17). 

12.2 Metoddiskussion  

Syftet med vår studie har varit att belysa hur tre pedagoger och tre nyanlända vårdnadshavare 

upplever nyanlända vårdnadshavares möjlighet till delaktighet och inflytande i förskolans 

verksamhet. Eftersom vi ville beskriva de intervjuades personliga upplevelser och tankar ansågs en 

kvalitativ intervju som en bra metod då den utgår från ”den intervjuades eget perspektiv” (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s.41). 

Efter genomförda intervjuer transkriberades dessa och skrevs ut på dator. I och med att småord togs 

bort samt det som inte ansågs relevant för undersökningen försvann delar av intervjun. Denna process 

beskriver även Kvale och Brinkmann (2014, s.218) och menar att det levande samtalet som tog plats 

under intervjun succesivt blir mer urholkat under bearbetningen. Det kan upplevas som en negativ 

aspekt av att transkribera intervjuerna men vi har sammanfattat det viktigaste utifrån syfte och 

frågeställningar och vi är nöjda med resultatet då frågeställningarna besvarades.  

Det som möjligtvis kunnat påverka resultatet och de svar som gavs från pedagogerna är att endast en 

av de tre pedagogintervjuerna genomfördes på plats. De andra två genomfördes på grund av 

uppkomna hinder via telefon, vilket ledde till att saker såsom kroppsspråk, gester och ansiktsuttryck 

inte framgick. Dock så spelades alla pedagogintervjuer in och transkriberades så arbetsprocessen är 

densamma vilket vi ändå upplever som en likvärdighet intervjuerna emellan.  

Två av intervjuerna med vårdnadshavarna spelades in och en intervju antecknades för hand. Vi är 

medvetna om att när vi antecknade samtidigt som intervjun genomfördes hann inte alla detaljer som 

sades antecknas. Eftersom anteckningar fördes medförde det att vi inte kunde presentera lika långa 

citat från vårdnadshavarna i resultatet. Dock anser vi att vi ändå har fått en bra bild över den 

vårdnadshavarens syn, åsikter och tankar. De inspelade intervjuerna gjorde att vi kunde vara mer 

närvarande i själva samtalet. Ytterligare fördel med det inspelade materialet var att det kunde 

återanvändas flera gånger under arbetsprocessen.  

Urvalet av de tillfrågade baserades till stor del på erfarenheter. Vi valde pedagoger som har 

erfarenheter av att arbeta mångkulturellt samt vårdnadshavare som har befunnit sig i Sverige så pass 

länge att de hunnit skaffa sig erfarenheter av förskolan. Det var viktigt för oss då vi ville intervjua 

människor som hunnit skaffa erfarenheter och upplevelser att delge.  
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Intervjufrågorna var formulerade utifrån syftet och frågeställningarna för att säkerställa att svar på 

intervjufrågorna även besvarade frågeställningarna. Deltagarna hade även kontrollen över sitt 

deltagande och tilldelades fiktiva benämningar för att behålla sin anonymitet utifrån de 

forskningsetiska kodexarna.  

Sammantaget upplevdes metoden som en bra strategi för att genomföra undersökningen. Svar på 

frågeställningarna har getts tack vare intervjufrågorna och den kvalitativa intervjun har varit ett bra 

tillvägagångssätt för att komma åt personliga upplevelser och tankar.  

13. Slutsatser  
Pedagogers interkulturella förhållningssätt i förskolan har stor betydelse för vilket inflytande 

vårdnadshavare får i verksamheten. För att kunna erbjuda god samverkan som kan leda till 

möjligheter att påverka och vara delaktig är det viktigt att alla i ett arbetslag har ett gemensamt 

interkulturellt förhållningsätt som innebär en gemensam syn på mångfald. Läroplanen säger att ”det 

svenska samhällets ökande internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med 

och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald” (Skolverket, 2018, s. 5). 

Vi tycker utifrån resultatet att det som är problematiskt med olika förhållningssätt är att pedagogerna 

kan ha svårt att komma överens om ett arbetssätt gällande samverkan med nyanlända vårdnadshavare 

och deras möjligheter till samverkan och inflytande. Vi anser att en interkulturell miljö eller en 

accepterande miljö som präglas av respekt, ömsesidig förståelse, tolerans och jämlikhet kan skapas 

genom pedagoger med interkulturella kompetenser. Det innebär att samverkan ska uppmuntras 

genom att synliggöra skillnader och likheter och att visa på både utmaningar och möjligheter med 

mångfald. Hur delaktiga nyanlända vårdnadshavare blir i förskolan och hur stort inflytande de ges är 

beroende av pedagogers interkulturella förhållningssätt och kompetenser.  

Resultatet visar att genom att pedagogerna använder sig av olika kommunikationsformer som bild 

som stöd, tecken, digitala verktyg och tydligt kroppsspråk bidrar det till god kommunikation. 

Samspelet och kommunikationen med nyanlända vårdnadshavare är viktiga aspekter inom det 

interkulturella förhållningssättet och kompetensen.  

Vår studie visar att nyanlända vårdnadshavare upplever att de inte får tillräckligt med information 

under inskolningssamtalen eller under de första dagarna på förskolan. Problemet kan vara att 

nyanlända vårdnadshavare inte vet vad som förväntas av dem när det finns brist på information. 

Tillräcklig och tydlig information är något som också är viktigt för att undvika missförstånd. 

Resultaten visar även att vårdnadshavarna har ett intresse och en vilja att vara delaktiga och få mer 

inflytande. För att inflytande ska fungera borde pedagogerna presentera verksamheten med enkel och 



 

41 
 

tydlig information både muntligt och skriftligt. Något som är problematiskt enligt oss och som kan 

ses som ett hinder för samverkan med vårdnadshavare är att de nyanlända vårdnadshavarna förväntas 

kunna betydelsen av samarbete, samverkan och vårdnadshavares inflytande samtidigt som pedagoger 

inte erbjuder tillräcklig information om förskolans arbetssätt och organisation. Det är förskolans 

ansvar att fånga och locka nyanlända vårdnadshavare till samverkan som leder till ökad delaktighet 

som i sin tur leder till mer inflytande. Pedagogerna ska enligt läroplanen ”ta ansvar för att utveckla 

en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen” (Skolverket, 2018, s.17). 

En viktig slutsats som vi drar är att vårdnadshavares inflytande och delaktighet är ett gemensamt 

arbete mellan hemmet och förskolan som ska genomföras genom god samverkan och lyckad 

kommunikation. Vi anser att tydlighet och förståelse gällande samverkan med vårdnadshavare kan 

stödja nyanlända vårdnadshavare att känna sig delaktiga och ha möjlighet att påverka i förskolan som 

helhet. 

14. Betydelse för praktiken och professionen 
Eftersom tidigare forskning visar att nyanlända vårdnadshavare inte upplever lika stora möjligheter 

till delaktighet och inflytande som svenska vårdnadshavare var det viktigt att undersöka hur läget ser 

ut idag. Vad har förändrats respektive inte förändrats? Varför? Eftersom det ingår i pedagogers 

uppdrag att ha samverkan med vårdnadshavare (Skolverket, 2018, s.17) så är ämnet viktigt, aktuellt 

och någonting som måste fungera och vara hållbart. För att få en djupare inblick i samverkan och hur 

den upplevs så är det värdefullt att även vårdnadshavarnas upplevelser lyfts fram då de utgör en stor 

del av samverkan. Då det finns en brist i kommunikationen och den gemensamma förståelsen kan det 

vara svårt för pedagoger att förstå de nyanlända vårdnadshavarnas upplevelser, precis som det kan 

vara lika svårt för vårdnadshavarna att förmedla dem. Det har därför varit värdefullt att vi kunnat 

intervjua vårdnadshavarna på deras modersmål för att öka deras möjlighet att uttrycka sig gällande 

samverkan och om det bemötande de får i förskolan. Det kan ge blivande och redan verksamma 

pedagoger en möjlighet att reflektera över hur arbetet med de nyanlända vårdnadshavarna planeras 

och läggs upp samt vilken information som ges till dem. Det är en möjlighet och ett underlag till att 

se på samverkan och relationen till de nyanlända vårdnadshavarna med nya ögon.  

15. Vidare forskning  
Då resultatet bland annat visar att nyanlända vårdnadshavare upplever en bristfällig information vid 

introduktionen i förskolan gällande vad ”den svenska förskolan” innebär kan det vara värdefullt att 

belysa och studera den information som faktiskt ges. Det kan man genomföra genom exempelvis 

observationer och granskningar av dokument under inskolningstiden. Vad får vårdnadshavarna reda 
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på? Hur förhåller sig pedagogerna till att introducera förskolan för de nyanlända vårdnadshavarna? 

Hur går pedagogerna tillväga vid förmedlingen? Vilken information ges och hur ges den? Finns det 

dokument på andra språk än svenska? Beskrivs vårdnadshavarnas rätt till delaktighet och inflytande 

i den information som ges?  
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Bilagor 
Bilaga 1: Informationsbrev 
 

 
 
Information om undersökning av samverkan med vårdnadshavare utifrån ett interkulturellt 
perspektiv i förskolan.  
Då det här är den avslutande kursen på förskollärarprogrammet på Högskolan Dalarna ska ett 
examensarbete skrivas. Vi har valt att rikta in oss på samverkan med vårdnadshavare utifrån ett 
interkulturellt perspektiv. Vi kommer att intervjua både pedagoger och nyanlända vårdnadshavare för 
att undersöka hur parterna upplever samverkan samt vårdnadshavarnas möjlighet till inflytande. Du 
tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  
Undersökningens syfte och innehåll 
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur några nyanlända vårdnadshavare och några pedagoger 
verksamma i förskolan ser på samverkan och kommunikation utifrån ett interkulturellt perspektiv. 
Denna undersökning är av vikt därför att forskning visar att många nyanlända vårdnadshavare inte 
upplever samma delaktighet och möjlighet till påverkan som svenska vårdnadshavare.  

Metod och genomförande 
För att praktiskt genomföra denna undersökning kommer intervjuer med pedagoger och nyanlända 
vårdnadshavare genomföras. Vi ser gärna att det är möjligt att spela in samtalen då det är värdefullt 
att kunna gå tillbaka och lyssna fler gånger, men det kräver såklart ett godkännande från den vi 
intervjuar. Eventuella inspelningar kommer att raderas efter genomfört arbete. I undersökningen 
kommer tre pedagoger och tre nyanlända vårdnadshavare från olika förskolor att intervjuas. Vi 
beräknar att intervjuerna kommer att ta ca 30–45 min. 

Det som förväntas av den/de tillfrågade är att svara på de frågor vi kommer ställa utifrån personliga 
och ärliga tankar och åsikter. Vi kommer sedan med hjälp av intervjusvaren genomföra jämförelser 
och kopplingar utifrån litteratur och forskning. Vi strävar efter att situationen inte ska upplevas som 
obehaglig eller obekväm och man har rätten att när man vill avbryta sin medverkan. Vi kommer 
använda oss av andra namn för att ge både förskolorna och deltagarna anonymitet. Uppsatsen kommer 
att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna och vi kan även skicka texten till dem 
som önskar det.  

 

 

 

 

 

 



 

48 
 

 

JA! Jag vill medverka i ovanstående undersökning: ____________________________________ 

 

NEJ! Jag vill inte medverka i ovanstående undersökning: __________________________________ 

 

 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Student, Högskolan Dalarna 
Falun/2019 

 
__________________________ 

Amanda Larsson  
(Kontaktuppgifter har tagits bort) 

Student, Högskolan Dalarna 
Falun/2019 

 
__________________________ 

Hodan Sheik Hassan 
(Kontaktuppgifter har tagits bort) 

Handledare, Högskolan Dalarna 
Falun/2019 

 
__________________________ 

Solveig Ahlin 
(Kontaktuppgifter har tagits bort) 

 



 

49 
 

Bilaga 2: Intervjuguide för vårdnadshavarna 
Samverkan   

• Vad innebär samverkan med vårdnadshavare i förskolan för dig? 
• Hur skulle du vilja ha det? 
• Hur upplever du att samverkan sker i förskolan? Ge exempel.  

 

Kommunikation 

• Vilka stöd och resurser har du tillgång till i kommunikation och samverkan? 
• Hur går du tillväga för att göra dig förstådd och förstå pedagogerna vid de dagliga 

samtalen, vid hämtning och lämning? 
 

Delaktighet och inflytande  
• Vad är vårdnadshavares inflytande för dig? 
• Hur vill du ha det? 
• Känner du att du är delaktig och kan påverka? Hur? Varför inte? Är det 

något du saknar? 
• Vad gör pedagogerna för att du ska känna dig delaktig i förskolan? 
 
 

Avslutning 
• Övriga tankar kring samverkan med vårdnadshavare i förskolan? 
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Bilaga 3: Intervjuguide för pedagogerna 
Bakgrundsfrågor 

• Hur länge har du arbetat inom förskolan? 
• Vad har du för utbildning och när utbildade du dig? 
• Vad har du för erfarenheter av att arbeta på en mångkulturell förskola? 
• Hur många olika språk finns det bland vårdnadshavarna? 
• Är du själv flerspråkig? 
 
Samverkan  

• Hur ser du på samverkan med vårdnadshavare? Vilka för- respektive 
nackdelar upplever du? 

• Hur ser du på betydelsen av samverkan med vårdnadshavare för förskolan? 
Vilka möjligheter respektive utmaningar upplever du? 

• Vad är viktigt att tänka på i samverkan med vårdnadshavare?  
 
Kommunikation 

• Hur upplever du att kommunikationen fungerar med vårdnadshavarna? 
• Hur upplever du att kommunikationen fungerar med nyanlända 

vårdnadshavare? 
 

Delaktighet och inflytande 
• Hur ser du på nyanlända vårdnadshavares möjlighet till samverkan och 

inflytande? 
• Upplever du att de nyanlända vårdnadshavarna ges chans till samverkan och 

inflytande på er förskola? Hur?  
• Vad kan förbättras?   

 
Resurser och kompetens 

• Hur ser du på din kompetens gällande kommunikation med nyanlända 
vårdnadshavare? 

• Upplever du att de rätta resurserna finns för att kommunicera med nyanlända 
vårdnadshavare? 

• Om du skulle önska något stöd – vad skulle det vara?  
 
Avslutning 

• Finns det någonting som du vill tillägga?  
• Kan jag återkomma till dig om jag stöter på några funderingar?  
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