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A preschool with an intercultural reception area   

 

Abstrakt 
Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar om interkulturell 

kommunikation på förskolan. Specifikt fokus riktas mot förskollärares kommunikation i 

förskolans tambur med vårdnadshavare som har bristfälliga kunskaper i svenska 

språket. Fyra förskollärare på två olika förskolor i södra delen av Sverige har medverkat 

i studien. I tamburen förekommer de spontana och informella samtalen som skapas av 

både vårdnadshavare och förskollärare. Resultatet visar att förskollärare anser att 

kommunikationen mellan hem och förskola har stor betydelse för barnets vistelse på 

förskolan. Bland annat ansågs kommunikationen ge möjlighet för vårdnadshavarna att 

påverka förskolans verksamhet. På samma sätt ansågs en utebliven kommunikation ge 

inga, eller få, möjligheter till att göra sin röst hörd. Den kommunikation som finns 

mellan förskollärare och vårdnadshavare är ofta kort med fokus på barnets omsorg 

istället för förskolans pedagogiska uppdrag. Studien visar att utebliven kommunikation 

upplevs påverka relationen mellan förskolläraren och vårdnadshavaren negativt då 

framförallt nödvändig information om barnet missas. Studien visar också vilka olika 

förutsättningar förskolan har  att kommunicera med hemmet. Förskollärarna i studien 

tar gärna hjälp av någon annan person, som exempelvis en släkting, tolk eller personal 

med goda språkkunskaper i kommunikationen med vårdnadshavare med bristfälliga 

kunskaper i svenska språket. Möjligheten att kunna kommunicera med vårdnadshavaren 

är en kostnadsfråga och därför en lösning som inte används fullt ut på förskolan. 

 

Nyckelord 
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vårdnadshavare, delaktighet  

 

Tack 
Vi vill härmed rikta ett tack till de förskollärare som ställt upp och deltagit i vår studie.  

Vi vill även tacka Anneli Petersson, Anett Ottosson, Jimmy Olsson och Arne Karlsson 

för ert stöd under vårt arbete. Tack även till Jonathan Martinsson och Markus Svensson 

som bidragit med goda tankar om litteraturval.  

Vi vill även rikta ett stort tack till vår examinator. 



  
 

ii 

 
Innehåll 

1 Inledning ____________________________________________________________ 1 

2 Syfte _______________________________________________________________ 2 
2.1 Frågeställningar __________________________________________________ 2 

3 Tidigare forskning ____________________________________________________ 3 
3.1 Förskolan och interkulturell kommunikation ____________________________ 3 
3.2 Förskolans kommunikation med vårdnadshavare ________________________ 4 
3.3 Sammanfattning __________________________________________________ 6 

4 Teori _______________________________________________________________ 7 
4.1 Kommunikation __________________________________________________ 7 
4.2 Interkulturell kommunikation ________________________________________ 8 

4.3 Sammanfattning __________________________________________________ 9 

5 Metod _____________________________________________________________ 10 
5.1 Intervju som verktyg ______________________________________________ 10 
5.2 Urval __________________________________________________________ 10 

5.3 Etiska överväganden ______________________________________________ 11 
5.4 Genomförande __________________________________________________ 11 

5.5 Bearbetning _____________________________________________________ 12 
5.6 Validitet _______________________________________________________ 12 

5.6.1 Tillförlitlighet _______________________________________________ 12 

5.6.2 Generaliserbarhet ____________________________________________ 13 

5.7 Metodkritik _____________________________________________________ 13 
5.8 Sammanfattning _________________________________________________ 14 

6 Resultat ____________________________________________________________ 15 
6.1 Interkulturell kommunikation _______________________________________ 15 

6.2 Förskolans förutsättningar till kommunikation _________________________ 17 
6.3  Svårigheter i den interkulturella kommunikationen _____________________ 18 
6.4 Andra hjälpmedel för att kommunicera _______________________________ 23 

7 Analys _____________________________________________________________ 24 
7.1 Kort, snabb och omsorgsinriktad –   den interkulturella kommunikationens 

uttryck på förskolan _________________________________________________ 24 
7.2 Tolk och personal med goda språkkunskaper- Förutsättningar för interkulturell 

kommunikation på förskolan __________________________________________ 25 

7.3 Svårigheter förskollärarna upplever i kommunikationen med vårdnadshavarna 26 
7.4 Andra hjälpmedel för att kommunicera _______________________________ 27 

8 Diskussion __________________________________________________________ 28 
8.1 Metoddiskussion _________________________________________________ 28 

8.2 Resultatdiskussion _______________________________________________ 28 

Referenser ___________________________________________________________ 31 

Bilagor ______________________________________________________________ 33 



  
 

iii 

Bilaga A __________________________________________________________ 33 

Bilaga B __________________________________________________________ 34 

 

 



  
 

1 
 

1 Inledning  
Enligt Skolverket (2013) är 83% av alla 1-5 åringar inskrivna i svensk förskola, vilket 

motsvarar 480 000 barn. För 15 år sedan var den siffran bara 59%. Det är alltså en 

ökning med 24%. Sett till den tidigare procentuella ökningen kommer siffrorna på barn 

inskrivna i svensk förskola fortsätta att stiga (2013). Mer än 20 procent av Sveriges 

befolkning har bakgrund i olika kulturer och kommer från 200 olika länder (Lorentz, 

2013). Det framkommer dock inte hur många av dessa 20% som är barn i 

förskoleåldern. Utifrån Skolverket (2013) och Lorentz (2013)  siffror tolkar vi det som 

att det är såhär det ser ut i dagens förskola och så även på våra praktikplatser, från vilka 

studien kommer att utgå.  

 

Varje dag lämnas barn på olika förskolor runt om i Sverige och det är i tamburen som 

den vardagliga kommunikationen mellan vårdnadshavare och förskollärare äger rum. 

Det är här förskolläraren har en första möjlighet att skapa en förtrolig relation med 

vårdnadshavare. Men för att uppnå detta krävs att alla parter kan förstå varandra. Om 

vårdnadshavare inte talar eller förstår svenska språket kan tambursamtalen, som är av 

mer spontan art, vara svåra att hantera för alla inblandade parter (Björk Willén, 2013).  

 

Det är arbetslaget på förskolan som fortlöpande förväntas samtala med vårdnadshavare 

om barnets trivsel, utveckling och lärande. (Lpfö98, rev 2010) Tidigare studier visar att 

det som förskollärare anser vara svårast när det gäller vardagliga samtal i tamburen  är 

om vårdnadshavarna talar ett annat språk eller om de kommer ifrån en annan kultur. Det 

kan bli svårt att förstå vårdnadshavarna men även att vårdnadshavare inte förstår 

information som gäller deras barn , vilket i sin tur kan leda till negativa konsekvenser 

för barnet (Sandberg & Vourinen, 2007). Om kommunikationen mellan vårdnadshavare 

och förskollärare brister kan det, för barnets del  leda till otrygghet och frustration men 

även leda till bristande måluppfyllelse hos förskolan (Björk Willén, 2013).  För att få 

kommunikationen att fungerar med vårdnadshavare med annat språk och kultur menar 

vissa att det krävs att förskollärare är kunniga, lyhörda och har social kompetens 

(Sandberg & Vourinen, 2007). 

 

Interkulturell kommunikation är den kommunikation som sker mellan människor ifrån 

olika kulturer. (Lorentz, 2013)  Bozarslan (2001) menar att den interkulturella 

kommunikationen kan vara svår men att den ändå inte får utebli. Hennes uppfattningar 

är att förskolor ibland undviker att kommunicera med vårdnadshavare som har 

bristfälliga kunskaper i svenska språket. Man kan inte skuldbelägga vårdnadshavarna 

för en dålig kommunikation på grund av språkliga brister då det generellt är förskolans 

ansvar att möjliggöra att kommunikation mellan förskolan och hemmet kan komma till 

stånd. (Lpfö 98, rev 2010:13) Vårt forskningsintresse blir därför att undersöka  hur 

förskollärare upplever mötet i tamburen med vårdnadshavare som inte talar svenska och 

hur de rent praktiskt gör för att kommunicera med dessa. Hur gör man då i förskolan för 

att undvika att kommunikationen med vårdnadshavare uteblir när språket brister?  
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2 Syfte  
 

Syftet med studien är att synliggöra interkulturell kommunikation på förskolan. 

Specifikt fokus riktas mot hur fyra förskollärare upplever och arbetar med 

kommunikationen med vårdnadshavare som har bristfälliga kunskaper i svenska 

språket, i förskolans tambur. 
 

2.1 Frågeställningar 
 

 

 Hur beskriver förskollärare den interkulturella kommunikationen i tamburen 

mellan förskollärare och vårdnadshavare med bristfälliga kunskaper i svenska 

språket? Hur tar den sig sina uttryck?  

 

 Vilka förutsättningar finns på respektive förskola till att kommunicera i 

tamburen tillsammans med vårdnadshavare som har bristfälliga kunskaper i 

svenska språket? 

 

 Vilka specifika svårigheter upplever förskollärarna i kommunikationen med 

vårdnadshavarna och hur löser de dessa? 
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3 Tidigare forskning 
Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar om interkulturell 

kommunikation på förskolan. I följande kapitel presenteras tidigare forskning på 

området. I forskningen visar sig såväl kommunikativa svårigheter som  möjligheter. Då 

tidigare forskning på området är begränsad vad gäller förskolan har forskningsområdet 

utvidgats till att gälla även skolan. 

 
3.1 Förskolan och interkulturell kommunikation  
Murray, Mcfarland & Harrisson (2014) undersökte kommunikationen mellan 

förskollärare och vårdnadshavare i Australien. Forskarna använde sig av intervju som 

metod och riktade in sig på att intervjua vårdnadshavarna. Resultatet visade att 

vårdnadshavare ville få regelbunden kommunikation om barnets lek, beteende, samspel 

och lärande. Resultatet visade att vårdnadshavare uppskattade olika sorts 

kommunikation till förskollärarna. Vissa föredrog när de talade med förskollärarna och 

vissa föredrog elektronisk kommunikation så som mail, blogg osv. För att uppnå ett gott 

samarbete så krävs det att man använder sig av både en- och tvåvägskommunikation. 

Studien visade att vårdnadshavare med annat ursprungsspråk än det som talas i landet 

de bor i kommunicerar mindre med förskollärarna. Det visade också sig att förskollärare 

trodde att vårdnadshavare från andra länder är mindre intresserade av barnets 

förskolegång. Kanske inte för att de kommer ifrån andra länder utan för att de inte kan 

språket. Det krävs mer resurser och andra strategier för att kommunikationen med 

vårdnadshavare som talar annat språk ska bli god (2014). 

 

Alla vårdnadshavare har inte samma möjlighet att påverka skolan. Resultatet i 

Ljungbergs studie visade att vårdnadshavare från Sverige hade lättare att påverka skolan 

i och med att de kände till läroplanen och de olika styrdokumenten som finns tack vare 

att de kan fråga och kommunicera med skolan. Är vårdnadshavarna högutbildade och 

vana att kunna formulera sig i både tal och skrift så har de en stor fördel att kunna 

påverka och kunna ställa högre krav. Lärare i skolan sa i studien att det var lättare att 

jobba på förskolor med barn från andra kulturer i och med att deras vårdnadshavare inte 

ställde lika höga krav och att föräldrakontakten gick snabbare då den blev kortare på 

grund av språkbristen. Det kan dock finnas andra problem inom denna kategori och det 

kan vara att vårdnadshavarna inte förstår den svenska skolan och därför inte kan hjälpa 

sina barn. En del vårdnadshavare vill, av förklarliga skäl, inte ens befinna sig i Sverige 

på grund att de saknar sitt hemland vilket också kan göra att de i så lång utsträckning 

som möjligt håller kvar sitt modersmål vilket gör kommunikationen med skolan svår 

(Ljungberg, 2005). Den interkulturella kommunikationen kräver dock att förskolläraren 

försöker kommunicera med de vårdnadshavare som vill hålla kvar sitt modersmål på 

andra sätt än med verbal kommunikation.  

 

Kallstenius (2011) gjorde en etnografisk studie i tre kommunala skolor i Stockholm. 

Syftet var att undersöka samarbete mellan lärare och vårdnadshavare i mångkulturella 

skolor. Även i denna studie, framkom det att relationen mellan barnens, vårdnadshavare 

och lärare kunde bli problematisk både språkligt, socialt och kulturellt. Lärarna i studien 

berättade om hur svårt det kunde var att nå ut med information till vårdnadshavarna. 

Lärarna tyckte det var svårt att kommunicera både skriftligt och muntligt. Det uppstår 

flera gånger osäkerhet på om vårdnadshavarna förstod vad lärarna försökte säga eller i 
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fall de bara nickade utan att förstå. Det kan också skapas problem när vårdnadshavare 

och lärare har olika förväntningar på varandra (2011).  

 

 

Granstedt (2010) menar att kommunikationen mellan lärare och vårdnadshavare med 

bristfälliga kunskaper i svenska språket är grundläggande för samarbetet mellan hem 

och skola. De lärare och vårdnadshavare får ut av att ha en gott samarbete är att det 

hjälper barnet att utveckla sitt lärande. Båda parter kan lära av varandra för att ge bästa 

förutsättningar för barnet. De positiva egenskaperna från samarbetet kan inte uppstå om 

det inte finns någon kommunikation mellan hemmet och skolan (2010).  

 

I Lunneblads (2006) studie visar resultatet att det mångkulturella arbetet ofta 

begränsades till att arbeta med ”invandrarbarnens” traditioner. Syftet var i stor 

utsträckning att försöka stärka dessa barns identitet i barngruppen. Resultatet visade 

också att förskollärarna diskuterade innebörden av begreppet ”mångkultur” och menade 

att styrdokumenten, i de här fallen inte var till så stor hjälp då de endast beskriver att 

förskolan ska arbeta med mångkultur, men inte hur eller i vilken omfattning. I resultatet 

såg Lunneblad också en risk i att det mångkulturella arbetet i förskolan endast blev 

traditioner, sång, lek, ramsor och mat, i stället för kunskap om varandras hela kultur. 

Alltså ett slags förskönat kulturarbete, som i värsta fall, leder till större klyftor och 

uppdelningar av ”vi och dem”. Ingenstans i studien, kan vi utläsa att pedagogerna har 

tagit tillvara på vårdnadshavarna i samband med det mångkulturella arbetet eller att det 

har skett ett arbete i tamburen (2006). 

  

3.2 Förskolans kommunikation med vårdnadshavare 
Samarbete mellan förskola och hem, menar förskolans läroplan, är en viktig del i barns 

utveckling. Mahmoods (2013) studie undersöker de problem som kan uppstå när det 

gäller samarbete mellan förskola och hem. Studien gjordes på Nya Zeeland och 

resultatet visar att vissa vårdnadshavare enligt förskollärarna inte kommunicerade med 

förskolan trots att förskollärarna ansträngde sig för att samarbetet skulle bli bra. En 

viktig del när det gäller samarbete är att både vårdnadshavare och förskollärare 

kommunicerar. Vissa förskollärare ser ett hinder i ett gott samarbete när det gäller 

förskollärares makt. Vissa i studien ansåg att makten av att förskollärarna var utbildade 

gjorde att vårdnadshavare inte ville lägga sig i deras jobb. Ett annat problem som 

förskollärarna beskrev var när vårdnadshavarna har andra förväntningar än vad 

förskollärarna har på verksamheten. Det kan i vissa fall vara så att vårdnadshavarna 

ställer för höga krav som inte går att uppfylla. Ett annat problem kan vara arga 

vårdnadshavare. Förskollärarna i studien vill att relationen till vårdnadshavarna ska bli 

positiv men menar att i vissa fall kan vårdnadshavarna bli upprörda och detta tyckte 

förskollärarna i studien var ett problem och svårt att hantera. Ofta beror 

vårdnadshavarnas ilska på en oro för barnet. Förutom att förskollärarna hade svårt att 

hantera vårdnadshavarnas oro upplevde förskollärarna också det som frustrerande att 

inte förstå och kunna berätta om barnets positiva framsteg för vårdnadshavarna. För att 

få en god kommunikation med vårdnadshavarna ansåg förskollärarna att man skulle visa 

respekt och ha en öppen kommunikation  (2013). 

 

Ivarsson och Larsson (2001) menar att förskolan ska vara ett komplement till hemmet. 

För att kunna komplettera hemmet så bör förskollärare veta hur barnets hemförhållande 

ser ut för att veta vad varje barn behöver få med sig från förskolan. Samarbete med 

vårdnadshavarna är en förutsättning för att kunna komplettera hemmet. Förskollärarna i 

studien menar att det är en självklarhet att vårdnadshavarna ska ha möjlighet till 
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inflytande på grund av att det är deras barn som går i förskolan. I studien visar resultatet 

att de vårdnadshavare som var nöjda med samarbete mellan förskola hem var de 

vårdnadshavare som fick information om verksamheten, barns utveckling och 

välbefinnande både muntligt och skriftligt. När det gällde de vårdnadshavare som inte 

var nöjda med kommunikationen så berodde det på att det att personalen inte hade tid i 

tamburen. De ville veta vad barnet hade gjort och vad verksamheten hade för 

målsättning. Detta ledde till att de tyckte att samarbetet mellan förskola och hem var 

dåligt. Studien undersökte vilka vårdnadshavare som ville ha inflytande och det visade 

sig att vårdnadshavare med hög utbildning ville ha större inflytande än de 

vårdnadshavare med lägre utbildning (2001).  

 

Från att historiskt sätt se att endast mödrar hade hand om barnen under dagarna till att 

det skett en stor förändring till ett delat ansvar om barnet. Numera kan vi se det som att 

förskolan och vårdnadshavarna har delad vårdnad om barnet. De flesta barn befinner sig 

under stora delar av dagen på förskolan. En viktig del för barnet är att förskollärare och 

vårdnadshavare samarbetar för att skapa de bästa förutsättningarna för barnet. Samhället 

idag har hög tilltro till att använda sig av kommunikation som verktyg när man vill nå 

förändring och utveckling, därför ses det som ett verktyg för att samarbetet mellan hem 

och förskola ska fungera bra. Resultatet i studien visade att det kunde vara svårt att inte 

inkräkta på varandras kompetensområden när förskollärare och vårdnadshavare samtalar 

med varandra. Förskolläraren försöker att så lite som möjligt ta över föräldraskapet 

samtidigt som vårdnadshavarna inte vill lägga sig i förskollärarens uppgifter och 

kompetens. Ett exempel på ett vanligt problem som kan uppstå i den delade vårdnaden 

är att vårdnadshavarna låter barnet ha napp i munnen när barnet vill det, medan 

förskollärarna oftast anser att det är bättre att barnen endast har napp när de sover eller 

är ledsna. Förskollärarna kan i detta fall känna sig obekväma om de ska ifrågasätta 

vårdnadshavarnas föräldraskap. Detta kan vara ett exempel på att samarbetet inte alltid 

är en lätt uppgift utan de behövs oftast en öppen kommunikation i tamburen för att det 

ska fungera (Gars, 2002). 

 

Syftet med Löfdahls (2014) studie var att undersöka hur förskollärare gör för att 

hanterar att synliggöra verksamheten för vårdnadshavarna med hjälp av dokumentation. 

Resultatet visade att när det gäller barns lärande så anser förskollärare att de kan lära 

barnen utan vårdnadshavarnas hjälp medan om det handlar om barnets beteende så vill 

förskollärare oftast ha hjälp med detta hemifrån också. Resultatet visade också att i den 

pedagogiska dokumentationen i hallen som förskollärarna gjort visade oftast aktiviteter 

och inte så mycket av omsorgsbiten som också ska prägla förskolan. Detta tror man kan 

bero på konkurrensen mellan alla olika förskolor. Ofta skickas det även hem veckobrev 

där förskollärarna även där beskriver vad de jobbat med under veckan. I vissa fall fanns 

även läroplansmål kopplade till aktiviteterna de gjort. Det visade sig att på vissa 

förskolor tyckte vårdnadshavarna att kontakten mellan förskola och hem var dålig fast 

att förskollärarna skickade hem veckobrev. Det fanns därför en oro bland förskollärare 

att de inte visste hur många av vårdnadshavarna som faktiskt läste veckobreven eller om 

vårdnadshavarna bara inte föredrog veckobrev. Vårdnadshavarna fick hem information 

om verksamheten men kände inte att det hade någon chans att påverka förskolans 

innehåll. Inte någonstans i studien stod det att den pedagogiska dokumentationen och 

veckobreven var på något annat språk än svenska (2014). Dokumentation som verktyg 

för vardagskontakten mellan hem och förskolan kan ses som ett verktyg för att 

kommunicera med det vårdnadshavare som har bristfälliga kunskaper i svenska språket.  
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3.3 Sammanfattning 
I forskningen framkom det alltså att det finns både svårigheter och möjligheter till 

kommunikation med vårdnadshavare som har bristfälliga kunskaper i svenska språket.  

Svårigheterna var att vårdnadshavarna hade svårare att kommunicera med 

förskollärarna på grund av att de talade olika språk. Det fanns även kulturella och 

sociala skillnader som gjorde det svårt. Det kunde till exempel uppstå “kulturkrockar” 

som var svåra att hantera. Utebliven kommunikation visade sig i studierna leda till 

uteblivet inflytande och delaktighet för vårdnadshavarna, vilket också blir ett problem i 

och med att det är ett uppdrag ur förskolans läroplan. Det visade inte i någon studie att 

förskollärarna tog tillvara på vårdnadshavarna med bristfälliga kunskaper i svenska 

språket. De möjligheter som framkom i studien var att förskollärare genom pedagogisk 

dokumentation hade lyckats nå ut till alla vårdnadshavare. Genom bilderna i hallen fick 

alla en chans att se vad barnen hade gjort under dagen. Det framkom även tre viktiga 

delar som förskollärare kan ha med sig i de mångkulturella arbetet med vårdnadshavare 

och det var att vara lyhörd, visa respekt och ha en öppen kommunikation. 

Förskollärarna bör även ta tillvara på alla vårdnadshavares kunskap för att ge bästa 

förutsättningar för barnet.  
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4 Teori 
Den problematik som vi ser med att förskolans måluppfyllelse brister angående att föra 

fortlöpande samtal med de vårdnadshavare som har bristfälliga kunskaper i svenska 

språket gör att vi först behöver reda ut vad begreppet kommunikation och interkulturell 

kommunikation betyder och hur detta kan förklara den situation som förekommer bland 

svenska förskolor. Eftersom ”arbetslaget ska [...] föra fortlöpande samtal med barnens 

vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan” (Lpfö 

98 rev 2010:13) innebär det att vi i förskolan måste möjliggöra kommunikation med alla 

hem. 

  
4.1 Kommunikation 
Kommunikation betyder enligt Hård af Segerstad (2002) “gemensam” och innebär att 

människor som kommunicerar delar något med varandra. Kommunikation och 

bearbetning av information är människans äldsta, viktigaste och vanligaste beteende. Vi 

går ständigt och byter information med andra människor vi möter. Det är på detta sätt 

som människan löser problem som uppstår i vardagen. Kommunikationen har många 

olika funktioner. Den kan bland annat bidra till relationsskapande, 

informationsöverföring, kunskapsutveckling och identitetsutveckling. 

Kommunikationens uppgift är att bevara och utveckla sociala relationer. Det är genom 

kommunikation som kunskap och kultur har en chans att växa fram. Har människan inte 

verbalt språk och inte använder sig av kroppsspråk så är chansen mycket liten att det 

man ska lära sig av varandra och även samarbete blir till en svår uppgift. Hård af 

Segerstad beskriver också ett kommunikationssystem, alltså hur information genom 

kommunikation mellan människor går till. Allt börjar med att det finns en 

informationskälla som vill få fram ett meddelande. Sändaren som vill få fram 

meddelandet omvandlar detta till en signal som genom en kanal som når mottagaren. 

Meddelandet avkodas sedan av mottagaren. Om det finns en störning i signalen till 

mottagaren som exempelvis en språkstörning så kan meddelandet förvrängas. 

Mottagaren kan utgöras av både en och flera personer som tar emot och avkodar 

meddelandet (2002).  

 

En viktig del i människors kommunikation är den ickeverbala kommunikationen. Den 

ickeverbala kommunikationen handlar om hur man talar med hjälp av sina kroppsliga 

uttryck, en ordlös kommunikation. Det kan exempelvis ske med hjälp av sitt 

kroppsspråk. Den kan i vissa fall både ersätta eller förstärka den verbala 

kommunikationen beroende på vilket sammanhang människan använder den i (Nilsson 

& Waldermarson, 2007). 

 

I förskolan förekommer olika typer av samtal, vissa formella och andra informella. 

Markström och Simonsson (2013) menar att de informella samtalen förekommer oftast 

när vårdnadshavaren hämtar och lämnar sitt barn på förskolan. De informella samtalen 

uppkommer spontant och kan också kallas för vardagssamtal. Dessa vardagssamtal kan 

initieras av både förskolläraren och vårdnadshavaren. De informella samtalen styrs inte 

av läroplaner, men har ändå en förväntan om att vara en arena för goda relationer och 

samtal. Till de formella samtalen hör bland annat utvecklingssamtal och föräldramöten 

som ofta initieras av förskolan. Vardagssamtalet handlar ofta om barnets dagssituation 

och är viktiga både för hemmet och förskolan (2013).  
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4.2 Interkulturell kommunikation 
Lorentz (2013) menar att den interkulturella kommunikationen är den kommunikation 

som sker mellan människor ifrån olika kulturer. Den interkulturella kommunikationen 

är dock mer komplex än så. Det handlar inte bara om det talade språket, utan också om 

kroppsspråket. Det vill säga att om vi kommunicerar med kroppen på ungefär samma 

sätt som den andra kan vi fortfarande kommunicera med varandra, utan att behöva 

kunna varandras språk. På samma sätt kan det finnas svårigheter i att kommunicera 

verbalt med människor som pratar samma språk som du själv, men som har ett helt 

annat kroppsspråk. Det krävs en viss kunskap om hur personer från olika kulturer 

kommunicerar men också hur du själv kommunicerar med andra, självinsikt. Lorentz 

påpekar även begreppet kommunikation och dess innebörd; alltså att sända meddelande 

från en sändare till mottagare. Detta kan ske med hjälp av tal, skrift eller bild - och 

givetvis gäller det samma för interkulturell kommunikation. För att utöva god 

interkulturell kommunikation krävs mer än att bara kunna några ord på ett annat språk 

än sitt modersmål. Det krävs också förståelsen kring hur andra kulturer kommunicerar. 

Det handlar om att ta reda på likheter och skillnader mellan kulturers olika sätt att 

kommunicera. Den interkulturella kommunikationen delas in i två grupper (verbal och 

icke-verbal) som i sin tur delas in i ytterligare två grupper (språklig och icke-språklig). I 

den interkulturella kommunikationen är de båda grupperna lika viktiga för 

kommunikationens utveckling, men den icke-verbala kommunikationen är oftast den 

som påverkar den interkulturella kommunikationen mest. Inom den icke-verbala 

interkulturella kommunikationen finns saker som kläder, kroppskontakt, det fysiska 

avståndet mellan parterna, men också teckenspråk och ögonkontakt. Interkulturell 

kommunikation ses som en handling där olika människor från olika kulturer eller 

bakgrunder kommunicerar med varandra. Att kunna kommunicera med människor med 

annan kultur, etnicitet, religion eller nationell identitet än sin egen är grundläggande för 

individens och samhällets utveckling. I och med att Sverige idag är mångkulturellt ökar 

också behovet av interkulturalitet. Skolan måste spegla samhället och utbildningen har 

till ansvar att sprida kunskap och skapa respekt för andra kulturer (2013). 

 

Lorentz tankar om god interkulturell kommunikation kan alltså delas in i fyra olika 

faser: Fas 1: Lär dig om din egen kultur och hur kommunikationen ser ut i den. Fas 2: 

Lär dig om andra kulturer och hur dem kommunicerar. Fas 3: jämför din 

kommunikation med en annan kulturs och försök se skillnader och likheter. Fas 4: Hitta 

utifrån fas 3 sätt att kommunicera tillsammans med den andra kulturen. Detta blir vägen 

till interkulturell kommunikation. 

 

Alfakir (2010) menar också att interkulturell kommunikation innebär att vara medveten 

om sin egna kulturella bakgrund och samtidigt vara öppna för andras. Interkulturell 

kommunikation är en gränsöverskridande handling - ett kulturmöte, som ska präglas av 

respekt, tolerans jämlikhet. Den interkulturella kommunikationen ger möjlighet för både 

barn, vårdnadshavare och lärare att lära av varandra och bidra till en skola för alla. Den 

interkulturella kommunikationen skapar trygghet och möjliggör den dialog med 

vårdnadshavarna som tillhör uppdraget (2010).   

 

För att förstå det interkulturella perspektivet på kommunikation kan det underlätta att 

jämföra med mångkulturbegreppet som enligt Lunneblad (2013) är en kvantitativ 

beskrivning som beskriver ett samhällstillstånd medan interkulturellt perspektiv står för 

en handling eller interaktion mellan människor. Lunnebland förtydligar detta genom att 

säga att interkulturellt perspektiv beskriver hur något sker snarare hur något är (2013). 
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Kommunikationen kan skilja mellan människor när det gäller kultur. Interkulturell 

kommunikation handlar om att kulturer påverkar hur vi kommunicerar med andra 

människor. I samspelet mellan människor i interkulturell kommunikation är det vanligt 

att människor tänker att de ska kommunicera enkelt, för att det ska gå så smidigt och 

snabbt som möjlig. Om man upptäcker att den verbala eller icke-verbala 

kommunikationen skiljer sig mellan varandra kan personen eventuellt bilda sig en 

uppfattning om hur den andra personen är. Detta kan exempelvis vara när en person vill 

hälsa genom att ta i hand medan den andra vill kramas. Personerna kan då bilda 

uppfattningar om den andra personen och kan på så sätt se den andra personen som 

avvikande. Att möta något som för en själv är avvikande, kan leda till ängslan eller 

osäkerhet. För att kommunikationen ska fungera krävs det att vi har kunskaper om 

varandra. Det kan vara svårt att komma till ett nytt land där det finns en helt ny kultur. 

Det är inte bara språket man måste lära sig utan också vad landet har för regler och 

kultur när man använder språket, annars kan det uppstå kulturkrockar i 

kommunikationen (Nilsson & Waldermarsson, 2007).  

 

Einarsson (2009) menar att människan föredrar att tala sitt modersmål. Det är i sitt 

första språk som människan känner tillhörighet och förstår sitt ursprung. Om inte 

människan är tvungen och har starka skäl så vill man oftast inte överge sitt modersmål. 

Andraspråket kan anses grå i jämförelse med sitt modersmål (2009). 

 

Språket kan också skilja sig beroende på vilken kultur människan kommer ifrån. Detta 

kan bero på att människor har olika normer bundet till sitt hemland. Flyttar en person 

till ett nytt land så märker hen ganska fort vad det är som skiljer. Kommunikation är 

länken för att förstå andra kulturer. I vårt samhälle idag är även skrift och läsning en 

viktig del. Det ses numera nästan som ett måste för att kunna klara sig i samhället på ett 

fungerade sätt. Detta ses också som en status i världen (Säljö, 2000).   

 
4.3 Sammanfattning  
Vi har valt att utgå ifrån de olika kommunikationsteorier vi nu har presenterat för att 

försöka förstå den kommunikation som sker i tamburen mellan förskollärare och 

vårdnadshavare med bristfällig kunskaper i svenska språket. Kommunikationsteorierna 

förklarar hur vårdnadshavare och förskollärare byter information med varandra. Då 

språket hos vårdnadshavarna kan vara bristfällig kan kommunikationen mellan och 

förskollärare utgöras av både verbal och ickeverbal kommunikation. Enligt 

kommunikationsteorierna är syftet med kommunikation att skapa relationer mellan 

människor, överföra information, utveckla kunskap och sin egen identitet. Utifrån detta 

förstår vi hur viktig kommunikationen mellan förskola och hem är för barnets vistelse i 

förskolan. Genom kommunikationen skapar förskollärarna en relation till 

vårdnadshavarna och byter både kunskap och information med varandra. När detta 

brister får det negativa konsekvenser för barnet. Eftersom vi valt att studera hur 

förskollärare kommunicerar med vårdnadshavare som har bristfälliga kunskaper i 

svenska språket har vi valt att också använda oss av det interkulturella perspektivet för 

att förstå de kommunikationer som sker när språket brister. Det interkulturella 

perspektivet är alltså en interaktion mellan människor med olika bakgrund. I teorin om 

interkulturellt perspektiv förklaras att den interkulturella kommunikationen oftast blir en 

enklare typ av kommunikation detta för att alla parter ska förstå varandra. Det kan ses 

som ett förhållningssätt för hur kommunikationen mellan förskollärare och 

vårdnadshavare med bristfälliga kunskaper i svenska språket kan gå till.  
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5 Metod 
Vår studie utgår ifrån förskollärarperspektivet på interkulturell kommunikationen i 

tamburen mellan vårdnadshavare och förskollärare. Vi har därför valt att göra en 

kvalitativ studie med intervju som verktyg och kommer att intervjua fyra förskollärare. 

Intervjuerna präglas av ett öppet klimat med semistrukturerade frågor för att ge 

förskollärarna möjlighet att själva berätta utifrån sina erfarenheter. Vi har valt att 

genomföra intervjuerna på våra praktikplatser, men undvek att intervjua våra egna 

handledare för att vara så objektiva som möjligt och inte ha förutfattade föreställningar 

om hur de kom att svara. Vi vill försöka få en bredd på vårt arbete därför har vi valt att 

intervjua två förskollärare var, på två olika förskolor. Detta ger oss förutsättningar för 

en bredare bild om hur det ser ut än om vi hade begränsat oss till en förskola och en 

förskollärare.  

 

5.1 Intervju som verktyg 
För att ta reda på förskollärarnas erfarenheter, åsikter, känslor och uppfattningar så är 

intervju som metod ett bra verktyg att använda sig av (Denscombe, 2009). En kvalitativ 

intervju liknar på många sätt ett vardagligt samtal, men får en bestämd form då man 

utgår från vissa frågor som vi vill ha svar på. För att inte ställa ledande frågor måste vi 

ha insikt om vår egen förförståelse och hur den kan påverka samtalet. Därför, får vi som 

samtalsledare inte glömma att vi inte innan kan veta vad respondenten ska svara och att 

det är svaret vi är ute efter med vår forskning. Vi har därför valt att föra samtalet med 

hjälp av öppna frågor där respondenten får berätta om sina egna erfarenheter 

(Kihlström, 2007).  

 

Att frågorna är semistrukturerade innebär att vi som samtalsledare ställer öppna frågor 

som ger möjlighet till respondenten att svara utifrån sina egna erfarenheter, samt kunna 

ställa följdfrågor (Kihlström, 2007). Intervjuerna ålades på två olika förskolor. Vi fick 

således intervjuresultat ifrån olika förskolor, vilket enligt våra reflektioner blir till vår 

fördel i analysen då vi får bred data. Förskollärarnas kön eller ålder spelar ingen roll, då 

vi gärna ser en variation i våra samtal. Förskollärarna är utbildade vid antingen högskola 

eller universitet. Forskningen sker i södra delen av Sverige, i en mindre kommun där en 

av förskolorna ligger centralt, en på landsbygden och en av dessa i en mer invandrartät 

del av samhället. Samtalen spelades in och transkriberades 

 

 

5.2 Urval  
Inför vår studie tog vi kontakt med våra praktikplatser. Anledningen till att det blev just 

dessa förskolor var att det fanns möjlighet att under vår fjärde och sista praktikomgång 

kunna intervjua verksamma förskollärare under praktiktiden. Våra handledare fick i 

uppgift att informera sina kollegor om vår kommande studie och de förskollärare som 

var intresserade att vara med anmälde sitt intresse hos handledaren. Slumpen avgjorde 

sen vilka fyra förskollärare som i slutändan kom med i studien, då vi inte la någon vikt 

vid vem som skulle få vara med. Respondenterna utgjordes av fyra kvinnliga 

förskollärare i åldrarna 44-55 med erfarenhet från 20 år och uppåt. Den ena förskolan 

ligger i en medelstor stad i södra Sverige, i ett vad de själva kallar “mångkulturellt 

bostadsområde”, vilket ger dem en “mångkulturell barngrupp”. Förskolan består av fem 

avdelningar där de arbetar åldershomogent. Den andra förskolan ligger i en mindre 

tätort och består också av fem avdelningar men har så kallade syskonavdelning men 
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barn i blandade åldrar i sin barngrupp. På den här förskolan finns fem barn med 

vårdnadshavare från andra länder än Sverige. Vi har valt att inte skriva ut vilken av 

förskollärarna som tillhör vilken förskola, allt för att man inte ska kunna härleda svaren 

till en person och rubba dess identitet. 

 

5.3 Etiska överväganden  
Vi har använt oss av de forskningsetiska övervägande som Hermerén (2001) förtydligar 

i sin bok om god forskningssed, vilket vi har informerat våra respondenter om (Se 

bilaga 1). Forskningsetik är de etiska krav som åligger forskaren och forskningens 

riktning och praktik.  

 

Det första kravet heter informationskravet och innebär att respondenten får reda på 

studiens syfte och en kort presentation om hur studien kommer att genomföras. 

Forskaren bör berätta om varför studien kommer att bidra med viktig kunskap men även 

vilka risker som finns. Forskaren ska också berätta att deltagandet i undersökningen är 

helt frivilligt och att svaren man får in endast kommer att användas i syfte till 

forskningen. Denna information måste ges ut innan man börjar sin undersökning (2001). 

Inför vår intervju delade vi ut information om vad vår studie skulle handla om och hur 

studien skulle gå till förskolechefen, våra handledare och de verksamma förskollärarna 

på respektive förskola.  

 

Samtyckeskravet innebär att de personer som är med i undersökningen måste få 

bestämma själva om det vill delta eller inte. Den som deltar har också rätten att avbryta 

sin medverkan när som helst. Personen som är med får inte vara med under tvång 

(Hermerén, 2001). Respondenterna i vår studie fick inte skriva under något utan 

godkände sin medverkan i början av inspelningen och fick när som helst under intervjun 

avbryta. Vi förklarade även att de kunde dra tillbaka sina svar efter intervjun om de i 

efterhand ångrade sin medverkan.  

 

Konfidentailitetskravet innebär att om det som framkommer i studien är etiskt känsligt 

så ska forskaren skriva på tystnadsplikt. Det är också viktigt att det personen i 

undersökningen säger inte kommer ut till någon utomstående. Forskaren ska inte heller 

skriva undersökningspersonernas riktiga namn i studien. Det här kravet går ut på att 

forskaren ska ge de personer som deltar största konfidentialitet. Det sista kravet är 

nyttjandekravet och innebär att forskaren inte får använda deltagarnas personuppgifter 

eller det deltagarna har sagt i något annat syfte än till sin egna forskning. Detta betyder 

att de deltagare som deltar i forskningen inte får påverkas av forskningen privat  

(Hermerén, 2001). Vi valde att kalla de deltagande förskollärarna för förskollärare 1, 2, 

3 och 4 för att man inte ska kunna härleda deras svar till dem. Vi förklarade även att 

ursprungsmaterialet inte delas med någon men att delar av intervjun förekommer i 

studiens resultat. 

 

 

5.4 Genomförande 

Intervjuerna med förskollärarna genomfördes avskilt på deras respektive förskola. 

Samtalet utgick ifrån våra intervjufrågor som förskollärarna fått tillgång till några dagar 

innan för att kunna tänka igenom sina svar. Samtalen spelades in för att sedan kunna 

transkriberas. Samtalen pågick från 15-49 minuter. Samtalet försökte genomföras så att 

vi som intervjuare inte skulle härleda respondentens svar, det vill säga att vi försökte att 

inte tala under inspelningen utan lät respondenten själv svara på våra frågor. Vi har valt 
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att inte intervjua våra handledare på de förskolor vi varit på. Detta för att undvika att bli 

påverkade av den relation vi har till våra handledare sen innan. Vi har också valt att 

försöka att inte tala så mycket i våra intervjuer med förskollärarna, allt för att inte leda 

dem till vissa svar. Vi valde också att ställa frågorna utan någon “mångkulturell eller 

interkulturell färgning” för att de själva skulle få svara precis det de tänkte och inte till 

just vår studie. Vi valde också att intervjua förskollärare som vi inte hade någon tidigare 

relation till för att inte läsa in saker som inte syns i resultatet och tolka det utifrån våra 

egna föreställningar om förskollärarens svar.  

 

5.5 Bearbetning 
När vi fått in vår kvalitativa data så bearbetade och analyserade vi den. De inspelade 

samtalen transkriberades och strukturerades sedan upp efter likheter och skillnader i 

respondenternas svar. Enligt Denscombe (2009) bör vi känna till materialet väl innan vi 

börja koda och kategorisera data. Analyseringen börjar genom att vi noggrant gå 

igenom den insamlade data för att sedan kategorisera den i olika teman. Därefter kan vi 

göra ytterligare analyser inom varje kategori och utifrån det dra olika slutsatser (2009). 

Resultatet kategoriseras tematiskt utefter olika former av kommunikation. Letade även 

efter likheter och skillnader i förskollärarnas svar för att kunna analysera resultatet 

tillsammans med vår teori. Vi har sammanställt respondenternas svar och resultatet 

visas genom deras citat och vår förståelse kring vad de sagt. På så vis blir 

respondenternas svar tydliga och överskådliga. Analysen kopplas sedan samman våra 

tolkningar med tidigare forskning och teori.  

 

5.6 Validitet 
Validitet betyder att det ska gå att säkerställa både metod och den insamlade datan i en 

forskning. Vår forskning måste svara upp till dess forskningsfrågor, samt spegla 

verkligheten, alltså belysa “sanningen”. Det finns en svårighet i att fastställa validiteten 

i en intervju, då vi aldrig kan kontrollera om respondenten talar sanning. Man bör dock 

kontrollera sina källor med andra, kontrollera sina intervjusvar med respondenten och 

kontrollera rimligheten i datan, dvs hur pass mycket kunskap respondenten har om 

ämnet, samt se hur olika teman kommer fram i intervjun (Denscombe, 2009).  

 

Vi har valt att intervjua förskollärare om situationer i förskolan. Anledningen till att vi 

har valt att intervjua förskollärare är att vi anser att de är experter på sitt eget yrke och 

att det är de som kan uttala sig om hur de arbetar. Förskollärare möter dagligen 

vårdnadshavare i förskolans tambur och besitter därför erfarenhet kring detta, dock 

givetvis i olika utsträckning beroende på tid inom yrket. Vi har valt att analysera våra 

resultat, alltså dela upp helheten i delar, för att sedan kunna titta närmare på de likheter 

och skillnader vi ser.  

 
5.6.1 Tillförlitlighet  

Vid forskning finns en risk att forskaren kommer så nära sitt ämne att det är svårt att 

vara objektiv. Frågan om tillförlitligheten av forskningen handlar därför om det man 

skulle få samma resultat om forskningen gjordes av en annan forskare. För att kunna 

kontrollera tillförlitligheten krävs att studien tydligt presenterar metoder, analys och 

beslut med så tydliga förklaringar som möjligt så att man kan läsa sig till hur studien 

gått till. Frågan är alltså om man skulle fått samma resultat om en annan forskare gjort 

samma studie, eller har forskaren påverkat studiens riktning vilket givit resultatet 

konsekvenser (Denscombe, 2009).  
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Vi har, i så lång utsträckning som möjligt, försökt att presentera precis hur vår studie 

har gått till. Detta för att det ska kunna gå att läsa sig till hur vi gick till väga och själv 

kunna forska vidare kring ämnet.  

  
5.6.2 Generaliserbarhet  

Kvalitativ forskning har en tendens till att bli liten och inte så omfattande. Man kan då 

fråga sig hur pass allmängiltig den är och i vilken utsträckning den är placerbar på andra 

ställen. Den “lilla” forskningen är dock värdefull för att skildra just den inriktningen 

som forskningen innehåller och visar det specifika och unika i just den situationen. 

Vissa forskare menar också, enligt Denscombe, att det är sannolikheten som behöver 

stora mängder eller bredd på sin forskning, men att den lilla kan vara generaliserbar i 

sitt smala uttryck (Denscombe, 2009). Vår forskning är en studie som genomförts på 15 

veckor. Det är alltså inte en studie som förekommit under en lång tid eller som kan 

spegla några förändringar över tid. Studien är också gjord på två förskolor, med fyra 

förskollärare som respondenter. Studien kan upplevas som liten men kan ändå, enligt 

oss, säga något om den stora bilden om den svenska förskolan i dagens samhälle. Vår 

studie ger även bidrag till vidare forskning i ämnet för att kunna se hur den här studien 

stämmer överens med “resten” av Sverige.  

 

5.7 Metodkritik  
Vi är medvetna om att vi inte kan frångå våra personliga värderingar helt när vi tolkar 

resultatet vilket gör att resultatet till viss del är präglat av våra tankar. Vi är också 

medvetna om att detta följer oss genom hela arbetet, vilket betyder att man skulle kunna 

se spår av våra värderingar i till exempel våra intervjufrågor.  

 

Eftersom studien enbart är gjort på två förskolor förstår vi att resultatet kan upplevas 

som smalt och inte överförbart eller generaliserbart för “svenska förskolor”. 

Intervjuerna är gjorda på våra respektive praktikförskolor. För att göra arbetet än mer 

objektivt skulle vi kunna ha gjort intervjuer på varandras praktikplatser för att inte ha 

några föreställningar som kunde färga oss. Inledningsvis ville vi även som tillägg till 

våra intervjuer göra observationer i tamburen för att kunna jämföra förskollärarnas 

föreställningar om vad de gör med vad de faktiskt gör. Detta gav oss dock merjobb och 

ett etiskt dilemma då vi skulle behöva ha alla de personers, som vid det observerade 

tillfället fanns med i tamburen, godkännande att vi kan använda det materialet i vår 

studie.  

 

Förskollärarna fick även tillgång till intervjufrågorna innan intervjun, då de själva 

efterfrågat detta, för att kunna förbereda sig. Vi är införstådda med att resultatet skulle 

kunna sett annorlunda ut om frågorna blivit ställda utan att förskollärarna läst dem 

innan. Vi ser både för och nackdelar med att ha lämnat ut frågorna innan då det kan göra 

förskollärarna trygga samtidigt som det skulle kunna resultera i att förskollärarna gjort 

någon form av “inre svarsmall” tillsammans med sina kollegor i stället för att utgå från 

sitt spontana svar.  

 

Inledningsvis hade vi en sista fråga som skulle färga de andra frågorna i intervjuguiden 

med ett interkulturellt perspektiv. Då förskollärarna ändå svarade, ur vår synpunkt, 

interkulturellt ansåg vi inte att vi hade någon nytta av att använda oss av den sista 

frågan.  

 



  
 

14 

5.8 Sammanfattning  
I metodkapitlet har vi redogjort varför vi har valt att använda oss av intervju som 

verktyg i den kvalitativa metoden och hur våra intervjuer såg ut. Vi har även behandlat 

de etiska krav som finns när man ska genomföra en studie, samt hur vi bearbetat 

resultatet. I metodkapitlet tar vi även upp den problematik som finns runt validitet i 

forskningsarbetet. Under vårt arbete har vi även upptäckt kritik som vi kan rikta mot 

vårt eget arbete, även detta är redogjort i metodkapitlet. 
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6 Resultat  
I följande kapitel kommer vi att presentera den insamlade empirin och ge svar på våra 

frågeställningar utifrån våra intervjufrågor och förskollärarnas svar.  

 

6.1 Interkulturell kommunikation 
Studien visar att förskollärares kommunikation med vårdnadshavare som har bristande 

kunskaper i svenska språket uppfattades som kort, snabb och att den innehåller mer 

omsorgsfrågor än pedagogiska frågor eller frågor om verksamheten. 

 

 
Många kommer bara och öppnar dörren och sen puttar in barnen och, ja, 

säger hejdå till barnen i dörren, medan vi skulle vilja att de tar steget och 

går in lite till för att… [...] Men kommunikationen vid lämning är rätt så 

kort och rätt så snabb, [...]  är det något särskilt då som att farmor ska 

hämta eller jag ska dit eller hämtar lite senare eller kommer lite tidigare,  

det är den informationen som ges mellan förskolan och 

vårdnadshavaren.[...]de säger hej och nu ska vi gå och sen är det bra. Har 

han ätit och sovit? Inte så mycket kanske vad man har gjort eller vad som 

har hänt. (Förskollärare 3) 

 

Det framkommer att förskollärarna vill att vårdnadshavarna ska komma in på 

avdelningen och kommunicera mer tillsammans med förskollärarna om den 

pedagogiska verksamheten. På grund av den snabba och korta kommunikationen uteblir 

till viss del vad förskollärarna uppfattar som viktigt informationsutbyte.  

 

I kommunikationen med hemmet uppfattar förskollärarna att de får en inblick i 

familjernas olika kulturer och även får möjlighet att lära sig något nytt. I 

kommunikationen med hemmet får förskolan återkoppling kring det de gör i förskolan 

och hur det har mottagits hemma.  

 

 
Det är ju att vi är olika och att man lär sig. Och nu har vi ju tycker jag när 

vi har haft personal som är från olika (kulturer). Man kan lära sig lite om 

deras kultur. Och för det andra barnen är det också positivt tycker jag. 

(Förskollärare 2) 

 

Med hjälp av personal som kan andra språk än svenska kan förskolan lära sig om 

hemmets olika kulturer. Förskollärarna anser det givande att få veta saker från hemmet 

om barngruppens olika kulturer till förmån för arbetet med att ge barnet de bästa 

förutsättningarna som går. 

 
 
Resultatet visar att förskollärarna försöker ha någon form av daglig kontakt med barnets 

vårdnadshavare. Detta för att information inte ska komma på villovägar och för att 

förskolorna anser att det är gynnande för relationen och kommunikationen mellan hem 

och förskola.  

 
Vi strävar ju alltid efter att man ska ha kontakt med någon av 

vårdnadshavaren till barnet minst en gång om dagen, antingen vid 

hämtningen eller lämning. (Förskollärare 4) 
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Den dagliga kontakten med vårdnadshavare beskrivs som betydelsefull och 

förskollärarna försöker därför ta tillfälle till kontakt varje dag. Att ta tillfället i akt och 

försöka ge varje vårdnadshavare en liten stund för samtal anses som möjligheter till att 

kommunicera med vårdnadshavarna. Resultatet visar att förskollärarna strävar efter att 

skapa tillfällen till att kommunicera verbalt. 

 
Man får ju ta det tillfällen som finns och är det riktigt viktigt får man ju 

ta kontakt med tolk. Eller syskon eller släktingar får man göra. 

(Förskollärare 2) 

 

Men där försöker man ju ordna tid. [...] Det är ju det man som pedagog 

försöker, en liten stund i alla fall. Så man ser allas föräldrar med och får 

det samtalet. (Förskollärare 3) 

 

 

Och är det möjligt så går man ju ifrån och så, och tar det direkt, annars så 

får man ju säga till dem att jag kan tyvärr inte just nu utan, då får vi ju 

bestämma en dag och en tid där vi kan sitta ner och tala. Så får man 

planera det mer [...] (Förskollärare 4)  

 

Förskollärarna försöker i ett förstaläge skapa tillfällen för informella samtal. När detta 

inte längre uppfattas som möjligt får samtalen en mer formell struktur där förskollärarna 

försöker planera in tillfällen tillsammans med vårdnadshavaren.  

 

I resultatet framgår det att vårdnadshavarnas utbildning påverkar den interkulturella 

kommunikationen mellan förskola och hem. I studien framkommer det att 

förskollärarna föredrar att vårdnadshavarna kan kommunicera verbalt på något vis och 

att svårigheterna uppstår när vårdnadshavaren knappt har något språk alls. 

 
[...] det är jättesvårt när man inte kan språket. [...] Hon förstår ju inte ett 

ord mamman. Minsta lilla kan ju vara bra så man kan kommunicera med 

ord. [...] Föräldrarna som kommer nerifrån till exempel, har det 

nyanlända en akademisk utbildning i sitt hemland så kan de i regel tala 

lite engelska i allafall så man kan förstå varandra, och det är otroligt 

mycket lättare. Eller om man kommer som analfabet. Och inte kan. Och 

hur kan de till exempel om vi skickar hem en lapp. När det inte ens kan 

skriva på sitt språk. Tänk vilken lång väg de har att gå. Språk och sitt 

egna alfabet sen att komma till oss och lära sig vårt och sen kunna tyda 

ett meddelande. (Förskollärare 1) 

 

I förskollärarens citat syns det att de uppfattar det lättare att kommunicera med de 

vårdnadshavare som är läs- och skrivkunniga i åtminstone ett språk. I resultatet framgår 

dessutom att de som har en utbildning av akademisk klass i större utsträckning kan 

engelska, vilket underlättar i kommunikationen mellan vårdnadshavare och 

förskollärare.   

 

Genom att ta sig tid till vårdnadshavarna och bemöta dem med ögonkontakt får 

kommunikationen ett positivt utgångsläge. Vårdnadshavarna behöver tid och 

förskolläraren tar gester och kroppsliga uttryck som stöd för att göra sig förstådd. 

Kommunikationen förtydligas med hjälp av ickeverbal kommunikation, i de lägen där 

man inte talar samma språk. Enligt resultatet är de bästa kommunikationstillfällena de 

som inte är stressade och där man har tid att ge varje vårdnadshavare mellan fem till tio 

minuter varje dag.  
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Då gäller det att man tar sig tid med teckenspråk och allt möjligt. 

(Förskollärare 1) 

 

Så att morgonrutinen, morgonmötet med föräldrarna är ju rätt så stressat. 

De flesta har bråttom. Om det inte är 15-timmars kanske, för de har inte 

lika bråttom, de har ingen tid att passa kanske, och där kan man ta det lite 

mer lugnt och stilla så. Drömmen är ju att man kanske hade fem, tio 

minuter varje morgon att, ja tala igenom hur det har varit.” (Förskollärare 

4) 

 

Resultatet visar ännu en gång vikten och vinningen med att kommunicera tillsammans 

med vårdnadshavarna. I citaten kan vi utläsa att man på förskolan inte har formella 

planerade samtal på daglig basis utan önskar att vårdnadshavarna möter förskollärarna i 

spontana och informella möten.  

 

6.2 Förskolans förutsättningar till kommunikation 
En förutsättning till att kommunicera i tamburen är enligt förskollärarna att anställa 

personal med goda språkkunskaper. Resultatet visar att på de arbetsplatser där man har 

personal från olika härkomst ger ett stort språkutbud och möjligheter till att kunna möta 

de flesta hemmen. 
 

 
Nu har vi ju haft personal som vi har haft tur och då är det ju lättare att 

möta de olika hemmen när man kan fråga om deras kultur. (Förskollärare 

2) 

 

Ja, i och med att vi har många anställda med olika språk så möter vi ju de 

hemmen, med de olika språken och får ju även de olika kulturerna också 

för vi har ju våra kollegor som kommer från de olika kulturerna sen ser 

det ju verkligen olika ut och vi har ju efterfrågat att få lite mer kött på 

benen om just.. Ja, hur turerna går, om man är på uppehållstillstånd 

tillexempel. [...] vi har många förutsättningar här eftersom vi har många, 

mycket personal från andra kulturer som vi kan få hjälp och stöd av. Förr 

gick man ju hem och hälsade på men det gör man ju inte längre det 

kanske var rätt bra egentligen man ser barnets förutsättningar från början 

så nu är det ju mötet här på förskolan, vi möter föräldrarna och barnen. 

(Förskollärare 3) 

 

Förskollärarna vill kommunicera med vårdnadshavarna därför gör de vad de kan för att 

förstå de vårdnadshavare som har bristfälliga kunskaper i svenska språket. Detta kan 

innebära att förskollärare tar hjälp av annan personal med samma bakgrund som 

vårdnadshavaren. 

 

Resultatet visar att det är vårdnadshavare, syskon och andra släktingar som kommer till 

förskolan för att hämta och lämna. Ibland kommunicerar personalen med dessa, men 

ibland påtalas att det behövs hjälp av tolk för att förstå varandra. Resultatet visar att 

språket ofta utgör en barriär för hur kommunikationen ska bli och att förskollärarna tar 

hjälp av en fysisk person, exempelvis tolk.  

 
Så satt man där med telefontolk, föräldrar och barn. Då berättade man 

om hur verksamheten gick till. Sen var det ju på förskolan ibland att de 

bara kom. Med mamma då och då försökte vi förklara att mamman var 

tvungen att vara med lite oftast ville ju föräldrarna bara lämna in dom. 

Men då var jag inte med om att vi hade en vanlig tolk utan det var 

telefontolk. Det fungerade nått så när. Det fick ju fungera på något vis. 

(Förskollärare 2) 
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Förhoppningsvis har vi en tolk. I något fall har vi faktiskt haft syskon 

som har tolkat en gång hade vi en moster. Som kunde lite mer. 

(Förskollärare 1) 

 

Vi förstår det som att förskollärarna får stöd i kommunikationen med hjälp av en annan 

person. Detta kan vara en tolk, men det kan också vara en annan person som ett syskon 

eller personal som kan översätta. Resultatet visar att alla förskollärare ser 

språksvårigheter som ett hinder för samspelet mellan hem och förskola. 

 

Gemensamt i resultatet är användandet av tolk förekommer mest vid olika slags 

formella samtal. De samtal som tas upp som exempel är bland annat utvecklingssamtal 

och föräldrasamtal men även tolk som inskolningsstöd eller vid överlämningen till 

förskoleklassen.  

 
Jaaa, ehh, det blir ju så, när vi har möjlighet så vill vi ju ha tolk. Och på 

föräldrarsamtal och utvecklingssamtal så vill jag det, det har jag alltid 

haft. [...]Både vid avlämnandet till förskoleklassen så ville jag det. Och 

under terminen så vill jag det och det kostar ju en del men det får vi ta in. 

Det var ju därför chefen ville ta in anställa folk från just de länderna så vi 

har dom på stället. (Förskollärare 1) 

 

I vilken utsträckning förskolan använder sig av tolk är en kostnadsfråga, då det är 

förskolan som betalar för tolken. På några av arbetsplatserna har förskolan i stället 

försökt lösa det genom att anställa personal som kan olika språk för förskola och hem 

ska kunna kommunicera.  

 

Översättning av texter gör förskolorna vid väldigt få tillfällen då det är kostsamt och 

också svårt att kontrollera, för förskolan, att texten är korrekt. Detta resulterar i att 

förskolan i stället låter bli att översätta texter.  

 
Sen har vi aktat oss för att översätta direkt, det kan bli fel, så det gäller 

verkligen att det är någon som kan läsa igenom det. Så det tror jag även 

att vi haft på översättning när vi har betalat för det så har det blivit fel. 

Och det kan ju inte vi kolla, men då är det ju rätt skönt att ha personal 

som kan och vet, läsa igenom det innan, för annars så vet man ju inte vad 

man delar ut. (Förskollärare 3) 

 

Förskollärarna är rädda för att det kan bli fel när de lämnar ut information via text. I den 

verbala kommunikationen uppfattar istället förskollärarna att det finns möjlighet att 

korrigera de eventuella missförstånd som kan uppkomma. 
 

6.3  Svårigheter i den interkulturella kommunikationen 
Nedan presenteras förskollärarnas olika syn på de konsekvenser de menar att en 

utebliven kommunikation för med sig. Resultatet visar att en konsekvens är utebliven 

information angående barnets förskolevistelse.  

 
[...]det kan vara viktig information om barnet om det har hänt någonting. 

Det kan ju också vara så att det ska hända någonting dagen efter på 

förskolan och då har den informationen inte nått föräldrarna, de kanske 

inte kommer i tid med barnen eller har rätt utrustning med sig, vad som 

krävs. Och det blir barnet som drabbas av detta i slutändan. Plus att man 

inte, daglig kommunikation för att veta att föräldern är nöjd, att föräldern 

trivs att vi inte har några schismer emellan eller blivit några 

missuppfattningar som kan växa och bli stora bekymmer[...] 
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(Förskollärare 4) 

 

En annan konsekvens med den uteblivna kommunikationen är enligt förskollärarna att 

vårdnadshavarna får mindre inflytande på verksamheten.  

 
De får naturligtvis mindre inflytande. Kan man inte tala för sig eller 

ställa de rätta frågorna så får man naturligtvis inget inflytande. Det är ju 

självklart. Och det gäller ju alla föräldrar i förskolan. Ja det är ju samma 

sak. Då har man ingen chans att påverka. (Förskollärare 1)  

 

Resultatet visar att utebliven kommunikation uppfattas medföra negativa följder för 

barnet. Om förskolläraren inte kommunicerar med hemmet finns risken att viktig 

information inte framkommer. Risken finns också att små problem kan bli till stora 

konflikter om parterna inte kommunicerar med varandra. Om vårdnadshavarna inte får 

möjlighet till att kommunicera kan de inte heller göra sin röst hörd och på så vis inte 

påverka eller ha något inflytande i förskolans verksamhet. Kommunikationen är också 

ett sätt för förskollärarna att skapa en relation med hemmet och få reda på saker som 

hemmet tycker fungerar dåligt, men också vad som fungerar bra. 

 

I studien framkommer att förskollärare påtalade att de tyckte att det var lärorikt att få ta 

del av de olika kulturerna men ofta var rädda för att göra fel och tyckte det var svårt att 

ta sig in i hemmet utan att “trampa någon på tårna”. Det påpekas också att 

förskollärarna bör ha kommunikation även med de svenska hemmen som man kanske 

tror sig känna. 

 
Du får ju mycket nytt. [...] Man behöver ju ha kommunikation med de 

svenska för där skiljer det ju så väldans åt. Men andra kulturer så får du 

ju, har du den kommunikationen och kunna samtala med dem så får du ju 

jättemycket inblick i just deras kultur, om dem. Om du visar intresse och 

de kan förmedla det så får du ju. Du känner dig rik på något vis för du 

har fått den här delaktigheten [...] Där skulle man nog vilja bli lite bättre, 

men ibland känns det som att det är svårt att få det gensvaret från 

föräldrarna men det kanske är för att man själv är så försiktig. Att man 

inte vågar trampa in i deras (liv). (Förskollärare 3) 

 

Så det handlar ju om en öppen kommunikation därför att det inte ska bli 

missförstånd. Men visst skiljer det annars i kulturer och sätt att se på 

saker och mat och kläder och tider och så… [...] Det kan ju vara lite 

problematisk ibland. Lite samma sak som det här med tolk att det finns ju 

en risk att om det finns ett större antal som är från ett visst land eller en 

viss kultur, att det blir lite mer uppmärksammat. Så där kan jag väl tycka 

att det är rätt så viktigt att man uppmärksammar, ska man 

uppmärksamma en ska man uppmärksamma alla och då får vi ju vara lite 

noga, både tidsmässigt och vad vi mäktar med liksom på förskolan. Hur 

vi ska göra. Det som vi har gjort, med mina kollegor och på vår 

avdelning så är ju att bland annat att vi har haft tillexempel... tagit reda 

på hur man säger god morgon på alla språk så vi har tränat och man har 

sagt det på samlingen tillexempel så att alla ska... och skrivit det på 

tavlan eller så. (Förskollärare 4)  

 

Vi tolkar att förskollärarna menar att de känner sig delaktiga i hemmet när de får veta 

saker om barnets kultur. Förskollärarna vill också bli bättre på att närma sig hemmen för 

att utveckla kunskapen om barnet. Förskollärarna försöker även närma sig de olika 

hemmen genom att ta tillvara på de olika språk som barnen förstår. Resultatet visar dock 

att det finns en risk att en kultur blir mer uppmärksammad än en annan beroende på 

dess storlek i barngruppen.  
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Det är svårt att inte vara privat i sitt samtal med hemmet och resultatet visar att 

förskollärarna till viss del kan vara personlig när man samtalar. Svårigheten kommer 

med att förskollärarna över tid byggt upp en relation, inte bara med barnet, utan också 

med vårdnadshavarna, eftersom de träffas på daglig basis, vilket gör det svårt för 

förskollärarna att bortse ifrån det man vet och känner för hemmet.   

 

 
Man är lite rädd att det ska bli missförstånd med föräldrar som inte kan 

språket. Man kan ju tolka olika. Det måste ju bli svårare. Om man pratar 

med en som kan svenska och det skulle bli missförstånd så kan man ju 

lösa det. Så kan det ju vara. Så därför blir ju inte kontakten riktigt så 

lättsam som den blir med andra föräldrar (Förskollärare 2). 

 

Sen ibland är det ju svårt att inte bli privat också tillexempel som 

föräldern som kom igår för man blir ju berörd och vi är ju inte mer än 

människor så att ibland så krävs det att man är lite personlig och det är ju 

också ett sätt att komma nära föräldern, att det vet att vi finns här för dem 

också och det gäller ju liksom för att alltihopa ska fungera så måste de ju 

känna att... sen måste man ju sätta gränsen ibland om det blir liksom 

personliga grejer som gör att jag kanske måste använda privat tid eller så 

för att reda i någonting er hjälpa någon eller så men... Lite privat tycker 

jag att man kan vara, ibland (Förskollärare 4). 

 

Genom att vara personlig i sitt samtal med vårdnadshavarna också kommer man dem 

närmre, vilket i sin tur gör att samarbetet fungerar bättre svara förskolläraren. Samtidigt 

är förskollärarna rädda att det kan bli fel i den interkulturella kommunikationen där 

språket brister, vilket gör att de informella samtalen inte förekommer lika ofta som det 

hade gjort om språket inte brister.  
 

Resultatet visar också att det kan vara problematiskt att besluta när och vem som ska ha 

tolk. 

  
Vi har haft inskolningsstöd, till de barnen som vi känner inte förstår alls 

eller inte förstår någon svenska för att vi känner att de ska förstå 

aktiviteterna, reglerna, rutinerna och ha det som stöd för de här barnen. 

Sen är det ju förskolan som betalar det så det är ju en kostnadsfråga, och 

hur mycket. Och det är ju också lite synd för det är också beroende vilka 

barn, för alla barn kanske skulle behöva det, men de här barnen som 

följer gruppen hela tiden anser man ju inte behöver det då för de är ju 

inte så jobbiga eller stökiga, medan de som är lite mer jobbiga eller lite 

mer krävande de vill man ju gärna ha ett inskolningsstöd till och hjälpa 

dem. Sen kanske det hade varit skönt för den här som är lugn och tyst att 

få ha det också, ett inskolningsstöd för honom eller henne, men det är ju 

en kostnadsfråga tyvärr. (Förskollärare 3) 

 

Tolk också, mer och mer. Sen är det ju en kostnadsfråga, tyvärr, men... 

en kostnadsfråga och sen är det ju också om man har ett föräldramöte 

eller så, så väljer man tolk till de stora grupperna. Om man har ett flertal 

från olika språkgrupper så kanske man väljer två tolkar till dem, men 

resten. Alltså, egentligen skulle det ju behövas tolk till alla de som 

verkligen behöver det.  (Förskollärare 4) 

 

Tolk ses som en resurs och stöd i samtalen med barn och vårdnadshavare. Eftersom det 

är en kostnadsfråga med tolk blir förskolan tvungen att göra ett övervägande och välja 

vem som är i störst behov av en tolk. Detta kan bli motsägelsefullt i förskolans 
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likabehandlingsarbete och strävan efter att vara så jämlikt som möjligt, då det är kan 

vara svårt att utföra denna handling rättvist.  
  

Förskollärarna understryker att de försöker undvika att kommunikation med icke 

svensktalande vårdnadshavare uteblir helt. På en förskola har de som regel att tala med 

vårdnadshavarna minst en gång per dag – för barnets bästa. Resultatet visar att 

förskollärarna måste tala med vårdnadshavarna för barnets skull, fast att det kan vara 

svårt när man inte talar samma språk.  

 
[...]men vi försöker ju va rätt så konsekventa med det, minst ett möte per 

dag med vårdnadshavaren så att man kan framföra vad som är.. och är 

det inte så att man får tag på vårdnadshavaren så är det ju också så att vi 

ringer, just för att man vill ha direktkontakten så att man inte skickar 

information eller meddelande med, vem det nu är som hämtar eller 

lämnar, så, personligen försöka få till, antingen ett möte eller ett samtal, 

varje dag. (Förskollärare 4)  

 

 

Ja, jag försöker nog, man försöker nog, jag hoppas att vi alla försöker ta 

tillfället i akt och tala både för barnets skull och för förälderns skull att 

jag som pedagog ser, att barnet ser att hon talar med min mamma hon 

talar med min mamma med. Det är ju samma sak så att man inte 

nonchalerar föräldrarna heller bara för att hon inte kan så bra svenska så 

talar jag inte med henne eller usch va jobbigt bara utan man försöker ta 

sig an alla som kommer in. (Förskollärare 3)  

 

Förskollärarna ser en vinning i att ha direktkontakt med vårdnadshavaren i stället för att 

skicka information med någon annan och ge vårdnadshavaren andrahandsinformation. 

Förskollärarna menar också att detta bör man göra oavsett om man tycker det är jobbigt 

eller inte för att inte kommunikationen ska utebli.  

 

Resultatet ger ett exempel på en skillnad som kan uppstå i kommunikationen med 

vårdnadshavare med andra kulturer.  

 
Vi här är ju, i Sverige är man ju tillexempel väldigt mån om att hälsa och 

ta i hand eller sådär. Och om någon drar tillbaka sin hand eller drar 

undan sin hand när du sträcker fram handen för att hälsa så tar du ju det 

kanske negativt om du inte känner till varför personen inte vill ta dig i 

handen. Så olika saker är ju olika för olika kulturer och så. Men det 

handlar ju egentligen om att lära känna föräldrarna och lära känna 

kulturen, så att man vet vad det är som gäller, så att säga, för att lära sig 

olika beteenden och veta hur man ska behandla dem (Förskollärare 4) 

 

Förskollärare 4 menar att det handla om att lära känna vårdnadshavarna och deras kultur 

för att kunna kommunicera med dem på bästa sätt. Inför ett möte kan förskollärarna ha 

tankar om vårdnadshavarens kultur som kan påverka förskollärarens sätt att 

kommunicera med vårdnadshavaren. Att förskolläraren och vårdnadshavaren 

kommunicerar på olika sätt kan påverka samtalet och kan ses som en svårighet för att 

inte behandla någon fel.  

 

I resultatet syns dock att de upplever att de vet för lite om hur barnen har det hemma 

och därför kan ha svårt att möta dem fullt ut. Förskollärarna efterfrågar “mer kött på 

benen” när det kommer till hur det kan se ut hemma. Samtidigt kan det utifrån resultatet 

vara känsligt att fråga hemmet och ta sig in i deras privatliv.  
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Jaa… det är ju svårt vi vet ju egentligen inte hur hemmen ser ut. Vi har ju 

inte.. vi vet ju inte så mycket om deras religion till exempel, om islam. 

Islam är ju så olika också. En del håller ju väldigt hårt på sina seder och 

så. Andra inte. (Förskollärare 1) 

 

I resultatet framkom det olika faktorer som kan leda till svåra situationer när det gäller 

kommunikationen i tamburen. Tiden som familjen har varit i Sverige har en betydande 

roll i hur det går när förskollärare ska möta dessa familjer då de familjer som varit i 

Sverige en längre tid kan ha hunnit lära sig mer svenska. Resultatet visar att det är 

svårare att möta vårdnadshavare som precis har flyttat till Sverige än vårdnadshavare 

som har bott i Sverige ett tag. Det blir svårt att ha en kommunikation när 

vårdnadshavare och förskollärare talar olika språk och inte kan kommunicera. 

Kommunikationen kan oftast bli kortare än vad den blir med vårdnadshavare med 

svenska som modersmål. I resultatet framkom det dock att tolk är en bra lösning på det 

problemet.  

 
Ja det är ju när de kommer direkt från landet och man inte har någon 

tolk. (Förskollärare 1) 

 

Du ska försöka ge information till föräldern som inte kan svenskan så 

bra, då blir det halvt bara. Man får inte fram det man vill och man ser att 

föräldern också blir vad menar hon nu eller vad säger hon nu. 

(Förskollärare 3) 

 

Man blir frustrerad när man inte förstår varandra  [...] Då blir det inte 

riktigt bra det blir att vi säger det vi verkligen behöver, ingen riktig 

kommunikation tycker jag inte. (Förskollärare 2) 

 

I citaten förstår vi att förskollärarna i vissa situationer känner att kommunikationen, 

med vårdnadshavare som inte förstår svenska, kan bli problematisk. När förskollärarna 

känner att kommunikationen är svår finns det risk för att den uteblir.  

 

En annan sak som framkom i resultatet var att stress hos förskollärare och 

vårdnadshavare kunde påverka kommunikationen på ett negativt sätt.  

 
När det är mycket folk. Mycket barn och pedagoger, det ska ut några, 

några ska in någon som ska dit. (Förskollärare 3).  

 

Men just morgonmötet är ofta rätt så stressat, om man kunde... Men det 

hänger ju ihop med, det är ju en kedja, vi funkar ju rätt så lika allihopa, 

man är ute i sista minuten och slänger in där för att komma i tid till nästa 

så att morgonrutiner kan vara rätt så stressande. Sen har vi ju frukost i 

matsal som också gör att det kan bli stressat, och det kanske ser 

annorlunda ut på andra förskolor. (Förskollärare 4). 

 

Stress är en faktor som påverkar både förskollärarna och vårdnadshavarna negativt. 

Stressen styr hur kommunikationen blir och om den ens blir av.  

 

Svåra situationer som uppstår i tamburen löses genom att förskollärarna tar hjälp av 

varandra på förskolan eller någon annan från familjen som finns nära.  

 
Är det något som är svårt så tar man ju hjälp av varandra och ser hur man 

kan lösa det, kan få hjälp av syskon och så, så får man ta reda på hur man 

ska göra. Eller tolk. Man försöker ju lösa det här och nu, viktigt att man 

inte bara släpper det och låter det gå vidare, det beror på vad det är för 
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situation. Är det en större grej som har hänt så måste man ju ta hjälp. 

(Förskollärare 2)  

 

De svåra situationer som förekommer i tamburen löser förskollärarna genom 

kommunikation. Förskollärarna är inte rädda för att ta hjälp av varandra, utan ser det 

som en strategi för att nå vårdnadshavaren på ett positivt sätt.  

 

6.4 Andra hjälpmedel för att kommunicera  
 

 I resultatet framkommer tankar på att utveckla de ickeverbala kommunikationssätten. 

 
Nej vi har inte använt oss av bilder, vi har inte hamnat i en sådana 

situationer men det kommer ju bli mer och mer. (Förskollärare 1)  

 

Och det är ju lite spännande för jag tänker de som har en blogg då där 

föräldrarna kan gå in och titta med barnet, det här har ni gjort idag, för 

det är ju bilder på vad de har gjort kanske eller det står att det här.. Sen är 

det ju kanske svårt, för man vill att alla ska få samma möjlighet till det 

och det är ju svårt i detta området när det är så många som inte kan 

svenskan, vi har några som kan, men långt ifrån alla. Och då måste man 

kanske översätta till alla språk för att det ska bli jämlikt. (Förskollärare 3) 

 

I förskollärarnas svar syns en ambition att arbeta med andra och nya sätt att 

kommunicera med hemmet utan att använda sig av verbal kommunikation. 

Förskollärarna försöker utveckla sätt att inte vara beroende av språket för att 

kommunicera, dvs utveckla ickeverbal kommunikation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



  
 

24 

 
7 Analys  

 

7.1 Kort, snabb och omsorgsinriktad –   den interkulturella 
kommunikationens uttryck på förskolan  
I vårt resultat framkom det att förskollärarnas kommunikation med vårdnadshavare som 

har bristande kunskaper i svenska språket ofta blir kort och snabb. Det framkommer 

också att samtalsämnena handlar mer om omsorgsfrågor än om den pedagogiska 

verksamheten. Detta resultat bekräftar Nilsson och Waldermarsson (2007) resultat som 

visar att  interkulturell kommunikation oftast går snabbt och är väldigt kortfattad på 

grund av att båda parterna som kommunicerar vill komma undan så lätt som möjligt 

utan eventuella missförstånd.  

 

I vårt resultat berättade en av förskollärarna att de upplevt det enklare att samtala med 

vårdnadshavare som haft en högre utbildning, då dessa ofta förstått engelska, vilket 

underlättat kommunikationen. Förskolläraren menar också att det var svårare att 

kommunicera med en vårdnadshavare som var analfabet, då denna har svårt även för sitt 

eget språk. Det kan alltså i enlighet med tidigare forskning bli svårare för 

vårdnadshavare med annat modersmål än svenska att påverka och vara delaktig i 

förskolans verksamhet om denne inte kan kommunicera (Ljungberg 2005).  

 

Ljungberg (2005) kopplar resonemanget till att alla vårdnadshavare inte har samma 

möjlighet att påverka och att det beror på vilken status vårdnadshavaren har. Saker som 

ekonomi, kulturell bakgrund, utbildning och boende är också saker som påverkar vilket 

inflytande vårdnadshavaren har. Ljungberg menar att “svenska vårdnadshavare” har 

lättare för att göra sin röst hörd i förskolan. Vårdnadshavare med högre utbildning är 

vana att formulera sig i tal och skrift vilket gör dem mer självsäkra när det kommer till 

att göra sin röst hörd och ställa krav i förskolan (2005).  

 

Utefter förskollärarnas svar om att det är enklare att samtala med vårdnadshavare som 

kan engelska eller på något vis kan göra sig förstådd förstår vi det som att det blir lättare 

att påverka sitt barns förskolegång om vårdnadshavarna har möjligheten att 

kommunicera sina tankar verbalt. 

 

Nilsson och Waldermarson (2007) menar att det informella samtalet är mer jämlikt då 

det är uppbyggt på att båda parter i samtalet ska kunna leda samtalet. Ett formellt samtal 

är styrt av en bestämd form och har ofta en ledare. Det informella samtalet är inte 

planerat i förväg utan uppkommer av en spontan anledning som leder till 

kommunikation (2007). Resultatet visar att förskollärarna försöker ta tillvara på de 

spontana situationer som uppkommer och ger upphov till kommunikation. Om dessa 

inte är tillräckliga, eller uteblir, eftersträvas mer formella, strukturerade och planerade 

möten.  

 

I den tidigare forskningen syns det bland annat i Murray, Mcfarland och Harrison’s 

(2014) studie att vårdnadshavarna vill ha återkoppling från förskolan kring barnet, bland 

annat angående lek, beteende, samspel och lärande (2014). I vår studie såg 

förskollärarna det också som viktigt och betydelsefullt att få återkoppling från hemmet 

till förskolan om hemmet för att kunna komplettera hemmet på bästa sätt för barnets 

utveckling. Löfdahl (2014) menar att förskollärare anser sig kunna utbilda barnet utan 
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vårdnadshavaren, men vid fostran av barnet strävar förskollärarna efter att fostra 

tillsammans med vårdnadshavarna (2014). 

 
7.2 Tolk och personal med goda språkkunskaper- Förutsättningar för 
interkulturell kommunikation på förskolan 
I resultatet framkom det att i de kommunikationer där svenska språket brister ser  

förskollärarna det som gynnande för kommunikationen att ta hjälp av en annan 

människa som förstod svenska. En sådan person kan enligt förskollärarna vara en 

familjemedlem eller en tolk. Förskollärarna har även en vilja om att vårdnadshavarna 

ska komma in på avdelningen och samtala med förskollärarna om verksamheten, men 

att den typen av kommunikation ofta uteblir. Detta kopplar till vad Murray, Mcfarland 

och Harrison (2014) kom fram till i sin studie. I studien såg forskarna att förskollärare 

kommunicerar mindre med vårdnadshavare som är ifrån andra länder och att 

förskollärarna tror att vårdnadshavarna är mindre intresserade av barnens förskolegång. 

Därför krävs det andra strategier och resurser för att kommunikationen ska bli god 

(2014).  

 

I resultatet framkommer det att man på förskolorna valt att använda sig av personal med 

olika språkkunskaper för att kunna kommunicera med så många hem som möjligt. 

Givetvis har förskolorna inte möjlighet till att tolka alla språk, men visar sig ändå kunna 

hjälpa varandra i en förhållande vis hög utsträckning - enligt dem själva. Resultatet 

visar att användandet av tolk förekommer på alla förskolorna, dock i olika utsträckning 

beroende på förskolans ekonomi och andra faktorer. Förskolorna använder sig även av 

familjemedlemmar och personal på förskolan till tolkning i kommunikationen med 

vårdnadshavare. Resultatet visar också att förskolorna försöker undvika att översätta 

texter, då de känner sig osäkra på resultatet och inte kan kontrollera det själva. Då både 

översättning och tolk är en kostnadsfråga som förskolorna själva får betala för, blir 

resursfrågan också en fråga om jämlikhet. Vem behöver resursen mest? I en grupp 

måste det prioriteras var behovet för tolk eller översättning är störst, vilket innebär att 

förskolorna inte har möjlighet att ta in tolk eller översätta till alla språk. 

 

Murray, Mcfarland och Harrison (2014) menar att för att kommunikationen mellan 

förskollärare och vårdnadshavare med annat språk än förskolläraren ska bli god kan det 

komma att behövas andra hjälpmedel för att få kommunikationen flytande. Detta kan till 

exempel vara tolk (2014). Människan föds till att kommunicera med andra människor, 

det är också så människan fortsätter att utvecklas. Kommunikationen är länken för att 

förstå andra människor och blir den bristfällig blir förståelsen för andra också bristfällig. 

Det är genom andra som människan skapar kunskap (Säljö, 2000). Vi tolkar det som att 

förskollärarna använder kommunikationen som metod för att skapa en relation till 

hemmet. På så vis kan de närma sig de kunskaper de behöver om barnet.  

 

I resultatet framkommer det att genom att ha tid till vårdnadshavarna och möta dem med 

ett gott första intryck har förskollärarna ett god bas till kommunikationen. Resultatet 

visar att förskollärarna använder sig av gester och kroppsspråket för att kommunicera 

med de vårdnadshavare som inte förstår svenska. Resultatet visar att den ickeverbala 

kommunikationen stöttar upp den verbala kommunikationens brister. Det är de spontana 

och informella mötena som förekommer i resultatet och det anses vara gynnsamt för 

förskolan att försöka ta alla tillfällen som ges till att kommunicera med 

vårdnadshavarna. Vi förstår resultatet genom Nilsson och Waldermarsons (2007) teori 

om att den icke verbala kommunikationen i vissa fall ersätta den verbala 



  
 

26 

kommunikationen helt. Författarna menar också att den faktisk kan stötta upp för de 

brister som kan finnas i den verbala kommunikationen, så att kommunikationen ändå 

kan ske (2007). Medan Nilsson och Waldermarson (2007) menar att man på ett 

medvetet sätt kan förstå en människa med ett annat språk än sitt eget, med hjälp av 

kroppsspråket, menar Einarsson (2009) att man omedvetet förmedlar kommunikation 

med hjälp av kroppsspråket (2009). Detta är två sätt att se på samma sak, det ena som en 

medveten strategi medan det andra som medfödda förmågor som man inte kan undvika 

att använda sig av.  

 

 

7.3 Svårigheter förskollärarna upplever i kommunikationen med 
vårdnadshavarna  
Resultatet ur vår studie visar att förskollärarna ansåg att det fanns problem med att inte 

kunna kommunicera med hemmet då barnet kunde bli drabbat av att vårdnadshavarna 

inte fått ta del av information om verksamheten. Kallstenius (2011) såg i sin studie att 

lärarna hade svårt att nå ut med information till de vårdnadshavare som inte förstod 

svenska. Det fanns svårigheter att kommunicera både i skrift och tal. Lärarna upplevde 

det som svårt att veta om vårdnadshavarna verkligen förstått, då de ofta nickade utan att 

förstå (2011). Förskollärarna i vår studie menade också att det fanns en risk för att det 

skulle kunna uppstå konflikter mellan förskola och hem om man inte kommunicerar. 

Vårdnadshavare som inte talar/förstår svenska språket kan på så vis inte påverka eller ha 

inflytande i den pedagogiska verksamheten på samma sätt som vårdnadshavare som kan 

svenska språket. Genom att kommunicera med hemmet får förskolan en god relation till 

hemmet och får veta saker som kan vara betydelsefullt för barnets vistelse på förskolan. 

Ivarsson Larsson (2001) förklarar att samarbete med vårdnadshavarna är en 

förutsättning för förskolan till att komplettera hemmet. Det är enligt Ivarsson Larsson en 

självklarhet att vårdnadshavarna ska kunna påverka då det är deras barn som förskolan 

riktar sig till (2001). 

 

Förskollärarna i vår studie menar att det är svårt att kommunicera med vårdnadshavare 

som inte förstår svenska och kopplar detta till att vårdnadshavarna inte varit så länge i 

Sverige. Förskollärarna upplever att de vårdnadshavare som varit i Sverige en längre tid 

är lättare att kommunicera med. När förskollärarna anser att det är svårt att 

kommunicera med vårdnadshavarna finns det risk för att kommunikationen uteblir eller 

blir väldigt kortfattad. Mahmood (2013) såg ett problem med kommunikationen vid 

skillnad på förskollärarnas och vårdnadshavarnas språk. Problemen resulterade i 

frustration både från förskolan och hemmet (2013). Även Säljö (2000) menar att språket 

är den viktigaste delen för oss människor, så att vi kan dela erfarenheter. När människor 

kommunicerar så leder det till delaktighet (2000). I Ljungbergs (2005) studie 

framkommer det att lärarna föredrar att kommunicera med vårdnadshavare som har 

bristfälliga kunskaper i svenska språket, då dessa kommunikationer ofta är kortare och 

mer koncisa och vårdnadshavarna “ställer mindre krav” (2005). Med utgångspunkt 

utifrån den nu presenterade litteraturen förstå vi ovanstående resultat som att det krävs 

kommunikation, om än kortfattad, mellan hem och förskola, för att ingen ska bli 

lidande.  

 

Mahmood (2013) menar att det är frustrerande med språkklyftor då förskollärare inte 

kan berätta för vårdnadshavare om positiva framsteg (2013). I resultatet framkommer 

det att det är gynnsamt för förskolan att ha daglig kontakt med barnets vårdnadshavare, 

om än bara en kortare stund. Detta för att barnet inte ska bli lidande på grund av 

utebliven information mellan förskollärare och vårdnadshavare. Kontakten ses också 
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som en tillgång i arbetet med att komplettera hemmet där förskollärare kan ta reda på 

saker om hemmet men också ge en möjlighet för hemmet att påverka förskolans 

verksamhet. Detta oavsett vilket språk vårdnadshavaren talar.  

 

I studiens resultat framkommer det att det är lärorikt att ta del av vårdnadshavarnas och 

barngruppens olika kulturer. Förskollärarna menar att de kan få insikt i hur olika 

kulturer ser ut och att det för dem handlar om att lära känna vårdnadshavaren och dess 

kultur, för att kunna möta dem på bästa sätt. Resultatet visar dock på en osäkerhet hos 

förskollärarna som uttryckligen förklarar sig som “rädda” för att göra fel eller “trampa 

någon på tårna”. Resultatet visar att det kan var känsligt att tala om olika kulturer men 

också att det finns en risk för att det ska bli ojämlikt i kulturarbetet. Med det menar 

förskollärarna att en större kulturgrupp kan få mer tid och uppmärksamhet än en mindre 

grupp. Att förskollärarna är “rädda” för att göra fel är något som är återkommande 

genom hela resultatet och återfinns i citat hos alla förskollärarna. Nilsson och 

Waldermarson (2007) förklara vårt resultat genom att belysa att kulturer kommunicerar 

på olika sätt, både i den verbala och den ickeverbala kommunikationen När olika 

kulturer kommunicerar med varandra kallas det för interkulturell kommunikation De 

olika sätten att kommunicera kan göra människan osäker och orolig över 

kommunikationen vilket kan leda till att den uteblir. Lösningen är att ha kunskaper och 

insikter om varandras kultur då detta ger en säkerhet i kommunikationen (2007).   

 

 Einarsson (2009) menar att människan helst pratar sitt modersmål därför att det är de 

språk som man känner sig mest bekväm i. Einarsson menar också att man inte lämnar 

sitt modersmål om man inte har starka skäl till det (2009). Detta tog en av förskollärarna 

i vår studie fasta på när hon berättade att det var svårare att prata ”lättsamt” med de 

vårdnadshavare som inte talade svenska och att samtalen ofta blev kortfattade. Vi tolkar 

de som att kommunikationen blir kort därför att vårdnadshavarna inte känner sig 

bekväma i svenska språket och att kommunikationen inte kan föras på 

vårdnadshavarens modersmål.  

 

7.4 Andra hjälpmedel för att kommunicera  
Resultat som framkom, som inte fullt ut kan kopplas till våra frågeställningar men som 

vi ändå ansåg vara intressanta för studien och vårt kommande arbete i verksamheten, 

var att förskollärare hade tankar om att utveckla moderna kommunikationsmedel. Ett 

exempel som tas upp är användandet av blogg. Detta är ytterligare ett sätt till att försöka 

kommunicera ickeverbalt. I Löfdahl (2014) har man kommit fram till att förskollärare 

även kan använda sig av pedagogisk dokumentation som ett hjälpmedel för att 

kommunicera med vårdnadshavarna. Om vårdnadshavarna inte får information om 

verksamheten finns inga möjligheter för vårdnadshavarna att kunna påverka innehållet 

(2014). I användandet av blogg och pedagogisk dokumentation, som i stor utsträckning 

består av foto, får vårdnadshavarna möjlighet att ta till sig information om vad som 

händer i verksamheten utan att behöva ha kunskaper i språket. Möjligheten för 

vårdnadshavarna att kommunicera med förskolan påverkar alltså deras möjligheter till 

inflytande på förskolan. Det är förskolan som har ansvaret för arbetet i att möjliggöra 

inflytande för vårdnadshavarna, då detta ingår i dess uppdrag enligt läroplanen. 

Förskollärarnas tankar om moderna kommunikationsmedel var dock bara tankar och 

ingen de ännu utvecklat. I skrivande stund kan vi således inte veta om förskolorna har 

utvecklat detta eller inte.  
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8 Diskussion 
Inledningsvis visste vi inte var vår studie skulle landa. Vi visste bara vad vi hade sett. 

Det vi hade sett var att man i förskolan hade svårt att möta de vårdnadshavare som hade 

bristfälliga kunskaper i svenska språket. Detta, enligt oss, då förskollärarna inte visste 

hur de skulle göra för att kommunicera utan att tala. Allt eftersom vår studie fortlöpte 

såg vi hur våra tidigare tankar flöt samman med de resultat vi fått i vår studie. Vi läste 

även mycket böcker skrivna av sk “invandrare” om att just vara “invandrare” i den 

svenska förskolan. Vi ansåg därför att det kunde vara viktigt både för oss i vår 

kommande yrkesroll och andra inom samma yrkeskår att få en inblick i hur 

kommunikationen mellan förskollärare och vårdnadshavare med bristfälliga kunskaper i 

svenska språket kan se ut.  

 

8.1 Metoddiskussion  
Eftersom vi är blivande förskollärare var intresserade av lärarperspektivet valde vi att 

föra kvalitativa intervjuer med förskollärare. Vi valde att genomföra intervjuerna enskilt 

så att varje förskollärare skulle kunna uttrycka sig precis så som hon, i det här fallet, 

ville och inte känna sig påverkad av eventuella åsiktsskillnader förskollärarna emellan. 

Anledningen till att vi valde att föra intervjuer med förskollärarna i stället för att till 

exempel använda oss av enkäter var för att kunna få så nyanserade och djupgående svar 

som möjligt, vilket vi anser att man inte kommer åt i en enkät. Våra intervjuer gjordes 

sedan i enskilda rum där vi tydligt förklarade för respondenten att vi kommer att spela 

in och hur det fungerar, samt att det fanns möjlighet för dem att i efterhand höra 

inspelningen men också göra tillägg i sina utlåtanden.   

 

Nackdelen med valet av vår metod är att vi inte ser vad förskollärarna faktiskt gör utan 

måste lita på att de berättar “sanningen” för oss. Detta ger även upphov till vidare 

forskning där man skulle kunna utgå från vår studie och jämföra vårt resultat med 

observationer av samma situationer som förekommer i vår studie. Ytterligare en nackdel 

med vårt metodval var att vi valde att spela in samtalen, för att sedan kunna transkribera 

dem. Detta gjorde en av deltagarna väldigt nervös och ledde till att hon under intervjun 

svarade väldigt kortfattat, men efter inspelningen diskuterade vidare en längre stund och 

mer djupgående. Samtidigt är inspelningen en fördel för transkriberingsarbetet, då vi 

under samtalet kan fokusera helt på respondenten i stället för att fokusera på att hinna 

med att skriva ner dess svar.  

 

Målet med vår intervju var att få reda på hur just dessa fyra förskollärare bidrog till att 

kommunicera med vårdnadshavare som har bristfälliga kunskaper i svenska språket och 

få reda på vilka strategier de använde sig av. Vi förberedde oss på att förskollärarna 

eventuellt inte skulle ha kunnat komma i kontakt med just den här problematiken men 

ansåg ändå att frågorna gav dem utrymme till att svara hur de skulle gjort och kunna 

tänka sig in i situationen. I vårt fall uppkom aldrig detta problem. Vi tänker oss dock att 

resultatet skulle kunna ha sett annorlunda ut om förskollärarna inte haft någon form av 

kommunikation med vårdnadshavarna som har bristfälliga kunskaper i svenska språket. 

 

8.2 Resultatdiskussion  
Inför vår studie hade vi tankar om att kommunikationen mellan förskollärare och 

vårdnadshavare som har bristfälliga kunskaper i svenska språket inte fanns eller fanns i 

väldigt liten utsträckning. Vi trodde också att de inte hade några lösningar på problemet. 

I vårt resultat kan vi se att kommunikationen ändå förekommer, men att de tycker den är 

svår, samtidigt som de ändå kommer med förslag på hur man ska möta svårigheterna. 
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Förskollärarna menar alltså att det är svårt att kommunicera med de vårdnadshavare 

som har bristfälliga kunskaper i svenska språket men att det ändå är den verbala 

kommunikationen de använder sig av mest. Tankar vi får utifrån detta är bland annat om 

situationen hade sett annorlunda ut om förskolorna haft ekonomi till mer tolkresurser, 

text översättningar och utbildning. Vi tror att “belastningen” på förskolläraren hade 

blivit mindre, samt att relationen mellan vårdnadshavare och förskollärare inte behövde 

präglas av “språkbråk” utan innehålla fler samtal om den pedagogiska verksamheten. 

Det hade också varit intressant att se om vårdnadshavarnas inflytande hade påverkats av 

resurstillgångarna och vad det i sin tur hade gjort med förskolan.  

 

I resultatet framkom det att förskolorna på olika sätt använde sig av tolk som en 

förutsättning för att kommunicera med vårdnadshavarna med bristfälliga kunskaper i 

svenska språket. Ytterligare en förutsättning som togs upp var att förskolorna anställde 

personal med breda språkkunskaper. Detta gjorde, enligt förskollärarna, att man kunde 

möta de olika hemmen. Vi ställer oss dock frågande till om de faktiskt har möjlighet till 

att möta alla hemmen och vad det får för konsekvenser för de hem som förskolan inte 

kan möta i språket.  

 

Förskollärarna delgav i resultatet att några av dem hade tankar om att utveckla moderna 

kommunikationsmedel som blogg och bilder, för att kommunicera med vårdnadshavare 

med bristfälliga kunskaper i svenska språket. Detta var dock bara tankar de uttryckte till 

oss under intervjun och vi ställer oss frågande till om det är något de kommer att 

fortsätta utveckla.  

 

Genom vårt arbete framkom det mer och mer för oss hur osäkra och “okunniga” 

förskollärarna var inom ämnet. Vi kan i vårt resultat utläsa att förskollärarna vid flertalet 

gånger uttryckligen säger att de är “rädda” och “osäkra”, samt inte tillräckligt insatta i 

det som händer med mångkulturella hemmet utanför förskolan. Vi tror att en stor hjälp 

kan vara att förskollärarna uttrycker för varandra att man tycker att det är svårt. Detta är 

enligt oss ett första steg i riktningen mot att kunna lära sig mer om hur man ska gå 

tillväga. Förskollärarna hade även behövt, vilket de själva också efterfrågar i resultatet, 

mer utbildning i ämnet.  

 

Trots att våra frågeställningar inte handlar om delaktighet och inflytande så menar 

förskollärarna att kommunikationen påverkar vårdnadshavarnas möjlighet till att 

påverka verksamheten. Vi valde att ha med det eftersom att det förekom så ofta i deras 

svar. I vårt resultat redovisas att kommunikationen med vårdnadshavare leder till 

inflytande och delaktighet eller som en konsekvens av utebliven kommunikation till 

uteblivet inflytande. För att förstå vad förskollärarna menar när de talar om inflytande 

har vi valt att använda oss av Markström och Simonssons (2013) förklaring kring 

inflytande. Vi menar, utifrån Markström och Simonsson, att kommunikation och 

inflytande hänger samman. Kan du inte förmedla dina tankar genom språket blir det 

svårt att påverka den situation du befinner dig i (2013).  

 

Utifrån studiens resultat tar vi med oss att man inte ska vara rädd för att fråga hemmet 

om hemmet då det gynnar barnet att förskolan känner hemmet. Vi vet dock inte hur 

vårdnadshavarna ställer sig till detta då vi endast har förskollärarperspektivet i vår 

studie, men tror att om man förklarar att det är för barnets bästa så ska det inte finnas 

några svårigheter i det. Det hade varit intressant att göra fler intervjuer med 

förskollärare på samma förskola för att sedan jämföra deras resultat sinsemellan. Det 

hade också varit intressant att göra studien på fler förskolor för att se hur det skiljer 
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mellan förskolor och vilka faktorer som påverkar, exempelvis geografisk placering. 

Vidare forskning går att göra på samma frågor men riktat mot vårdnadshavarnas 

upplevelse om kommunikationen med förskollärarna. I vår studie har vi valt att fokusera 

på tamburkontakten, det vill säga informella samtal. Man skulle givetvis kunna forska 

kring kommunikationen i de mer formella samtalen.  
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Bilagor  

 
Bilaga A 
Tack för att just Du ställer upp i vår intervju!  

 

För att du ska kunna känna dig trygg att säga vad du vill under intervjun kan det vara 

bra att veta att vi kommer att beakta vetenskapsrådets etiska överväganden:  

 

Informationskravet  

Det första kravet innebär att respondenten får reda på studiens syfte och en kort 

presentation om hur studien kommer att genomföras. Forskaren bör berätta om varför 

studien kommer att bidra med viktig kunskap men även vilka risker som finns. 

Forskaren ska också berätta att deltagandet i undersökningen är helt frivilligt och att 

svaren man får in endast kommer att användas i syfte till forskningen. Denna 

information måste ges ut innan man börjar sin undersökning.  

 

Samtyckeskravet 

De personer som är med i undersökningen måste få bestämma själva om det vill delta 

eller inte. Den som deltar har också rätten att avbryta sin medverkan när som helst. 

Personen som är med får inte vara med under tvång. 

 

Konfidentialitetskravet  

Om det som framkommer i studien är etiskt känsligt så ska forskaren skriva på 

tystnadsplikt. Det är också viktigt att det personen i undersökningen säger inte kommer 

ut till någon utomstående. Forskaren ska inte heller skriva undersökningspersonernas 

riktiga namn i studien. Det här kravet går ut på att forskaren ska ge de personer som 

deltar största konfidentialitet.  

 

Nyttjandekravet  

Det sista kravet innebär att forskaren inte får använda deltagarnas  personuppgifter eller 

de deltagarna har sagt i något annat syfte än till sin egna forskning. Detta betyder att de 

deltagare som deltar i forskningen inte får påverkas av forskningen privat.  

 

Har du frågor eller kommentarer angående studien får du gärna fråga både innan och 

efter samtalet! 

 

Tack!  

Emma Karlsson 

Evelina Olsson  
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Bilaga B 
Intervjufrågor 

       

1. a: Berätta om hur det kan se ut när barnen och vårdnadshavare kommer till 

förskolan? 

       b: Hur ser kommunikationen ut när barnen/vårdnadshavare kommer till   förskolan? 

 

 

2. Hur skapar du som förskollärare tillfällen för att kommunicera med 

vårdnadshavare?  

  

3. Berätta om ett exempel då kommunikationen i tamburen med vårdnadshavaren 

som varit bra? 

 

 

4. a: Berätta om ett exempel då kommunikationen i tamburen med vårdnadshavare 

som varit svår? 

 

      b: Hur gör du för att att undvika att kommunikationen med vårdnadshavaren uteblir? 

 

      c: Finns det konsekvenser med en utebliven kommunikation? I så fall vilka? 

 

5. Hur för man ett öppet/informellt samtal utan att bli för privat? 

 

 

6. a: Vilka förutsättningar har ni på förskolan till att möta de olika hemmen?  

            b: I vilken utsträckning använder man sig av tolk eller andra hjälpmedel?  

 

7. Beskriv en situation i tamburen som du upplevt svår och hur du löste den? alt 

hur du skulle lösa den idag.  

 

 

8. a: Vad upplever ni som mest givande i kommunikationen med familjer/hemmet? 

            b: Finns det skillnader beroende på bakgrund/kultur?  

 

 

9. a: Hur gör du som förskollärare för att ta tillvara på barnens/hemmets olika 

kulturer?  

            b: Gör du något specifikt i tamburen? 
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