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Sammanfattning 

 
Svensk titel: Kommunikation utan ett gemensamt verbalt språk; “vi pratar även med våra 

spädbarn å vi vet att de kan inte svara, de kanske inte ens kan förstå å ändå så fortsätter vi 

prata eller hur?” 
 

Engelsk titel: Communication without a common verbal language; “We also speak to our 

infants even though we know they can´t answer us, they might not even understand even 

though we keep on talking right? 

 

Syftet med studien är att synliggöra förskollärares upplevelser av samverkan när 

vårdnadshavare och förskollärare inte har ett gemensamt verbalt språk att kommunicera 

genom. I studien har en kvalitativ metod använts med intervjuer som forskningsverktyg. 

Studien visar att förskollärare använder sig av olika strategier för att göra sig förstådda i 

kommunikationen med vårdnadshavare när det inte finns ett gemensamt verbalt språk. I 

resultatet framkommer strategier som förskollärarna använder sig utav i 

kommunikationen med vårdnadshavare. De strategier som framkommer är att 

förskollärare använder sig av andra personer som en resurs i kommunikationen samt att 

de använder sig av komplement i form av bilder, kroppsspråk och föremål. Alla deltagande 

förskollärare berättar att de anpassar det svenska språket i kommunikationen med 

vårdnadshavarna när det inte finns ett gemensamt verbalt språk. Resultatet visar även att 

förskollärare kan uppleva kommunikation med vårdnadshavare, utan ett gemensamt 

verbalt språk, som en utmaning samt att förskollärare har varierande inställningar gällande 

kommunikationen. En slutsats utifrån studien är att förskollärare kan uppleva 

kommunikationen med vårdnadshavare utan ett gemensamt verbalt språk som en 

utmaning, däremot kan denna utmaning upplevas både negativ och positiv. Studien visar 

att det finns andra vägar till kommunikation för att få fram ett budskap utan ett gemensamt 

verbalt språk som kan leda till kommunikation och att budskapet når fram. Däremot kan 

det uppstå missförstånd när strategierna inte fungerar.   

 

Nyckelord 
Samverkan, kommunikation, vårdnadshavare, förskollärare, språk. 
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1 Inledning 

En väl fungerande samverkan är viktig för att vårdnadshavare ska känna sig inkluderade 

och känna tillit till arbetslaget i förskolan. I Läroplanen för förskolan 18 (Skolverket 2018: 

17) står det att arbetslaget ska “ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan 

förskolan och hemmen”. Vi anser att det är viktigt att vårdnadshavare görs delaktiga och 

behandlas jämlikt i förhållande till varandra och förskollärare för att skapa en tillitsfull 

relation. Detta genom att vårdnadshavares kunskap om deras barn värdesätts av 

förskollärare samt att vårdnadshavares kunskaper inte värderas olika. En del i 

förskollärares uppdrag är att göra så att alla vårdnadshavare känner sig delaktiga och väl 

bemötta. Oavsett vilka utmaningar förskollärare ställs inför ingår det i uppdraget att 

bemöta detta så att alla vårdnadshavare blir behandlade jämlikt.  

Studien avgränsar sig till kommunikation i förhållande till samverkan. Detta för att 

kommunikation är en förutsättning för samverkan. Kommunikation är en viktig del i 

samverkan för att förskollärare ska kunna ge vårdnadshavare en möjlighet till delaktighet 

och inflytande i förskolan. Att möta människor som talar ett annat språk än en själv kan 

av en del personer upplevas som ett hinder i kommunikationen samt någonting som kan 

skapa osäkerhet. Ur ett annat perspektiv kan det upplevas som någonting lärorikt som kan 

bidra till nya insikter och möjligheter. Förskollärares inställning till språk de inte har 

kunskap om kan påverka om det blir en djup eller ytlig kommunikation med 

vårdnadshavare. Detta kan i sin tur påverka hur samverkan fungerar mellan 

vårdnadshavare och förskollärare. 

Utmaningar som kan uppstå i kommunikationen kan vara att det inte finns ett gemensamt 

verbalt språk att kommunicera genom. Detta kan ses som en möjlighet eller svårighet 

beroende på bland annat förskollärares förutsättningar i form av verktyg, resurser och 

kompetens. Förskollärares synsätt är även någonting som kan påverka om situationen ses 

som en möjlighet eller svårighet. Vi anser att om en förskollärare väljer att se på en sådan 

situation som en svårighet eller inte hittar andra vägar till kommunikation kan det leda till 

enbart en ytlig kommunikation mellan förskollärare och vårdnadshavare. Vuorinens 

(2018) studie visar att för ytlig information i kommunikationen mellan vårdnadshavare 

och yrkesutövare kan skapa oro hos vårdnadshavare. Brist i kommunikationen kan leda 

till större klyftor mellan vårdnadshavare och yrkesutövare. Vi anser att om det inte finns 

ett gemensamt verbalt språk att kommunicera genom är det förskollärares ansvar att finna 

andra tillvägagångssätt till kommunikation. Kommunikationen är en förutsättning för att 

vårdnadshavare och förskollärare ska kunna delge varandra information om barnens 

behov. En trygg och lärorik vistelse i förskolan kan på så sätt skapas för barnet. 

Att mötas av olika språk i förskolorna är mycket vanligt, vilket gör att det är viktigt att 

studera hur förskollärare upplever att kommunikationen fungerar närdet inte finns ett 

gemensamt verbalt språk att kommunicera genom. Vår strävan är att studiens resultat ska 

synliggöra förskollärares upplevelser av kommunikationen när det inte finns ett 

gemensamt verbalt språk att kommunicera genom.  

 

 

 



 

  
 

6 

 

2 Syfte och Frågeställningar 

I detta avsnitt kommer syfte och frågeställningar presenteras. Syftet konkretiseras nedan i 

tre olika frågeställningar. Frågeställningarna berör vilka metoder som förskollärare 

upplever är ändamålsenliga samt vilka möjligheter och svårigheter förskollärare upplever 

med kommunikation när det inte finns ett gemensamt verbalt språk att kommunicera 

genom. 

2.1 Syfte 

 

Syftet med studien är att synliggöra förskollärares upplevelser av kommunikation när 

vårdnadshavare och förskollärare inte har ett gemensamt verbalt språk att kommunicera 

genom. 

 

2.2 Frågeställningar 

1) Vilka metoder upplever förskollärare är ändamålsenliga för att kunna 

kommunicera med vårdnadshavare när de inte har ett gemensamt verbalt språk 

att kommunicera genom? 

 

2) Vilka möjligheter upplever förskollärare med kommunikation när 

vårdnadshavare och förskollärare inte har ett gemensamt verbalt språk att 

kommunicera genom? 

 

3) Vilka svårigheter upplever förskollärare med kommunikation när 

vårdnadshavare och förskollärare inte har ett gemensamt verbalt språk att 

kommunicera genom? 
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3 Teoretisk bakgrund och tidigare forskning 
 

I detta avsnitt kommer kommunikation, samverkan och teoretiskt perspektiv redogöras. 

Under rubriken kommunikation kommer en redogörelse för begreppet kommunikation 

inledningsvis göras. Det redogörs även för tidigare forskning gällande språklig 

kommunikation i förskola och skola. Avsnittet är av vikt då studiens syfte är att undersöka 

kommunikation i förskolan eftersom detta är en förutsättning för att samverkan ska kunna 

ske. Under rubriken samverkan kommer begreppet samverkan att diskuteras i förhållande 

till begreppet samarbete. Efter detta redogörs olika samverkansformer som kan 

förekomma i förskolan. Avsnittet anses vara av vikt då samverkan kan vara svårt att 

definiera. Förhoppningen är att avsnittet ska bidra till förståelse och ett sammanhang. 

Avslutningsvis kommer studiens teoretiska perspektiv redogöras under rubriken teoretiskt 

perspektiv.  

 

3.1 Kommunikation 

I detta avsnitt redogörs begreppet kommunikation samt tidigare forskning gällande 

kommunikation. Avsnittet under rubriken Begreppet kommunikation anses vara av vikt 

för att lyfta fram begreppet kommunikation då det är studiens syfte att undersöka 

kommunikationen mellan förskollärare och vårdnadshavare. Detta avsnitt kommer enbart 

användas som ett förtydligande av begreppet och kommer inte användas i analysen. Under 

rubrikerna språkliga kunskaper i kommunikationen och bristfällig språklig 

kommunikation kommer tidigare forskning redogöras. Den tidigare forskning som lyfts 

berör lärares och förskollärares relationer till vårdnadshavare samt språkets påverkan 

gällande kontakten dem emellan. Vid sökande efter vetenskapliga artiklar kunde studiens 

forskare inte finna någon tidigare forskning om förskollärares upplevelser av samverkan 

med vårdnadshavare när det inte finns ett gemensamt verbalt språk att kommunicera på. 

För att trots detta belysa kommunikationen mellan förskollärare och vårdnadshavare har 

valet att ta med vårdnadshavares upplevelser av hur språket kan påverka 

kommunikationen gjorts. Det har även gjorts ett val att ta med en studie gällande lärares 

och vårdnadshavares upplevelser av samverkan. Även om studien gäller yrkesverksamma 

i skolan anses forskningen bidra till studien då detta även är någonting som skulle kunna 

förekomma i relationen mellan förskollärare och vårdnadshavare. För att inkludera 

förskollärares upplevelser i den tidigare forskningen har tidigare forskning gällande 

förskollärares upplevelser av arbetet med barns flerspråkighet tagits med. Även om den 

här forskningen inte fokuserar på kommunikation med vårdnadshavare anses den relevant 

för studien då förskollärares upplevelser av språk i förhållande till barns språkutveckling 

skulle kunna vara en upplevelse som även kan förekomma i kommunikation med 

vårdnadshavare.  

3.1.1 Begreppet kommunikation 

 

Dahlkwist (2018) ger ett förslag på en simplifierad definition av begreppet 

kommunikation som innebär att ”kommunikation är all kontakt människor emellan. Rent 

språkligt betyder kommunikation ungefär att göra gemensam” (Dahlkwist 2018:11). 

Nilsson och Waldemarsson (2016) beskriver att människans upplevelser och förmågor att 

kommunicera påverkar vad kommunikationen resulterar i. Kommunikation hjälper en 

person att uttrycka exempelvis tankar, känslor och avsikter. Dahlkwist (2012) lyfter att en 

kommunikationsprocess består av en mottagare och en sändare. I kommunikationen 
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framför sändaren ett verbalt budskap eller ett budskap via skrift till mottagaren. Sändaren 

framför även budskap genom sitt kroppsspråk. Mottagaren ger sedan återkoppling till 

sändarens budskap. Fortsättningsvis lyfter Dahlkwist att kroppsspråket är lika viktigt som 

talspråket och skriftspråket i kommunikationen. När kroppsspråket och det verbala språket 

inte överensstämmer kan det leda till missförstånd. Oberoende av vad en person säger är 

det vanligt att kroppsspråket avslöjar det egentliga budskapet. Utifrån vad en person säger 

och dennes kroppsspråk kan makt framträda i kommunikationen. 

 
3.1.2 Språkliga kunskaper i kommunikationen 

I en kvalitativ studie som Conus och Fahrni (2019) gjort visar det sig att vårdnadshavares 

språkkunskaper påverkar om de känner sig bekväma att prata med läraren om barnets 

tillvaro i verksamheten. Syftet med studien är att få bättre förståelse för varför lärare i 

skolan arbetar på ett visst sätt som motsäger sig forskning. Studien fokuserar på 

initiativtagandet mellan lärare och vårdnadshavare vid informella möten. Studien är 

genomförd på en skola i Schweiz och har en etnografisk ansats. Ett exempel lyfts där en 

vårdnadshavare menar på att hans fru inte vågar samtala med läraren på grund av språket. 

Några vårdnadshavare lyfter att de har begränsade kunskaper om skolans kultur och dess 

koder. Detta gör att vårdnadshavarna själva upplever att de inte har rätt att fråga läraren 

om verksamheten och att de inte känner sig jämlika (ibid.). 

Även Fredriksson Sjöberg och Lindgren Eneflo (2019) synliggör hur kunskaper inom 

språk påverkar arbetet i verksamheten. Studien lyfter fram hur förskollärare tänker om 

arbetet med barns flerspråkighet. Forskarna i studien genomförde videoobservationer som 

arbetslagen sedan hade reflektionssamtal kring. Datainsamling skedde även genom 

fokusgruppssamtal. I studien synliggörs det att förskollärare använder sig av olika 

strategier för att stötta barnen i sin språkutveckling. Strategier som synliggörs är att 

förskollärarna kan lära sig ord på barnens olika modersmål med hjälp av barnen eller 

modersmålsstödjare. En annan strategi som framkommer för att synliggöra och stimulera 

barns flerspråkighet är att använda sig av hjälpmedel, såsom bilder, applikationer och 

böcker. Förskollärare samtalar om att böcker med olika språk kan vara positivt för 

vårdnadshavare att låna hem. Samtidigt lyfts en osäkerhet om vårdnadshavares läsförmåga 

i relation till detta. En tredje strategi som lyfts är att ta hjälp av vårdnadshavare, 

nystartsarbetare och modersmålsstödjare. Förskollärarnas svar i studien visar att de tar 

hjälp av vårdnadshavarna. I samtalen framkommer det också att språket kan vara en 

svårighet för att kunna ta hjälp av vårdnadshavarna. Detta beroende på vilka 

språkkunskaper vårdnadshavarna besitter.     

3.1.3 Bristfällig språklig kommunikation 

Genom observationer och intervjuer visar en studie från Nederländerna att 

vårdnadshavarna och lärarna i skolan har olika syn på hur mycket vårdnadshavarnas 

hemspråk, turkiska, och landets språk, nederländska, är betydande att arbeta med för att 

gynna barnens språkutveckling. De turkiska vårdnadshavarna berättar att de lägger 

mycket vikt i deras barns utbildning. På så sätt vill de ta del utav material och idéer som 

gynnar de nederländska språkkunskaperna för deras barn som de kan arbeta vidare med 

hemma.  Lärarna har dock en annan upplevelse av vårdnadshavarnas syn på utbildning. 

De upplever att vårdnadshavarna inte är delaktiga i aktiviteter som rör skolan och att de, 

trots att de befinner sig i skolan, väljer att prata turkiska. Samt att de mestadels väljer att 

umgås med andra turkiska vårdnadshavare. Lärarna förklarar då att de uppmanar 

vårdnadshavarna att prata nederländska i skolan. Studien visar att lärarna ofta antar utan 
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att undersöka hur och varför vårdnadshavarna gör på ett visst sätt och varför de väljer att 

prata turkiska. Ett exempel tas upp i studien där vårdnadshavare vill använda sig utav tolk. 

Detta nekas i verksamheten då det inte finns möjlighet till detta. Detta leder då i sin tur till 

att vårdnadshavarna ser på detta som att lärarna inte vill inkludera vårdnadshavarnas 

hemspråk och kultur. I studien vill både lärarna och vårdnadshavarna bidra till barnens 

utveckling i skolan men samtidigt framkommer det att de inte förstår att de har olika 

metoder för att nå samma mål (Bezcioglu-Göktolga och Yagmur 2018). 

När det finns skillnader i normer och värderingar, relaterade till uppfostran och 

föräldraskap, mellan yrkesutövare och vårdnadshavare kan en bristfällig kommunikation 

göra att det blir ännu större klyftor. Dessa klyftor kan leda till att vårdnadshavarna känner 

sig underlägsna och missförstådda då de försöker samarbeta tillsammans med 

yrkesutövarna. Brist på kommunikation kan också leda till mer oroade vårdnadshavare 

och utifrån en vårdnadshavares berättelse, mer krävande vårdnadshavare. Detta visar en 

kvalitativ intervjustudie med syftet att undersöka vårdnadshavares bild av deras samarbete 

med yrkesutövare i den svenska förskolan. Studien visar även att ett väl fungerande 

samarbete mellan vårdnadshavare och yrkesutövare är viktigt för vårdnadshavare när det 

kommer till om de trivs på förskolan. Någonting som är positivt bidragande till detta är 

att vårdnadshavare och yrkesutövare strävar efter att ge barnet stöttning och även att de 

delar all form av information kring uppfostran av barnen med varandra (Vuorinen 2018). 

I en annan kvalitativ studie som genomförts i USA undersöks vårdnadshavares och lärares 

samarbete för barns flerspråkiga utveckling samt deras syn på detta. I studien framkommer 

det, genom fokusgrupper och intervjuer, att språket kan upplevas vara en barriär i 

kommunikationen mellan lärare och vårdnadshavare. En lärare berättar att det kan uppstå 

problem med att förstå vad vårdnadshavare vill förmedla närspråket inte är gemensamt. 

Ett flertal lärare nämner vikten av en god relation till vårdnadshavare. Ett sätt att skapa 

den här goda relationen är att lära sig några ord på barnens hemspråk samt att vara 

välkomnande i sitt bemötande mot både vårdnadshavare och barnen (Sawyer, Manz och 

Martin 2017).  

3.2 Samverkan 
 

Detta avsnitt kommer att utgöra en grund för studien. Syftet med avsnittet är att ge 

perspektiv på hur samverkan kan ske mellan förskollärare och vårdnadshavare. Detta då 

samverkan är ett tolkningsbart begrepp som kan tolkas olika av olika personer. Sandberg 

och Vuorinen (2007) beskriver begreppet samverkan som ett överordnat begrepp som 

berör all form av kommunikation mellan vårdnadshavare och förskollärare. I studien 

används begreppet samverkan med samma innebörd som ovanstående. Begreppet 

samverkan tolkas i den här studien som mer omfattande än begreppet samarbete. 

Samarbete tolkas vara en del av samverkan samtidigt som samverkan också kan ske i 

möten där samarbete inte sker. Begreppet samverkan definieras även genom att 

vårdnadshavare och förskollärare alltid har barnens bästa i fokus. Trots att barnets bästa 

är i fokus kan hem och förskola ändå ha svårt att samarbeta. Sandberg och Vuorinen 

(2007) berättar att samverkan i förskolan sker i olika möten med vårdnadshavare som kan 

vara både formella och informella. I en formell samverkan kan samtal ske i form av möten 

med vårdnadshavare som exempelvis föräldramöten, utvecklingssamtal, etcetera. Ett 

informellt möte kan vara i form av kontakten i hallen vid hämtning och lämning eller vid 

andra tillställningar som exempelvis en vårfest. 
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Samverkansformerna vardagskontakt, utvecklingssamtal, föräldramöte och introduktion 

är alla delar som framkom i intervjusvaren. Dessa fyra är däremot inte ett centralt innehåll 

för att synliggöra fenomenet. De har därför inte använts i analysen av resultatet.  Trots det 

upplevs de bidra till en grund som kan bidra till förståelse för läsaren vilket gör att de inte 

har uteslutits från den här delen av studien. Samverkan genom bilder är däremot en 

samverkansform som flertalet av de intervjuade förskollärarna använder sig utav i 

kommunikation med vårdnadshavare. Avsnittet samverkan genom bilder har därmed 

använts i analysen av studiens resultat.   

 
3.2.1 Begreppen samverkan och samarbete 

 

Sandberg och Vuorinen (2007) resonerar kring begreppen samverkan och samarbete i 

förhållande till läroplanen för förskolan 98 (Utbildnings- och kulturdepartementet 2006). 

Sandberg och Vuorinen (2007) lyfter att begreppet samverkan inte används i läroplanen 

för förskolan 98 (Utbildnings- och kulturdepartementet 2006) i relation till kontakten 

mellan hem och förskola. Begreppet används istället gällande kontakten mellan förskolan, 

förskoleklassen, fritidshemmet och skolan. Samarbete är däremot ett begrepp som 

används i relation till både kontakten mellan förskola hem och kontakten mellan förskola 

och de andra skolformerna (ibid). I den aktuella läroplanen för förskolan 18 (Skolverket 

2018) lyfts fortfarande inte begreppet samverkan gällande kontakten mellan hem och 

förskola, däremot används begreppet samarbete på samma vis som tidigare. Även 

Andersson (2004) resonerar om begreppen samarbete och samverkan. Hon beskriver att 

det som skiljer begreppen samarbete och samverkan åt är att målsättningen ser olika ut. 

Inom samarbete kan parterna ha olika mål men ändå tillsammans hjälpas åt för att nå dessa 

mål. Anderssons tolkning av samverkan är att det däremot är ett mer övergripande begrepp 

som innefattar att det finns en samstämmighet gällande mål och innehåll. Andersson 

(2004) ifrågasätter begreppet samverkan i förhållande till hem och skola då det kan vara 

svårt för vårdnadshavare och lärare att ha ett gemensamt mål då hem och skola kan ha 

olika värderingar och uppfattningar.  

 
3.2.2 Samverkan genom informella möten 

 

Vardagskontakt: Att möten sker tillsammans med vårdnadshavare är ett ansvar som ligger 

på personalen i förskolan. I dessa möten ska personalen respektera olika 

familjekonstellationer och dessutom avgöra vilket sätt som är bäst att bemöta 

vårdnadshavaren på. Detta för att möta upp vårdnadshavares olika behov för deras barn 

för att bidra till en så bra vistelse som möjligt för barnet i förskolan. Då det är vanligt med 

flera språk i förskolan är det extra viktigt att personalen reflekterar över hur de ska 

kommunicera med vårdnadshavare för att det ska bli en, för vårdnadshavarna, trygg 

kommunikation (Engdahl och Ärlemalm-Hagsér 2015). Utifrån en studie som Sandberg 

och Vuorinen (2007) gjort beskrivs det i resultatet att vardagskontakten i hallen är en 

samverkansform som både förskollärare och vårdnadshavare anser vara väldigt viktig. 

Mötets kvalité kan däremot vara varierande. Detta beroende på hur många barn som 

hämtas eller lämnas just då eller om personalen behövs i barngrupp eller inte. Detta kan 

påverka hur mycket utrymme som skapas för kommunikation mellan förskollärare och 

vårdnadshavare. Studien visar att om kommunikationen har lägre kvalité kan 

kommunikationen kompletteras genom samverkansformer såsom veckobrev, månadsbrev 

eller kontaktböcker som oftast tillämpas i skolan. 
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Samverkan genom bilder: I Sandberg och Vuorinens (2007) studie uppvisas ett exempel 

där bilder fått större plats än text i samverkan med vårdnadshavare. Författarna berättar 

att förskollärarna i deras studie som är verksamma i områden med mångkultur har 

utformat nya samverkansformer då det verbala språket inte alltid räcker till. Exempel på 

en sådan samverkansform utifrån studien är att förskollärarna istället visar upp en film 

eller visar bilder under ett föräldramöte för att öka tydligheten kring innehållet 

förskollärarna vill förmedla. När förskollärare och vårdnadshavare inte talar samma 

verbala språk kan bilder från förskolevistelsen utgöra hjälp för att barnen ska kunna 

återberätta om sin dag på förskolan för vårdnadshavarna (ibid). 

 
3.2.3 Samverkan genom formella möten 

 

Utvecklingssamtal: Arbetet kring utvecklingssamtal kan upplevas ta mycket tid av 

förskollärarna men den här samverkansformen är nödvändig för att barnet ska synliggöras. 

Barnets trivsel och utveckling i relation till hem och förskola är någonting som oftast är 

framträdande i dessa samtal (Sandberg och Vuorinen 2007). Engdahl och Ärlemalm-

Hagsér (2015) skriver att utvecklingssamtalets syfte är att diskutera hur barnet upplevs 

trivas på förskolan, hur och vad barnet lär sig i verksamheten och även hur hen utvecklas. 

Däremot är det viktigt att ha i åtanke att inte bedöma barnet och jämföra med andra barn 

då alla barn är olika och dessutom befinner sig i verksamheten i olika utsträckning. 

Sandberg och Vuorinen (2007) nämner att det är viktigt att både vårdnadshavare och 

förskollärare tar del av varandras perspektiv och tankar. För att ge utrymme för detta är 

en ömsesidig kommunikation därmed viktig. 

 

Föräldramöte: Sandberg och Vuorinen (2007) skriver att föräldramöten kan se ut på olika 

sätt i förskolan. Det kan exempelvis vara i form av informationsmöten men också i form 

av samtal där deltagarna i mötet kan föra diskussioner. Då många vårdnadshavare ofta vill 

lägga tid på annat än ett föräldramöte är det önskvärt av vårdnadshavare att föräldramötets 

innehåll presenteras innan mötet ska ske. Det är även av vikt att inte dra ut på 

föräldramötet utan att föräldramötet är koncist. Sandberg och Vuorinen (2007 [1996]) 

lyfter vidare att ett otydligt innehåll i ett föräldramöte kan leda till att alla vårdnadshavare 

eventuellt inte kan yttra sig då en del tar mer talutrymme än andra. Om informationen 

däremot är tydlig kan detta medföra att alla vårdnadshavare uttrycker sig.  

 

Introduktion: Syftet med introduktionen i förskolan är att lägga grunden för 

förtroendefulla relationer och en fungerande samverkan. Vid introduktionen är det 

betydande att introduktionen anpassas utifrån att familjer har olika livsförhållanden.   Att 

skapa en tillitsfull relation med vårdnadshavarna ligger till grund vid första mötet som 

även följer med under inskolningsperioden (Engdahl och Ärlemalm-Hagsér 2015). Vid ett 

introduktionssamtal sker det ett informationsutbyte mellan förskollärare och 

vårdnadshavare. Vårdnadshavare ges tillfälle att delge information om deras barn samt att 

förskollärarna ger information om hur rutinerna och arbetssättet ser ut på förskolan samt 

ger information om det praktiska som exempelvis kan handla om extrakläder och 

medhavda leksaker. Intentionen med detta samtal är ofta att skapa ett förtroende 

förskollärare och vårdnadshavare emellan samt att börja bygga en relation (Sandberg och 

Vuorinen 2007). 
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3.3 Teoretiskt perspektiv 

 

Under den här rubriken beskrivs studiens teoretiska perspektiv. Inledningsvis beskrivs ett 

betydande begrepp inom det sociokulturella perspektivet. I studien har enbart begreppet 

mediering under det sociokulturella perspektivet valts att lyftas. Den här avgränsningen 

har gjorts då detta begrepp anses relevant utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Avslutningsvis redogörs mentaliseringsteorin. Mentaliseringsteorin anses vara av vikt för 

den här studien då det är betydande att kunna inta andras perspektiv i kommunikation med 

vårdnadshavare.  

 
3.3.1 Mediering utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

 

Säljö (2017 [2005]) lyfter en förklaring av begreppet mediering och beskriver att 

mediering som begrepp används inom den sociokulturella teorin för att beskriva hur 

människor med hjälp av redskap förstår omvärlden och handlar därefter. Säljö (2017) 

skriver vidare att med hjälp av språkliga redskap skapas en förståelse till världen runt 

omkring och på så sätt skapas en delaktighet i ett kulturellt synsätt. Säljö (2017 [2005]) 

beskriver att det formas olika språkliga redskap i en kultur som exempelvis teckensystem, 

siffersystem, symboler och begrepp. Olika teckensystem kan exempelvis vara verbalt 

språk, skrivet språk och teckenspråk. Människans tankar byggs även upp utifrån dessa 

teckensystem (Säljö 2005). Med hjälp av dessa språkliga redskap kan människan uttrycka 

sig och kommunicera med andra för att uppfatta omvärlden (Säljö 2017). 

 

Det finns även fysiska redskap som kan användas för att förstå det som sker runt omkring, 

exempelvis ett tangentbord. Inom den sociokulturella traditionen hävdar många att 

språkliga och fysiska redskap inte kan separeras utan att de hänger ihop och samverkar 

med varandra. I detta fall kan de två redskapen ingå i det gemensamma begreppet 

kulturella redskap. Språklig kommunikation behöver inte enbart ske via ett enda redskap. 

Flera redskap kan komplettera varandra i kommunikationen som exempelvis att en bild 

berättar någonting och att människan samtidigt berättar någonting om bilden. Även 

kroppsspråket verkar tillsammans med språket i interaktionen (Säljö 2017).  

 
3.3.2 Mentaliseringsteorin 

 

Mentaliseringsteorin grundar sig i att alla individer har olika bakgrund och olika 

uppfattningar av omvärlden. För att mentalisering ska kunna ske behöver en individ vara 

medveten om att det egna perspektivet inte är det enda sanna. Mentalisering handlar om 

att en individ går ifrån sitt eget perspektiv för att sträva efter att förstå en annan individs 

tankesätt, men det kan också handla om att försöka förstå sig själv. Inom mentalisering 

framkommer begreppen explicit och implicit. Explicit mentalisering innefattar hur en 

individ enskilt eller tillsammans med andra diskuterar och reflekterar hur en själv eller 

andra tänker och känner i en viss situation. Den här formen av mentalisering kan ske med 

hjälp av språket då en individ språkligt diskuterar med andra eller i sina egna tankar 

diskuterar med sig själv. Exempel på en explicit mentalisering kan vara att i sin tanke 

reflektera över om en person behöver hjälp för att sedan utifrån sin tolkning hjälpa 

personen. Implicit mentalisering innefattar hur människan automatiskt uppfattar och 

reagerar i olika situationer på andra människor. Exempelvis att intuitivt trösta någon som 

är ledsen (Wallroth 2010). 
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4 Metod 

Nedan beskrivs det vetenskapsteoretiska perspektiv och metodval som studien utgår ifrån 

samt datainsamling och urvalet i studien. Avslutningsvis beskrivs bortfallet i studien, 

studiens genomförande, bearbetning av data samt studiens etiska överväganden. 

4.1 Vetenskapsteoretiskt perspektiv      

Det fenomenologiska perspektivet har i den här studien använts då studiens syfte är att 

synliggöra förskollärares upplevelser av samverkan. För att synliggöra ett fenomen på ett 

trovärdigt vis behövs det olika perspektiv på samma fenomen.  Back och Berterö (2019) 

beskriver utifrån Merriam (2002) två kriterier för en fenomenologisk forskningsmetod där 

syftet är att undersöka ett kunskapsintresse. Det första kriteriet innebär att det ska finnas 

ett fenomen som ska undersökas. Det andra kriteriet är att lägga fokus på det som är mest 

centralt i upplevelsen av det som undersöks (ibid.). Syftet med studien är att synliggöra 

förskollärares upplevelser av samverkan när vårdnadshavare och förskollärare inte har ett 

gemensamt verbalt språk att kommunicera genom. Därmed har det första kriteriet uppnåtts 

då det är fenomenet samverkan som ska undersökas. Fokus har i studien lagts på de 

centrala delarna av förskollärarnas upplevelser genom att delar som inte berör fenomenet 

i fråga tagits bort. 

Denscombe (2018) skriver att fenomenologin beskriver människors upplevelser av olika 

situationer och att det finns olika upplevelser av samma situation. En tillämpning av ett 

fenomenologiskt perspektiv i den här studien ansågs ge svar på förskollärares upplevelser 

av fenomenet som studien synliggör.  En undersökning utifrån ett fenomenologiskt 

perspektiv ansågs kunna ge svar på förskollärares faktiska upplevelser i form av genuina 

svar och praktiska erfarenheter. Förskollärarnas upplevelser är viktiga då det är de som 

besitter erfarenhet kring fenomenet och det är bara de som kan besvara deras egna 

upplevelser. För att förskollärarnas uppriktiga upplevelser skulle framkomma i studien har 

forskarna försökt vara så objektiva som möjligt för att inte påverka förskollärarnas svar. 

Denscombe (2018) skriver att det är viktigt att forskaren frångår sin egen bild av 

fenomenet för att komma in på djupet av informanternas synsätt.  

4.2 Metodval 

I studien har en kvalitativ metod använts då det behövts ingående specifika beskrivningar 

av förskollärares upplevelser för att besvara forskningsfrågan. Magne Holme och Krohn 

Solvang (1997) beskriver att det i en kvalitativ metod finns en närhet till hur verkligheten 

faktiskt ser ut samt att den här metoden kan bidra till en tolkning av personers 

livsförhållanden och förståelse av olika sociala sammanhang. Detta styrker studiens 

användande av en kvalitativ metod då studiens metodval möjliggjort för att synliggöra 

förskollärarnas upplevelser utifrån deras perspektiv. Denscombe (2018) skriver att den 

kvalitativa forskningen föredrar att omfatta ett mindre antal personer för att ge djupare 

och detaljerade beskrivningar. Han beskriver vidare att en kvalitativ forskning ofta 

innefattar en mindre studie som görs på kortare tid. Magne Holme och Krohn Solvang 

(1997) berättar att en begränsad tid i den här formen av metod är av vikt för att tid ska ges 

till att forskarna ska kunna se över det insamlade materialet. Tidsåtgången för studien 

varade under tio veckor vilket gjorde att studien blev mindre omfattande. Detta då det inte 

fanns tid och utrymme att intervjua fler än det valda antalet förskollärare då det under 

studiens tidsram skulle finnas tid till att analysera materialet. För att materialet trots det 
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skulle kunna bidra till förståelse om ämnet har det funnits en strävan efter att intervjuerna 

ska vara så djupgående som möjligt för studiens tidsåtgång. Detta genom att det har ställts 

följdfrågor och tillfrågats om förtydliganden av informanternas svar. 

Holme och Krohn Solvang (1997) berättar att en kvalitativ metod utmärks av att forskarna 

är flexibla gällande studiens utformning utifrån det material som samlas in. Upptäckter 

som görs kan leda till att frågeställningar eventuellt behöver formuleras om. Flexibiliteten 

gäller också under själva datainsamlingen då forskarna är flexibla med frågor och i vilken 

ordning de ställs i. I studien har mindre korrigeringar gällande syfte och frågeställningar 

gjorts. Det har funnits en medvetenhet om att vara flexibel angående studiens upplägg. 

4.3 Datainsamling 

I studien har datainsamling skett genom semistrukturerade intervjuer. Intervjumetoden 

valdes för att intervjuerna skulle hållas till ämnet som undersöktes samtidigt som det 

skulle ges stort utrymme för förskollärarnas berättelser om sina upplevelser på ett 

avslappnat och öppet sätt. Under intervjuerna fanns det en strävan efter att intervjuerna 

skulle vara ett avslappnat samtal istället för att intervjuerna skulle uppfattas som en 

utfrågning. För att detta skulle möjliggöras ansågs semistrukturerade intervjuer vara ett 

passande forskningsverktyg. Denscombe (2018) skriver att semistrukturerade intervjuer 

innebär att intervjufrågorna och ämnet i studien är förutbestämda men att upplägget är 

flexibelt där informanten får möjlighet att utveckla sina uppfattningar. Ämnet i studien 

har under intervjuerna presenteras med fåtalet förutbestämda frågor. Efter detta ställdes 

följdfrågor utifrån förskollärarnas svar eftersom deras eget perspektiv skulle kunna 

synliggöras samtidigt som intervjun hölls till ämnet för att besvara forskningsfrågan. 

Utformning av intervjufrågorna har utgått ifrån de tre frågeställningarna som finns under 

avsnitt 2. De tre frågeställningarna konkretiserades genom att utforma sex intervjufrågor 

med två intervjufrågor per frågeställning, vilka går att finna under bilaga C. I 

utformningen av intervjufrågorna relaterades frågorna till studiens valda teorier. Detta för 

att arbetet skulle följa en röd tråd. Fyra andra frågor utformades även som innefattade en 

öppen fråga att inleda med samt tre demografiska frågor att avsluta med.   

4.4 Urval 

Vid sökande efter deltagande förskollärare till studien kontaktades rektorer och 

förskollärare varav en del av dessa hade koppling till studiens forskare. I studien gjordes 

ett målstyrt urval. Bryman (2018) beskriver att ett målstyrt urval innebär att deltagare i 

studien väljs ut för att forskningsfrågan ska var möjlig att svara på. Genom ett målstyrt 

urval väljs relevanta deltagare ut utifrån deras förståelse för ett visst fenomen. De 

förskollärare som valdes ut för intervju hade kunskap inom ämnet då ett kriterium för att 

delta i studien var just att förskolläraren skulle ha erfarenhet av ämnet. En av 

förskollärarna rekommenderade andra förskollärare som skulle kunna delta i studien och 

som hade lämpliga erfarenheter.  

De möjliga deltagande förskollärarna till studien kontaktades via mail. I samband med 

detta skickades ett missiv ut, se bilaga A och B. De rektorer som kontaktades ombads föra 

vidare informationen till förskollärare. De förskollärare som rektorn kontaktade och som 

var intresserade av att delta samt som hade erfarenhet av det berörda ämnet meddelade 

detta till forskarna. Åtta förskollärare tackade ja till att delta i studien. I studien valdes 

enbart förskollärare ut för att begränsa studiens storlek då studien hade blivit för 
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omfattande om olika anställda i verksamheten skulle intervjuats. Däremot finns det en 

medvetenhet om att hela arbetslaget har ansvar för samverkan med vårdnadshavare. Valet 

av enbart förskollärare gjordes även utifrån att undvika att olika utbildningar skulle kunnat 

påverka resultatet.  

Fem förskollärare har intervjuats och deltagit i studien. Förskolorna som förskollärarna 

arbetar på ligger i södra Sverige. Studiens deltagare har varit verksamma förskollärare i 

1,5–35 år. Valet av att enbart nämna förskollärarnas yrkeserfarenhet i ett tidsspann har 

gjorts för att bidra till att förskollärarna ska bli så anonyma som möjligt samtidigt som 

informationen ska kunna synliggöra den spridning som finns gällande yrkeserfarenhet 

mellan informanterna. Forskarna har valt att definiera de område som Yoshi, Domenic, 

Sam och Jessie arbetar på som multikulturella områden. Detta utifrån forskarnas egna 

uppfattningar kring dessa områden och även utifrån några av deltagarnas beskrivningar. 

Robin har erfarenhet av att jobba på en förskola i ett multikulturellt område. Förskolan 

som hen arbetar på i nuläget är inte belägen i ett multikulturellt område i samma 

utsträckning som de förskolor som resterande deltagare i nuläget är verksamma på. De 

namn som tillgivits förskollärare och verksamheter har figurerats i studien. Information 

kring ålder och årtal för erhållen förskollärarlegitimation har medvetet valts bort att 

nämnas i detta avsnitt för att tillgodose det etiska huvudkravet gällande anonymitet i så 

stor utsträckning som möjligt.  

4.5 Bortfall  

Studien har ett bortfall på tre deltagare. Två förskollärare som tackat ja till att delta kunde 

inte delta vid avtalat intervjutillfälle. Detta bidrog till att de inte kunde delta i studien då 

det inte fanns möjlighet att senarelägga intervjuerna på grund av studiens tidsåtgång. Efter 

transkribering av den tredje förskollärarens svar framkom det att förskolläraren inte hade 

den yrkeserfarenhet som behövdes av kommunikation med vårdnadshavare när det inte 

finns ett gemensamt språk. Detta gjorde att den här förskollärarens svar inte togs med i 

resultatet. Detta gjorde att studien hade fem återstående deltagare för studien istället för 

åtta. 

4.6 Genomförande 

I studien skickades ett missiv ut till rektorn och förskollärarna, se bilaga A och B. De blev 

även då informerade om tidsåtgången för intervjun som räknades omfatta 30–45 minuter. 

Vid genomförandet av intervjuerna varierade tidsåtgången mellan 20–40 minuter 

exklusive information och förberedelser innan. Intervjufrågorna skickades inte ut i förväg 

till förskollärarna eftersom tanken var att det skulle bidra till så trovärdiga svar som 

möjligt. Detta för att förskollärarna inte skulle kunna förbereda sina svar och på så sätt ge 

önskvärda svar. Varje intervju skedde med en förskollärare åt gången där båda forskarna 

deltog. Vid de tillfällen då en av forskarna hade personlig koppling till förskolan eller 

förskolläraren som deltog i studien höll den andra forskaren i intervjun. Detta för att 

intervjun skulle hållas på en mer professionell nivå. I syfte att skapa förtroendefulla 

relationer till förskollärarna presenterade forskarna sig själva innan intervjuns start. 

Genom detta var avsikten att möjliggöra att förskollärarna skulle känna sig bekväma att 

delge sina tankar samt gå in på djupet i sina svar. Information kring intervjuns upplägg 

och studiens syfte gavs till de deltagande förskollärarna. Deltagarna fick även ge sitt 

godkännande för ljudinspelning samt blev informerade om vetenskapsrådets (2011) etiska 

huvudkrav. En strävan med detta var att inge ett seriöst och professionellt förhållningssätt 

vilket kunde bidra till en tillitsfull relation. För att skapa en behaglig och lättsam stämning 
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formulerades första frågan i intervjuerna på en mer övergripande nivå så att den skulle bli 

lättare att besvara för förskollärarna. Denscombe (2018) beskriver tillit som en central del 

i intervjun. Han lyfter även vikten av att kontakta informanterna i intervjuförberedelser 

för att bestämma tid, plats och längd för mötet. Genom presentation och information om 

undersökningens syfte och val av ämne kan en god relation byggas. Det är även viktigt att 

informera samt be om tillstånd till ljudinspelning och förklara att materialet är 

konfidentiellt. Författaren lyfter vidare vikten av att den intervjuade ska känna sig 

avslappnad i intervjun, detta kan göras genom att ställa en lättsam fråga som den 

intervjuade inte tycker är för svår att besvara.  

 

I studien deltog båda forskarna i intervjuerna för att få mer än ett perspektiv samt ett mer 

breddat perspektiv som kunde bidra till en mer tillförlitlig bild av förskollärarnas 

upplevelser. Detta eftersom forskarna kunde uppfatta olika saker då människor ser på 

världen utifrån olika perspektiv. Denscombe (2018) skriver att den som intervjuar bör vara 

uppmärksam för att kunna upptäcka viktiga synpunkter och tankar samt för att upptäcka 

om någonting behöver klargöras. Avslutningsvis ska förskollärarna ges utrymme för 

synpunkter som inte framkommit.  

 

Efter att alla intervjuer genomförts transkriberades majoriteten av inspelningarna. 

Forskarna transkriberade två och en halv intervju var för att sedan kunna kontrollera 

varandras transkriberingar. För att bidra till validitet valde forskarna att lyssna på och 

samtidigt läsa varandras transkriberingar för att förhindra misstolkning av intervjusvar. 

Denscombe (2018) skriver att forskaren som genomför en studie kan använda sig av 

respondentvalidering för att kontrollera att det insamlade materialet uppfattats på rätt sätt. 

I de fall, i studien, då det fanns osäkerhet kring tolkning av data kontaktades förskollärarna 

för att deras svar skulle framställas på rätt vis. Detta var någonting som förskollärarna 

tillfrågades om vid intervjutillfället. Detta ansågs vara av vikt för att öka studiens validitet. 

 

4.7 Bearbetning av data 

Intervjuinspelningarna transkriberades som ett första steg vid bearbetningen av data. Back 

och Berterö (2019) skriver att forskaren vid transkriberingen kan lämna plats vid båda 

sidor av texten för kommentarer vilket kan vara behjälpligt när analysen görs. Någonting 

som även kan vara till hjälp är att numrera sidor och rader i texterna samt numrera de olika 

intervjuerna. I studien följdes dessa råd för att det skulle vara behjälpligt vid analys av 

materialet. Transkriberingen delades upp mellan forskarna på grund av tidsåtgången. När 

alla transkriberingar blivit genomförda lyssnades det inspelade materialet igenom och i 

samband med detta kontrollerades det så att transkriberingarna stämde.  

Efter alla intervjuer transkriberats användes en interpretativ fenomenologisk analys, vilket 

även förkortas IPA. Back och Berterö (2019) beskriver utifrån Alvesson och Sköldberg 

(1994) att syftet inom IPA-metoden är att försöka inta informantens perspektiv i så stor 

utsträckning som möjligt. Back och Berterö (2019) beskriver vidare att IPA-forskaren vill 

undersöka olika personers upplevelser och erfarenheter, både personliga och även 

erfarenheter tillsammans med andra. Författarna skriver vidare att forskarna vill ta del av 

individers upplevelser av ett fenomen.  Deltagarna i studien ska vara enhetliga och 

lämpliga utifrån det som ska undersökas, med detta menas det att deltagarnas erfarenheter 

förväntas vara gemensamma. 

När det kommer till transkribering och analys inom IPA-metoden finns det fyra steg att 

följa. Det första steget är att varje transkriberad intervju läses utförligt och att forskaren 
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samtidigt skriver ner eventuella funderingar och reflektioner vid sidan av transkriberingen 

på ena sidan. Det kan exempelvis vara att forskaren uppmärksammar olika teman i texten. 

På den andra sidan kan forskaren lägga till kommentarer som kan klargöra det språkliga 

eller en känsla (Back och Berterö 2019). Som ett första steg i analysen har varje 

transkribering lästs igenom individuellt samtidigt som det skrevs kommentarer kring 

texterna i marginalerna.   

Back och Berterö (2019) beskriver vidare att det andra steget i analysen innebär att texten 

delas in i olika teman samtidigt som forskaren läser texten igen. Forskaren 

uppmärksammar det huvudsakliga innehållet i texten.  De teman som framkommer får 

olika namn som passar in på temats innehåll (ibid.) I detta steg av analysen studerades 

texten återigen varav olika teman framkom som beskrev textens centrala innehåll. Efter 

detta studerades alla teman som framkommit genom att de jämfördes i förhållande till 

varandra för att komma fram till passande huvudteman. Detta motsvarade steg tre i 

analysen. Back och Berterö (2019) beskriver att steg tre innebär att forskaren ska leta efter 

4–5 områden, även kallade kluster, där de teman som framkommit kan placeras in. 

Forskaren jämför de olika teman för att se över likheter och skillnader dem emellan. Back 

och Berterö (2019 [2004]) beskriver att klustren efter detta placeras in i övergripande 

teman.  

Back och Berterö (2019) skriver vidare att steg fyra innebär att forskaren gör en tabell 

utifrån de olika kluster som framkommit. De teman som valts ut under varje kluster ska 

vara relevanta utifrån forskningsfrågan och det fenomen som ska undersökas. Under varje 

kluster i tabellen ska det ingå ett citat, exempelvis ett citat till varje tema där sid och 

radnummer kan noteras. Det behöver inte vara samma antal teman under varje kluster utan 

kan variera. Likaså kan även antalet citat variera under varje tema. Det räcker inte med att 

enbart beskriva det som sägs utan forskarna behöver göra tolkningar utifrån citaten. 

Exempelvis ska varje kluster styrkas av flera citat som beskriver den tolkning som gjorts 

(ibid.). Under analysen granskades de kluster och teman som valts ut. Detta för att 

kontrollera att de var relevanta för forskningsfrågan och att de höll sig till det fenomen 

som synliggjorts. Citat till varje tema valdes ut och tolkades. 

 4.7 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2011) beskriver fyra huvudkrav gällande forskning; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa utgör grunden för hur 

forskare och informanter i studier ska förhålla sig. Studien har uppfyllt informationskravet 

genom att de har informerat rektorn och de deltagande förskollärarna om studiens innehåll 

samt informerat om urvalet. Samtyckeskravet har tillgodosetts genom att förskollärarna 

frivilligt deltagit, givits rätt till avbrott under studiens gång samt givit samtycke till 

ljudinspelning. Studien har förhållit sig till konfidentialitetskravet då förskolornas och 

förskollärarnas namn blivit figurerade. Förskollärarna i studien har informerats om att 

forskarna gjort vad de kan för att förskollärarna ska vara anonyma. Nyttjandekravet har 

beaktats då förskollärarna blivit informerade om att deras svar enbart skulle användas till 

studien samt inom handledningsgruppen, med undantag för om vetenskapsrådets 

bestämmelser skulle tillåta annan insyn. Förskollärarna har informerats om tillgång till 

bestämmelser i dokumentet god forskningssed. I dokumentet god forskningssed skriver 

vetenskapsrådet (2017) att det inte går att lova studiens deltagare att informationen enbart 

kommer stanna inom forskningsgruppen. I vissa fall är det berättigat och behövligt att 

personer utanför forskningsgruppen delges forskningen.  
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5 Resultat 
 

I detta avsnitt presenteras resultatet under rubrikerna strategier för kommunikation och 

förskollärares upplevelser av kommunikation. Under rubriken strategier för 

kommunikation berättar förskollärarna att de använder sig av andra som resurs i 

kommunikationen, att de använder sig av det svenska verbala språket samt att de använder 

sig av olika komplement för att göra sig förstådda i kommunikationen. Det sista avsnittet 

benämns med rubriken förskollärares upplevelser av kommunikation. Förskollärarna 

berättar under den här rubriken om sina upplevda svårigheter av kommunikation. Det 

kommer även att redogöras för flertalet av förskollärarnas inställningar till 

kommunikation med vårdnadshavare när det inte finns ett gemensamt verbalt språk. 

  
5.1 Strategier för kommunikation 

 

I detta avsnitt beskrivs förskollärarnas upplevelser av olika strategier som de använder sig 

av för att kunna kommunicera med vårdnadshavare när de inte har ett gemensamt verbalt 

språk att kommunicera genom.  

 
5.1.1 Andra personer som resurs i kommunikationen 

 

Tre förskollärare uttrycker att de använder sig av barnen som en hjälp i kommunikationen 

med vårdnadshavarna. Domenic kommunicerar med vårdnadshavare genom att gå ner på 

barnets nivå och bemöta barnet med ett leende för att på så sätt skapa en relation med 

vårdnadshavarna.  

 
[...] Jag som bara har svenskan som kommunikationsmedel, eller engelska 

också såklart här. Den var jag att jag var ju tvungen att tänka, hur ska jag knyta 

an till de här föräldrarna så för mig var det ju från början eh le berömma barn. 

För det e ju också vägen till föräldrarna [...]. (Domenic) 

 

Robin och Yoshi berättar att de kunde använda sig av barnen beroende på vilket innehåll 

som ska förmedlas till vårdnadshavarna, detta genom att barnen översätter till 

vårdnadshavarna. Yoshi berättar om hur vardagskontakten ser ut och sitt val av 

tillvägagångssätt för kommunikation med vårdnadshavare. I samband med detta säger 

Yoshi; “å sen ta hjälp av barna för det är ju många barn som kan både, båda svenska och 

deras modersmål [...] Beroende på vad innehållet eller vad man vill förmedla [...]”. Utifrån 

citatet berättar Yoshi att hen tar hjälp av barnen för att översätta enkel information. Barnen 

kan vara till hjälp när mindre information ska förmedlas. Informationen kan handla om 

extrakläder eller att låta barnen själva berätta om sin dag för vårdnadshavarna.  

Under intervjuerna uttrycker Domenic och Yoshi att de tar hjälp av sina kollegor då de 

ska förmedla information som behöver delges till vårdnadshavare. Även Jessie berättar att 

när det är viktig information som ska förmedlas hämtar hen någon i verksamheten som 

kan samma språk som vårdnadshavaren, däremot tas den här informationen oftast inte upp 

i hallen utan att hen istället återkommer till vårdnadshavaren. Både Domenic och Yoshi 

tar upp vikten av att informationen kring sjukdomar kommer fram.  

  
[...] Sen om det är viktig information ja men då är det viktigt att vi får tag i 

kollegor som kanske kan språket eller att vi får nån till att översätta för viktig 

information kring sjukdomar och liknande måste de ju ha. (Domenic) 
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I formella möten som informationsmöte uttrycker Yoshi att de som verksamhet försöker 

ha kollegor som kan vara till hjälp vid översättning till andra språk. Även Domenic och 

Sam uttrycker att kollegor kan vara till hjälp på samma sätt men i benämningen inskolning.  

 
så ser vi att ett namn som klingar arabiskt så får hen (pronomen är utbytt) ju ta 

den inskolningen. Allt för att slippa missförstånd och sen känner ju sig föräldern 

tryggare också när man har en som förstår vad man säger, bara där har vi 

kommit halvvägs jämfört med mig. (Sam) 
 

Sam berättar i samband med citatet ovan i relation till inskolningen att hen kan ta hjälp av 

sin flerspråkiga kollega när hen märker att budskapet inte når fram för att underlätta i 

kommunikationen och undvika missförstånd. Sam och Yoshi uttrycker att det är bra att ha 

kollegor som pratar samma språk som vårdnadshavarna. Yoshi berättar även att detta 

underlättar för vardagskontakten då vårdnadshavare söker sig till förskollärare som har 

samma modersmål som de själva. Hen använder sig av kollegor och processtödjare men 

om detta inte finns tillgängligt tas telefontolk till hjälp. De använder sig mycket av just 

telefontolk då det inte blir en två mot en situation som hen upplever att det kan bli då det 

är en platstolk med. Yoshi berättar att hen även har använt sig av tolk då det handlade om 

skriftlig information om introduktion och utvecklingssamtal som då översatts av tolk. 

Detta kan däremot inte göras på all sorts information då det är en kostnadsfråga. “[...] det 

tar på krafter att be kollegor att översätta de inte heller har tiden eller ork men helst hade 

man velat översätta så mycket som möjligt nästan bara för att verkligen få den här 

förståelsen och kommunikationen”.  

 

Tre av förskollärarna berättar i intervjuerna att de använder sig av tolk i kommunikation 

med vårdnadshavarna. Tolk är någonting som Jessie uttrycker att vårdnadshavarna har rätt 

till. Jessie berättar även att hen tydliggör detta för vårdnadshavarna och lyfter vikten av 

att använda sig av tolk för att både vårdnadshavare ska kunna förstå information samt att 

ge information.  

Men de har rätt å få tolk. [...] hur ska de annars kunna förstå informationen? 

Eller hur ska de kunna informera mig? När de en del sitter ju å nickar å å säger 

att de förstår å så märker man att nä men nej nej hen (pronomen är utbytt) förstår 

ju inte alls vad ja säger då vet man till nästa gång så amen då ä de tolk. (Jessie) 

Domenic och Jessie berättar att de använder sig av tolk vid föräldramöten. Domenic 

nämner att hen utöver detta använder sig utav tolk vid inskolning och uppföljningsmöten 

i vardagssituationer används svenska i första hand. Jessie nämner att hen använder tolk 

vid utvecklingssamtal utöver föräldramöten. Sam uttrycker inte att hen använder sig av 

tolk men berättar att det finns tillgängligt och att det hade varit önskvärt att alltid ha en 

tolk. Detta då hen menar att det är svårt att förmedla syftet med vad de gör i förskolan 

vilket gör att det inte går att mötas i kommunikationen med vårdnadshavarna. 

Jessie ger ett exempel på när det uppstod ett missförstånd mellan hen och tolken som 

skulle översätta till vårdnadshavaren. Jessie uppfattade då att tolkens översättning ledde 

till missförstånd. Detta för att Jessie förstod vad ordet inte betydde på det andra språket 

och att det då blev fel i sitt sammanhang. Även Yoshi berättar att översättningen kanske 

inte blir exakt som det budskapet egentligen var tänk att bli förmedlat;   

[...] man vet ju inte exakt hur det översätts att för man kanske inte säger exakt 

på det sättet som jag säger det på eller som jag menar eh och då kan det bli 

otydligheter i sig å man måste ju verkligen tänka på hur man uttrycker sig i ett 

sånt samtal för det blir a så inte blir tokigheter. (Yoshi) 
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Robin uttrycker inte att hen använder sig av tolk och berättar att det inte alltid finns 

möjlighet till detta men menar på att det kan kännas skrämmande för vårdnadshavare att 

sitta på ett utvecklingssamtal och inte förstå vad som sägs.   

5.1.2 Verbalt språk i kommunikationen 

Samtliga förskollärare berättar hur de anpassar det verbala svenska språket i 

kommunikationen med vårdnadshavarna. Domenic, Robin och Yoshi väljer att anpassa 

ordvalet genom att använda sig av få eller enkla ord. Robin uttrycker ett dilemma att det 

ibland är svårt att veta hur pass mycket svenska vårdnadshavarna förstår. Jessie, Yoshi 

och Sam berättar att de väljer att anpassa språket genom att även prata mer tydligt. Yoshi 

och Jessie lyfter även vikten av att prata lugnt i detta sammanhang.  

jag pratar snabbt och lite grötigt såhär mumligt eh så jag behövde bara tänka på 

hur vilka ord jag använde att jag kanske använder lite enklare svenska att jag 

pratar lugnare och lite tydligare så det inte blir så här a hej de e (imiterar 

mumling) för då då är det ju svårt för en som pratar svenska å höra det också 

liksom. (Yoshi) 

Fyra av förskollärarna lyfter vikten av att använda sig av det svenska språket i 

kommunikationen. Förskollärarna berättar att de pratar svenska i verksamheten. Robin 

menar på att detta görs i samband med en användning av kroppsspråk och föremål. Hen 

menar på att det kan vara språkutvecklande för vårdnadshavarna att prata svenska med 

dem. Domenic berättar att det är svenska som primärt gäller i tamburen i den mån som 

går och beroende på om det är viktig information eller inte som ska förmedlas. Sam 

uttrycker att i samband med inskolning används svenska språket i första hand. Hen 

beskriver vidare att om personalen märker att vårdnadshavaren inte förstår så kan en 

kollega som pratar samma språk som vårdnadshavaren översätta. Hen uttrycker samtidigt 

att svenska språket främst ska användas då det är en svensk förskola.    

 

Två av förskollärarna berättar varför de anser att det är viktigt att använda sig av svenska 

språket i verksamheten. Jessie uttrycker att hen använder det svenska språket i 

kommunikationen med vårdnadshavare och säger detta i relation med att hen inte vill ställa 

underkrav. Jessie uttrycker vikten av att prata med vårdnadshavarna även om de inte 

förstår språket, Hen brukar använda sig av några få ord för att komplettera det verbala 

språket i kommunikationen.  
 

[...] men vi pratar även med våra spädbarn å vi vet att de kan inte svara, de 

kanske inte ens kan förstå å ändå så fortsätter vi prata eller hur? Tills de 

(spädbarnen) faktiskt har börjat förstå å till å med lära sej prata. Ja tänker de de 

e lite samma sak vi ska ju inte sluta prata med nån för att den inte förstår för då 

kommer den aldrig lära sig heller [...] (Jessie) 

 

Även Domenic beskriver sitt tankesätt vilket är liknande det Jessie berättade ovan. 

Domenic pratar om kommunikationen med vårdnadshavare som en jämförelse med att 

samtala med barn. Hen pratar i detta fall om att den språkliga i kommunikationen kan vara 

svår att förstå och inte att själva innehållet i sig är svårt för vårdnadshavaren att förstå.  
 

[...] Så det e nått att plocka ner uttrycken o säga va det egentligen vi menar med 

det, det vill säga. Pedagogisk innehåll på lätt svenska. Så. Det, det är ju som 

man kanske skulle förklara det för barn också. Inte att föräldrarna inte förstår 

de här komplexa men det orden som de inte förstår så plockar vi ner 

pedagogiken och säger hur skulle du förklara din femårsgrupp. Då har du en 

tydliga. Och det är inte för o att, alltså det är den här med dom språkliga 
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verktygen finns inte och då måste vi hitta en väg fram för det är viktigt. 

(Domenic) 

 

Domenic uttrycker att det är viktigt att använda svenska språket då det är bidragande till 

vårdnadshavarnas språkutveckling.  

 
De flesta de som inte förstår svenska går ju på svenska för invandrare och då är 

det ett led i deras språkutveckling också att vi använder svenska ord och pekar 

så så att vi, vi hjälper dem att förstå oss. Så. Så all kommunikation är viktigt att 

det är viktigt att det pågår på svenska. (Domenic) 

 

Domenic berättar också att det är viktigt att bidra till att vårdnadshavare och barn pratar 

på deras hemspråk, detta kan ske genom bildstöd, hen menar att det inte bara är svenska 

som de ska arbeta med.  
 

 

5.1.3 Komplement till verbal kommunikation 

Två av förskollärarna pratar om bildschema som ett sätt att kommunicera på med 

vårdnadshavarna. Yoshi beskriver bildschema som ett sätt som kan tydliggöra för 

vårdnadshavare vad deras barn, tillsammans med förskollärarna, har gjort under dagen på 

förskolan. Även Domenic lyfter att ett bildschema är bra för att informera om 

verksamhetens innehåll och vad de gjort samt lyfter utöver det att bildschema är ett 

verktyg för kommunikation med vårdnadshavare.  Bildschema bidrar till en förståelse hos 

vårdnadshavarna om vad som förväntas av dem, så som att få förståelse för vilka kläder 

de ska ha med sig till sitt barn. Hen lyfter att det även finns vissa saker som är svåra att 

förklara med hjälp av bildstöd. En situation beskrivs där hen upplevde att det kulturella 

påverkade att hen inte kunde nå fram till vårdnadshavaren och vårdnadshavaren inte 

förstod budskapet.  

[...] vi kan inte språkligt förklara hur mycket för tjocka varma kläder hämmar 

barnen för då säger de ni kan ju stanna inne. Och där har vi språkliga 

problematiker eh men också kulturella för jag upplever ju att de kulturella 

delarna är större än de språkliga för att vi kan alltid hitta något sätt att 

kommunicera på men har vi inte samma kulturella utgångspunkt för det då kan 

det vara svårt så jag upplever ju oftare att det är kulturen som bromsar än 

språket [...] (Domenic) 

Även två andra förskollärare berättar att de använder sig utav bilder. Jessie säger att hen 

gör det för att göra sig förstådd då en del föräldrar behöver bilder som komplement. Även 

Robin berättar att hen kompletterar med bilder genom att visa upp en bild som föreställer 

samma sak som ett ord. Robin, Jessie och Sam berättar att de använder fysiska föremål 

för att förmedla information till vårdnadshavare. Alla informanter berättar att de använder 

sig av kroppsspråk i kommunikationen för att vårdnadshavarna ska förstå budskapet som 

de vill framföra. Jessie berättar; “[..]men de blir ju mycke att man pratar me kroppen man 

pekar [...] om de ä nånting speciellt ja behöver säga å ja kan vissa ord så plockar ja me 

dem å så gestikulerar ja [...]”. Jessie berättar även att hen upplever att hen ofta blir förstådd 

oavsett språk. För att göra sig förstådd använder hen olika komplement såsom bilder, 

föremål, kroppsspråk.  Tre av förskollärarna berättar att de använder sig av digitala 

hjälpmedel i kommunikationen. Jessie och Robin berättar att de har använt sig av google 

translate för att göra sig förstådda i kommunikationen. Yoshi berättar att hen har använt 

sig av språkappar i samma syfte. Robin och Yoshi uttrycker att dessa översättningsverktyg 

dock inte är helt pålitliga.  
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5.2 Förskollärares upplevelser av kommunikation 

Nedan kommer förskollärarnas upplevda svårigheter i kommunikationen, när det inte 

finns ett gemensamt verbalt språk att kommunicera på, att presenteras utifrån intervjuer 

med förskollärare. Även förskollärares inställning till kommunikation med 

vårdnadshavare när det inte finns ett gemensamt verbalt språk presenteras.  

5.2.1 Svårigheter i kommunikationen 

 

Sam beskriver att missförstånd kan uppstå med vårdnadshavarna på grund av 

språkkommunikationen. Yoshi berättar att det går att se när vårdnadshavarna förstår eller 

inte förstår till viss del när förskolläraren lärt känna vårdnadshavarna. Sam förklarar att 

vissa budskap inte når fram på grund av att de inte talar samma språk och att det då uppstår 

ett missförstånd. Sam ger ett exempel på en situation där hen ville visa vårdnadshavaren 

vad vårdnadshavarens barn hade ätit i verksamheten. Sam förklarar att på grund av att de 

talade olika språk blev det missförstånd då vårdnadshavaren trodde att förskolläraren ville 

bjuda på maten.  

 
nån gång så sparade jag en tallrik med mat, för visa för de visste ju inte va, vad 

pasta och det här var o man försökte ju förklara då de bara skakade på huvudet 

så jag sparade ju maten och visade. Nej tack. Då trodde hen (pronomen är 

utbytt) ju att hen (pronomen är utbytt.) skulle ha maten nej nej sa jag jag visar 

vad vi har ätit. Det blir ju lite bättre. Kroppsspråk. (Sam) 

 

Jessie berättar att det kan bli mycket fel när förskollärare använder sig utav tolk i samtal 

med vårdnadshavaren när det inte finns ett gemensamt verbalt språk. I något fall har hen 

uppmärksammat att tolken översatte fel till vårdnadshavaren och har då bett tolken att 

översätta en gång till.  

 

[...] eller på nåt samtal har ja hört att de tolkar fel att man hör nåt ord som aha 

nä men vänta de de här får du säga en gång till för du sa inte fast de kanske ska 

göra asså så att man lägger in du ska inte komma till förskolan imon och så 

kanske ja känner igen ordet inte på arabiska s bara ursäkta va sa du? [...] (Jessie) 
 

Två av förskollärarna berättar att det kan vara svårt att förmedla om det är något som har 

hänt när det inte finns ett gemensamt verbalt språk. Sam uttrycker att det är svårt att 

förklara hur det har gått till då ett barn har slagit sig. Även Yoshi berättar att samtal om 

konflikter mellan barnen eller att barnet skadat sig kan bli svårt att förmedla då den här 

informationen inte går att ta upp i det mer vardagliga samtalet i tamburen. Yoshi berättar 

att dessa samtal kan bli svåra och spända om hen måste hämta en kollega eller att boka 

tolk. Hen upplever också att överlämningen kan bli jobbig när information inte kan 

förmedlas om varför ett barn har varit ledsen utan enbart förmedla att det har varit det.  

 

Även Robin lyfter att det kan bli stelt i samtalet när hen och vårdnadshavaren inte förstår 

varandra. I vissa fall nickar de och ler även om de inte har förstått. I vissa fall visar de 

även med kroppsspråk att de inte förstår. Robin berättar att det är lite frustrerande att inte 

kunna ha den kommunikation som hen önskar med vårdnadshavarna för att göra dem 

delaktiga. Robin uttrycker även att en svårighet kan vara att samtalet och informationen 

till vårdnadshavare blir begränsad.  

 

[...] ja tycker de ä jättesvårt när de inte finns [...] att man inte kan kommunicera 

på nåt sätt asså inte me [...] de språken som ja behärskar [...] så de är svårt för 
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man vill ju också kunna förmedla grejer som inte bara [...] är måsten utan att 

man ibland bara kan eh kommunicera nånting för [...] att d kan vara trevligt 

som vårdnadshavare å få höra asså när ditt barn har gjort nånting jättetrevligt 

[...] positiva saker [...] de kan ju va rätt svåra å att förklara för de blir ju inga 

måsten på de viset och lätt att man kanske undviker dem .. för att man sätter sig 

inte i den sitsen [...] (Robin) 

Två av förskollärarna berättar att det är svårt att förmedla det pedagogiska innehållet till 

vårdnadshavarna när de inte talar samma språk. Sam förklarar att det krävs en dialog för 

att mötas och skapa en förståelse hos vårdnadshavarna om förskollärarnas uppdrag. Sam 

uttrycker en frustration över svårigheten med att förmedla det pedagogiska innehållet, 

uppdraget och att förskollärare arbetar utifrån en läroplan. Sam uttrycker vid ett annat 

tillfälle; 

 
Det är ju allt. Det är ju allt som är svårt. Du, de att vi har en läroplan och jobba 

efter att vi har mål och sträva mot. Allt. Hela vårt uppdrag blir ju jättesvårt om 

du inte har ett språk du kan kommunicera på (Sam) 

 

Domenic förklarar att det är svårt att förklarar varför de gör vissa saker i verksamheten 

och att det är svårt att förklara för vårdnadshavarna att barnen lär sig saker i verksamheten 

samt att förskollärarna gör mer än att sitta still och passa deras barn. Domenic förklarar 

detta genom att vårdnadshavarna inte alltid har de förutsättningar för att förstå vad 

förskoleverksamheten faktiskt innebär. 

 
5.2.2 Inställning till kommunikation 

 

Två förskollärare menar på att de ser utmaningar med kommunikationen som någonting 

positivt. Domenic berättar att det är en utmaning att hitta alternativa kommunikationssätt 

vilket är någonting som ger hen inspiration. Jessie berättar att hen ser på flerspråkighet i 

verksamheten som en utmaning, inte ett hinder. Jessie uttrycker att det bidrar till personlig 

utveckling och att det är positivt att lära sig om andra kulturer och nya språk.    

 
Asså positivt rent egoistiskt de ä ju att ja känner själv att ja växer som människa 

eh och att de blir en utmaning att ja lär mej saker varje dag. [...] de blir ju positivt 

för att man får mä föräldern på ett annat sätt eftersom vi måste utmanas [...] 

(Jessie) 

 

Yoshi berättar att kommunikation med vårdnadshavare när det inte finns ett gemensamt 

verbalt språk gör att hen får en förståelse för olikheter samt att hen blir lite mer 

lösningsfokuserad. Sam uttrycker däremot en inställning där hen berättar att det är 

svårigheter som uppstår när det inte går att kommunicera på ett gemensamt verbalt språk.  

 
näe näe det är ju bara det kommunikation utan gemensamt språk [...] det ä inte 

lätt för det är så mycket vi säger å att det liksom att man måste förstå varandra 

för de ska bli bra det går egentligen inte ha en kommunikation utan ett 

gemensamt språk ursäkta [...] (Sam) 

 

Förskollärarna uttrycker både positiva och negativa inställningar till att kommunicera utan 

ett gemensamt verbalt språk. Domenic uttrycker sin inställning till att kommunicera med 

vårdnadshavare när det inte finns ett gemensamt verbalt språk;  
 

[...] vi kan inte språkligt förklara hur mycket för tjocka varma kläder hämmar 

barnen för då säger de ni kan ju stanna inne. Och där har vi språkliga 

problematiker eh men också kulturella för jag upplever ju att dom kulturella 
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delarna är större än de språkliga för att vi kan alltid hitta något sätt att 

kommunicera på [...] jag upplever ju oftare att det är kulturen som bromsar än 

språket [...].(5:38) (Domenic) 

 

Domenic säger likt Sam att det är svårt att kommunicera, däremot uttrycker Domenic att 

det alltid går att hitta vägar till kommunikation. Hen menar att de som jobbar i förskolan 

har fantasi och att de kan hitta roliga sätt att förmedla sig på i förhållande till barnen. 

Domenic berättar även att det kan vara svårt om det inte finns en gemensam kulturell 

utgångspunkt. 

 

5.3 Sammanfattning av resultat 

 

I resultatet upplever förskollärarna olika strategier som fungerade eller inte fungerade i 

deras arbetssätt. En framträdande strategi som förskollärarna använder sig av var att 

använda andra personer som resurs. Att ta hjälp av tolk eller att använda kollegor som 

resurs var det som var mest framträdande i intervjuerna utifrån flertalet förskollärares svar. 

Andra framträdande strategier som samtliga förskollärare använder sig av var att förenkla 

det svenska språket samt att även använda sig utav kroppsspråket i kommunikationen med 

vårdnadshavarna. Fyra av de fem deltagande förskollärarna lyfter vikten av att använda 

sig av svenska språket när de kommunicerar med vårdnadshavare. Under intervjuerna 

uppvisade fyra av de fem deltagande förskollärarna att de upplever svårigheter i 

kommunikationen men att de hade varierande upplevelser av vad som var svårt. 

Svårigheter som uppstod var missförstånd i kommunikationen med vårdnadshavare, att 

förmedla negativa skeenden som hänt barnen i verksamheten samt att för förskollärarna 

förmedla det pedagogiska innehållet. Alla deltagande förskollärare använder sig utav 

bilder eller konkreta föremål i verksamheten för att kunna kommunicera med 

vårdnadshavarna.  
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6 Analys 
 

Under den här rubriken kommer studiens resultat att analyseras utifrån tidigare forskning 

och studiens teoretiska perspektiv. Detta kommer att presenteras under rubrikerna 

strategier i kommunikationen och upplevelser av kommunikationen.  

 

6.1 Strategier i kommunikationen 

 

I resultatet framkommer det att samtliga förskollärare använder sig utav verktyg för att 

kunna kommunicera med vårdnadshavare när de inte har ett gemensamt verbalt språk. 

Säljö (2017 [2005]) beskriver att mediering används för att beskriva hur människor förstår 

omvärlden och därefter agerar med hjälp av redskap. Säljö (2017) berättar vidare att det 

både finns språkliga och fysiska redskap som hjälper människor att förstå omvärlden. I 

studiens resultat framkommer det att samtliga förskollärare använder sig utav fysiska 

redskap. Fyra av dessa förskollärare använder sig utav bilder tillsammans med det verbala 

språket när de kommunicerade med vårdnadshavare. Detta kan tolkas som att 

förskollärarna använder sig av fysiska redskap för att underlätta och bidra till förståelse i 

kommunikationen genom att använda sig utav bilder. Även Sandberg och Vuorinens 

(2007) beskriver utifrån sin studie ett exempel i samverkan mellan förskollärare och 

vårdnadshavare där bilder utgör en del av samverkan. Då samverkan inte alltid kan ske 

genom det verbala språket har nya samverkansformer utformats. Exempelvis har 

förskollärarna använt sig utav film eller bilder under föräldramöten för att det 

förskollärarna vill förmedla ska bli tydligare.  

 

Tre förskollärare använder sig även utav andra fysiska föremål än bilder för att förmedla 

information till vårdnadshavarna. I en studie som Fredriksson Sjöberg och Lindgren 

Eneflo (2019) gjort framkommer det att förskollärarna använder sig av fysiska hjälpmedel 

för att synliggöra och stimulera barns flerspråkighet. I studiens resultat är detta ett 

tillvägagångssätt som förskollärarna använder sig av som hjälpmedel. Hjälpmedel i detta 

sammanhang används däremot inte i syfte att stötta barnens språkutveckling utan för att 

underlätta i kommunikationen med vårdnadshavarna när de inte hade möjlighet att enbart 

kommunicera verbalt. Sammanfattningsvis anses det utifrån studien att de fysiska 

redskapen hjälper förskollärarna att göra sig förstådda i kommunikationen med 

vårdnadshavarna. Däremot kan det i vissa fall istället leda till missförstånd som gör att 

förskolläraren inte blir förstådd. En av förskollärarna i studien berättar om en situation då 

det uppstod ett missförstånd vid användande av kroppsspråk.  Kroppsspråk var även 

någonting som samtliga förskollärare använde sig av i kommunikationen för att bidra till 

förståelse. Säljö (2017) beskriver att kroppsspråket är en del av interaktionen, tillsammans 

med språket. En av förskollärarna i studiens resultat uttrycker att hen använder sig av 

kroppsspråket samtidigt som samtal sker med vårdnadshavare vilket visar att 

kroppsspråket är en del av kommunikationen. 

 

Säljö (2017) beskriver att det finns en uppfattning inom den sociokulturella traditionen att 

språkliga och kulturella redskap inte kan skiljas åt och att de då benämns som kulturella 

redskap. I resultatet av studien framkommer det att två av förskollärarna använder sig utav 

bildschema för att förmedla information till vårdnadshavare. Dessa bildscheman tolkas i 

studien som kulturella redskap i en förskolekontext. Bildschema blir ett fysiskt redskap i 

form av att det är fysiska bilder men också ett språkligt redskap då det är olika symboler 

på korten som förmedlar ett budskap. Säljö (2017) lyfter även att flera verktyg kan 
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användas i kommunikationen som kan komplettera varandra. Resultatet i studien visar att 

detta är någonting som förekommer i några av förskoleverksamheterna. En av 

förskollärarna berättar exempelvis att hen alltid pratar svenska med vårdnadshavarna men 

berättar även vid andra tillfällen under intervjun att hen använder sig utav sitt kroppsspråk, 

bilder och konkreta föremål.  

 

Samtliga förskollärare berättar att de förenklar det svenska språket i kommunikationen 

med vårdnadshavarna. Detta kan tolkas utifrån mentaliseringsteorin. Wallroth (2010) 

skriver att mentalisering innebär att kunna sätta sig in i andras perspektiv för att försöka 

förstå hur en annan person tänker. Explicit mentalisering innebär att högt eller i tanken 

reflektera över hur en själv tänker eller över hur andra skulle kunna tänka och känna. En 

tolkning av begreppet mentalisering i detta sammanhang kan vara att förskollärarna 

använder sig av explicit mentalisering i kommunikationen med vårdnadshavarna när de 

förenklar språket. De anpassar språket utifrån vad de tänker är en lämplig nivå utifrån de 

personer som de kommunicerar med. Utifrån studiens tolkning skulle det kunna vara så 

att förskollärarna i tanken försöker förstå vårdnadshavarnas perspektiv för att sedan agera 

utifrån det.  

 

Fyra av fem deltagande förskollärare lyfte vikten av att använda det svenska språket 

tillsammans med vårdnadshavarna i verksamheten.  I en av intervjuerna berättar en 

förskollärare att hen väljer att fortsätta prata på svenska med vårdnadshavarna under 

samtalen trots att de inte förstår orden som förskolläraren använder. En annan 

förskollärare berättar att hen förenklar svenskan för att tydliggöra budskap till 

vårdnadshavarna i kommunikationen. Båda förskollärarna talar om sitt tillvägagångssätt i 

jämförelse med kommunikation med barn. En tolkning som görs utifrån förskollärarnas 

berättelser är att de inte likställer vårdnadshavarna med samma kompetens som ett barn 

utan att de enbart jämför sättet att kommunicera på för att förenkla det verbala språket. 

Tolkningen är att dessa två förskollärare genom detta bemötande vill visa vårdnadshavare 

respekt. Utifrån Wallroths (2010) beskrivning av mentaliseringsteorin kan detta tolkas 

som att förskollärarna försöker sätta sig in i vårdnadshavarnas perspektiv. Det kan vara så 

att förskollärarna vill att vårdnadshavarna ska ha en förståelse för vad förskollärarna vill 

förmedla. Detta genom att förskollärarna frångår sitt eget perspektiv för att inta 

vårdnadshavarnas och på så sätt visa dem respekt. Tre av förskollärarna uttrycker att de 

använder sig av det svenska språket i kommunikation med vårdnadshavarna då det är 

positivt för vårdnadshavares språkutveckling. En tolkning utifrån detta kan vara att detta 

bemötande kan upplevas som nonchalant av vårdnadshavarna då de kan uppleva att 

förskollärarna inte försöker förstå och sätta sig in i vårdnadshavarnas perspektiv. 

Vårdnadshavarna skulle även kunna uppleva en sådan situation som att de kommer i 

underläge gentemot förskollärarna då förskollärarna kan upplevas få en maktposition 

utifrån deras svenska språkkunskaper. Utifrån Wallroths (2010) redogörelse för 

mentaliseringsteorin kan detta även tolkas som att förskollärarna inte försöker sätta sig in 

i vårdnadshavarnas perspektiv och att de då inte använder sig utav mentalisering. En sådan 

kommunikation kan påverka hur samverkan kan utformas mellan vårdnadshavare och 

förskollärare.  

 

En annan tolkning utifrån att förskollärarna fortsätter prata svenska med vårdnadshavarna 

kan vara att förskollärarna gör detta utifrån välmening. Detta eftersom det av 

vårdnadshavarna skulle kunna upplevas som att förskollärarna är nervärderande om de 

utgår ifrån att vårdnadshavarna inte kan svenska. En förskollärare berättar att hen 

använder svenska i kommunikationen med vårdnadshavarna då hen inte vill ställa 
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underkrav. En annan förskollärare berättar att det är svårt att veta hur mycket 

vårdnadshavarna förstår. Det är någonting som i studien anses kunna kopplas till 

mentaliseringsteorin då förskollärare försöker sätta sig in i vårdnadshavarnas perspektiv. 

Den ena förskolläraren kan tolkas göra det för att visa respekt gentemot vårdnadshavare 

då hen inte vill ställa underkrav. Den andra förskolläraren kan tolkas försöka förstå 

vårdnadshavarnas perspektiv. Detta eftersom hen är medveten om att det är svårt att veta 

vad andra har för språkkunskaper. Båda förskollärarna kan utifrån tolkning vilja 

vårdnadshavarna väl genom att försöka sätta sig in i vårdnadshavarnas perspektiv.  De två 

nämnda förskollärarna kan tolkas försöka sätta sig in i vårdnadshavarnas perspektiv kring 

hur de upplever kommunikationen i samtalet. Utifrån detta görs tolkningen att 

förskollärarna i de två exemplen mentaliserar utifrån Wallroths (2010) beskrivning av vad 

mentaliseringsteorin innebär.  

 

Även förskollärarnas strategi att använda andra som resurs för att göra sig förstådda av 

vårdnadshavarna i kommunikationen tolkas i studien utifrån Wallroths (2010) förklaring 

av mentaliseringsteorin. Förskollärarna tar hjälp av exempelvis tolk, barnen i 

verksamheten eller kollegor när de inte kan kommunicera på egen hand med 

vårdnadshavarna. En tolkning som görs utifrån detta är att förskollärarna gör detta 

eftersom de har försökt sätta sig in i vårdnadshavarnas perspektiv och att de då har upplevt 

att de behövde använda ett annat tillvägagångssätt för att göra sig förstådda. Strategin att 

förskollärare tar hjälp av andra är en strategi som även framkommer i Fredriksson Sjöberg 

och Lindgren Eneflos (2019) studie. Där lyfts strategin att ta hjälp av andra i koppling till 

barns språkutveckling. Strategin innefattar att förskollärarna tar hjälp av andra personer 

som exempelvis vårdnadshavare, nystartsarbetare och modersmålsstödjare.  

 

I en annan studie, som Bezcioglu-Göktolga och Yagmur (2018) gjort, beskrivs ett exempel 

där vårdnadshavare nekas tolk av läraren. Vårdnadshavaren upplever då att läraren inte 

vill inkludera dennes hemspråk i verksamheten (ibid). I resultatet i den här studien berättar 

tre av förskollärarna att de använder sig av tolk som redskap i kommunikationen med 

vårdnadshavarna.  En tolkning som görs är att dessa tre förskollärare upplever att tolk är 

ett bra redskap för att underlätta kommunikationen med vårdnadshavarna när det inte finns 

ett gemensamt verbalt språk att kommunicera genom. Detta utifrån förskollärarnas 

berättelser om deras upplevelser av att använda tolk. Vuorinens (2018) studie visar att 

vårdnadshavares trivsel på förskolan påverkas av hur samarbetet fungerar mellan 

vårdnadshavare och förskollärare. En faktor som bidrar till ett fungerande samarbete är att 

information kring uppfostran av barnen delas mellan förskollärarna. Utifrån detta görs 

tolkningen att vårdnadshavares upplevelser av förskolan kan påverkas av förskollärares 

upplevelser av att använda tolk i kommunikationen. Detta eftersom förskollärares 

upplevelser kan påverka huruvida de väljer att använda sig av tolk eller inte. Vilket i sin 

tur kan påverka informationen som vårdnadshavare delges. 

 

En förskollärare i studien uttrycker att hen upplever att det blir stelt när varken 

förskolläraren eller vårdnadshavaren förstår varandra i kommunikationen. Hen förklarar 

att vårdnadshavarna då i vissa fall nickar och ler och att det då kan vara svårt att veta om 

de förstår eller inte. Conus och Fahrni (2019) lyfter ett liknande exempel utifrån sin studie 

som handlar om när vårdnadshavare inte vågar ta för sig i kommunikationen på grund av 

bristande språkkunskaper. Utifrån Conus och Fahrnis (2019) studie kan detta tolkas som 

att varken förskolläraren eller vårdnadshavaren vågar ta initiativ till kommunikation. 

Detta på grund av att de inte har tillräckliga språkkunskaper om varandras verbala språk, 

vilket är någonting som kan ses även i den här studien utifrån förskollärarens berättelse. 
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Tre andra förskollärare i studien anser att det kan vara svårt att ge information och göra 

sig förstådd utav vårdnadshavare när det inte finns ett gemensamt verbalt språk. I en studie 

som Sawyer, Manz och Martin (2017) genomfört uttrycker en lärare att det kan vara svårt 

att förstå det som vårdnadshavarna vill säga närdet inte finns något gemensamt verbalt 

språk att kommunicera på. I studien lyfts vikten av att förskollärare har en god relation till 

vårdnadshavare. Författarna beskriver utifrån förskollärarnas berättelser att detta kan 

skapas genom att exempelvis vara välkomnande i bemötandet gentemot vårdnadshavarna 

och barnen (ibid.). I studiens resultat berättar två av förskollärarna om deras upplevelser 

av relationen till vårdnadshavare i samband med kommunikation när de inte har ett 

gemensamt verbalt språk.  En av förskollärarna uttrycker att det blir lite lättare att förstå 

vårdnadshavarna när hen lärt känna dem bättre. En annan förskollärare berättar att hen 

bemöter barnen genom att gå ner på deras nivå med ett leende. Förskolläraren menar att 

kommunikationen till vårdnadshavarna då sker genom att först bemöta barnen och att det 

i sin tur kan skapa en relation med vårdnadshavarna.   

 

6.2 Upplevelser av kommunikationen 

 
Säljö (2017) skriver att människor kan förstå omvärlden och bli delaktiga i kulturella 

synsätt genom språkliga verktyg. Säljö (2017) beskriver vidare utifrån Säljö (2005) att det 

formas olika språkliga verktyg som exempelvis begrepp och symboler inom olika kulturer. 

En tolkning som görs utifrån detta är att de situationer då förskollärare och vårdnadshavare 

inte förstår varandra kan bero på att de inte använder sig utav samma språkliga verktyg. 

En av förskollärarna i studien beskriver en situation då hen upplever att olika kulturella 

synsätt kan göra det svårt att kommunicera med vårdnadshavare när det inte finns ett 

gemensamt verbalt språk. Två andra förskollärare i studien upplever att det var svårt att 

förmedla de situationer när det varit någonting som hänt vårdnadshavarnas barn, 

exempelvis att barnet hade skadat sig. Även att förmedla det pedagogiska innehållet 

upplever två av förskollärarna var svårt att förmedla till vårdnadshavarna. En tolkning 

utifrån studiens resultat är att gemensamma språkliga verktyg i vissa situationer som 

framkom hade underlättat för att förstå varandra i kommunikationen.  

 

Tre av förskollärarna upplever att kommunikation med vårdnadshavare utan ett 

gemensamt verbalt språk kan ses som positivt. En av de tre förskollärarna nämner att hen 

får förståelse för olikheter.  En annan av de tre förskollärarna berättar att det är positivt, 

detta för att kunna lära sig om andra kulturer och språk samt att hen ser på detta som en 

positiv utmaning att kommunicera med vårdnadshavare utan ett gemensamt språk. Den 

tredje upplever att det är utmanande och inspirerande att hitta alternativa 

kommunikationssätt. Detta kan tolkas som att förskollärarna ser det som positivt att ta del 

av vårdnadshavarnas perspektiv och att de lyfter olika delar som de anser vara positivt. En 

tolkning som görs är att förskollärarna mentaliserar när förskollärarna tar del av och 

försöker förstå vårdnadshavarnas situation och på så sätt ändrar sitt sätt att kommunicera 

och att tänka på. En av förskollärarna uttrycker vid ett tillfälle att hen inte kan se någonting 

positivt med att kommunicera med vårdnadshavare utan ett gemensamt verbalt språk. 

Detta eftersom hen upplever att det är svårt att förstå varandra. En tolkning som kan göras 

är att detta kan bero på att förskolläraren och vårdnadshavaren inte har tillräckligt många 

gemensamma verktyg för att göra sig förstådda på eller att det kan det bero på att hen inte 

tänker på situationen utanför sitt perspektiv. Wallroth (2010) beskriver, för att en person 

ska kunna sätta sig in i andras perspektiv och mentalisera behöver personen ifråga går ur 

sitt eget perspektiv för att inta en annans.  
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Tre av förskollärarna berättade att det i kommunikation utan verbalt språk kan uppstå 

situationer som leder till att deltagarna i samtalet inte når samförstånd. Två av 

förskollärarna beskriver under intervjuerna att missförstånd kan ske i kommunikationen 

med vårdnadshavarna. I en studie som Bezcioglu-Göktolga och Yagmur (2018) genomfört 
framkommer det att lärares och vårdnadshavares olika upplevelser av samma situation kan 

leda till att de inte förstår varandra. En tolkning som kan göras utifrån detta är att det sker 

ett missförstånd i en sådan situation på grund av brister i kommunikationen. I studiens 

resultat visar det sig att missförstånd kan uppstå trots att det sker kommunikation, däremot 

att det är det verbala språket som påverkar att det blir missförstånd.  
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7 Diskussion 
I detta avsnitt kommer det centrala innehållet i studiens resultat inledningsvis att 

diskuteras. Efter det förs en diskussion kring studiens valda metod och dess inverkan på 

studiens resultat. Slutligen kommer pedagogiska implikationer samt förslag på vidare 

forskning att presenteras och diskuteras.  

 

7.1. Resultatdiskussion 

 
Resultatet i vår studie tyder på att förskollärare har olika upplevelser av kommunikation 

med vårdnadshavare när det inte finns ett gemensamt verbalt språk. Det förekommer både 

positiva och negativa upplevelser utifrån detta. Denna kommunikation kan ses som en 

utmaning på ett positivt sätt, men den kan också ses som svår och i något fall som en stor 

svårighet. Någonting vi har reflekterat över är att förskollärarnas upplevelser kan påverkas 

av både deras personliga inställning men också deras kunskap kring vilka strategier som 

kan användas och hur de kan användas för att underlätta i kommunikationen.  

 

Resultatet visar att alla förskollärarna i studien upplever att kommunikationen påverkas 

av att det inte finns ett verbalt språk att kommunicera genom. Även om svenska inte är 

vårdnadshavarnas och förskollärarnas gemensamma verbala språk använder samtliga 

förskollärare sig av svenska språket i kommunikationen med vårdnadshavarna. 

Förskollärarna berättar om olika tillvägagångssätt för att göra sig förstådda i 

kommunikationen med vårdnadshavarna. En strategi som framkommer är att alla 

förskollärare uttrycker att de anpassar svenskan i samtal med vårdnadshavare vilket vi 

tolkar är en strategi för att göra sig förstådd i kommunikationen. En annan strategi som 

framkommer i studien är att samtliga förskollärare använder sig av någon form av 

komplement till den verbala kommunikationen, antingen bilder, fysiska föremål eller 

kroppsspråk. En ytterligare strategi som studiens resultat även påvisar är att förskollärare 

tar hjälp av andra för att underlätta i kommunikationen med vårdnadshavarna när det inte 

finns ett gemensamt verbalt språk att kommunicera på.  

 

Att förskollärare tar hjälp av andra är en strategi som även framkommer i Fredriksson 

Sjöberg och Lindgren Eneflos (2019) studie. Strategin används i arbetet med 

flerspråkighet, men då i relationen mellan förskollärare och barn (ibid.). Någonting som 

är framträdande i den här studien, i koppling till denna strategi, är att kollegor och tolk 

används som resurs. Vår tolkning är att kollegor upplevs vara en bra resurs överlag. Vid 

ett tillfälle uttrycker dock en förskollärare att det kan ta energi att fråga kollegor om hjälp 

samt att det är en ekonomisk fråga om detta är möjligt eller inte. Tolk som resurs är 

någonting som upplevs både fungera och inte fungera för att underlätta i 

kommunikationen. Detta upplevs vara ett bra hjälpmedel för att nå ut med information till 

vårdnadshavare men det kan också leda till missförstånd.   

 

Studiens resultat visar också att några av förskollärarna upplever att det finns viss 

information som är svår att förmedla till vårdnadshavare på grund av att det inte finns 

något gemensamt verbalt språk att kommunicera genom. Det är exempelvis att förmedla 

information om sjukdomar eller att vårdnadshavarens barn slagit sig. Det kan också handla 

om att förmedla information om förskolans uppdrag till vårdnadshavarna. En studie som 

Sawyer, Manz och Martin (2017) gjort visar även den att språket kan bli en svårighet i 

kommunikationen. En av lärarna i den studien berättar att det kan vara svårt att förstå vad 

vårdnadshavare önskar att förmedla närde inte pratar samma språk.  
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En slutsats utifrån studien är att det kan upplevas utmanande att kunna kommunicera utan 

ett gemensamt verbalt språk. Denna utmaning kan upplevas både negativ och positiv av 

förskollärare. Studiens resultat visar att det finns andra vägar till kommunikation för att få 

fram ett budskap utan ett gemensamt verbalt språk. En slutsats som den här studien har 

gjort är att förskollärarna tar hjälp av andra personer som resurs, föremål eller kroppsspråk 

för att kunna kommunicera med vårdnadshavare. I Fredriksson Sjöberg och Lindgren 

Eneflos (2019) studie framkommer det att förskollärarna använder sig utav olika strategier 

för att kunna kommunicera. I vår studie har det även framkommit att dessa strategier inte 

alltid fungerat då det istället uppstått missförstånd. Vi upplever att missförstånd i studien 

sker på grund av att kommunikation inte kan ske genom det verbala språket. Vår tolkning 

är att det vi kommit fram till utifrån resultatet gällande missförstånd kan kopplas till 

Sawyer, Manz och Martins (2017) studie som beskriver att en barriär kan uppstå mellan 

lärare och vårdnadshavare i kommunikationen på grund av språket. Tidigare forskning av 

Bezcioglu-Göktolga och Yagmur (2018) visar att kommunikationen mellan lärare och 

vårdnadshavare kan vara bristande då de i vissa situationer inte når samförstånd mellan 

varandra. Vår tolkning är att en bristande kommunikation i detta fall leder till 

missförstånd. I vår studie tolkar vi att missförstånd uppstår för att vårdnadshavare och 

förskollärare talar olika verbala språk. Vår tolkning utifrån Bezcioglu-Göktolga och 

Yagmurs (2018) studie är att lärarna och vårdnadshavarna inte förstår varandra på grund 

av att de inte samtalar med varandra. Gemensamt för båda studierna att missförstånd kan 

ske mellan vårdnadshavare och lärare eller förskollärare på grund av olika faktorer i 

kommunikationen. Missförstånd och brister i kommunikationen är någonting som i sin tur 

skulle kunna påverka vårdnadshavarnas delaktighet i verksamheten. Det kan också leda 

till att vårdnadshavarna inte ges ett jämlikt bemötande utav förskollärarna då alla 

vårdnadshavare inte ges information i samma utsträckning.   

 

7.2. Metoddiskussion 

Bryman (2018) beskriver utifrån Lincoln & Guba (1985) och Guba & Lincoln (1994) att 

tillförlitlighet är ett kriterium som kan användas för att bedöma kvaliteten i en kvalitativ 

undersökning. Bryman (2018) förklarar att tillförlitligheten i en studie utgörs av fyra olika 

kriterier. Dessa kriterier är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet till att 

styrka och konfirmera. Trovärdighet innebär att forskningen är regelriktigt utförd och att 

forskaren har delat med sig av resultatet till personerna som deltar för att få bekräftelse att 

det har tolkats rätt, vilket frekvent benämns som respondentvalidering. Bryman (ibid.) 

nämner samtidigt att den här formen av validering kan orsaka att förskollärarna kan gå in 

i försvarsställning och i vissa fall vilja ta bort vissa delar. Även Denscombe (2018) 

beskriver att forskaren i en kvalitativ studie kan använda sig av respondentvalidering för 

att kontrollera exaktheten i data (ibid.). Då studien är tidsbegränsad har vi valt att göra en 

annan form av respondentvalidering vilken innebar att vi enbart återkom till 

respondenterna då vi ansåg att det fanns behov för det. Vi har exempelvis återkommit till 

några av förskollärarna för att fråga om delar av intervjusvaren är tolkade på rätt sätt. Även 

om detta inte ger lika mycket validitet som det gör att kontrollera all empiriska data så 

anser vi ändå att detta bidrar till att ge studien validitet utifrån den tidsram som finns. 

Dock så kan validiteten påverkas av att förskollärarna förbättrar sina svar i efterhand. Vi 

har även följt direktiven för hur en vetenskaplig studie ska genomföras. Genom att vi har 

förhållit oss till de etiska huvudkraven och konstant har strävat efter att återge 

förskollärarnas utsagor så sanningsenligt som möjligt har detta bidragit till att ge studien 

validitet.  
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Bryman (2018) beskriver Guba & Lincolns förslag på motsvarigheten till begreppet 

reliabilitet som är pålitlighet.  Bryman (2018) skriver vidare att pålitlighet innebär att 

studiens alla delar ska vara kompletta och åtkomliga för granskning. Vi har beskrivit alla 

studiens delar noggrant så att det ska vara möjligt för andra att noga undersöka studien. 

Detta bidrar till att studien ur den här aspekten är pålitlig. Denscombe (2018) beskriver att 

forskaren blir delaktig på ett nära vis i en kvalitativ studie. För att avgöra om en kvalitativ 

studie är pålitlig kan forskaren fråga sig själv om det hade blivit samma resultat och 

slutsats om en annan forskare hade gjort studien. Vi har ställt oss den här frågan och 

kommit fram till att studien är möjlig för en annan forskare att efterlikna. Detta då alla 

steg i studien är tydligt beskrivna.  Men vi tror att det kan vara svårt att komma fram till 

identiska slutsatser och resultat då intervjuaren alltid påverkar på något vis även om 

intervjuaren försöker vara objektiv. Denscombe (2018) menar att det är svårt att få fram 

ett exakt likadant resultat i en kvalitativ studie som det är i en kvantitativ studie då 

forskarna är mer deltagande i en kvalitativ studie och då det är svårt att kopiera en social 

miljö. Vi menar att det är svårt att avgöra om en liknande studie hade gett samma resultat, 

vilket beror på den mänskliga faktorn. Detta då människor har olika upplevelser av 

fenomen vilket kan medföra att resultatet skulle kunna se annorlunda ut då andra personer 

deltar. Denscombe (2019) beskriver att det är omdiskuterat huruvida en kvalitativ studie 

går att generalisera då kvalitativa studier omfattar ett mindre antal situationer. Han lyfter 

ett alternativt begrepp utifrån Lincoln och Guba (1985) som är överförbarhet, vilket 

innebär att då andra läser forskningen ska de ställa sig frågan om innehållet kan överföras 

till andra situationer.  

Bryman (2018) beskriver det fjärde kriteriet för att avgöra en kvalitativ studies 

tillförlitlighet som benämns möjlighet till att styrka och konfirmera. Detta kriterium 

innebär att studien tydligt ska visa på att forskaren inte avsiktligt påverkat studiens 

genomförande och slutsatser utifrån sin subjektiva uppfattning. Vi har strävat efter att 

under intervjuer, samt sammanställning av resultat, frångå våra egna åsikter och 

värderingar för att inte påverka studiens resultat.  

Vi har reflekterat över hur vårt val av metod påverkat resultatet. Vi valde att inte skicka 

ut intervjufrågorna i förväg. Detta för att förskollärarnas svar hade kunnat påverkas av att 

förskollärarna eventuellt diskuterat med andra kring frågorna vilket i sin tur kunnat 

innebära att förskollärarna hade gett önskvärda svar under intervjuerna. Dessa svar hade 

då kunnat vara i form av vad förskollärarna eventuellt anser låter bra eller varit önskvärda 

från oss. Vi är samtidigt medvetna om att om vi hade skickat ut intervjufrågorna i förväg 

till förskollärarna hade vi eventuellt kunnat få mer detaljerade och ingående svar under 

intervjun. Det hade också kunnat vara positivt på så sätt att förskollärarna hade kunnat 

reflektera med andra om sina upplevelser och på så sätt även bli påminda om situationer 

de annars kanske inte hade tänkt på att dela med sig av. Det är svårt att säga vilken metod 

som är mest lämplig, men vi ansåg när vi gjorde vårt val att detta skulle bidra till mer 

validitet än det andra alternativet. I efterhand, efter att ha intervjuat deltagarna, upplever 

vi att det hade varit aningen mer fördelaktigt att skicka ut intervjufrågorna i förväg. Detta 

för att få mer ingående svar och ge dem möjlighet att tänka efter. Tre av frågorna berörde 

upplevda situationer som förskollärarna skulle beskriva vilket gjorde att förskollärarna 

behövde ge konkreta exempel vilket av en del av förskollärarna ansågs vara svårt.  Några 

av förskollärarna fastnade på samma fråga då de inte kom på ett bra exempel och en av 

förskollärarna uttryckte att hen gärna velat få se frågorna i förväg. Någonting vi även 

upplevde att vi kunde gjort var att fråga mer om förskollärarnas upplevelser av 

strategierna. Detta för att kunna besvara den första frågeställningen mer ingående.  
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7.3. Pedagogiska implikationer 

 
Någonting som framkom i studien var att förskollärarna upplevde att det var svårt att 

kommunicera det pedagogiska innehållet och uppdraget till vårdnadshavarna, närde inte 

hade ett gemensamt verbalt språk att kommunicera genom. Det framkom även att 

förskollärarna upplevde att det var svårt att på egen hand föra fram budskap till 

vårdnadshavarna när de behövde berätta om när någonting mer allvarligt hänt deras barn 

i verksamheten. Detta är någonting som vi anser bör diskuteras i förskolan då det är viktigt 

innehåll att förmedla. Utifrån studiens resultat har vi kommit fram till slutsatsen att det 

antingen behövs tolk som kan översätta i kommunikationen eller att det finns kollegor till 

hands som kan prata samma verbala språk som vårdnadshavarna. Kompetensutveckling 

är även någonting som vi anser skulle kunna vara fördelaktigt för att vårdnadshavare och 

förskollärare ska kunna förmedla viktig information till varandra. Viktig information som 

rör barnet bör alltid förmedlas och informationen ska inte undvikas på grund av att 

förskolläraren har svårigheter att kunna kommunicera med vårdnadshavaren.  
 

7.4. Förslag på vidare forskning 

Vi upplever att det inte finns mycket forskning kring just detta ämne. Vi har 

uppmärksammat att det finns i ringa mängd forskning om vårdnadshavarnas upplevelser 

av detta ämne. Vi upplever dock att det inte finns forskning om förskollärares upplevelser 

av kommunikation med vårdnadshavare när det inte finns ett gemensamt verbalt språk att 

kommunicera på. Utifrån detta upplever vi att det behövs mer forskning om detta ämne 

både utifrån förskollärares och vårdnadshavares perspektiv. Under studien framkom det i 

stor omfattning att förskollärare använde sig av tolk för att underlätta i kommunikationen 

med vårdnadshavarna när det inte fanns ett gemensamt verbalt språk att kommunicera 

genom. Vi anser att det hade varit ett intressant ämne att forska vidare kring för att 

synliggöra förskollärares upplevelser av tolk som resurs ännu mer.  
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Vi återkommer till dig om det blir aktuellt för intervju. Behöver ni mer 

information om detta kontakta gärna oss.  

 

Mailadress och nummer till Victoria: vl222ap@student.lnu.se   0768300941 

Mailadress och nummer till Sara: ss223sx@student.lnu.se       0732001900 

 

Ditt deltagande hade varit mycket betydelsefullt för oss!  

 

Med vänliga hälsningar 

Victoria Lowentoft och Sara Svensson 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
mailto:vl222ap@student.lnu.se
mailto:ss223sx@student.lnu.se
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Bilaga B Missiv 

 

Mail till rektor 

 
Hej vi heter Victoria och Sara som studerar till förskollärare på 

Linnéuniversitetet i Växjö och arbetar i nuläget med vårt examensarbete.  Vi har 

valt att skriva om samverkan med vårdnadshavare då det inte finns ett 

gemensamt verbalt språk att kommunicera genom.  

 

Vi kontaktar dig som rektor för att få hjälp med att nå ut till verksamma 

förskollärare som har intresse av att delta i vår studie. Vi bifogar ett missiv som 

vi skulle önska att du vidarebefordrar till förskollärare i din/dina verksamheter.  

 

Vi hade varit mycket tacksamma om du hade haft möjlighet att hjälpa oss! 

 

Med vänliga hälsningar 

Victoria Lowentoft och Sara Svensson  

 

 

       Inbjudan till deltagande av intervju 
 

Hej vi heter Victoria och Sara som studerar till förskollärare på 

Linnéuniversitetet i Växjö och arbetar i nuläget med vårt examensarbete.  Vi har 

valt att skriva om samverkan med vårdnadshavare då det inte finns ett 

gemensamt verbalt språk att kommunicera genom.  

 

Vår önskan är att du som förskollärare som har erfarenhet av detta ämne vill 

delta i en intervju. Vi bestämmer gemensamt platsen för intervjun. Intervjun 

kommer att omfatta 30–45 minuter där vi båda förskollärarstudenter kommer att 

medverka. Intervjun kommer att spelas in via ljudinspelning, vilket kräver 

samtycke från er sida. Intervjun kommer att ske vecka 48 eller 49 beroende på 

när det dig bäst. 

 

Under studien förhåller vi oss till vetenskapsrådets bestämmelser. I detta ingår 

konfidentialitetskravet, samtyckeskravet, informationskravet och 

nyttjandekravet. Mer information om vad dessa innebär finner du på 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Vi återkommer till dig om det blir aktuellt för intervju. Behöver ni mer 

information om detta kontakta gärna oss.  

 

Mailadress och nummer till Victoria: vl222ap@student.lnu.se   0768300941 

Mailadress och nummer till Sara: ss223sx@student.lnu.se       0732001900 

 

Ditt deltagande hade varit mycket betydelsefullt för oss!  

 

Med vänliga hälsningar 

Victoria Lowentoft och Sara Svensson 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
mailto:vl222ap@student.lnu.se
mailto:ss223sx@student.lnu.se
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Bilaga C Intervjufrågor 

 

1. Vad innebär ordet samverkan för dig? 

 

2. När du träffar en vårdnadshavare i hallen som du inte kan prata muntligt med, 

hur gör du då? 

 

3. Berätta om en situation där du kände att vårdnadshavaren förstod det du ville 

informera om när ni inte kunde kommunicera muntligt.  

 

4. Vad tänker du kan vara positivt med att behöva hitta andra vägar att 

kommunicera på när du inte kan prata muntligt med vårdnadshavare?  

 

5. Tänk på en situation som gav dig inspiration till att arbeta på nya sätt när du och 

en vårdnadshavare inte kunde kommunicera muntligt. 

 

6. Vad tycker du känns svårt när du ska prata med en vårdnadshavare när ni inte 

kan kommunicera muntligt? 

 

7. Tänk tillbaka på en situation vid hämtning eller lämning där du ville berätta 

någonting för vårdnadshavaren och att ni inte kunde kommunicera muntligt. Vad 

tyckte du var svårast i det mötet? 

 

8. Hur länge har du varit verksam förskollärare? 

 

9. Hur länge har du arbetat i den här verksamheten? 

 

10. Är det någonting du vill tillägga?  

 

 

 

 

 

 


