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Abstrakt 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares uppfattningar av sam-

verkan med vårdnadshavare som har annat modersmål än svenska. Syftet har konkre-

tiserats till två forskningsfrågor som legat till grund för våra intervjufrågor. Vi har 

intervjuat nio förskollärare på sex olika förskolor i södra Sverige. Vid genomförandet 

användes en kvalitativ studie med fenomenografisk ansats och ett interkulturellt per-

spektiv för att analysera resultatet. Studien visar att språkliga och kulturella skillnader 

kan medföra svårigheter när det gäller samverkan mellan förskolan och vårdnadsha-

vare. Det framkommer även att förskollärarna tar stöd av andra i arbetslaget i arbetet 

med samverkan med vårdnadshavarna.   

Nyckelord 

Vårdnadshavare, förskollärare, språk, kultur, interkulturellt perspektiv, modersmål. 

Tack 

Tack till samtliga förskollärare som medverkat och gjort denna studie genomförbar. 

Vi vill också tacka vår handledare Ann-Katrin Perselli och examinator Liselotte Eek 

Karlsson för stöttning och vägledning genom arbetets gång.  
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1 Inledning 

I denna studie åskådliggör vi samverkan mellan förskolan och hemmet där vårdnads-

havare har ett annat modersmål än svenska. Vi vill uppmärksamma de förändringar 

som har skett i det svenska samhället för att ge en djupare förståelse för ämnet. 

1.1 Svenska samhällsförändringar  
Samhälleliga förändringar med ökad globalisering, segregation och migration inom 

och mellan länder, har skapat nya förutsättningar för förhållandet mellan familj och 

förskola (Harju & Tallberg Broman, 2013). Krig och oroligheter i världen har bidragit 

till att andelen nyanlända familjer i Sverige har ökat. Hösten 2015 tog Sverige emot 

163 000 asylsökande (Migrationsverket, 2016).  Sverige är ett mångkulturellt land där 

cirka 24 procent av Sveriges befolkning idag är födda i ett annat land eller är barn till 

föräldrar från ett annat land (Bunar, Lundberg, Säljö & Liberg, 2017). Föräldragrup-

per  har under de senaste åren representerat en ökad mångfald när det gäller bakgrund 

och förväntningar. Skillnader kan till exempel synas i olika uppfattningar om vad som 

är vårdnadshavarens ansvar och vad som är förskolans ansvar (Harju & Tallberg Bro-

man, 2013).  
 
Den ökade mångfalden har fått både positiv och negativ uppmärksamhet i samhället. 

Enligt Stier och Riddersporre (2019) har dilemman som missförstånd, konflikter, kul-

turkrockar och språkförbistringar framhävts som negativa konsekvenser av migrat-

ionen. Istället för konflikter menar Stier och Riddersporre (2019) att de positiva ef-

fekterna av migration ger möjligheten till olika synsätt vilket stödjer kreativitet och 

utveckling.  

1.2 Förskolans personal i möte med nyanlända familjer 
Skolans verksamhet i Sverige har över 60 års erfarenhet av mottagande av nyanlända 

familjer och deras barn (Ljunggren, 2018). I samband med att andelen nyanlända till 

Sverige ökar så ökar även andelen nyanlända barn som börjar i förskolan (Skolverket, 

2019). För många nyanlända familjer är förskolan den första sociala arenan de möter 

i det svenska samhället. Det innebär nya erfarenheter både för familjen och för för-

skolans personal. De får i sitt arbete möta barn och familjer som många gånger inte 

har någon tidigare erfarenhet av den svenska förskolan (Lunneblad, 2013).  
 
Ljunggren (2018) påpekar att det är viktigt att familjerna tas emot och integreras på 

ett bra sätt för att få en adekvat undervisning. Trots vikten av detta finns det fortfa-

rande brist på kunskap om hur nyanlända familjer ska tas emot och inkluderas på 

bästa sätt. Kästen-Ebeling och Otterup (2018) belyser några faktorer som påverkar 

inkluderingen, bland annat bristande kompetens hos ämneslärare i undervisning av 

svenska som andraspråk samt kunskapen om inlärning på annat modersmål än 

svenska. För att det ska kunna ske förbättringar kring inkludering krävs stora insatser 

i kompetensutveckling på dessa områden samt en fungerande skolorganisation och 

tillräckligt med resurser (Kästen-Ebeling & Otterup, 2018).  
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Lahdenperä (2004) skriver att förskollärare kan känna sig osäkra i möten med vård-

nadshavare från andra kulturer och länder i multietniska områden. Samtidigt som för-

skollärare känner sig osäkra kan vårdnadshavare känna att förskolan är främmande 

och ett förbjudet område dit de inte är välkomna. Känsla av bristande kompetens och 

utanförskap samt språksvårigheter kan vara bidragande faktorer till denna känsla. 

1.3 Vad säger läroplanen? 
Enligt Skolverket (2019) ska samarbetet ske på ett nära och förtroendefullt sätt med 

hemmet och även tydliggöra för vårdnadshavare vilka mål utbildningen har. Vård-

nadshavare ska även ha möjlighet till inflytande i verksamheten för att kunna ge och 

skapa de bästa förutsättningarna för barnen att utvecklas rikt och mångsidigt i försko-

lan. Förskolan som är en social och kulturell mötesplats ska främja barnens förståelse 

för värdet av mångfald. Kännedom om olika levnadsförhållanden och kulturer kan 

bidra till utveckling av förmåga att förstå och leva sig in i andra människors värde-

ringar och villkor (Skolverket, 2019). 

1.4 Samverkan mellan förskola och hem   
Begreppet samverkan har haft olika betydelser och gett olika uttryck under förskolans 

utveckling. I den tidiga förskoleverksamheten innebar samverkan att mödrarna fick 

råd och stöd av pedagoger när det gällde barnuppfostran (Sandberg & Vuorinen, 

2012). Förhållandet mellan vårdnadshavare och förskola/skola har förändrats. Idag 

framhävs vikten av vårdnadshavares deltagande och inflytande i alla styrdokument 

för förskola och skola, nationellt som internationellt (Tallberg Broman, 2013). Be-

greppet samverkan innebär idag all kontakt mellan hemmet och förskolan, exempel-

vis genom föräldraråd. Under de senaste åren har fokus på samverkan mellan försko-

lan och hemmet ökat och anses vara viktig för barnet. Samverkan  har en övergripande 

positiv inverkan på barns utveckling och lärande samt påstås även främja det före-

byggande arbetet kring enskilda barn (Sandberg & Vuorinen, 2012).   
 
Bouakaz (2016) skriver att samverkan med vårdnadshavare i förskolor i invandrartäta 

områden ibland fungerar sämre än vad både vårdnadshavare och förskollärare önskar 

sig. Bakom detta ligger missförstånd, språkförbistringar och skilda förväntningar. Det 

kan även förekomma klassfrågor, fördomar och okunskap mellan förskolan och hem-

met.  

1.5 Interkulturell kommunikation 
En interkulturell kommunikation kan förklaras som en gemensam process mellan in-

divider och kulturer. Ett förhållningssätt som präglas av öppenhet för olikheter till-

sammans med en gemensam syn på alla människors lika värde (Elmeroth, 2018). 

Ibland kan den interkulturella kompetensen vara otillräcklig då det sker språkförbist-

ring, missbedömningar av situationer, feltolkningar av icke-verbala signaler, okun-

skap om andras tankesätt, olikheter i tidsuppfattningen och stereotypa uppfattningar 

(Stier, 2019). Även om kommunikationen människor emellan oftast fungerar kan det 

uppstå språkförbistringar och misskommunikation. Betydelsen av ordet kommunikat-

ion är “att göra gemensam” det innebär att kommunikationsproblem är gemensamma, 

fast man gärna skyller på den andra för deras bristande kommunikationsförmåga en-

ligt Stier (2019).   
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1.6 Intresset till studien  
Vårt intresse av att göra en studie om samverkan mellan förskolan och hemmet med 

vårdnadshavare som har ett annat modersmål än svenska kommer främst från egna 

erfarenheter. Genom jobb och praktik har vi bevittnat samverkan mellan förskolan 

och hemmet där det finns språkliga begränsningar. Våra observationer har gjort oss 

mer nyfikna på hur denna samverkan fungerar. Genom denna studie vill vi bidra med 

kunskap om förskollärares uppfattningar av samverkan med vårdnadshavare som har 

annat modersmål än svenska i en mångkulturell kontext. Vi anser att kontakten med 

vårdnadshavarna är en mycket viktig del i vårt kommande yrke och att ökad kunskap 

kring detta ämne kan i sin tur leda till större medvetenhet i arbetssättet  mellan förs-

kollärare och vårdnadshavare.   
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2 Syfte och frågeställning  

 

Studiens syfte är att bidra med kunskap om förskollärares uppfattningar av samver-

kan med vårdnadshavare som har annat modersmål än svenska i en mångkulturell 

kontext.  

 

Syftet har konkretiserats till två frågeställningar: 

 Vilka uppfattningar har förskollärare av samverkan i en mångkulturell kon-

text? 

 Hur upplever förskollärare att de kan stödjas i samverkan med vårdnadsha-

vare med annat modersmål än svenska?  
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3 Tidigare forskning  

I kapitlet redogörs för den tidigare forskningen som är relevant för studien som hand-

lar om samverkan, dilemman, mångfald och språkbarriärer. Dessa tidigare studier har 

vi valt för att vi ser koppling innehållsmässigt till vår egen studie.  

3.1 Positiv påverkan av samverkan  
Sandberg och Vuorinen (2008) skriver att samarbetet mellan förskolan och hemmet 

ska vara nära och förtroligt samt att vårdnadshavare ska få möjlighet att inom ramen 

för de nationella målen få inflytande och delaktighet i förskolans verksamhet. Hur 

viktig samverkan mellan förskolan och hemmet är tar Ljunggren (2018) upp i sin 

artikel. Det lyfts även fram att samverkan kan  öka kvaliteten i förskolans verksamhet. 

Fortsättningsvis skriver Ljunggren (2018) att förskollärarna anser det är viktigt att 

lära känna vårdnadshavarna och bygga förtroende mellan förskolan och hemmet. För-

mågan att etablera en dialog med föräldrar och få ett förtroende ses som särskilt vik-

tigt för att upprätthålla samarbete mellan förskola och hem  (Vuorinen, Sandberg, 

Sheridan & Williams, 2013). Vuorinen et al., (2013) påpekar också att kommunikat-

ion är en kompetens som förskollärare primärt förknippar med mötet med vårdnads-

havare. Förskolans verksamhet erbjuder vårdnadshavare olika former av samverkan. 

Sandberg och Vuorinen (2008) skriver att de förskolor som erbjuder ett rikt utbud av 

olika samverkansformer får med sig fler vårdnadshavare i verksamheten. Effekten av 

att få med fler vårdnadshavare i verksamheten är att de blir mer delaktiga och får 

kunskap som är behövlig för att de ska kunna utöva inflytande i verksamheten. 

Obondo, Lahdenperä och Sandevärn (2016) förklarar att enkla initiativ gör det möjligt 

för föräldrar att delta aktivt i aspekter av sina barns utbildning vilket kan ha djupa 

effekter. 

3.2 Kulturella och språkliga dilemman  
Enligt Ljunggren (2018) kan samverkan vara problematisk när det gäller kulturell 

bakgrund och språklig bakgrund. Sverige har stora brister på kunskap hur nyanlända 

ska tas emot och inkluderas i den svenska skolan. Mottagandet och hur introduktionen 

ska genomföras för flyktingar har länge varit ett dilemma för den svenska integrat-

ionspolitiken. Även hos pedagoger är mottagandet av nyanlända ett dilemma. Sand-

berg och Vuorinen (2008) skriver om hinder som påverkar mötet mellan förskollärare 

och vårdnadshavare. De hinder som kan påverka mötet är bland annat språk -och / 

eller kulturhinder. Dessa hinder kan komplicera samarbetet eftersom det kan innebära 

att de ofta har helt andra referensramar, som att förskollärare och vårdnadshavare har 

olika värderingar, traditioner och tro som på olika sätt förhåller sig till oss människor 

i möten med varandra. Stier, Tryggvason, Sandström och Sandberg (2012) menar att 

uppenbarligen påverkar olika kulturella föreställningar kommunikationssituationen 

men i andra situationer kan sociala, ekonomiska, etniska, religiösa personlighetsfak-

torer vara mer framträdande.  
 

I Angels (2011) studie framkommer det att familjer som invandrat inte är medvetna 

om de förväntningarna som finns mellan skolan och hemmet i det nya landet. Till 

exempel är kinesiska vårdnadshavare vana vid de traditionella kinesiska sätten att un-

dervisa och lära sig på. Att samarbeta tillsammans med skolan kan därför vara ett 
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främmande koncept för de kinesiska invandrarföräldrarna. De kinesiska vårdnadsha-

varna som invandrat kan uppfatta skolan som en institution som de ej behöver vara 

delaktiga i. Fortsättningsvis skriver Angel (2011) att många av invandrarföräldrar be-

traktar sig som utomstående utan känsla av delaktighet i sitt barns utveckling och 

lärande. Andra vårdnadshavare tycker att det är skrämmande att befinna sig i verk-

samheten och träffa förskollärare eller andra vårdnadshavare. En bidragande faktor 

till att vårdnadshavare känner sig skrämda skriver Angel (2011) är de språkliga bar-

riärerna.  

3.3 Mångfald i förskolan  
Lunneblad (2013) analyserar i sin studie hur nyanlända barn och deras vårdnadsha-

vare bemöts i förskolan. Med nyanländ i denna artikel så avses en person som är född 

utomlands och har varit bosatt och folkbokförd i Sverige kortare tid än två år. Nyan-

lända i Sverige som har fått uppehållstillstånd har rätt till en introduktion i samhället. 

De anhöriga till den som fått uppehållstillstånd har också rätt till samhällsintrodukt-

ion. Resultatet av studien visar hur nyanlända föräldrar kan anpassa sig till det 

svenska samhället. I studien framkom även att mottagandet av nyanlända i förskolan 

är en utmaning. Vidare skriver Lunneblad (2017) att fokus ligger på hur flyktingbarn 

och deras vårdnadshavare behandlas i sina möten med den svenska förskolan. Att 

träffa flyktingbarn och deras familjer i deras livssituation ställer krav på yrkesverk-

samheten både när det gäller deras attityder men även förmågor. I studien framkom-

mer det att en mängd olika faktorer såsom vårdnadshavarnas utbildningsbakgrund, 

socioekonomiska ställningar och kompetensnivå i användningen av majoritetsspråket 

påverkar deras kontakt med förskolepersonal. Genom intervjuer och observationer 

visar Lunneblad (2017) även i denna studie hur betydande relationen mellan vård-

nadshavare och förskolepersonal är, speciellt under familjens första tid i det nya lan-

det. Förskolan framstår i studien som en viktig institution som stödjer familjer med 

flyktingbakgrund. Förskolan erbjuder även barn och deras familjer en verksamhet 

som kan hjälpa dem att återfå eller skapa struktur i vardagen. Detta syns tydligast i de 

förskolor som kännetecknas av kulturell mångfald där verksamheten försöker att 

skapa nya former av olika samarbeten för att bidra till att vårdnadshavare ska vara 

mer delaktiga i förskolan. Ljunggren (2018) skriver att det är ofta aktiviteter som syf-

tar till att lära känna varandras kulturer och normer. Genom gemensamma aktiviteter 

i förskolan får förskollärarna ta del av vårdnadshavarnas tankesätt kring deras kul-

turer. För att samtliga deltagare skulle få goda förutsättningar för förståelse vid dessa 

situationer ansågs tillgång till tolk var behjälpligt.  

3.4 Språkbarriärer  
Invandring till ett nytt land kan innebära stora förändringar och en av dessa föränd-

ringar kan vara att bekanta sig med ett nytt språk. Att som vuxen lära sig ett språk kan 

vara en långsiktig process (Hernandez, 2004). Detta kan påverka mötet mellan för-

skolan och hemmet. Yu och Shandu (2017) skriver i sin studie att språk har identifi-

erats som ett hinder för vårdnadshavares engagemang. Vårdnadshavares språkbe-

gränsningar påverkar förmågan att delta i skolans verksamhet och att ta del av annan 

information som rör deras barn. Detta, tillsammans med kulturella missförstånd, leder 

ofta till lågt engagemang i det formella skolsystemet, särskilt för vårdnadshavare med 

låg socioekonomisk bakgrund. Myung-Sook, Snuwoo och Reeves (2012) skriver 
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också i sin studie om hur språkbegränsningar kan påverka vårdnadshavares självför-

troende. Deras självförtroende minskar på grund av bristande språkkunskaper vilket 

påverkar deras vardagsliv men även deras barns skolliv. I studien skriver de att vård-

nadshavare känner sig obekväma vid skolaktiviteter. De förstår inte heller den in-

formationen som skolan skickar ut vilket innebär bristande involvering och delaktig-

het i skolan. Eftersom vårdnadshavarna inte engagerar sig i skolan lär de sig inte heller 

språket. 

3.5 Tidigare forskning i relation till vår studie 
Vi kan relatera innehållet i detta kapitel till vår studie då dessa artiklar tar upp äm-

nen som förekommer i vår studie. De ämnen som vi valde att fokusera på i sökandet 

av tidigare forskning var samverkan, dilemman och språk. Den tidigare forskning vi 

fann om samverkan tog delvis upp hur viktig samverkan mellan förskolan och hem-

met är. En av anledningarna till att vi valde just detta ämne är för att vi också finner 

denna samverkan viktig och anser därför denna forskning som väsentlig. Vilka di-

lemman som förskollärare och vårdnadshavare kan stöta på i samverkan med 

varandra i förskolans verksamhet varierade. Det främsta dilemmat var språket som 

skiljde sig och skapade missförstånd eller svårigheter i kommunikationen. Språk 

och dilemman kan relateras till vår studie i högsta grad då vi valt att inrikta oss på 

vårdnadshavare som har annat modersmål än svenska. 
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4 Teoretiska perspektiv  

Följande kapitel behandlar studiens teoretiska perspektiv. Till grund för stu-

dien ligger ett interkulturellt perspektiv.  

4.1 Interkulturellt perspektiv  
Lundberg (2018) förklarar att det interkulturella perspektivet delvis härstammar från 

diskussioner som hölls inom FN under 70-talet. Då diskuterades det hur man genom 

utbildning skulle skapa fred och förståelse mellan länder och folkgrupper. 

Vidare beskriver Lorentz och Bergstedt (2016) det interkulturella som en ömsesidig 

kommunikation mellan minst två personer från olika kulturella bakgrunder. Förledet 

“inter”  betyder växelverkan eller mellanmänsklig och står för kommunikation mellan 

minst två personer i detta sammanhang. Ordet “kultur” används för att beskriva hur 

någon till exempel lever med seder och lagar. I detta sammanhang anger den en re-

lation som finns mellan kulturerna. Interkulturalitet är ett begrepp som innefattar 

många olika områden som kulturmöten, mångkultur, likheter och olikheter i pedago-

giska sammanhang. 

Fortsättningsvis skriver Lorentz och Bergstedt (2016) att upptäcka och bli medveten 

om sina och andras likheter och olikheter,  skapar möjligheter till att uppfatta varandra 

som likvärdiga och samtidigt olika. Detta kan resultera i en mångkulturell lärande-

miljö och att vi blir medvetna om varandras sätt att lära sig, förstå och uppfatta kun-

skap och utbildning. Mångkulturell förklarar Lorentz och Bergstedt (2016) som ett 

tillstånd, en situation eller position. Ett exempel på detta kan vara en förskola som 

betraktas som mångkulturell vilket kan förklaras som att i verksamheten finns det 

individer som representerar olika kulturer eller etniciteter. Stier och Riddarsporre 

(2019) skriver att som en kontrast till begreppet mångkulturell innebär interkulturell 

att det sker ett samspel mellan personerna i en mångkulturell förskola. 

Lahdenperä (2004) hävdar att begreppet interkulturellt också innefattar etiska värden 

såsom tolerans, respekt och jämlikhet. Det normativa antagandet och de moraliska 

aspekterna visar på hur medborgare i ett mångkulturellt samhälle kan leva med mång-

fald som genomsyras av demokratiska värden. Jämlikhet, respekt för andra människor 

och minoriteters rättigheter ses som exempel på demokratiska värden. För att kunna 

arbeta utifrån ett interkulturellt perspektiv måste man  lära sig att förstå hur fördomar, 

rasism, diskriminering och sociala olikheter påverkar vår kommunikation och sociala 

regler.  

Ett interkulturellt perspektiv som vi förstår det innebär att man ser mångfalden hos 

vårdnadshavare som en tillgång till verksamheten. Kulturella skillnader anses vara ett 

verktyg för att kunna se varandras olikheter samt för att skapa respekt och förståelse 

för varandra. Detta  kan innebära ökad möjlighet till att långsiktigt samverka tillsam-

mans för att skapa de bästa förutsättningarna för barnet, då olikheter ses som en till-

gång och något man vill ta vara på och inkludera i verksamheten. 

I analysen har vi använt oss av begreppen likheter och olikheter från Lorentz och 

Bergstedt (2016). Även begrepp från Lahdenperä (2004) som etiska värden, tolerans, 

respekt och jämlikhet används.  
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5 Metod  

I detta kapitel redogörs för och motiveras valet av metod för studiens design när det 

gäller datainsamlingar och etiska överväganden.  

5.1 Metodval  
I studien användes en kvalitativ metod vilket innebär att data samlas in genom ord, 

och i detta fall i form av intervjuer (Denscombe, 2018). Denna metod passade under-

sökningen då avsikten var att tolka och förstå hur förskollärare samverkar med hem-

met där vårdnadshavare har annat modersmål än svenska. Vi utgick från ett fenome-

nografiskt sätt i tolkningen av resultatet. 
 
Alexandersson (1994) skriver att för att förstå samt hantera en komplicerad värld ut-

vecklar människan kunskap om världen steg för steg. Forskningsintresset inom feno-

menografin riktas mot vad denna kunskap innehåller. Detta sker genom att fenome-

nografin påpekar hur människan förstår avgränsade delar av sin omvärld. Den huvud-

sakliga enheten som berör människans kunskap om omvärlden utgörs enligt fenome-

nografin av “uppfattningen”. Med detta menas vilket innehåll människan ger åt relat-

ionen mellan sig själv och något i omvärlden.   
 
Den fenomenografiska forskningen utgår framförallt från att människor har olika upp-

fattningar av företeelser och objekt i världen. Alexandersson (1994) förklarar att olika 

människor gör olika erfarenheter genom att de har olika relationer till världen. Sedan 

gör människor olika analyser och erhåller olika kunskaper om dessa företeelser och 

objekt. Fenomenografins forskningsintresse är att redogöra dessa olikheter, det vill 

säga variationer.   
  
I urvalet av undersökningsgrupp gäller det att framkalla förutsättningar för att få en 

variation i hur gruppen uppfattar en och samma företeelse (Alexandersson, 1994). 

Fenomenografins forskningsintresse handlar inte om att få fram hur stor andel av en 

grupp har en viss uppfattning av en företeelse. Fenomenografin handlar om  att ur-

skilja olika uppfattningar som kan täcka större delen av variationen av uppfattningar 

i undersökningsgruppen. Alexandersson (1994) skriver att i fenomenografiska studier 

utgår man från att intervjupersonerna har olika upplevelser av den företeelse som ut-

gör studiens fokus. 

5.2 Val av deltagare   
Då syftet med studien var att synliggöra förskollärares uppfattningar om samverkan 

med vårdnadshavare med annat modersmål än svenska, så var det av vikt att intervjua 

verksamma och behöriga förskollärare. De nio förskollärarna som intervjuades i stu-

dien arbetade på sex olika förskolor i tre olika kommuner i södra Sverige. På avdel-

ningarna varierade antalet vårdnadshavare med annat modersmål än svenska från fyra 

stycken till en hel avdelning. Vi kontaktade förskollärare som arbetar på förskolor i 

mångkulturella områden eftersom vi är intresserade av deras kunskap. Vi fick även 

kontakta förskollärare som arbetade i andra områden eftersom vi inte fick tillräcklig 

respons av förskollärare från de mångkulturella områdena. Med mångkulturella om-

råden avses områden där flera etniska grupper med olika kulturer bor.  
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5.3 Semistrukturerade intervjuer  
I studien användes semistrukturerade intervjuer med enskilda personer. Semistruktu-

rerade intervjuer innebär att forskaren har en förberedd lista med frågor som ska be-

arbetas under intervjun. Under intervjun är forskaren flexibel när det gäller ordnings-

följd och följdfrågor (Bryman, 2018). Denscombe (2018) förklarar att en semistruk-

turerad intervju kännetecknas av att forskaren är flexibel under intervjuns gång och 

kan utveckla eller förändra frågor. Under intervjun är det även viktigt att låta personen 

som blir intervjuad få utveckla sina tankar om de områden eller frågor som forskaren 

tar upp. Under våra intervjuer ledde en av oss intervjuerna med intervjuguiden (bilaga 

3) som stöd, medan den andra antecknade om något specifikt sades samt var beredd 

på att ställa följdfrågor beroende på informanternas svar. Eftersom intervjun spelades 

in blev anteckningarna ett komplement till det inspelade materialet.   

5.4 Genomförande  
Det är förskolans rektor som ansvarar för vad som sker i förskolans verksamhet och 

därför började vi med att skicka ett informationsbrev (bilaga 1) till de berörda che-

ferna för ett godkännande. I informationsbrevet fanns information om undersökning-

ens syfte och vilken data vi skulle samla in. När vi fått förskolechefens godkännande 

skickades informationsbrevet till varje förskollärare som skulle delta i studien. Enligt 

Denscombe (2018) kan det vara en fördel att välja en lugn plats att genomföra inter-

vjuerna på. Vi valde tillsammans med förskolläraren ett avskilt rum för att kunna sitta 

ned utan att bli distraherade under intervjun. Under två intervjutillfällen intervjuade 

vi två förskollärare samtidigt då det passade deras verksamhet bäst. Vi tog ett gemen-

samt beslut att båda skulle delta under intervjun med varje förskollärare med tanke på 

att vi kunde komplettera varandra. Trost (2010) belyser att det kan vara en fördel att 

vara två intervjuare eftersom man kan stötta varandra och få en bättre intervju. Att 

vara två intervjuare leder ofta till en ökad förståelse och rikare information. Vi tog 

även ett gemensamt beslut om att använda oss av ljudinspelning under intervjun. Eli-

asson (2018) förklarar att intervjuer som spelas in kräver samtycke från den intervju-

ade. Det beaktades genom att i förväg tillfråga varje förskollärare om tillåtelse att 

spela in intervjun för att undvika eventuella missförstånd vid intervjutillfället. Innan 

intervjun startade fick deltagaren skriva på en samtyckesblankett (bilaga 2) där de 

godkände att personuppgifter endast behandlas inom ramen för uppsatsen. Vid inter-

vjuerna användes intervjuguiden (bilaga 3) som ett stöd för att komma ihåg frågor 

och områden som skulle beröras. För att få igång samtalet inleddes intervjun med 

enklare frågor om förskollärarna och deras arbetsplatser. Enligt Dalen (2015) kan det 

vara en fördel att inleda intervjun med avslappnande frågor så informanten känner att 

situationen är bekväm. Efter de inledande frågorna var det dags för de mer ingående 

frågorna som berörde samverkan. Intervjuerna varierade i tid beroende på informan-

ternas svar och engagemang. De intervjuer som bestod av två informanter blev något 

längre än de andra intervjuerna som blev cirka 20-30 minuter långa.  

5.5 Bearbetning av data  
Vår bearbetning av data har skett ur ett fenomenografiskt perspektiv där vi har gått 

tillväga på följande sätt. Vi har använt oss av ljudupptagare och enligt Trost (2010) 

är det en fördel att använda ljudupptagare för att spela in en intervju eftersom forska-



 

11(26) 

 

ren då kan gå tillbaka och lyssna på materialet upprepade gånger. Detta minskar ris-

ken för att det ska uppstå felaktiga tolkningar. Det blir också möjligt att urskilja olika 

betoningar på ord som kanske inte hade visat sig i samma utsträckning genom att 

endast anteckna (Trost, 2010). Att spela in intervjun kan underlätta när data ska ana-

lyseras skriver Denscombe (2018). Ett transkriberat intervjumaterial kan förenkla sö-

kandet efter likheter och skillnader. Detta kan i sin tur leda till att en kategorisering 

blir lättare att genomföras (Denscombe, 2018). När transkriptionerna var klara skrevs 

de ut för att kunna analyseras. Utskrifterna bearbetades genom att urskilja likheter 

och skillnader. Genom att markera återkommande svar med olika färger fann vi kate-

gorier som verkade utmärka sig. Alla kategorier sammanfogades till mer övergri-

pande kategorier som kommer presenteras i resultatavsnittet. Resultatet analyserades 

utifrån fenomenografiskt perspektiv vilket innebar att vi sökte efter uppfattningar. 

Förskollärarnas uppfattningar om samverkansarbetet med vårdnadshavare med annat 

modersmål än svenska var i fokus. Vi har även använt oss av det interkulturella per-

spektivet  för att analysera förskollärarnas möte med vårdnadshavare av annat mo-

dersmål än svenska. I bearbetning av data användes begrepp som likheter och olik-

heter. Även begreppen tolerans, respekt och jämlikhet framträder i analysen.  

5.6 Etiska överväganden  
I vår studie har vi beaktat de fyra etiska huvudkraven som är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa krav använ-

des  vid intervjuerna av förskollärarna och bearbetningen av materialet. Enligt Veten-

skapsrådet (2017) beskrivs huvudkraven på följande sätt: 
 
Informationskravet innebär att vi studenter informerade deltagarna i studien om vårt 

syfte med vår forskning kring samverkan mellan förskolan och hemmet där vårdnads-

havare har annat modersmål än svenska. Denna information förmedlades genom vårt 

missiv samt på plats innan intervjuerna genomfördes. Samtyckeskravet innebär att 

deltagarna själva har rätt till att bestämma över sin medverkan i studien. I vårt fall är 

det förskollärare som intervjuades och vi frågade i god tid innan intervjuerna om deras 

medverkan. Deltagarna informerades att de närsomhelst kunde välja att avbryta sin 

medverkan i intervjun. Konfidentialitetskravet handlar om offentlighet och sekretess. 

Detta innebär att deltagarna i studien ges konfidentialitet vilket betyder att alla per-

sonuppgifter förvaras säkert från obehöriga samt att inga identiteter avslöjas i sam-

band med studien. Vi gav alla deltagare fiktiva namn för att skydda deras identitet. 

Under vår ljudinspelning och transkribering av intervjun har det inte framförts några 

personuppgifter som kan avslöja deltagarnas identitet. I resultatavsnittet korrigerade 

vi deltagarnas uttryck för att underlätta för läsaren. Nyttjandekravet innebär att de 

uppgifter som är insamlade om enskilda personer endast får användas för det angivna 

syftet. Under vårt arbete med studien togs materialet väl hand om och efter avslutad 

kurs förstördes det insamlade materialet. 

5.7 Studiens tillförlitlighet och trovärdighet  
I kvalitativa studier används begreppen tillförlitlighet och trovärdighet. För att säker-

ställa studiens tillförlitlighet användes ljudinspelning tillsammans med block och 

penna för att dokumentera. Ljudinspelningen användes för att säkert kunna samman-

ställa och transkribera det som sagts genom att spola tillbaka och lyssna efter eventu-

ella detaljer. Vi har båda närvarat vid samtliga intervjutillfällen för att kunna få ut fler 



 

12(26) 

 

detaljer och av effektivitetsskäl (Stukát, 2011) . Intervjuguiden finns som bilaga för 

att läsarna ska få en övergripande förståelse för vilka frågor som har ställts och för att 

kunna genomföra liknande studier. Resultatet har stärkts med citat från empirin för 

att understryka trovärdigheten. 

5.8 Metoddiskussion  
I vår studie såg vi det som en fördel att använda oss av kvalitativ metod då vi sökte 

efter detaljerad data. Eftersom vi var ute efter svar som kunde utvecklas och bli djup-

gående ansåg vi att intervju var den bästa metoden och att enkäter inte var aktuellt. 

Enkäter är mer begränsade eftersom de sällan innehåller öppna frågor (Bryman, 

2018).  
  
Denscombe (2018) belyser att en nackdel med intervjuer är validiteten i datan som 

samlas in. Intervjuer utgår ifrån vad individer säger och inte deras handlingar och 

därmed finns det en risk att det som sägs inte stämmer överens med verkligheten. 

Denscombe (2018) skriver om olika typer av intervjuer, personliga intervjuer och 

gruppintervjuer. Vid en gruppintervju ökar chanserna att informanternas svar påver-

kas av varandra, vilket även påverkar validiteten. Av den anledningen var personliga 

intervjuer mer lämpliga för vår studie. Vi ville att informanterna skulle svara utifrån 

sina egna uppfattningar och inte andras.  Det finns även nackdelar med personliga 

intervjuer. De ger oftast inte lika många synpunkter och uppfattningar som en 

gruppintervju skulle kunna göra (Denscombe, 2018). I vår studie förekom två inter-

vjuer med två förskollärare samtidigt. Trots att vi ansåg att personliga intervjuer pas-

sade vår studie bäst genomförde vi dessa två intervjuer då det alternativet passade 

dem och deras verksamhet bäst. Vi såg fördelar med dessa två intervjuer då vi tyckte 

att samtalet flöt på bättre och de som intervjuades upplevdes mer avslappnade.  
 
Eftersom vi båda valde att delta under intervjuerna fanns det enligt Trost (2010) en 

risk att de intervjuade skulle känna sig underlägsna. För att försöka hindra det valde 

vi att i förväg fråga om förskollärarnas samtycke gällande bådas närvaro under inter-

vjun.  

 
Ett problem vi fann under sökandet av förskollärare som kunde delta i studien var 

osäkerhet på kunskap och erfarenhet om studiens ämne. Förskollärarna uttryckte att 

de ej trodde att deras svar skulle vara till hjälp för vår undersökning. Flera av dem vi 

kontaktade påstod även att de inte hade någon erfarenhet av att samverka med vård-

nadshavare med annat modersmål än svenska. En anledning till denna osäkerhet tror 

vi grundar sig i en bristande känsla på sig själv och sin yrkeskunskap. Vi tror även att 

deltagarna kände en osäkerhet i att delta i vår studie då detta ämne kan vara känsligt 

att yttra sig om. Vi har diskuterat vad vi skulle kunnat göra annorlunda för att ökat 

intresset och deltagandet i vår studie. En aspekt som påverkade vårt antal av deltagare 

i studien var antalet rektorer som kontaktades och informerades om vår studie genom 

vårt missiv. Hade missivet skickats till fler rektorer hade antalet förskollärare som 

kunnat delta i studien ökat. I och med att samverkan med vårdnadshavare som har 

annat modersmål kan vara ett känsligt ämne att prata om så tror vi att ett erbjudande 

om gruppintervjuer kunnat bidra till ökat deltagande i vår studie. Eftersom vi använde 

oss av både enskilda intervjuer och intervjuer med två förskollärare samtidigt så upp-

levde vi att förskollärarna vid gemensam intervju kände stöd av varandra och därmed 
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kunde utveckla sina svar och resonera tillsammans. Vi tror att en gemensam intervju 

med kollegor från sitt arbetslag eller annan avdelning på förskolan skapat en avslapp-

nad och trygg miljö där man kunnat diskutera och reflektera tillsammans.  
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6 Resultat och analys  

Nedan beskrivs resultaten från analysen kopplat till undersökningens syfte och fråge-

ställningar. I analysen framkom två huvudkategorier: Förskollärares uppfattningar 

av samverkan i en mångkulturell kontext  och Förskollärares uppfattningar av hur 

samverkan kan stödjas  när vårdnadshavare har annat modersmål än svenska. Re-

spektive huvudkategori delades in i underkategorier för att visa på variation som fanns 

i huvudkategorierna. Här använde vi oss av den fenomenografiska ansatsen och in-

terkulturella perspektivet för att tolka och förstå data. Likheter och olikheter är be-

grepp som används från det interkulturella perspektivet (Lorentz & Bergstedt, 2016).  

Även begrepp som tolerans, respekt och jämlikhet används i detta kapitel för att ana-

lysera resultatet (Lahdenperä, 2004).  

6.1 Förskollärares uppfattningar av samverkan i en mångkulturell 

kontext  
Denna studie hade fenomenografin som utgångspunkt och var därav intresserad av 

människors uppfattningar. Vi ville undersöka förskollärarnas uppfattningar av den 

samverkan som sker i en mångkulturell kontext.  

6.1.1 Samverkan för barnets bästa   

I analysen framkom det att samverkan skedde för barnets bästa. De beskrev samver-

kan som något som skedde tillsammans mellan förskolan och hemmet. Samverkan 

beskrevs också som ett arbete mot ett gemensamt mål. Detta arbete skedde för att ge 

barnet de bästa förutsättningar till utveckling i förskolan samt i hemmet. Förskollä-

rarna beskrev att samverkan är olika typer av möten och samarbeten mellan hemmet 

och förskolan. Samverkan är när man utbyter viktig information med barnets vård-

nadshavare om det som hänt eller vad som ska hända under dagen. 

 

Samverkan är väl ändå att man tillsammans samverkar om barnet måste det ju 

vara i det här fallet tänker jag. Att vi vill det bästa för barnet. Både från försko-

lans sida och föräldrarnas sida och sen ska man helst mötas i det då. (Kim)  

Men det är när man jobbar mot samma mål, när båda parter bidrar till en slut-

produkt. (Love)  

 
I studiens resultat uppfattar vi  att förskollärarna  samverkar för barnets bästa. Vi upp-

fattade förskollärarnas agerande i samverkan som en del av något där även vårdnads-

havarna skulle delta för att nå ett mål. Vi uppfattade förskollärarnas svar om samver-

kan som ett gemensamt samarbete där både förskolan och vårdnadshavare var ansva-

riga för att samverkan skulle kunna ske. Förskollärarna beskrev för att samverkan ska 

kunna ske för barnets bästa behöver förskolan och vårdnadshavarna mötas och 

komma överens. Detta visas i citaten ovan från två av intervjuerna. Vi tolkar förskol-

lärarnas uttryck om samverkan för barnets bästa som att det är viktigt att båda parter 

är delaktiga och visar respekt mot varandra.  
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6.1.2 Samverkan som information  

I studien framkom olika samverkansformer som förskollärare ansåg var lättare att an-

vända för att kunna kommunicera med vårdnadshavare med annat modersmål än 

svenska. Flera förskollärare föredrog att samverka och förmedla information via bil-

der och skriven text som till exempel mail. Förskollärarna Kim och Charlie berättade 

om vilka samverkansformer de föredrog att  använda för att kommunicera med vård-

nadshavare med annat modersmål än svenska.  

 

Jag tycker ändå något som funkar rätt så bra det är om man visar bilder från 

verksamheten eller filmer det är  lättare för alla föräldrar egentligen oavsett 

språk, även för svenska föräldrar att förstå verksamheten och vad barnet har varit 

med om. Det tycker jag är det absolut bästa egentligen, film. (Kim) 

Vi samverkar, både vid hämtning, lämning och via veckobrev. Vi samverkar 

med uppgifter, små uppdrag dem får ibland och lämnar in. Utvecklingssamtal, 

föräldramöte och sommarfest. Vi samverkar även om det är något annat man vill 

då man ringer eller mejlar mycket. Det är framför allt lättare att mejla med de 

som inte har språket då står det skriven i text, tycker jag. (Charlie)  

 

I analysen ser vi variation i användning av olika samverkansformer för att nå ut in-

formation till vårdnadshavare oavsett språk. Vi uppfattade detta som att förskollä-

rarna var medvetna om de olikheter som fanns och försöker därav förmedla inform-

ationen på olika sätt. Förskollärarna hade olika uppfattningar om vilken samverkans-

form som passade bäst till de vårdnadshavarna med annat modersmål än svenska. I 

citaten ovan kan man utläsa olikheter i användandet av samverkansformerna.  Kim 

föredrar att använda sig av bilder och filmer medan Charlie föredrar att förmedla in-

formationen skriftligt. Vi tolkar att förskollärarna använde sig av de samverkansfor-

mer som de kände sig bekväma med samt de former som de ansåg passade vårdnads-

havarna bäst. Genom att använda sig av stöd i form av bild och film kan förskolläraren 

göra verksamheten mer konkret för vårdnadshavarna då de kan få en uppfattning om 

vad deras barn gör i verksamheten genom att se det med egna ögon. När förskollärarna 

väljer att använda sig av skriftlig information till vårdnadshavarna uppfattar vi det 

som ett sätt där vårdnadshavarna har möjlighet att läsa informationen flera gånger 

hemma och kunna få texten översatt vid behov. Förskolläraren kan även veta att de 

har fått med all information och därmed ha ryggen fri från risk att de glömt framföra 

viktig information. Vi uppfattar att förskollärarna är medvetna om sina och andras 

likheter och olikheter och därmed använder den kunskapen i sina val i kommunikat-

ionen med vårdnadshavarna.   
 

6.1.3 Samverkan som delaktighet   

Samverkan sågs som en möjlighet att göra vårdnadshavare delaktiga i verksamheten. 

De berättade  hur de kunde ta vara på vårdnadshavarna med annat modersmål än 

svenska genom att göra dem delaktiga i verksamheten. Detta gjorde förskollärarna 

genom att fråga vårdnadshavarna om de kunde hjälpa till att översätta material i för-

skolan. Material som översattes var sånger och ord som exempelvis djur och siffror. 
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Vårdnadshavarna blev även inbjudna till förskolan för att läsa böcker på deras mo-

dersmål för barnen. Vi tolkade att förskollärarna upplevde vårdnadshavarna mycket 

positiva till möjligheten av delaktighet i verksamheten. Analysen visar att trots detta 

kände förskollärarna att de kunde anstränga sig mer för att göra vårdnadshavarna ännu 

mer delaktiga och känna mer tillhörighet till förskolans verksamhet. 
 

De är positiva när man ber dem att skulle du vilja skriva det här på ert språk,  ja 

visst. Idag har vi ju namn på djur som barnens föräldrar skrivit, vad dem heter 

och siffror för att de ska kunna läsa på sitt eget språk plus svenska. (Tintin)  

Jag tror absolut att man ska anstränga sig mer, jobba mer generellt för att båda 

ska bli ännu mer delaktiga och ännu mer  känna att alla är en del av gruppen. 

(Kim)  

 
Vi tolkade att förskollärarna tog till vara på de språkliga och kulturella olikheter som 

fanns samt den kunskap som vårdnadshavare med annat modersmål besitter. Det gör 

de genom att göra vårdnadshavarna delaktiga i verksamheten. Vi tolkade det som att 

förskollärarna bemöter vårdnadshavarna och ger dem möjlighet att fylla en kunskaps-

lucka inom förskolans verksamhet. Förskollärarna upplevde vårdnadshavarna mycket 

positiva till detta vilket vi kan tolka som att vårdnadshavarna med annat modersmål 

än svenska är intresserade av att vara delaktiga i förskolans verksamhet. En förskol-

lärare uttryckte att de kunde anstränga sig ännu mer för att göra vårdnadshavarna 

delaktiga. Vi uppfattar förskollärarens uttryck som att de har höga krav på sin yrkes-

roll och därmed uttrycker att de borde anstränga sig mer.  

 

Det finns stöd och hjälp för att dem ska kunna få precis lika bra information men 

ibland känner man de ju jag själv också att  tiden inte räcker riktigt alltså så man 

får prioritera vissa saker som är väldigt viktiga. (Tintin)  

Vi kanske inte har ansträngt oss tillräckligt för att få in dem eftersom det är 

komplicerat och tar tid. Man kanske skulle ta och bestämma sig för att den här 

tiden ska vi lägga på detta och då lägga undan något annat. (Kim)  

 
Vi tolkar dessa citat som att förskollärarna har ambition till att lägga tid på att inklu-

dera samtliga vårdnadshavare och göra dem delaktiga i verksamheten. Trots en stark 

ambition uppfattar vi att de inte har eller får tillräckligt med tid för detta arbete. För-

skollärarna får därför prioritera den tid de har och lägga tiden på det de anser är vik-

tigast här och nu. Vi uppfattar att förskollärarna är medvetna om att samverkan med 

vårdnadshavarna med annat modersmål än svenska inte prioriteras då det är kompli-

cerat och tar tid. Förskollärarna visar även en medvetenhet om att verksamheten be-

höver struktureras så att samverkan med vårdnadshavarna med annat modersmål än 

svenska blir jämlik.  
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6.1.4 Samverkan för kulturella möten  
I förskolan sker dagligen många möten. Ibland kan dessa möten påverkas av olikheter 

vilket kan bidra till missförstånd och konflikter. Det vi fann i studiens resultat visade 

att det som kan påverka samverkan med vårdnadshavare av annat modersmål än 

svenska förutom språket var främst kulturen. I analysen framträder berättelser om 

tillfällen där det uppstått missförstånd eller konflikter som de ansåg grundat sig i olik-

heter från vårdnadshavarna. Tillfällen där skillnader i kulturer och religioner krockat 

och skapat svårigheter.  
 

Och sen kan man ju även ha vårdnadshavare som har religionsmässigt kan det 

ju skilja sig också.  Om du pratar med pappan så kan de va så att han inte söker 

ögonkontakt ,han liksom tittar inte på dig. Det vet jag ju en som man haft och då 

kan de också vara svårt och veta om dem förstår eller inte. Det kan vara lite 

respektskillnad också. (Robin)  

Det är ju många gånger som vi har haft pappor som har blivit arga för att vi är 

kvinnor och de vill prata med våran chef och tror att våran chef är en man men 

vår chef är också en kvinna.  (Lena) 

 

Förskollärarna var medvetna om de olika kulturella skillnaderna som kunde uppstå i 

interaktion med vårdnadshavare av annat modersmål. Medvetenheten mellan de olika 

kulturerna fanns men vi tolkade det som att förståelsen till varandras kulturer och dess 

innebörd var för liten. Konsekvenser som kan uppstå när kunskapen är för liten är att 

det sker missförstånd och konflikter parterna emellan. Dessa möten tolkade vi som 

påfrestande för förskollärarna men att de behöll sin profession och mötte vårdnads-

havarna med tolerans och respekt.  

6.2 Förskollärares uppfattningar av hur samverkan kan stödjas när 

vårdnadshavare har annat modersmål än svenska  
Resultatet av analysen visar hur förskolans personal uppfattar hur deras samverkan 

kan stödjas när vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska. Dessa uppfatt-

ningar har fått fyra stycken underkategorier som skrivs om nedan.  

6.2.1 Förskollärarnas tydlighet i mötet med vårdnadshavare  

Analysen visar att förskollärarna har liknande uppfattningar av hur samverkan med 

vårdnadshavare av annat modersmål skulle ske. Förskollärarna var eniga om att tyd-

lighet var viktigt. Detta för att missförstånd och konflikter i kommunikationen med 

vårdnadshavarna av annat modersmål än svenska skulle minska.  Trots detta upplevde 

förskollärarna ofta att vårdnadshavarna signalerat att de förstått informationen men 

sedan har det visat sig att de inte förstått informationen.  
 

Tydlighet, man måste vara mer tydlig om de inte har det svenska språket för de 

kan stå och liksom säga ja och se ut som de förstår fast de inte gör det ändå. 

(Robin)  
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Jag tror inte att man kan vara för tydlig egentligen utan man behöver nog vara 

övertydlig i vissa fall för att alla ska förstå. Vad är det som förväntas och hur 

länge ska jag va här och när ska jag va här och vad ska jag göra? Ska jag ha ett 

barn med mig eller ska det inte va med? (Martin) 

 
Vi tolkar detta som att tydlighet är en bidragande faktor till en fungerande samverkan 

mellan förskolan och hemmet. Både förskolan och hemmet drar nytta av att vara tyd-

liga i kommunikationen sinsemellan. Genom att förskollärarna är tydliga mot vård-

nadshavare skapas en förståelse för vad förskolan innebär och vad de har för förvänt-

ningar på vårdnadshavare. Vi uppfattar detta som ett inkluderande arbetssätt mot del-

aktighet och inflytande i verksamheten. Analysen visar att det var svårt att veta hur 

man ska visa sin tydlighet då den muntliga kommunikationen inte finns där. Det kan 

även vara svårt att på plats veta om informationen gått fram, det kan då resultera i ett 

missförstånd som upptäcks senare.  

6.2.2 Samverkan och förväntningar  

Förväntningar mellan förskollärare och vårdnadshavare kan utifrån analysen utläsas 

som en bidragande faktor till otydlighet. Om man inte varit i förskolevärlden tidigare, 

hur ska man då veta vad ett drop-in innebär? Eller vad menas med föräldramöte? 

Dessa självklarheter för de verksamma inom förskolan är inte lika självklara för de 

nya i förskolan. Det kan även vara ännu svårare för de som är nya i Sverige och där-

med inte har svenska som modersmål. Trots detta kan vi från intervjuerna utläsa en 

förväntan på vårdnadshavarna från förskollärarna.  

 

Våra förväntningar på vårdnadshavare är att de ska läsa information och då 

kanske vi måste få information på deras språk med så att de förstår informat-

ionen, vilket kanske är svårt… Beroende på vad de har för språk, har de engelska 

är det ju lättare än om de har en viss form av arabisk dialekt då det finns olika. 

Då kanske de är svårare om man inte hittar någon tolk som kan översätta. (Ro-

bin) 

 

Förskollärarna förväntade sig att vårdnadshavarna skulle läsa deras information. För 

många vårdnadshavare med annat modersmål än svenska är  förskolan den första so-

ciala arenan de möter i det svenska samhället. Detta kan betyda att deras kunskap om 

vad som förväntas av dem i förskolan är obefintlig vilket kan leda till missuppfatt-

ningar. Ett dilemma som Robin nämner är bristen av dokument som är eller kan över-

sättas vid behov. Genom att dessa dokument finns tillgängliga på rätt språk kan de 

stödja och underlätta förskollärarnas arbete samt skapa jämlika förutsättningar för 

vårdnadshavarna. Det krävs även att förskollärarna är tydliga med de förväntningar 

de har på vårdnadshavare av annat modersmål.  

6.2.3 Språkligt stöd i verksamheten  

Det framkom att  förskollärarna såg positivt till användning av tolk för att kunna göra 

sig förstådda och förstå vårdnadshavarna. Det negativa kring användning av tolk som 

framkom var att de inte alltid fick tillgång till en närvarande tolk utan fick använda 

sig av telefontolk. Anledningen till detta var  inte enbart på grund av brist av tolk utan 
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även av ekonomiska skäl. Att inte ha en närvarande tolk när konflikter uppstod be-

skrev förskollärarna som mindre kul. Förskollärarna upplevde även motstånd från 

vårdnadshavare gällande användning av tolk. Under analysen framkom det att förs-

kollärare varit med om vårdnadshavare som påstått att de inte är i behov av tolk under 

deras samtal och därmed blivit arga när förskollärarna föreslagit hjälp av tolk.  

 

Ja det är jättesvårt, speciellt om det är problem som vi har haft ibland. Då är det 

inte lika roligt att sitta där med den där telefonen och ha föräldrar som är upp-

rörda och skriker kanske. (Lena)  

Det här med att jag inte behöver ha tolk till exempel eller jag förstår vad du 

säger, nej men jag vill ju ha tolk för att jag ska kunna veta att jag får det rätt. 

Men man ska va än tydligare och bestämma att man ska ha tolk för att det ska 

bli rätt i samverkan och inte missförstånd någonstans. (Kim) 

 

Det kan tolkas som att förskollärarna ser användandet av tolk som ett verktyg för att 

minska risken för missförstånd med vårdnadshavarna. Det kan vara viktigt att stå på 

sig oavsett vad vårdnadshavare känner inför användning av tolk främst för att minska 

missförstånden och veta att man har förmedlat den informationen som vårdnadsha-

vare skall få från förskolans verksamhet. Trots att vissa vårdnadshavare uppfattades 

som skeptiska till användning av tolk upplevde förskollärarna användningen av fler-

språkiga pedagoger och praktikanter som positiv. Denna tillgång upplevde förskollä-

rarna kunna bidra till att information kom fram och kommunikationen mellan försko-

lan och hemmet underlättades. Bland annat framkommer vikten av att ta tillvara på 

de flerspråkiga pedagogerna i verksamheten oavsett vilken avdelning de arbetar på. 

 

Sen är det ju en del som jobbar i förskolan som pedagog som har ett annat språk 

och att man inte glömmer dem då. Det finns ju många som kan arabiska eller 

kurdiska eller polska. Även om de inte tillhör min avdelning så använder och 

nyttjar man dem som finns. (Kim) 

På senare år har vi haft språkpraktikanter. Det har varit kvinnor från Syrien och 

då har vi använt dem. (Lena) 

 

Vi  tolkar denna tillgång av flerspråkiga pedagoger och språkpraktikanter som en upp-

skattad faktor som bidrar, hjälper och stödjer verksamheten så kommunikationen 

kommer fram. Problem och konflikter som uppstår här och nu kan lösas med hjälp av 

de tillgångar som finns på plats i verksamheten. Hos de förskollärarna som vi inter-

vjuade upplevde vi att det fanns en lättnad kring att ha flerspråkiga kollegor eller 

språkpraktikanter. De flerspråkiga pedagogerna eller praktikanterna skapade även en 

trygghet kring kulturella skillnader genom att ha möjlighet att fråga och diskutera 

kring dessa på förskolan. Vi upplever att flerspråkiga pedagoger bidrar till jämlikhet 
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i samverkan och ger ytterligare möjligheter till kommunikation och deltagande i verk-

samheten för vårdnadshavare med annat modersmål än svenska. 

6.2.4 Förskollärares stöd och hjälp vid samverkansarbete  

Analysen visar att förskollärarna skulle vilja ha mer kunskap om att samverka med 

vårdnadshavare av annat modersmål i form av fortbildning. De beskrev tiden som en 

påverkande faktor till att det inte fanns möjlighet för fortbildning i den mån som öns-

kas. Stödet av språkpraktikanter nämndes också av förskollärare. I analysen framkom 

också att   arbetslaget sågs som ett stöd i samverkan med vårdnadshavare. 

 

Där skulle jag vilja ha mer, vi skulle ju vilja lära oss mer om det här när vi har 

så många barn som har annat modersmål än svenska, vi kan för lite men det är 

också tiden, och vad ska vi, vi kan ju inte lära oss deras språk. Men det 

finns  andra sätt man kanske ska ha fler språkpraktikanter och som kan hjälpa 

oss. Det finns ju mycket bra utbildningar jag har ju vart på någon om andra kul-

turer. (Lena)  

 

Jag tycker det handlar mycket om vilka i arbetslaget man är, första hand är det 

ju arbetslaget som tillsammans för det kan ju va så att den här familjen förstår 

M jättebra men mig förstår dom inte alls eller av någon anledning så kanske 

någon kan förklara bättre och få en bättre relation eller , så kan det ju va för så 

kan det ju va med vilken familj som helst. Det behöver ju inte va att man har ett 

annat språk. (Kim) 

 
Analysen visar att förskollärarna hade en stor vilja och behov till att få mer kunskap 

i samverkan med vårdnadshavare med annat modersmål än svenska. Vi uppfattade 

detta som viktigt för förskollärarna att få den kunskap de behövde för att kunna skapa 

god samverkan mellan förskolan och hemmet. Tiden ansåg förskollärarna vara en bi-

dragande faktor som påverkade och begränsade möjligheten till denna form av fort-

bildning. Förskollärarna gav förslag på stöd genom att få möjlighet till fler språkprak-

tikanter i verksamheten. Vi uppfattade detta som något förskollärarna var positiva till 

och att de upplevde att språkpraktikanterna kunde stödja deras arbete med vårdnads-

havare med annat modersmål än svenska. Vi uppfattade Kims citat som att de stöttar 

varandra i arbetslaget och tillsammans underlättar för varandra genom att  hjälpas åt 

för att samverkan mellan förskolan och hemmet ska ske på ett smidigt och förståeligt 

sätt. Detta kunde innebära att man lät vårdnadshavarna få kommunicera med den för-

skollärare som de kände sig mest bekväm med. Genom denna handling visar förskol-

läraren respekt mot vårdnadshavarna. 

6.3 Sammanfattning av resultat och analys 
Syftet med studien var att bidra med kunskap om förskollärares uppfattningar av sam-

verkan med vårdnadshavare med annat modersmål än svenska i en mångkulturell kon-

text. Det framkom i analysen att förskollärarna som medverkade i studien upplevde 

samverkan med vårdnadshavare med annat modersmål än svenska som stundtals 

komplicerad. Samverkan mellan förskolan och vårdnadshavarna upplevdes svår i de 

fall där det var svårt att kommunicera på grund av språkskillnader. Vårdnadshavarnas 
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modersmål i kombination med förskollärarnas språkkunskaper förvärrade samverkan 

mellan parterna. I analysen framkom det även att kulturella skillnader bidrog till att 

samverkan mellan förskollärarna och vårdnadshavarna blev komplicerad. I och med 

språkliga skillnader mellan parterna framkom det i analysen olika former av samver-

kan som förskollärarna använde för att kommunicera och samverka med vårdnadsha-

varna på bästa sätt. Förskollärarna hade olika former  av samverkan som de ansåg 

passade just deras vårdnadshavare på förskolan bäst. De populäraste formerna av 

samverkan som framkom i analysen var bild och film samt skriven text. Förutom de 

svårigheter som framkom i analysen när det gällde samverkan mellan förskola och 

hem där vårdnadshavare har annat modersmål än svenska så var förskollärarna eniga 

om att samverkan ska ske för barnets bästa. Förskolan och hemmet ska tillsammans 

samverka för att barnet ska få bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. 

Med hjälp av det interkulturella perspektivet har vi synliggjort förskollärarnas med-

vetenhet om sina och andras likheter och olikheter vilket de synliggör i sitt arbete. 

Genom att använda sig av olika samverksformer i mötet med vårdnadshavare av annat 

modersmål  synliggör förskollärarna att de möter vårdnadshavarna med tolerans, re-

spekt och jämlikhet. I kommande kapitel kommer vi diskutera de resultat vi funnit  

kopplat till tidigare forskning.  
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7 Diskussion   

I följande kapitel diskuteras studiens resultat i relation till tidigare forskning. I dis-

kussionen använder vi oss av två huvudkategorier som även framkom i föregående 

kapitel. Resultatdiskussion presenteras i följd av förslag till fortsatt forskning.    

7.1 Förskollärares uppfattningar av samverkan i en mångkulturell 

kontext  
I studiens resultat framkommer det att ett gott samarbete mellan förskolan och hem-

met anses vara viktigt. Förskollärarna är eniga om att anledningen till att samverkan 

sker är för barnets bästa och en god samverkan ger de bästa förutsättningarna till barns 

utveckling i förskolan. Vikten av samverkan mellan förskolan och hemmet poängterar 

även Ljunggren (2018) då hon beskriver  att samverkan kan öka kvaliteten i försko-

lans verksamhet och att det därför är viktigt att lära känna vårdnadshavarna för att 

kunna bygga ett förtroende mellan parterna. Detta kan dock var svårt då språkskillna-

der finns och kan påverka samverkan.  

Förskollärare som erbjuder ett stort utbud av olika samverkansformer får med sig fler 

vårdnadshavare i verksamheten skriver Sandberg och Vuorinen (2008). Detta resul-

terar i att fler vårdnadshavare blir mer delaktiga och får kunskap som är behövlig för 

att utföra inverkan i verksamheten. Vårt resultat från studien visar att förskollärarna 

använder en variation av former för att samverka med vårdnadshavarna. Anledningen 

till att de använder olika former är för att kunna ge dem en förståelse för verksamheten 

och möjlighet till delaktighet. Oavsett vårdnadshavarnas modersmål så var det  sam-

verkansformerna bild och film som förskollärarna föredrog att kommunicera genom. 

Resultatet visar även att förskollärarna tycker att skriven text är ett tydligt sätt att 

informera på. Detta sätt kräver dock att vårdnadshavare kan förstå eller få hjälp med 

översättning om informationen ej finns på deras modersmål.  

I studiens resultat framkommer att kulturella skillnader som kan uppstå i interaktion 

mellan förskollärare och vårdnadshavare kan påverka samverkan mellan parterna.  

Förskollärarna beskriver tillfällen där kulturella skillnader orsakar missförstånd och 

konflikter med vårdnadshavarna. Dessa konflikter kan skapas på grund av kulturella 

skillnader och skulle kunna förhindras om det fanns mer kunskap hos förskollärarna 

när det handlar om kultur. Detta resultat överensstämmer med det resultat som fram-

kommer i Yu och Shandu (2017) artikel. De påpekar att kultur och kommunikations-

svårigheter påverkar samverkan mellan förskolan och hemmet. Även Ljunggren 

(2018) skriver att kulturell-och språklig bakgrund kan vara problematiskt för samver-

kan.  

7.2 Förskollärares uppfattningar av hur samverkan kan stödjas när 

vårdnadshavare har annat modersmål än svenska  
Studiens resultat visar att förskollärarna har erfarenheter där det skett missförstånd 

som de uppfattar orsakats på grund av språkbrister och kulturskillnader. Förskollä-

rarna har även upplevelser där vårdnadshavare uttryckt att de vill samtala med det 

motsatta könet till förskolläraren, eller förskolans chef som vårdnadshavaren tagit för 

givet är en man. Sandberg och Vuorinen (2008) skriver att dessa hinder kan kompli-

cera samarbetet eftersom det kan innebära att förskollärare och vårdnadshavare har 
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olika värderingar, traditioner eller religionsuppfattningar som påverkar människors 

möte med varandra. Detta var även något som framkom i resultatet där förskollärarna 

uttryckte att kulturen hade en påverkan på samverkan i förskolan. Förskollärarna var 

medvetna om de kulturella skillnaderna som kunde uppstå men visste inte riktigt hur 

de skulle bemöta dessa.  

Studiens resultat visar att förskollärarna var positiva till användandet av tolk som när-

varade på plats i kommunikativa tillfällen med vårdnadshavare med annat modersmål 

än svenska. Tolken kunde hjälpa till med att översätta viktig information från båda 

parterna. Förskollärarna såg inte lika positivt på användandet av telefontolk som de 

gjorde på användandet av närvarande tolk. Detta resultat överensstämmer till viss del 

med de resultat som framkommer i  Ljunggrens (2018) artikel där språklig stöttning 

i form av tolk gav goda förutsättningar för samtliga deltagare. Förskollärarna i vår 

studie upplever ett visst motstånd från vårdnadshavarna när det gäller användandet av 

tolk. I resultatet framgick det att förskollärarna har upplevelser av upprörda vårdnads-

havare som anser att de inte behöver tolk för att göra sig förstådda eller förstå inform-

ation. Dock upplevdes inget motstånd i användning av flerspråkiga pedagoger eller 

språkpraktikanter. Användandet av flerspråkiga pedagoger eller språkpraktikanter var 

förskollärarna positiva till.  De ansåg att det underlättade samverkan med vårdnads-

havarna.  

Angels (2011) skriver att det finns förväntningar från skolan vilket nyanlända vård-

nadshavare inte är medvetna om. Samverkan mellan skolan och hemmet är oftast ett 

nytt koncept för de nyanlända. Detta fann vi även i vår studie, där det framkom för-

väntningar från förskolan. Dessa förväntningar bör tydliggöras för vårdnadshavarna 

för att underlätta och minska missförstånd. Genom att informera vårdnadshavarna om 

vilka förväntningar som förskolan har får de möjlighet att uttrycka sina förväntningar 

på verksamheten. 

7.3 Fortsatt forskning  
Vår önskan är att denna studie bidrar till ökad kunskap om samverkan mellan försko-

lan och hemmet där vårdnadshavarna har annat modersmål än svenska. Vi hoppas 

även att andra blir nyfikna och därav vill bidra med ytterligare kunskap kring ämnet. 

Genom denna undersökning har vi fått ta del av fler intressanta arbetssätt i samver-

kansarbetet mellan förskolan och hemmet. Till undersökningen har förskollärares 

tänkta bristande kunskaper om ämnet framgått. Flera av förskollärarna vi kontaktade 

uttryckte ett flertal gånger innan intervjun att de troligtvis inte hade tillräckligt med 

kunskap och erfarenhet om det valda ämnet. I samband med detta vore det intressant 

att få ledningens syn på samverkan med vårdnadshavare med annat modersmål än 

svenska. Vilka förutsättningar skapar ledningen för att stödja personalen i förskolan? 

Hur påverkar detta personalens arbete? Under vår studie framgick det att de flesta av 

förskollärarna fick, samt tog stöd av sina kollegor i samverkansarbetet med vårdnads-

havare med annat modersmål än svenska. De uttryckte även en önskan om en ökad 

kunskap om ämnet.  Det var ett fåtal förskollärare i vår studie som fått chansen att gå 

på utbildningar för att öka sina kunskaper om ämnet.   
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Bilaga 1  

Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter vid Linnéuniversitet i Kalmar. Nu är vi inne 

på vår sista termin vilket innebär att vi ska skriva ett examensarbete kopplat 

till förskolans praktik. Vi har valt att skriva ett arbete som handlar om sam-

verkan mellan förskolan och hemmet där vårdnadshavare har annat moders-

mål än svenska. Vi har nu tagit del av tidigare forskning om ämnet men vill 

gärna ta hjälp av er verksamma förskollärare. Vi skulle vilja intervjua dig för 

att få ta del av dina tankar, erfarenheter och kunskaper om ämnet. 

Intervjun beräknas ta ca 45-60 minuter vi kommer använda oss av ljudinspel-

ning. Vi tar hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det är 

frivilligt att delta och deltagandet kommer behandlas konfidentiellt och resul-

tatet kommer endast användas till vårt examensarbete. Vi hoppas att du vill 

delta i vårt examensarbete. Vid eventuella frågor eller funderingar får du 

gärna kontakta oss för mer information.   

  

Med vänliga hälsningar 

Emmy Larsson & Sara Waktel 

Kontaktuppgifter: 

Mobil: Emmy: 0700240156 

Sara: 0739893249 

el223hy@student.lnu.se 

sw222qd@student.lnu.se 

 Handledare: Ann-Katrin Perselli 

Mobil: 0480446926 
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Bilaga 2  

Samtyckesblankett för att delta i studie om samverkan mellan förskola och 

hemmet  
Syftet med denna studie är att undersöka hur samverkan sker mellan förskolan 

och hemmet där vårdnadshavare har annat modersmål än svenska. Vi skulle vilja 

intervjua dig som är förskollärare, då det är du som har den dagliga kontakten med 

vårdnadshavarna. Vi har läst in oss på forskning och litteratur kring vårt valda 

ämne men ser dina åsikter, kunskaper och erfarenheter som mycket värdefulla för 

vårt arbete.    

 

 
Genom att skriva under den här samtyckesblanketten godkänner du att dina per-

sonuppgifter behandlas inom ramen för uppsatsen/studien som beskrivs ovan. Du 

kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta någon av kontakt-

personerna nedan. Dina personuppgifter kommer därefter inte längre att bevaras 

eller behandlas vidare utan annan laglig grund.  

 

 
De personuppgifter som kommer samlas in från dig är ålder och antal verksamma 

år. Dina personuppgifter kommer behandlas från november 2019 till januari 2020 

varefter de raderas.  

 

 
Du har alltid möjlighet att få information om vad som registrerats om dig eller ha 

synpunkter på behandlingen eller de uppgifter som samlats in genom att kontakta 

någon av kontaktpersonerna nedan eller lärosätets dataskyddsombud på data-

skyddsombud@lnu.se. Klagomål som inte kan lösas med Linnéuniversitetet kan 

lämnas till Datainspektionen.  

 

 
………………………………    ………………………………  
Underskrift            Ort och datum 

 

 
………………………………  
Namnförtydligande 

Kontaktuppgifter: 

Emmy Larsson - el223hy@student.lnu.se 

Sara Waktel - sw222qd@student.lnu.se   

Handledarens namn: Ann-Katrin Perselli  

Handledarens e-postadress: annkatrin.perselli@lnu 

mailto:el223hy@student.lnu.se
mailto:annkatrin.perselli@lnu
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Bilaga 3  

 

Intervjufrågor 

 

 

Bakgrundsfrågor 
 Hur lång arbetslivserfarenhet har du inom förskolan? 

 Vilken erfarenhet har du av att samverka med vårdnadshavare 

som har annat modersmål än  svenska?  

 

 

Samverkan   

 Vad är samverkan för dig? Kan du berätta om när du samver-

kar i ditt arbete på förskolan?  

 Hur brukar du samverka med vårdnadshavare som behärskar 

det svenska språket? Hur brukar du samverka med vårdnads-

havare som inte behärskar det svenska språket?  

 Vilka samverkansformer har du i din verksamhet? (Exempel-

vis föräldrasamtal, utvecklingssamtal, drop-in m.m)  

  

Strategier 
 Hur går du tillväga för att göra dig förstådd och förstå de dag-

liga samtalen med vårdnadshavare som har annat modersmål 

än svenska?  

 I vilka situationer och i vilken omfattning har du tillgång till 

tolk? Hur upplever du det?  

 

 

Delaktighet och inflytande  
 Hur gör du vårdnadshavare delaktiga i verksamheten? 

 Hur syns vårdnadshavarnas delaktighet i verksamheten? 

         

 Förskolans resurser och kompetens  
 Hur många olika språk finns det i föräldragruppen?  

 Hur får du stöd i ditt arbete med samverkan med vårdnadsha-

vare?  

 Hur ser du på din kunskap om samverkan? motsvarar din kun-

skap dina behov? 

 

 


