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Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att undersöka vilka förutsättningar förskollärare anser att de har för 

att kunna erbjuda vårdnadshavare som inte kan svenska och engelska delaktighet och inflytande 

i förskolan. I studiens tidigare forskning kan det utläsas att ett fungerande samarbete mellan 

vårdnadshavare och pedagoger är grundläggande för att barnet ska kunna nå sina mål i förskola 

och skola (Sandberg & Vuorinen 2007). Förskolans läroplan framhäver betydelsen av att 

informera vårdnadshavare och barn om verksamhetens innehåll och mål, vilket ger dem 

förutsättningar att kunna påverka innehållet (Skolverket 2018). Utifrån vårt syfte har vi valt det 

interkulturella perspektivet som har hjälpt oss att tolka och förstå vårt insamlade datamaterial. 

Vi har genomfört sex semistrukturerade intervjuer med förskollärare som är verksamma på 

olika förskolor i en skånsk kommun. Efter att våra intervjuer var genomförda transkriberade vi 

vårt material och analyserade resultatet. I vårt insamlade material kunde vi urskilja både 

likheter och skillnader i relation till syftet. Resultatet visade att alla förskollärare ges samma 

förutsättningar att presentera läroplanen via tolk vid inskolning, utvecklingssamtal och 

föräldramötet. Skillnaden på förskollärares förutsättningar visade sig främst i den vardagliga 

kontakten, då vissa förskolor hade tillgång till kollegor som kunde översätta och andra inte.   
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Förord  

Vi vill rikta ett stort tack till alla informanter som tog sig tid att delge sina tankar och 

erfarenheter, det är på grund av dem som studien kunde genomföras!  

 

Vi vill tacka varandra för ett fantastiskt samarbete under denna process. Denna studie växte 

fram under många konversationer på våra tågresor till och från skolan. Vi har gemensamt 

lyckats slutföra denna uppsats som ligger oss båda varmt om hjärtat. Ett stort tack till vår 

handledare Hilma Holm som bidragit med tankar och åsikter till vår studie, men också varit ett 

bollplank för oss. Främst av allt vill vi tacka våra sambos, familjer och vänner för deras 

stöttning, förståelse och tankar som hjälpt oss i vår process att slutföra denna uppsats och under 

våra 3,5 år på högskolan.  
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1. Inledning  

Dagens mångkulturella Sverige förknippas ofta till arbetskraftsinvandringen och 

flyktingströmmarna som rådde under mitten på 1900-talet och början av 2000-talet. 

Men även en ökad globalisering och internationalisering har bidragit till det svenska 

samhället där människor med olika språkliga och kulturella bakgrunder möts. Detta 

har i sin tur omformat den svenska förskolan både som en mötes- och 

kunskapsarena (Lorentz 2004 se Lunneblad 2006, s. 9; Eckeskog 2019).  Förskolan är 

en social mötesplats och för många människor kan detta innebära den första 

integrationen i det svenska samhället, där barn, vårdnadshavare och pedagoger från 

olika delar av världen får möjlighet att mötas. Detta ställer krav på pedagoger att 

tillägna sig kunskaper om olika kulturer och bidra till en ökad förståelse för andra 

människors levnadsvillkor och lika värde (Kultti & Pramling 2017; Skolverket 2018).  

Sandberg och Vuorinen (2007) betonar vikten av ett nära förtroendefullt samarbete 

mellan förskola och hem är för barns utveckling och välbefinnande. I ett tidigare 

delprov vi genomfört under vår utbildning om samarbete mellan hem och förskola, 

förstod vi hur viktig en tydlig, informativ och öppen kommunikation är för att skapa 

förtroendefulla relationer med vårdnadshavare. Under studiens gång såg vi att 

förskolans läroplan idag endast finns på två språk, svenska och engelska (Skolverket 

2019). Detta fick oss att fundera hur vårdnadshavare som inte kan svenska och 

engelska har möjlighet att ta del av förskolans information och styrdokument. Enligt 

Skollagen (2010:800) ska vårdnadshavare för barn i alla utbildningsformer erbjudas 

möjlighet till inflytande över sina barns utbildning. Vilket kan ske genom forum för 

samråd som behandlar relevanta frågor som berör verksamhetens mål och innehåll för 

vårdnadshavarna och barn. Förskolans läroplan lyfter betydelsen av att informera 

vårdnadshavare om verksamhetens innehåll och mål, vilket är grundläggande för att 

göra dem delaktiga och ge dem möjlighet att kunna påverka verksamheten 

(Skolverket 2018).  

Genom en mailkonversation med Skolverket fick vi information om att det i 

dagsläget inte finns några planer på att översätta läroplanen till fler språk, även om 
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det finns en stor efterfrågan av många. Skolverket lyfter för oss att det inte finns 

något hinder att den enskilda förskolan väljer att översätta hela eller delar av 

läroplanen. Däremot så betonar Skolverket att det måste framgå att det är den 

enskilda förskolans tolkning och översättning och inget material som Skolverket står 

bakom.1 Det blev bakgrunden till denna studie, där vi vill undersöka vilka 

förutsättningar pedagoger har att kunna erbjuda vårdnadshavare som inte kan svenska 

och engelska delaktighet och inflytande i förskolan. Vi har valt att använda oss av 

vårdnadshavare i studien då barn som är under 18 år i Sverige ska stå under en eller 

två vuxna människors vårdnad, det kan vara barnets föräldrar eller i vissa fall andra 

utomstående. En vårdnadshavare har det juridiska ansvaret att ta beslut om personliga 

frågor som rör barnet som till exempel barnets utbildning (SFS 1949:381). 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vilka förutsättningar förskollärare anser att de har 

för att kunna erbjuda vårdnadshavare som inte kan svenska och engelska delaktighet 

och inflytande i förskolan.  

• Hur beskriver förskollärare vilka möjligheter och hinder det finns i 

kommunikationen mellan pedagoger och vårdnadshavare som inte kan 

svenska och engelska?  

• Hur ges vårdnadshavare som inte kan svenska och engelska möjlighet till 

delaktighet och inflytande i förskolan, enligt förskollärarna? 

2.  Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogörs aktuell och relevant forskning för studien. Inledningsvis 

beskrivs vårdnadshavares delaktighet och inflytande i förskola och skola ur ett 

historiskt perspektiv, som sedan följs av rubrikerna om interkulturellt samarbete 

mellan hem, förskola och skola, pedagogers förhållningssätt i en mångkulturell 

förskola, vårdnadshavares delaktighet och inflytande i förskola och skola, och 

slutligen sammanfattning av tidigare forskning.  Viss angiven tidigare forskning 

 

1  Handläggare Skolverket, e-mailkontakt den 18 september 2019. 
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behandlar skolans praktik men vi anser att det går att knyta till vår studie och till 

förskolans praktik, då det centrala är vårdnadshavare möjlighet till delaktighet och 

inflytande i deras barns utbildning och inte vilken utbildningsform som är i fokus. 

2.1. Vårdnadshavares delaktighet och inflytande i förskola 

och skola ur ett historiskt perspektiv  

Tallberg Broman (2013) och Bouakaz (2009) lyfter relationen mellan hem, förskola 

och skola ur ett historiskt perspektiv. Under 1800-talet antog förskolan en fostrande 

och rådgivande roll. Samarbetet med vårdnadshavare framhävs som viktigt för att 

forma barn och vårdnadshavare till goda samhällsmedborgare. Vid denna tidpunkt 

ifrågasatte vårdnadshavare skolans relevans då de behövde ha sina barn hemma i 

arbete. Detta resulterade i att småskolor inrättades närmre hemmen för att fler barn 

skulle få möjlighet att gå i skolan och att skolan skulle få möjlighet att etablera sig i 

samhället. Tallberg Broman (2013) argumenterar för en viss likhet från dåtidens till 

nutidens skola och dess möjlighet att nå sina mål. Ett delat ansvar mellan skola och 

hem är en förutsättning för att skolan ska lyckas, menar Tallberg Broman (2013). 

Författaren framhäver att dåtidens skola inte hade riktlinjer till att erbjuda 

vårdnadshavare delaktighet och inflytande i skolans värld. Ett gränsöverskridande 

samarbete mellan skola och hem var obefintligt. Främsta anledningen till det inte 

fanns ett samarbete, var synen på vårdnadshavares avsaknad av kunskap om skolan 

(Bouakaz 2009). Fortsättningsvis beskriver författaren om den historiska 

utvecklingen om vårdnadshavares möjlighet till delaktighet och inflytande i skolan. 

Från 1950–1960 talet handlade vårdnadshavares möjlighet till inflytande i skolan 

främst om det enskilda barnets prestation.  

Bouakaz (2009) redogör för de senaste decenniernas successiva utökning av 

vårdnadshavares inflytande i skolan. Under 1980–1990 talet började vårdnadshavare 

ställa krav på skolan och ville få större inblick i sina barns utbildning. Detta 

resulterade i ett gränsöverskridande samarbete mellan skola och hem. Till skillnad 

från förr började vårdnadshavare nu engagera sig mer kring skolan som institution 

och inte bara i det enskilda barnet. Skolan började anordna föräldramöten och samråd 
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för att erbjuda vårdnadshavare möjlighet till delaktighet och inflytande i skolfrågor 

(Bouakaz 2009; Tallberg Broman 2009).  

 

2.2. Interkulturellt samarbete mellan hem, förskola och skola 

Enligt Sandberg och Vuorinen (2007) är samverkan all kontakt som sker mellan 

förskola och hem. Det kan till exempel vara den dagliga kontakten vid lämning och 

hämtning, föräldramöte, mailkontakt och utvecklingssamtal. I Joshi’s, Eberly’s och 

Konzal’s (2005) studie betonar författarna vikten av ett fungerande samarbete mellan 

vårdnadshavare och lärare för att barnet ska nå målen i förskola och skola.  I likhet 

med Joshi’s, Eberly’s och Konzal’s (2005) undersökning framhäver Bouakaz (2007) 

på samma sätt samarbete mellan skola och hem. Bouakaz (2007) beskriver hinder 

som uppstår i samarbetet mellan lärare och vårdnadshavare med utländsk bakgrund. 

De främsta hindren som framträder i författarens avhandling handlar om 

språkskillnader, vårdnadshavares tidigare skolerfarenheter och en avsaknad av 

kunskap om skolsystemet. Vårdnadshavarna i studien berättar om deras tidigare 

erfarenheter som de upplevt i deras hemländer, där skolan hade en auktoritär ställning 

i undervisningen. Detta kan vara ett skäl till varför vårdnadshavare inte integreras 

med den svenska skolan, menar Bouakaz (2007). Vårdnadshavarnas roll i sina 

hemländer var obefintlig och att ställa sig kritisk till skolan ansågs som olämpligt. 

Detta på grund av att vårdnadshavarna litar på att lärarna kan sitt yrke och inte 

ifrågasätter lärarkompetensen, menar Bouakaz (2007). Lärarna i Joshi’s, Eberly’s och 

Konzal’s (2005) studie ansåg att en avsaknad av vårdnadshavares deltagande i 

skolan främst berodde på att andra engagemang utanför skolan prioriterades. 

Svårigheter med språket och att inte förstå skolsystemet var ytterligare orsaker som 

lärarna beskrev i studien.  

Bouakaz (2007) skildrar olika förväntningar på respektive roller lärare och 

vårdnadshavare har på varandra. Lärares förväntningar delas in i två olika synsätt på 

vårdnadshavares engagemang i skolan. Den första är hemcentrerat engagemang vilket 

innebär företrädesvis om att förmedla hur en bra vårdnadshavare är till exempel att 

barnen får i sig en ordentlig frukost, fostrar barnen att uppföra sig väl, hjälper till med 
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läxorna och ser till att barnen lägger sig i tid. Medan skolcentrerat engagemang 

innebär att vara allmänt intresserad av sina barns skolgång och att komma till 

föräldramöten. Vårdnadshavares förväntningar på lärarna i skolan i Bouakaz (2007) 

undersökning handlar främst om en avsaknad av tydlig information av vad som 

förväntas av dem. Vårdnadshavare förväntar sig också att läraren tar sitt pedagogiska 

ansvar och ser till att barnen får goda resultat i skolan. För ett fungerande samarbete 

med vårdnadshavare anser lärarna i Bouakaz (2007) avhandling att det krävs en 

interkulturell kompetens och ett interkulturellt förhållningssätt, vilket innebär en 

öppenhet och nyfikenhet att vilja bjuda in vårdnadshavarna i skolans miljö.  

 

2.3. Pedagogers interkulturella förhållningssätt och 

arbetssätt i förskolan  

Lunneblad (2006) beskriver inledningsvis i sin avhandling uppfattningen om hur 

Sveriges samhälle förändrats de senaste decennierna. Det vill säga att Sverige ska ha 

förändrats från att vara ett kulturellt homogent samhälle till ett kulturellt heterogent 

samhälle, vilket författaren menar inte är riktigt sant. Enligt Lunneblad (2006) har 

Sverige alltid varit uppdelat i form av tillgång till utbildning, språk, klass och arbete, 

vilket i sin tur har format olika kulturella miljöer. Mångfaldsbegreppet har sitt 

ursprung från 1990-talet integrationspolitik, där politikernas ambitioner handlade om 

att lyfta människors lika rättigheter oavsett etniska eller kulturella bakgrunder 

(Lunneblad 2006). Vidare lyfter författaren hur innebörden i det mångkulturella 

samhället har förändrats från förr till nu och där kulturella, etniska och religiösa 

skillnader i samhället framhävs allt tydligare när det mångkulturella samhällets 

diskuteras. Lunneblads (2006) avhandling handlar om förskolans uppdrag i relation 

till det mångkulturella samhället. Författaren observerar och intervjuar pedagoger på 

två avdelningar på en förskola under en period. Fokus under perioden är hur 

pedagoger arbetar med förskolans läroplansmål och innehåll i relation till 

förskolans identitet och kulturuppdrag. Slutsatserna som framkommer i avhandlingen 

visar på en svårighet och tveksamhet att uppnå förskolans uppdrag och jobba 

mångkulturellt. Författaren menar att det kan handla om läroplanens tvetydighet och 

vidgade tolkningsutrymme som skapar en osäkerhet i arbetet (Lunneblad 2006). I 
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avhandlingens analysarbete framkommer det svårigheter i att jobba mångkulturellt. 

Brist på tid, kunskap och material anses vara orsaker som hindrar pedagogerna att 

utföra sitt jobb på ett sådant sätt som motsvarar läroplanens krav och intentioner. 

Annan aspekt är att pedagogernas angelägenhet att behandla barnen på liknande sätt 

orsakar osynliggörande av språkliga och kulturella skillnader istället för att 

synliggöra mångfalden (Lunneblad 2006). Avslutningsvis visar Lunneblad (2006) på 

att det finns en komplexitet i förskolans språk och kulturuppdrag som handlar om 

svårigheten att lyfta olika traditioner och kulturer som inte har en målsättning som 

enbart riktas mot utländska barn. Vidare betonar författaren att genom pedagogernas 

vilja och ambitioner att jobba mångkulturellt har de lyckats förändra sitt tidigare 

arbetssätt som bara inriktas på de utländska barnen till att synliggöra mångfalden för 

hela barngruppen. 

2.4. Vårdnadshavares hinder och möjligheter till delaktighet 

och inflytande i förskola och skola  

Boaukaz (2007) problematiserar i sin avhandling möjligheten till delaktighet och 

inflytande i skolan för vårdnadshavare med utländsk bakgrund. Författaren tar upp 

olika faktorer som hindrar möjligheten till delaktighet och inflytande i skolan. Några 

av dessa faktorer är språket, viktig information på vårdnadshavares eget språk och 

information om hur skolsystemet fungerar. Kulttis och Pramlings (2017) studie 

belyser samma problematik i förskolan. Faktorer som hindrar möjligheten till 

delaktighet och inflytande är språkkunskaper, rädslan att ställa sig kritisk till 

verksamheten och avsaknad av tillhörighet till gemenskapen.   

Tallberg Broman (2009) beskriver vårdnadshavares möjligheter till delaktighet och 

inflytande i förskola och skola, både på nationell och internationell nivå. På 

internationell nivå handlar vårdnadshavares delaktighet och inflytande om att höja, 

upprätthålla och utveckla kvalitén i utbildningen. Den nationella nivån handlar om de 

demokratiska rättigheterna och en ökad inkludering av samhällsmedborgare. Tallberg 

Broman (2013) lyfter fram tre centrala aspekter angående vårdnadshavares ökade 

delaktighet och inflytande i förskolan och skolan. Den första aspekten handlar om de 

demokratiska rättigheterna, den andra aspekten om vårdnadshavares möjlighet att 

stödja barns utveckling, hälsa och lärande och den tredje aspekten om ett 

gränsöverskridande ansvar mellan förskola/skola och hem för barnets bästa. 
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Utvecklingen av teknologin har bidragit till en allt mer tillgänglig och förändrad 

kommunikation mellan hem och förskola/skola, där veckobrev och mailkontakt 

kompletterar den vardagliga kontakten. Genom vardagskontakten, utvecklingssamtal 

och föräldramöten ges vårdnadshavare inflytande i förskolan/skolan och deras 

synpunkter tas tillvara på i en allt större utsträckning (Tallberg Broman 2013). 

Eckeskog (2019) diskuterar i sin avhandling på vilka sätt digitaliseringen har 

förändrat kommunikationsarbetet mellan pedagoger och vårdnadshavare. Fördelar 

och nackdelar kan utläsas i avhandlingens slutdiskussion. Fördelarna med digitala 

medier anses vara positiva när tekniken underlättar för pedagogerna i deras arbete. 

Nackdelar kan vara när kommunens visioner av att introducera en läroplattform som 

hjälpmedel inte stämmer överens med pedagogernas förutsättningar att klara av sitt 

arbete. I en tidspressad verksamhet blev läroplattformen en utökad arbetsbörda och 

personalen uttryckte även rädslor för att tekniken skulle bidra till ett större 

avståndstagande mellan vissa vårdnadshavare och förskolan. Personalen ansåg att 

vårdnadshavarna inte kunde använda tekniken på de sätt som förväntades av dem. 

Eckeskog (2019) problematiserar när ny teknik implementeras i förskolans 

verksamhet utan att ta hänsyn till vårdnadshavares olika språkliga, tekniska och 

kunskapsmässiga förmågor, vilket gör att informationen blir tillgänglig främst för 

vårdnadshavare som förstår tekniken. Eckeskog (2019) beskriver förutsättningar för 

delaktighet och inflytande i förskolan och att det krävs väsentlig information på ett 

likvärdigt sätt för att kunna inkludera alla vårdnadshavare.  

I Joshi’s, Eberly’s och Konzal’s (2005) studie framträder två strategier som lärarna 

anser är mest effektiva för att göra vårdnadshavare delaktiga i förskolan och skolan. 

Det är skriftlig kommunikation och föräldramöten. Däremot ställer sig författarna 

kritiska till den skriftliga kommunikationen eftersom det är en envägskommunikation 

vilket innebär att informationen ofta riktas antingen till vårdnadshavare eller till 

lärare. När det kommer till föräldramöten anser författarna att det är ett ypperligt 

tillfälle för kulturellt utbyte mellan vårdnadshavare och lärare men ställer sig frågan 

om lärarna tar tillfället i akt att lära känna vårdnadshavarna eller är föräldramöte ännu 

ett sätt att förmedla information. 
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2.5. Sammanfattning av tidigare forskning  

Tidigare forskning visar att ett fungerande samarbetet mellan förskola, skola och hem 

är grundläggande för barnets måluppfyllnad och välbefinnande. Forskningen 

synliggör olika orsaker som försvårar samarbetet mellan vårdnadshavares och lärare. 

Språkskillnader och otillräckliga kunskaper om det svenska skolsystemet är faktorer 

som hindrar vårdnadshavares möjlighet till delaktigheten och inflytande i förskolan 

och skolan, men även vårdnadshavares tidigare skolerfarenheter från sitt hemland 

påverkar samarbetet. Forskningen visar hur läroplanens vidgade tolkningsutrymme 

och tvetydighet skapar en osäkerhet och påverkar pedagogernas sätt att arbeta 

mångkulturellt. Tidigare forskning visar också en efterfrågan av digitala medier som 

motsvarar pedagogers och vårdnadshavares kompetenser för att underlätta 

kommunikationen. 

3. Teoretiskt perspektiv 

Här nedan presenterar vi vår teoretiska ansats som har hjälpt oss att kunna tolka 

och förstå vårt insamlade material. Vi har valt att utgå från ett interkulturellt 

perspektiv då vi undersöker vad som sker i mötet mellan förskollärare och 

vårdnadshavare som inte kan svenska och engelska. Centrala begrepp i det 

interkulturella perspektivet som kommer vara återkommande i vår studie är 

interkulturellt synsätt, interkulturellt förhållningssätt, interkulturell kommunikation 

och interkulturell kompetens. 

3.1. Interkulturellt perspektiv 

Det interkulturella perspektivet handlar om en interaktionsprocess mellan människor 

från olika kulturella bakgrunder. Det är vad som sker i mötet emellan som är det 

centrala i det interkulturella perspektivet (Lorentz & Bergstedt 2016). Interkulturalitet 

är en gränsöverskridande process där relationen mellan människor från olika kulturer 

delar en ömsesidig respekt och tolerans för varandra, menar Lahdenperä (2018).  

Begreppet mångkulturalitet beskrivs som ett oföränderligt tillstånd till exempel en 

mångkulturell skola. För att skolan ska vara mångkulturell innebär det att där finns 

människor med olika etniciteter och olika kulturer, medan interkulturalitet handlar om 
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hur människor agerar sinsemellan (Lorentz & Bergstedt 2016; Håland Andveden 

2018).  

Ett interkulturellt synsätt i förskolan är en förutsättning för att kunna möta människor 

från andra kulturer på jämlikt sätt, anser Håland Andveden (2018). Vidare framhåller 

Håland Andveden (2018) grundläggande och viktiga aspekter för att utveckla ett 

interkulturellt synsätt. Det handlar om att som pedagog vara nyfiken på andra och 

deras perspektiv, vara lyhörd för vårdnadshavares åsikter och tankar, och förskolans 

gemensamma ställningstagande när det kommer till outtalade förväntningar som 

förskolan har på vårdnadshavare.  

Ett interkulturellt förhållningssätt i förskolan innebär en medvetenhet och ett 

tillvaratagande av tidigare erfarenheter, språk och kunskaper (Håland Andveden 

2018; Lahdenperä 2018). Lorentz och Bergstedt (2016) poängterar vikten av att 

synliggöra människors likheter och skillnader och genom detta kan det skapas en 

medvetenhet kring människors varierande levnadssätt, kulturer och erfarenheter. 

Vidare menar författarna att denna medvetenhet kan i sin tur bidra till att alla 

människor ses som likvärdiga. Lorentz och Bergstedt (2016) menar att en 

medvetenhet över sin egen etnicitet och hur den påverkar mötet med andra människor 

är en viktig egenskap en pedagog bör besitta. Etnicitet innebär att individer har sin 

kultur som utgångspunkt där de delar värderingar, normer och har samma geografiska 

ursprung (Lunneblad 2006). Om människor inte har denna medvetenhet i mötet med 

andra finns det en risk för ett etnocentriskt synsätt, menar Håland Andveden (2018). 

Detta innebär att människor väljer att tolka sitt eget synsätt som det enda rätta och 

kan inte ta hänsyn till andras perspektiv. Om pedagoger bara utgår från sin egen 

etnicitet, sina erfarenheter och sin kultur kan det motverka interkulturella möten med 

vårdnadshavare på ett negativt sätt (Håland Anveden 2018).  

 

3.2. Interkulturell kommunikation 

Stier (2019) beskriver begreppet kommunikation som process något människor gör 

och delar gemensamt, vilket innebär att människor emellan utbyter symboler för att 

skapa mening. Interkulturell kommunikation är språkliga och kulturella normer som 

skiljer sig åt i kulturella möten. Språket är en del av kulturen och har en central roll i 
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hur människor på olika sätt uttrycker sig inom olika kulturer, där kultur innebär att 

människors olika levnadssätt beskrivs (Stier 2019).  Enligt Lorentz (2016) är det 

viktigt att besitta en viss kunskap för att kunna använda sig av interkulturell 

kommunikation. Författarna förklarar att det inte bara handlar om att lära sig ett annat 

språk för att kunna uppfylla en interkulturell kommunikation, utan det är mer än så. 

Det krävs kunskap om vad interkulturalitet är och vilka likheter och skillnader som 

finns mellan individer och deras olika kulturer.  

 

Stier (2019) beskriver talspråket som människans främsta redskap att uttrycka sig och 

där ett icke-verbalt språk kan komplettera talspråket genom bland annat kroppsspråk, 

gester, ansiktsuttryck och röstlägen. En ytterligare funktion är att kunna uttrycka 

känslor och attityder med hjälp av det icke-verbala språket. Detta icke-verbala språket 

kan ha olika betydelse inom olika kulturer. Vidare säger Stier (2019) att om 

människor besitter denna kunskap kan man uppfylla en god interkulturell 

kommunikation med människor från alla världens hörn. Genom en ökad globalisering 

och internationalisering har kraven på människan att tillägna sig kunskaper om olika 

kulturer ökat främst för att kunna fungera i olika interkulturella sammanhang. I mötet 

med främmande kulturer är det inte ovanligt att kulturkrockar uppstår på grund av 

okunskap kring andra kulturer, menar Stier (2019).  

 

3.3. Interkulturell kompetens i förskola och skola 

Stier (2019) beskriver förutsättningar för att klara kulturmöten. Det handlar om 

kunskaper, nyfikenhet, öppenhet och förståelse för andras kulturer men även kring sin 

egen kultur för att på bästa sätt vilja lyckas med ett kulturmöte. Lorentz (2016) 

förklarar innebörden av interkulturell kompetens och menar på att man använder sig 

av en förmåga att kommunicera med människor med olika bakgrunder, kulturer och 

språk. Vidare menar författaren att personer måste lämna sitt etnocentriska synsätt 

bakom sig för att kunna kommunicera med andra och få ta del av deras 

perspektiv. Lahdenperä (2018) menar på att den interkulturella kompetensen i 

förskolan idag ställer krav på pedagoger att utveckla interkulturella kommunikativa 

förmågor. Detta för att kunna informera förskolans uppdrag och mål på ett begripligt 
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sätt och för att främja kommunikationen med vårdnadshavarna. Håland Andveden 

(2018) lyfter vikten av kompetensutveckling i förskolan och menar på att det krävs 

uppdaterade kunskaper för alla som verkar inom förskolan för att kunna möta barn 

och vårdnadshavare med flerspråkighet. Detta för att både kunna klara läroplanens 

intentioner och driva verksamheten framåt.  

 

4. Metod  

Här nedan presenteras och motiveras undersökningens metoddel under rubrikerna 

tillvägagångssätt; metodval, urval, genomförande, bearbetning av analys, etiska 

överväganden. Metoddelen avslutas med en metoddiskussion och studiens 

tillförlitlighet. 

4.1. Tillvägagångssätt  

4.1.1. Metodval  

Undersökningen vi genomfört bygger på en kvalitativ forskningsansats där det 

insamlade materialet består av personliga semistrukturerade intervjuer. Personliga 

intervjuer innebär att kontakten sker ansikte mot ansikte, vilket är gynnsamt då tankar 

och åsikter hänvisas direkt till källan (Denscombe 2016). Vi valde att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer främst för att det möjliggör en djupare och bredare bild 

av hur förskollärarna resonerar om vilka förutsättningar de har för att kunna erbjuda 

vårdnadshavare som inte kan svenska och engelska delaktighet och inflytande i 

förskolan. Men också för att vi ansåg att det blev problematiskt att observera 

förskollärare i situationer när vårdnadshavares delaktighet och inflytande sker, då det 

kan ske när som helst under verksamhetstiden. Denscombe (2016) beskriver att de 

semistrukturerade intervjuerna innebär att den som intervjuar har färdiga frågor och 

som kan besvaras direkt. På vilket sätt detta genomförs är anpassningsbart till 

personen som blir intervjuad. Frågor som ställs är öppna vilket leder till i att den som 

intervjuar inte söker efter ja och nej svar utan informanten får utveckla sina åsikter 

och tankar.  
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Innan intervjuerna genomfördes för de förskollärare som angett sitt intresse, fick 

frågorna genomgå testintervjuer med två förskollärare. Pilottester kring intervjufrågor 

är gynnsamma och bör prövas innan forskare går ut och börjar intervjua på riktigt, för 

att kunna upptäcka eventuella problem, menar Denscombe (2016). Efter att vi skickat 

ut pilottester till dessa två förskollärare så fick vi respons om att frågorna var 

omfattande och att de var tvungna att ha god tid på sig för att reflektera över dem. På 

grund av denna respons valde vi att en vecka innan varje intervju maila ut frågorna 

till de informanter som skulle delta i studien. Detta gjordes för att de skulle få 

möjlighet att se frågorna och att de skulle ges tid till att kunna reflektera över dem.  

När intervjuerna genomfördes höll en av oss i intervjuerna och den andra antecknade. 

Detta för att alla intervjuer skulle bli likartade och att frågorna skulle ställas på 

liknande sätt i intervjuerna. Efter varje intervju vi genomfört har datamaterialet blivit 

transkriberat, vilket inneburit att vi har återgett vad informanterna berättat för oss, 

från tal till skrift (Denscombe 2016).  

4.1.2. Urval 

Ett urval vi gjorde var att intervjua förskollärare som yrkesgrupp då det är den 

yrkesgrupp som är aktuell för vår blivande yrkesroll. För att på bästa sätt kunna 

komma i kontakt med förskollärare kontaktade vi verksamhetschefen som ansvarade 

för alla förskolor i en skånsk kommun. Vi blev hänvisade till kommunens hemsida 

där kontaktuppgifter till alla kommunens förskolor fanns. Utifrån dessa 

kontaktuppgifter gjorde vi slumpmässiga urval till 28 förskolor. Denscombe (2016) 

beskriver slumpmässiga urval som grundar sig i att försäkra att forskaren inte har 

anknytning till människorna som är avsedda att delta i studien, då detta kan påverka 

studiens resultat. Vi gjorde även ett explorativt urval när vi sökte efter förskollärare 

som har erfarenhet av att kommunicera med flerspråkiga vårdnadshavare för att 

kunna besvara studiens syfte och frågeställningar (Denscombe 2016).  

4.1.3. Genomförande  

För att få reda på vilka förskolor som ville delta i vår studie valde vi att maila ut en 

förfrågan till rektorerna på de förskolor vi valt ut i slutet av sommaren år 2019. 

Förfrågan grundade sig i en kort presentation om oss och att vi till hösten skulle 

skriva ett examensarbete. Syftet med denna förfrågan var dels att få besked från 
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förskolor om de skulle vara intresserade av att delta i vår studie, men även för att 

komma i kontakt med förskollärare med relevant kompetens för vårt ämne. Vi fick 

tidigt en kontakt till de förskolor som skulle vara intresserade av att delta i studien, 

vilket var två stycken. När kursen startade skickade vi ut en påminnelse till alla de 26 

förskolor igen för att få fler deltagare, vilket resulterade i att åtta tackade ja till att 

medverka. Deltagarna kontaktades via telefon och mail i mitten av september för 

uppbokning av intervjuer. Inför intervjuerna så skickades både missivbrev (se bilaga 

1) och intervjufrågorna (se bilaga 2) ut. På grund av sjukdom blev det ett bortfall på 

två deltagare. Vi genomförde intervjuer vid sex olika tillfällen på fem olika förskolor 

och intervjuerna tog mellan 20–30 minuter. Efter varje intervju transkriberades det 

insamlade material direkt.   

4.1.4. Bearbetning av analys 

När alla intervjuer var transkriberade påbörjades processen med granskning av 

datamaterialet för att tolkas. Vid en föreläsning på Högskolan Kristianstad fick vi 

inspiration om ett tillvägagångssätt vid analysbearbetningen av tidigare studenter, 

vilket vi använde oss av. Inledningsvis skrevs alla intervjufrågor ner på lappar som 

sedan placerades i elva olika högar. Sedan klipptes textrader ut vad informanterna 

besvarat på respektive fråga, vilket vi kompletterade med minnesanteckningar från 

intervjuerna.2 Därefter jämfördes förskollärarnas svar för att få syn på likheter och 

skillnader, vilket Denscombe (2016) beskriver som den delen av processen för 

kodning. Processen innebär att forskaren sätter en benämning på delar av det 

insamlade materialet för att förstå sambandet. Vidare beskriver författaren att 

kodningen förfinas och leder sedan till självvalda kategorier för analys.  

Efter att transkriberingarna var genomförda skrevs intervjuerna ut och vi läste igenom 

dem noga. Varje transkribering markerades med olika färger för att kunna göra det 

tydligare för oss vem som sagt vad men också för att kunna hålla isär de olika 

intervjuerna. När alla transkriberingar analyserats kunde vi se olika kodord, dessa 

kodord lade sedan grunden för kategorierna för resultatet i förhållande till syftet för 

studien. Kodorden som kunde identifiera i intervjuerna var samtal, samarbete, 

möjligheter, hinder, läroplanen, information, språkkunskaper, kroppsspråk, resurser, 

 

2 Sven Liljedahl & Hanna Magnusdotter, tidigare studenter på Högskolan Kristianstad, föreläsning den 2 
september 2019. 
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kulturkrockar, förhållningssätt, översättningsmöjligheter, vilket utmynnade i fyra 

kategorier: Förskollärarnas förutsättningar att presentera läroplanens mål och 

innehåll, Förskollärares roll i kulturella möten, hur ges vårdnadshavare delaktighet 

och inflytande i verksamheten och kulturmötets möjligheter och hinder.  

4.1.5. Etiska överväganden  

I vår studie valde vi att ta hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna 

(Vetenskapsrådet 2017). Alla deltagare som valde att vara med i vår studie erbjöds ett 

skydd, detta skydd kallas för konfidentialitetskravet. Skyddet innebär att man som 

forskare värnar om deltagarnas personuppgifter, identitet och integritet samt att de 

förblir anonyma under studiens gång. I samband med bokning av intervjuerna blev 

informanterna tillfrågade om de kände sig bekväma att besvara eventuella känsliga 

frågor vid intervju på deras förskolor, vilket alla informanter tyckte var okej då 

intervjun genomfördes i ett avskilt rum. Informationskravet innebar att deltagarna, i 

detta fall förskollärare, fick information om studiens innehåll och syfte. 

Informanterna fick själva bestämma om de ville medverka i studien eller inte. 

Informanterna som valde att delta fick information om att de hade rätt till att dra sig 

ur när de ville under undersökningens gång, detta kallas för samtyckeskravet. 

Deltagarna fick även information om att den insamlade datan endast användes till 

studiens syfte och inget annat, detta kallas för nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 

2017). Ett missivbrev skickades ut till informanterna i samband med 

undersökningsperioden. Anledningen till att ett missivbrev skickades ut var för att 

informera om vem vi är, syftet med vår studie och det berörde även de fyra 

forskningsetiska principerna (Denscombe 2016). 

4.2. Metoddiskussion 

I vår studie använde vi oss av semistrukturerade intervjuer, då vi ansåg att den var 

mest passande för att kunna undersöka studiens syfte. Hade vi haft en längre 

tidsperiod med vår studie hade vi valt att kombinera de semistrukturerade 

intervjuerna med observationer, för att kunna ge studien mer validitet. Men då 

observationer kräver mer tid ansåg vi att det inte var optimalt i denna studie att 

observera (Denscombe 2016).  
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Vi upplevde en svårighet att få ihop informanter främst på grund av den begränsade 

undersökningstiden, vilket kanske hade kunnat resultera i att vi fått fler informanter 

om tidsperioden varit längre. Vi var väldigt tacksamma över de som ställde upp och 

vi intervjuade sex förskollärare på fem olika förskolor i en skånsk kommun. 

Förskollärarnas svar ansåg vi vara tillräckliga för att kunna utföra en analys. Vi tror 

att vi fick mer variation i vårt resultat då alla förskollärare som deltog i intervjuerna 

har olika lång arbetserfarenhet i detta yrke, olika barngrupper och olika erfarenheter. 

På grund av vår pilotstudie valde vi att skicka ut frågorna i förväg till informanterna 

så att de skulle kunna få se frågorna innan och reflektera över dem. Vi märkte under 

vissa intervjuer att informanter hade förberett sig och antecknat sina svar vilket ledde 

till att de visste vad de skulle svara på under intervjun. Vi såg en skillnad på 

informanter som inte reflekterat över frågorna innan, som behövde mer betänketid 

och svaren blev mer spontana och kortare. Kanske hade resultatet sett annorlunda ut 

om frågorna inte skickats ut innan, men det är bara vad vi kan spekulera om. En 

svårighet i att intervjua upplevdes under intervjuprocessen på grund av att det inte är 

något vi är vana vid. Vi upplevde en intervjuareffekt när en informant ursäktade sig 

och upplevdes besvärande i ett svar. Under intervjun var vi båda noga med att 

förklara att vi inte var ute efter några rätt och fel svar utan att vi var ute efter 

informantens enskilda erfarenheter och tankar. Denscombe (2016) beskriver 

intervjuareffekt som en effekt som påverkar den som intervjuas beroende på vem som 

är forskare. 

4.2.1. Tillförlitlighet  

Denscombe (2016) redogör för begreppen reliabilitet och validitet, dessa begrepp 

handlar om att nå så hög tillförlitlighet som möjligt i en studie. Reliabilitet handlar 

om studiens reproducerbarhet, vilket betyder att studien ska kunna framställas på 

exakt samma sätt och nå samma resultat av andra forskare. Validitet handlar om att 

vara säker på att metoden undersöker det som den är avsedd att göra utifrån studiens 

syfte och frågeställningar. Denscombe (2016) lyfter reliabilitet och menar att det är 

omöjligt att kopiera ett socialt sammanhang, framförallt eftersom saker och ting 

förändras med tiden, vilket människor också gör. Vi upplever att det är svårt att 

studien kan framställas på samma sätt och få exakt samma resultat, eftersom vi 

undersöker individers erfarenheter, tankar och åsikter. Denscombe (2016) betonar 



 

21 

 

vikten av att redogöra processen noggrant i studien för att uppnå pålitlighet. För att 

skapa bästa förutsättningar och för att nå en pålitlighet i vår studie har vi redogjort 

noggrant för metodval, urval, tillvägagångssätt och bearbetning av analysen i vår 

studie.   

5. Resultat och analys  

Här nedan presenteras fyra kategorier utifrån det insamlade datamaterialet med fokus 

på förskollärarnas förutsättningar att presentera läroplanens mål och innehåll, 

vårdnadshavares delaktighet och inflytande i verksamheten, förskollärarens roll i 

kulturella möten och kulturmötets möjligheter och hinder. Utifrån det insamlade 

materialet går det att urskilja både likheter och skillnader i relation till vårt syfte: 

Vilka förutsättningar förskollärare anser att de har för att kunna erbjuda 

vårdnadshavare som inte kan svenska och engelska delaktighet och inflytande i 

förskolan.  

Tabellen här nedan visar på befattning och arbetslivserfarenheter i år. För att skydda 

förskollärarnas identiteter har vi valt att använda fiktiva namn på informanterna. 

 

 

 

Befattning och namn Arbetslivserfarenheter 

Antal år 

Förskollärare, Anna 1,5 år 

Förskollärare, Ivar  10 år 

Förskollärare Hedvig 7 år 

Förskollärare, Josefine 3,5 år 

Förskollärare, Amanda 22 år 

Förskollärare, Astrid 27 år  
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5.1. Förskollärarnas förutsättningar att presentera läroplanens 

mål och innehåll 

 

För att få ett pålitligt svar om läroplanen finns på flera språk så mailade vi 

Skolverket, där en handläggare bekräftade att läroplanen idag finns på två språk, 

svenska och engelska. Handläggaren klargör att Skolverket är medvetna om att det 

finns en stor efterfrågan av en flerspråkig läroplan men att det i dagsläget inte finns 

några planer på att översätta den till fler språk. Skolverkets handläggare anser dock 

att det inte finns några hinder för pedagoger att översätta hela eller delar av 

läroplanen, men understryker vikten av att det tydligt framgår att det inte är 

Skolverkets tolkning.  

 

Att tydliggöra för barnen och barnens vårdnadshavare vilka mål och innehåll 

utbildningen har, handlar inte om att barnen (som inte kan läsa) eller 

vårdnadshavare själva förväntas läsa läroplanen. Snarare handlar det om 

personalen på olika sätt utifrån barnen och de enskilda vårdnadshavarnas 

förutsättningar kan informera och åskådliggöra vilka mål och innehåll 

utbildningen har.3 

 

I mailkonversationen kan det tolkas att Skolverket frånsäger sig ansvaret att 

tillhandahålla en flerspråkig läroplan, även om det efterfrågas. Istället läggs ansvaret 

på den enskilda pedagogen förutsättningar att informera läroplanen.  

Förskollärarna i studien beskriver vilka förutsättningar de anser att de har för att 

presentera läroplanen på andra språk än svenska och engelska. Anna och Ivar 

beskriver att de använder sig av kollegor i huset som kan översätta delar av 

läroplanen till arabiska. Anna lyfter problematiken som uppstår när det inte finns 

kollegor i huset som kan ett annat språk än arabiska. En förutsättning som Hedvig 

synliggör är att vid introduktion på förskolan ges de möjlighet att använda tolk som i 

korta drag beskriver skollagen och läroplanen. Astrid säger att de försöker visa för 

vårdnadshavare vad de har gjort med hjälp av kroppsspråk eller resurser som kan 

översätta. Astrid säger att det är lättare att visa för vårdnadshavarna hur de arbetar 

 

3  Handläggare Skolverket, e-mailkontakt den 18 september 2019. 
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med läroplanen men ser samtidigt ett hinder när det inte finns resurser som kan 

översätta när det behövs. Vidare säger Astrid att det är en stor utmaning att förskolans 

läroplan idag inte finns på fler språk.  

 

Det ser jag som ett jättestort hinder och det har jag alltid gjort. Jag vill gärna, 

jag vill ju ha den på alla språk som finns, så man bara kan ge den till dem och 

berätta att den här ska ni läsa, läs den gärna. Nu kan vi göra det med den 

arabiska för där har vi, vuxna som arbetar här som kan förklara för dem ju. 

Dem som är från Vietnam, dem har ju ingen här som kan berätta för dem och 

dem föräldrarna pratar ytterst lite svenska [Anna]. 

 

Förskolläraren i citatet uttrycker ett behov av en flerspråkig läroplan som en 

nödvändighet för alla vårdnadshavares lika förutsättningar.  

Josefine och Amanda berättar att de inte presenterar läroplanen för vårdnadshavare 

som inte kan svenska och engelska. Josefine nämner att det är en nyhet för henne att 

läroplanen inte finns på flera språk. Josefine berättar att det inte finns tid i 

utvecklingssamtalet att belysa läroplanens innehåll och mål utan annan information 

prioriteras. Amanda anser att hon inte har förutsättningar till att kunna delge 

vårdnadshavare om läroplanens mål och innehåll på grund av en avsaknad av en 

flerspråkig läroplan.  

 

Det gör ju inte vi på så många… vi har inget skrivet material, inget översatt 

material och det finns ju den här, vad en svensk förskola är, och den har vi på 

andra språk eller kan ta fram det på språket man behöver. Men annars är det 

ju vid samtal med tolk, det är där vi får jobba och det är jättesvårt för dem, 

man sitter ju kanske en halvtimme - en timme med dem och pumpar dem 

fulla med information och är det någonting som försvinner så är det ju 

läroplanen. Det är fullständigt ointressant jämfört med alla dem här praktiska 

detaljerna kring mitt barn [Amanda].  

 

Amanda uttrycker att de ges möjlighet att presentera läroplanen vid utvecklingssamtal 

med hjälp av tolk, men lyfter att läroplanen är ointressant i förhållande till andra 

praktiska detaljer som rör vårdnadshavarens barn.  
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5.1.1. Analys 

Skillnader som kan utläsas i resultatet är förskollärares olika förutsättningar att 

genomföra sitt uppdrag. Skolverket (2018) beskriver vårdnadshavares delaktighet och 

inflytande som en förutsättning för att kunna stötta sina barn i sin utbildning.  

Alla förskollärare ges möjlighet att informera om läroplanens innehåll och mål för 

vårdnadshavare som inte kan svenska och engelska via tolk. Detta sker oftast vid 

inskolning, utvecklingssamtal eller föräldramöten. Resultatet visar att även om 

förskollärarna ges förutsättningar att presentera läroplanens mål och innehåll så 

prioriteras detta bort av vissa. Avsaknaden av en flerspråkig läroplan och begränsad 

tid är ofta orsaken varför läroplanen räknas bort och andra praktiska saker får 

företräde, enligt förskollärarna i studien.  

När talspråket inte räckte till använde sig några förskollärare sig av kroppsspråket till 

hjälp för att visa vilka läroplansmål de jobbar med för vårdnadshavare. Vilket kan 

kopplas till ett icke-verbalt språk där det är viktigt i en interkulturell kommunikation 

att ha en medvetenhet att olika symboler kan betyda olika saker för olika människor 

med en annan kulturell bakgrund än vår egen. Genom denna medvetenhet kan 

missförstånd motverkas (Stier 2019). Tallberg Broman (2013) redogör för innebörden 

av vårdnadshavares delaktighet och inflytande i förskolan och skolan, och menar att 

det handlar om en inkludering som demokratisk samhällsmedborgare att få möjlighet 

till delaktighet och inflytande för att kunna stötta sina barn i sin utbildning. 

Skolverket (2018) lyfter att allt arbete som sker i förskolan grundar sig i förskolans 

läroplan. Därför är det av största relevans att delge läroplanens mål och innehåll för 

att skapa förutsättningar för vårdnadshavare att bli delaktiga och få inflytande i 

förskolans verksamhet. Får inte vårdnadshavare veta förskolans mål och innehåll så 

kan de inte ges möjlighet att påverka verksamheten eller stötta i sina barn i sin 

utbildning.  

Vi menar att vårdnadshavares demokratiska rättigheter fråntas när förskollärarna inte 

väljer att informera läroplanens innehåll och mål av olika skäl. Tallberg Broman 

(2009) betonar vikten av vårdnadshavares delaktighet och inflytande i förskolan och 

menar att genom detta både utvecklas och upprätthålls kvalitén i utbildning. Därför är 

det fördelaktigt att presentera läroplanens mål och innehåll vid inskolning, 

utvecklingssamtal och föräldramöten, då förutsättningar ges med hjälp av tolk. 



 

25 

 

5.2. Förskollärares roll i kulturella möten  

Resultatet visar en samsyn bland samtliga informanter att samarbetet med 

vårdnadshavare ses som betydelsefullt för barnets bästa. Anna och Hedvig anser att 

den vardagliga kontakten handlar om ett gemensamt ansvar för barnen, att få inblick i 

varandras liv, hur vårdnadshavarna och barnen har det hemma och hur de har det med 

barnen på förskolan. Astrid säger att en öppen och rak kommunikation mellan 

förskola och hem är viktigt och nyckeln till detta är att vilja prata med 

vårdnadshavarna. Astrid lyfter att det är viktigt att berätta om hur de arbetar på sin 

förskola och motivera varför de gör som de gör. Ivar och Amanda lyfter 

problematiken som uppstår i det vardagliga mötet och att det krävs mycket av båda 

parter för att nå ett bra samarbete. Amanda menar att språket är väldigt viktigt, om 

inte pedagoger kan kommunicera med vårdnadshavare är det svårt att skapa 

förtroendefulla och trygga relationer. Vidare säger Amanda att om hon lägger en bra 

grund för förtroendefulla relationer så kan man undvika missförstånd och missnöje. 

Anna berättar om vilken frustration det blir i det vardagliga mötet när de inte har 

tillgång till tolk eller någon i huset som kan översätta.  

 

   [...] att vi har en gemensam vilja att vilja barnets bästa, och att vi strävar då 

åt samma mål, att vi är tydliga med att vi har läroplanen, vi väljer dem här 

målen, så här jobbar vi för att ta oss dit och att man, förhoppningen är att 

man får med sig föräldrarna på vägen, att det, man jobbar på i samma sätt, 

försöker iallafall [Hedvig] 

Alltså hinderna är ju att det inte finns resurser så det räcker, ehm, ibland finns 

det inte ens tolk när man ringer ju och då är det liksom en tvärnit, det är som 

om någon sätter upp en pansarvägg. Jag vet att det finns gånger när andra har 

ringt och det inte har funnits tolk just på det språket och då blir det 

jättejobbigt, för då sitter man där ju [...] jag brukar alltid tänka mig själv lite 

såhär, tänk om jag var i ett land och inte kunde språket, det är ju så jag 

känner ju, det blir som en bur, alltså, du är där, du kan röra dig men du kan 

inte prata med någon. För det är ingen som förstår dig och det tycker jag är 

jättejobbigt [Anna] 

 

I citaten ovan beskriver förskollärarna olika sätt att samarbeta med vårdnadshavare 

som inte kan svenska och engelska. Hedvig uttrycker olika arbetssätt för att kunna 
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uppnå läroplanens intentioner med vårdnadshavarna för barnets bästa. Anna uttrycker 

en frustration när de inte har förutsättningar att kunna kommunicera med 

vårdnadshavare som inte kan svenska och engelska då tolk inte alltid finns tillgänglig. 

Anna visar empati och förståelse för vårdnadshavares situation att komma till ett land 

och inte kunna språket.  

Josefine och Amanda berättar att de har fått gå en fortbildning om samarbete mellan 

hem och förskola och Josefine nämner vikten av ett bra samarbete för att kunna möta 

vårdnadshavarnas olika kulturer. Astrid säger att hon fick gå en utbildning efter 

flyktingströmmen år 2015 för att kunna möta vårdnadshavare från andra länder och 

kulturer. Alla förskollärare nämner ett förhållningssätt som kräver öppenhet, 

förståelse och lyhördhet. Ivar säger att man gemensamt ska samarbeta med 

vårdnadshavare och barn, och att detta kräver att pedagoger är lyhörda. Hedvig och 

Amanda säger att det bör finnas en likvärdig och tydlig information från förskolan. 

Hedvig lyfter problematiken som uppstår när informationen som finns på 

läroplattformen bara finns på svenska och engelska. Hon nämner att de försöker 

använda resurser på plats som kan översätta informationen muntligt till 

vårdnadshavare som inte kan svenska och engelska. Men Hedvig berättar om vilken 

utmaning och svårighet det är att säkerställa att översättningen blir korrekt.  

 

En trygg och god kommunikation så att föräldrarna vågar komma och prata 

med oss pedagoger om bra och dåliga saker, istället för att dem ska gå 

omkring och fundera och få en klump i magen och gå och gnälla och skriva 

på facebook [Amanda].  

 

Amanda säger att ett förhållningssätt kräver en öppenhet, lyhördhet och förståelse 

men utifrån resultatet kan det tolkas tvetydigt då hon nämner att vårdnadshavarna ska 

våga komma och prata med pedagogerna istället för att uttrycka sitt missnöje på 

internet.  

 

Samtliga förskollärare nämner förmågor och kompetenser som är viktiga att 

förskollärare besitter. Anna och Ivar anser att öppenhet och förståelse är egenskaper 

som är viktiga att ha med i kulturella möten. Anna pratar också om en vilja att mötas 

halvvägs och ibland lite över för att kommunikationen ska fungera. Josefine säger att 
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förskollärare ska vara öppna och vassa på att tolka andra människor för att kunna 

möta vårdnadshavarnas behov. Amanda nämner att det krävs en stor ödmjukhet av 

pedagoger att möta andra människor från olika länder.  

 

Förståelse, misstolkar skolsystemet, allting och det kommer föräldrar hit med 

bara rättigheter och inga skyldigheter. Men det finns system som vi följer här 

på förskolan, om jag har tiden nio till två så kan jag inte komma klockan åtta. 

Jag tycker språket och förståelse är viktigt, de kommer hit och det är en helt 

annan värld, deras syn på förskolan är inte viktig i många länder, då här finns 

det läroplan från förskolan till universitet [Ivar]  

 

Ivar uttrycker en tvetydighet kring förståelsen för vårdnadshavare som inte kan 

svenska och engelska. Han nämner att vårdnadshavare kommer till förskolan med 

bara rättigheter och inga skyldigheter. Men han säger också att han har en förståelse 

för utländska vårdnadshavare som kommit till Sverige och inte kan språket eller 

skolsystemet. 

 

5.2.1. Analys 

Alla förskollärare anser att samarbetet med vårdnadshavare är grundläggande för 

barnets utveckling och menar att ett samarbete kräver att båda parter har en ömsesidig 

förståelse för varandra för att skapa förtroendefulla relationer. En förskollärare anser 

att hålla tider är ett ansvar för vårdnadshavare att följa men det framgår inte om hen 

har gjort det begripligt för vårdnadshavare att tider är viktigt att hålla för 

verksamheten. Förskolläraren uttrycker vikten av att vara lyhörd, öppen och 

förstående i samarbetet med vårdnadshavarna men uttrycker samtidigt att det finns 

strukturer i förskolan som inte är förhandlingsbara. Enligt oss blir vårdnadshavarnas 

delaktighet och inflytande begränsade gällande dessa aspekter i verksamheten. En 

annan synvinkel vi tolkar utifrån förskollärarens resonemang är att det inte finns 

förutsättningar för vårdnadshavarna att ta del av denna information på deras språk, 

vilket i sin tur kan leda till att vårdnadshavare inte kommer i tid. 

Tallberg Broman (2013) beskriver att teknologins utveckling bidrar med att minska 

avståndet mellan förskola och hem där den vardagliga kontakten idag kompletteras 

med digitala verktyg i form av mail, veckobrev genom läroplattformen. En 
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förskollärare i vår studie uttrycker en problematik när teknologin inte motsvarar 

vårdnadshavares kompetens och hen uttrycker själv att teknologin blir värdelös i 

dessa fall.  I resultatet ser vi att hälften av förskollärarna har fått kompetensutbildning 

av kommunen kring samarbetet med utländska vårdnadshavare. Håland Andveden 

(2018) understryker vikten av kompetensutbildning för pedagoger i förskolan, både 

för att kunna möta flerspråkiga vårdnadshavare och barn, samtidigt som förskolans 

kvalité utvecklas.  

Utifrån vad förskollärarna berättat kan kopplingar till det interkulturella 

förhållningssättet utläsas. Ett interkulturellt förhållningssätt innebär en öppenhet och 

medvetenhet för andra kulturer. Att synliggöra skillnader och likheter mellan 

människor är en förutsättning för att se varandra som likvärdiga (Håland Andveden 

2018). I resultatet kan en tvetydighet utläsas av några förskollärare där de både 

beskriver ett förhållningssätt som kräver förståelse, lyhördhet och öppenhet men 

också att de uttrycker en oförståelse för vårdnadshavarnas olika situationer. För att 

uppnå tillitsfulla relationer med vårdnadshavarna krävs det kunskap om andra 

kulturer för att lyckas i en interkulturell kommunikationen (Stier 2019). Vissa av 

förskollärarna visar en vilja att möta vårdnadshavare som inte kan svenska och 

engelska genom sitt förhållningssätt, vilket de anser kräver en stor ödmjukhet. Vi kan 

koppla det till interkulturell kompetens där förståelse och nyfikenhet är centrala 

förmågor för att lyckas i mötet med människor med olika bakgrunder, kulturer och 

språk (Stier 2019; Lorentz 2016). Två förskollärare säger att samarbetet är viktigt för 

att kunna få inblick och förståelse för varandras olika kulturella livsvärldar. En 

förskollärare visar en empatisk egenskap och förmåga att sätta sig in i vårdnadshavare 

situation. Förskolläraren reflekterar över hur det själv skulle kännas att komma till ett 

land där man inte kan språket eller känner till kulturen.  

5.3. Hur ges vårdnadshavare delaktighet och inflytande i 

verksamheten 

Samtliga förskollärare säger att de har förutsättningar att göra vårdnadshavare 

delaktiga och få inflytande i verksamheten genom tolk vid utvecklingssamtal och 

föräldramöten. Amanda beskriver att hon har begränsade förutsättningar i den 

vardagliga kontakten med vårdnadshavare som inte kan svenska och engelska på 

grund av tillgången till tolk. Både Anna och Amanda berättar att de använder sig av 
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kroppsspråk och bildstöd för att göra vårdnadshavare delaktiga. Ivar säger att han 

översätter information om föräldramöte muntligt till vårdnadshavare som inte kan 

svenska och engelska, om de är arabisktalande. Hedvig säger att vid föräldramöten 

ber hon tolken översätta och fråga på vilket sätt vårdnadshavarna önskar att vara 

delaktiga i verksamheten. Astrid lyfter att hon tycker det är svårt att göra 

vårdnadshavare delaktiga i verksamheten. Främst handlar det om att pedagogerna 

alltid är beroende av resurser som kan översätta till vårdnadshavarens språk. Vidare 

framhåller Astrid att pedagogerna försöker visa vad de gjort under dagen med barnen 

visuellt för vårdnadshavarna, vilket Astrid anser har gett ett större engagemang. 

 

Utvecklingssamtal i dagsläget är med tolk, vi har också föräldramöten med 

tolk och där har vi frågat föräldrarna, via tolk, på vilka sätt de vill vara 

inkluderade i verksamheten, de har haft möjligheten att säga sin åsikt, få sin 

röst hörd [Hedvig].  

 

Hedvig uttrycker här en förutsättning för att möjliggöra vårdnadshavares delaktighet 

och inflytande i förskolans verksamhet med hjälp av tolk. Förskollärarna Anna, Ivar, 

Hedvig och Amanda berättar om deras förutsättningar att utföra den vardagliga 

kontakten. De nämner att de ibland använder sig av olika digitala appar för att 

underlätta kommunikationen mellan båda parter. Både Anna och Amanda beskriver 

att de känner en osäkerhet att använda dessa digitala appar då de inte kan säkerställa 

att översättningen är korrekt. Josefine säger att de ofta upprepar för vårdnadshavare 

att skriva in scheman digitalt men förstår svårigheten eftersom schemaplattformen är 

värdelös om du inte kan svenska eller engelska. Josefine berättar att man måste ta 

hjälp på olika sätt genom att hämta en kollega som kan översätta, för att kunna 

underlätta kommunikationen mellan pedagoger och vårdnadshavare. Ivar berättar att 

han översätter information som finns på läroplattformen muntligt eller skriver lappar 

på arabiska till vårdnadshavare som inte kan svenska och engelska.  

 

Men den här dagliga kontakten, ditt barn säger att, ditt barn har gjort det här, 

det är jättesvårt. Ehm, men sen så finns det ju appar och det finns 

översättningsgrejer som vi ibland försöker jobba med men det kan också bli 

lite hur som helst med språket, men då kan dem iallafall få en lite förståelse 

för vad det är vi försöker att säga, hoppas jag [Amanda].  



 

30 

 

 

Amanda berättar om olika digitala verktyg som underlättar den vardagliga 

kommunikationen men ser det också som en svårighet då apparnas översättning inte 

är pålitliga.  

5.3.1. Analys 

Utifrån genomförda intervjuer med förskollärare kan det utläsas att det finns en vilja 

av att lyckas med kulturella möten. Vi ser en koppling mellan förskollärarnas 

uttalande och ett interkulturellt synsätt. Förskollärarna använder sig av olika digitala 

verktyg för att främja kommunikationen men även för att skapa förtroendefulla 

relationer, där pedagogerna har en vilja att försöka kommunicera med 

vårdnadshavarna. Två förskollärare berättar att kroppsspråk och bildstöd används för 

att underlätta kommunikationen mellan båda parter och för att kunna möjliggöra 

vårdnadshavares delaktighet och inflytande. Alla förskollärare lyfter att om 

möjligheten finns så används en kollega som tolk i det vardagliga mötet och vid 

större samtal så används inhyrd tolk. Enligt Håland Andveden (2018) handlar ett 

interkulturellt synsätt om att människor är intresserade och lyhörda av varandras 

sociala och kulturella olikheter, vilket kan ge förutsättningar för en jämlik relation. 

Förskollärarna strävar för att kunna ge alla vårdnadshavare information på ett 

likvärdigt sätt och tillgodose deras olika behov. Genom att förskollärarna lyfter 

vårdnadshavares olika tankar och åsikter så kan ett demokratiskt förhållningssätt nås 

där alla människors lika värde tas i anspråk (Tallberg Broman 2013).  

5.4. Kulturmötets möjligheter och hinder  

Alla förskollärare beskriver att de upplever hinder och möjligheter i samarbetet med 

vårdnadshavare som inte kan svenska och engelska. Anna och Hedvig nämner att 

bristen på resurser är ett stort hinder, då tolk bara bokas vid inskolning, 

utvecklingssamtal och föräldramöte. Hedvig uttrycker att hon är begränsad i 

kommunikationen och rädd för att vårdnadshavare och pedagoger ska uppfatta 

varandra fel. Vidare berättar Hedvig om rädslor som kan uppstå när pedagoger vill 

lyfta fram olika kulturer och traditioner i verksamheten. Hedvig säger att pedagoger 

måste våga ta in olika traditioner och inte låta rädslor överta.  
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Ivar säger att hinder i samarbetet med vårdnadshavare som inte kan svenska och 

engelska handlar både om språkkunskaper och deras bristande engagemang. Ivar 

fortsätter och säger att det kan bero på att vårdnadshavare inte vill, inte hinner, inte 

orkar eller känner stress. Vidare uttrycker Ivar ett annat hinder när vårdnadshavare 

inte följer förskolans riktlinjer om tider, vilket måste följas, enligt förskolläraren. Ivar 

säger att det kan handla om kulturkrockar hur människor ser på tider då det kan se 

olika ut från land till land.  

 

Amanda säger att samarbetet med vårdnadshavare som inte kan svenska och engelska 

är en stor utmaning och hon lyfter att det blir ett hinder när vårdnadshavare saknar 

förståelse för förskolans verksamhet. Josefine anser att det inte finns några hinder i 

samarbetet utan bara möjligheter, hon säger att problem är till för att lösas och att det 

inte borde ses som hinder. Anna och Hedvig anser att möjligheterna i samarbetet 

handlar om en öppenhet, förståelse och tillgänglighet. Hedvig ser ett flertal 

möjligheter i samarbetet och att förskolan blir en mångkulturell mötesplats. Hedvig 

ser möjligheter i att lyfta olika kulturer och göra vårdnadshavare delaktiga genom 

kulturella utbyten. Astrid säger att kulturkrockar kan uppstå vid möten med olika 

kulturer. Det kräver en förståelse hos pedagogerna för att kunna sätta sig in i en annan 

människas perspektiv. Astrid lyfter ett exempel på när hon själv upplevt en 

kulturkrock som handlade om barns utomhusvistelse. Vårdnadshavare som inte kan 

svenska och engelska ställde sig frågande varför barnen är utomhus när det regnar. 

Astrid säger att pedagogerna förklarar för vårdnadshavarna varför förskolan är ute i 

regn och vårdnadshavarna förstod men sa att de ändå tyckte det var lite konstigt. 

Vidare säger Astrid att hon bara ser möjligheter med samarbetet.  

 

Jag tycker hinderna är större än möjligheterna, betydligt större och jag tycker 

det borde vara tvärtom [Anna].  

Möjligheterna är ju att det blir en mångkulturell mötesplats här på förskolan, 

att barnen utvecklar sin förmåga att förstå olikheter och att det finns många 

olika sätt, värderingar och livsvillkor helt enkelt. Och att man kan, en 

möjlighet är ju att man kan få föräldrarna delaktiga genom att fråga dem om 

böcker man kan läsa, är det här bra filmer vi kan visa som är då på det här 

språket om man nu har möjligheten till den kommunikationen [Hedvig].  
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I citaten ovan beskriver förskollärarna både hinder och möjligheter i samarbetet med 

vårdnadshavare. Anna tycker att hindren är större än möjligheterna och Hedvig 

beskriver ett förhållningssätt som att ta tillvara på vårdnadshavares olika kulturella 

erfarenheter och gör dem delaktiga genom kulturella utbyten.   

5.4.1. Analys 

Förskolläraren beskriver vilka olika förutsättningar de har för att kunna lyckas med 

kulturmöten men också vilka svårigheter de kan stå inför. Vissa förskollärare nämner 

bristen på resurser för att kunna få översättning i det vardagliga mötet. Några 

förskollärare lyfter vårdnadshavares frånvaro och okunskap kring förskolans 

funktion, som ett hinder för att kunna upprätthålla en fungerande relation mellan 

förskola och hem. Lorentz (2016) beskriver att interkulturell kommunikation handlar 

om kunskap om vad interkulturalitet är och en förståelse för människors olikheter och 

kulturella koder. Några av förskollärarna uttryckte en uppgivenhet när 

vårdnadshavare inte följde förskolans riktlinjer och tider vilket kan kopplas till den 

interkulturella kommunikativa kompetensen. Det handlar om pedagogers förmåga att 

kommunicera med vårdnadshavare på ett begripligt och tydligt sätt för att undvika 

missförstånd samtidigt som det krävs kunskaper om andra kulturer för att 

kulturkrockar inte ska uppstå (Lahdenperä 2018; Stier 2019). Vi tolkar 

förskollärarnas uppgivenhet som ett resultat över deras förutsättningar att inte ha 

tillgång till översatt material.  

6. Diskussion och slutsatser  

Här nedan presenteras resultatdiskussionen och slutsatser i förhållande till vårt syfte, 

och avslutar med vidare forskning 

6.1. Resultatdiskussion 

6.1.1. Hur ges vårdnadshavare som inte kan svenska och engelska möjlighet 

till delaktighet och inflytande i förskolan, enligt förskollärarna? 

 

Resultatet i studien visar både likheter och skillnader i relation till syftet, vilka 

förutsättningar förskollärare anser att de har för att kunna göra vårdnadshavare 
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delaktiga och få inflytande i förskolans verksamhet. Likheter som kan utläsas är att 

alla förskollärare har förutsättningar att presentera läroplanens innehåll och mål via 

tolk vid inskolning, utvecklingssamtal och föräldramöten. Men alla förskollärare 

väljer inte att ta denna möjlighet när tillfälle ges på grund av att de anser att 

läroplanen är oviktig, jämfört med annan praktisk information rörande barnet. Utifrån 

detta synliggörs en problematik när läroplanen anses vara oviktig då allt arbete i 

förskolan grundar sig i styrdokumenten. Men även att vårdnadshavares möjlighet till 

delaktighet och inflytande blir begränsad på grund av att de inte har kunskaper om 

förskolans innehåll och mål (Skolverket 2018). Fråntas inte vårdnadshavarens 

demokratiska rättigheter när förskolans innehåll och mål inte presenteras av 

förskollärarna? Tallberg Broman (2013) diskuterar det gränsöverskridande samarbetet 

mellan förskola och hem. Vårdnadshavares delaktighet i förskolan handlar främst om 

en demokratisk rättighet som samhällsmedborgare att vara med och påverka för att 

kunna stötta sina barn i sin utveckling och utbildning.  

Skolverket4 beskriver att respektive förskola har ansvar utifrån sina förutsättningar att 

översätta läroplanens mål och innehåll. Sverige har en bakgrundshistoria av 

arbetskraftsinvandring och flyktingströmmar (Lorentz 2004 se Lunneblad 2006, s. 9) 

men trots detta finns förskolans läroplan idag på endast två språk. Resultatet i studien 

framhäver en problematik som uppstår när det inte finns tolk till förfogande på ett 

särskilt språk att översätta läroplanen, vilket förskollärarna i studien uttrycker en 

frustration över att läroplanen inte finns tillgänglig på flera språk än engelska och 

svenska. Skolverket ställer krav på pedagoger i verksamheten att delge innehåll och 

mål för alla vårdnadshavare (Skolverket 2018).  

En interkulturell kommunikation handlar om en ömsesidig kunskap om människors 

kulturella och språkliga skillnader (Lorentz 2016). För att denna ömsesidiga 

kommunikation ska kunna möjliggöras, enligt oss, krävs det att vårdnadshavare är 

införstådda över förskolans innehåll och mål. Men det krävs också att pedagogerna 

har förståelse för vårdnadshavares språkliga och kulturella bakgrunder för att kunna 

ta tillvara på deras tidigare erfarenheter, vilket är linje med Bouakaz (2007) studie. I 

avhandlingen diskuteras olika förväntningar på respektive roller som lärare och 

 

4  Handläggare Skolverket, e-mailkontakt den 18 september 2019. 
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vårdnadshavare har på varandra och att dessa roller måste klargöras för att undvika att 

missförstånd uppstår i kommunikationen.  

Lahdenperä (2018) betonar vikten av att pedagoger utvecklar interkulturella 

kommunikativa förmågor. Detta för att kunna informera läroplanens innehåll och mål 

på ett begripligt sätt för att underlätta kommunikationen mellan vårdnadshavare och 

pedagoger. Vilket synliggörs i vår studie då förskollärarna använder sig av olika 

kommunikativa sätt för att möjliggöra vårdnadshavares delaktighet och inflytande i 

förskolans verksamhet. Förskollärarna använder sig av tolk, kroppsspråk, bildstöd, 

digitala appar, muntlig och skriftlig kommunikation. I Joshi’s, Eberly’s och Konzal’s 

(2005) studie ställer författarna sig kritiska och frågande till lärarnas arbetssätt att 

göra vårdnadshavare delaktiga främst via skriftlig information och föräldramöten, då 

skriftlig information betraktas som en envägskommunikation. Till skillnad från 

Joshi’s, Eberly’s och Konzal’s (2005) studie berättar en förskollärare i vår studie att 

hon frågar vårdnadshavare som inte kan svenska och engelska vid föräldramöten på 

vilket sätt de önskar bli delaktiga i verksamheten via tolk. Detta kräver en 

interkulturell kommunikation där bakgrundsinformation om vårdnadshavares tidigare 

skolerfarenheter från deras hemländer tas i anspråk samtidigt som vårdnadshavare 

blir införstådda i vad som förväntas av dem i sina roller i verksamheten för att kunna 

vara delaktiga (Lorentz 2016; Bouakaz 2007). 

6.1.2. Hur beskriver förskollärare vilka möjligheter och hinder det finns i 

kommunikationen mellan pedagoger och vårdnadshavare som inte kan 

svenska och engelska?  

Forskning visar på att ett fungerande samarbete är grundläggande för barnets 

utveckling och utbildning (Bouakaz 2007; Joshi, Eberly & Konzal 2005). Samarbete 

är all kontakt som sker mellan förskola och hem, det kan till exempel vara den 

dagliga kontakten vid lämning och hämtning, föräldramöte och mailkontakt 

(Sandberg & Vuorinen 2007). Förskollärarna i studien visar en ambition att vilja 

lyckas i samarbetet med vårdnadshavare för barnens bästa. Förskollärarna använder 

olika hjälpmedel för att underlätta kommunikation med vårdnadshavare såsom 

kroppsspråk, olika digitala översättningsappar, bildstöd och tolk. Enligt, Håland 

Andveden (2018) och Lahdenperä (2018) innebär ett interkulturellt förhållningssätt 

en öppenhet för olika kulturer, språk och ett tillvaratagande av erfarenheter. En 
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förskollärare lyfter att hon tar tillvara på vårdnadshavares kulturella olikheter genom 

utbyten av böcker, ramsor och lekar. Hon ser detta samarbete som en tillgång i 

undervisningen för barnet bästa. Förskolläraren beskriver även en svårighet i att jobba 

mångkulturellt vilket är i likhet med Lunneblads (2006) resonemang i sin avhandling 

om komplexiteten att genomföra förskolans kulturella uppdrag. Förskolläraren i vår 

studie beskriver utmaningen i att förena olika kulturer i verksamheten på grund av 

rädslan att göra fel och att kulturkrockar kan uppstå. Stier (2019) menar att 

kulturkrockar uppstår vid otillräckliga kunskaper om varandras kulturer.  

Några förskollärare beskriver utmaningar med kommunikation i samarbetet med 

vårdnadshavare som inte kan svenska och engelska. Aspekter som framträder i 

resultatet är bristande engagemang, språkkunskaper, vårdnadshavares frånvaro, 

bristande kunskaper kring förskolans verksamhet och att följa riktlinjer om tider. 

Dessa hinder och skäl framträder både i Bouakaz (2007) och Joshi’s, Eberly’s och 

Konzal’s (2005) avhandling men det framgår inte att förskollärarna tagit reda på 

bakgrundsinformation till vårdnadshavarnas frånvaro och bristande engagemang.  

Tidigare forskning synliggör olika hinder för möjligheten till delaktighet och 

inflytande för vårdnadshavare med utländsk bakgrund (Bouakaz 2007; Kultti & 

Pramling 2017; Joshi, Eberly & Konzal 2005). Förskollärarna i vår studie berättar om 

deras erfarenheter i situationer där kulturkrockar uppstått. Två förskollärare uttryckte 

en uppgivenhet när vårdnadshavare inte följde förskolans riktlinjer och tider. Det 

interkulturella perspektivet belyser vikten av att vara lyhörd över sina egna normer, 

vilket vi inte anser framgår hos förskollärarna i resultatet (Håland Andveden 2018). 

Handlar detta om att förskollärarna gör sitt jobb genom att följa förskolans riktlinjer 

eller handlar detta om svenska normer kring att komma i tid?  

En kunskap om interkulturalitet är en förutsättning för en god och fungerande 

interkulturell kommunikation, menar Lorentz (2016). Förskollärare i vår studie säger 

för att undvika missförstånd och konflikter krävs det en öppenhet och förståelse för 

varandras olika kulturella koder och normer. De poängterar vikten av en öppen och 

rak kommunikation för att lägga grunden för förtroendefulla relationer vilket är i linje 

med lärarna i Bouakaz (2007) studie som visar att det krävs ett öppet och nyfiket 

förhållningssätt och en vilja att bjuda in vårdnadshavare i skolans miljö.  
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Skillnaden på förutsättningar som kan utläsas i resultat är främst i den vardagliga 

kontakten. Inhyrd tolk bokas främst vid inskolning, utvecklingssamtal och 

föräldramöte. Vidare berättar förskollärarna om deras förutsättningar att 

kommunicera med vårdnadshavare och att det ser olika ut på respektive förskola. 

Några har tillgång till personal som kan agera tolk medan andra får försöka 

kommunicera utan. Samtliga förskollärare anser att en avsaknad av en flerspråkig 

läroplan, läroplattform och schemaplattform är problematiskt i deras arbetssätt att 

delge likvärdig information till vårdnadshavare. För att alla vårdnadshavare ska få 

möjlighet till delaktighet och inflytande krävs det att informationen delges på ett 

likvärdigt sätt, menar Eckeskog (2019).  

Eckeskog (2019) och Tallberg Broman (2013) lyfter att teknologin tillför både 

positiva och negativa aspekter i förskolans verksamhet. Den positiva aspekten är att 

kommunikationen har blivit mer tillgänglig mellan hem och förskola genom att 

informera på digitala medier. Vilket vi inte upplever utifrån studiens resultat, då vi 

uppfattar att teknologin kan bidra till ett ökat avstånd mellan pedagoger och 

vårdnadshavare. Detta på grund av att teknologin inte alltid motsvarar 

vårdnadshavares kompetenser, vilket är i linje med Eckeskogs (2019) avhandling. 

Författaren nämner hinder när kommunens visioner att implementera ny teknik i 

förskolans verksamhet inte stämmer överens med pedagogers och vårdnadshavares 

förutsättningar att klara av det. Förskollärarna i vår studie uttrycker en uppgivenhet i 

användandet av digitala medier främst på grund av att dessa bara finns på svenska 

och engelska. En förskollärare i vår studie berättar att de ofta får upprepa för 

vårdnadshavare som inte kan svenska och engelska att lägga in scheman digitalt. Är 

detta en anledning till att förskolans personal ofta får upprepa till vårdnadshavare att 

lägga in scheman för att kommunen inte tar hänsyn till vårdnadshavares olika 

språkliga och tekniska förmågor? Informationen blir främst då tillgänglig för 

vårdnadshavare som förstår språket och behärskar tekniken, menar Eckeskog (2019).  

6.2. Slutsats 

Slutsatser av resultatet i vår studie visar att även om vi har en historia med 

arbetskraftsinvandring och flyktingströmmar samt en ökad globalisering (Lorentz 

2004 se Lunneblad 2006, s.9), så finns förskolans läroplan och digitala 

läroplattformer idag endast på två språk. Att det inte finns en flerspråkig läroplan och 
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läroplattform, vilket vår studie visar, har begränsat förskollärarna att genomföra 

förskolans uppdrag. Utifrån resultatet går det att urskilja skillnader och likheter kring 

vilka förutsättningar förskollärare har för att kunna göra vårdnadshavare delaktiga 

och ge dem inflytande i verksamheten. Likheterna är att alla förskollärare har tillgång 

till tolk för att översätta läroplanen och har möjligheten att göra vårdnadshavare 

delaktiga. Skillnaden finns främst i den vardagliga kontakten då förskolans olika 

förutsättningar att göra vårdnadshavare delaktiga synliggörs då tillgången till 

översättning varierar. I studiens tidigare forskning kan det utläsas att de hinder som 

Bouakaz (2007) lyfter fram i mötet med utländska vårdnadshavare har i stort sett inte 

förändrats som de hinder som Kultti och Pramling (2017) lyfter i sin studie tio år 

senare. Kan en avsaknad av en flerspråkig läroplan och översatt material på 

vårdnadshavares språk ligga som grund för att dessa hinder finns kvar? 

6.2.1. Fortsatt forskning 

Studien vi genomfört grundar sig i hur förskollärare resonerar kring vad de anser att 

de har för förutsättningar att erbjuda vårdnadshavare som inte kan svenska och 

engelska delaktighet och inflytande i förskolan. För fortsatt forskning hade det varit 

intressant att undersöka vårdnadshavares perspektiv och vilka förutsättningar de anser 

att de ges för att få inflytande och delaktighet i förskolans verksamhet. En annan 

intressant synvinkel hade varit att intervjua förskollärare i olika kommuner och se om 

det finns någon skillnad där på förskollärares förutsättningar att genomföra förskolans 

uppdrag. Avslutningsvis kan det utläsas i vår studie att en flerspråkig läroplan skulle 

ge alla förskollärare de rätta förutsättningarna till att kunna genomföra förskolans 

uppdrag samtidigt som alla vårdnadshavare skulle få en likvärdig möjlighet till 

delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet, för att kunna stötta sitt barn i sin 

kunskapsutveckling. 
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Bilaga 1  

 

     

   Vill ni vara med och bidra till ny kunskap?  

 

Hej! Våra namn är Anna Konstandeliasz och Linn Frykholm och vi studerar på 

förskollärarutbildning på Kristianstad Högskola. Vi går nu vår sista termin och har 

påbörjat vår kandidatuppsats. Syftet med vår studie är att få en större inblick i 

förskollärares erfarenheter av att kommunicera med vårdnadshavare som inte kan svenska 

och engelska. Vi söker förskollärare som är intresserade av att medverka i vår studie. För 

att kunna samla in data kommer vi genomföra intervjuer och dessa kommer ta cirka 45–60 

minuter. Detta material kommer endast användas till studiens syfte. Intervjuerna kommer 

att spelas in och transkriberas, och behandlas konfidentiellt. Vilket innebär i studien att 

deltagarnas personuppgifter, identitet och integritet förblir anonyma. Att delta i studien är 

frivilligt och du som deltagare har rätten till att avbryta din medverkan närsomhelst. Om 

önskemål finns, kommer ni få ta del av information om var studien kommer publiceras.  

 

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare för mer 

information.  

 

Med vänliga hälsningar 

Anna Kontandeliasz anna.konstandeliasz0040@stud.hkr.se 

Linn Frykholm linn.frykholm0065@stud.hkr.se  

 

Handledare: Hilma Holm hilma.holm@hkr.se  
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          Frågor till intervjun 

Inledande frågor:  

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

2. Vilka språk finns i er barngrupp idag?  

3. Hur mycket erfarenhet har du i arbetet med utländska vårdnadshavare? 

Reflekterande frågor:  

1. Vad anser ni att föräldrasamarbete (vårdnadshavare) är? 

2. Vad anser ni är nyckeln till ett fungerande föräldrasamarbete som 

inkluderar alla vårdnadshavare? (oavsett språklig och kulturell bakgrund) 

3. Vilka erfarenheter har ni av att kommunicera med vårdnadshavare som 

varken kan svenska och engelska?   

4. Hur gör ni när ni presentera läroplanens innehåll och mål på andra språk 

än svenska och engelska?  

5. På vilka sätt får vårdnadshavare som inte pratar svenska och engelska 

möjlighet till inflytande och delaktighet i er verksamhet?   

6. Vilka möjligheter ges ni vid utvecklingssamtal för att göra 

vårdnadshavare som inte talar svenska och engelska delaktiga under ett 

utvecklingssamtal? 

7. Vilka möjligheter och hinder anser ni att det finns i samarbetet med 

vårdnadshavare som inte kan svenska och engelska?  

8. Vilka kompetenser anser ni är viktiga att pedagoger besitter i samarbete 

med vårdnadshavare som inte kan svenska och engelska? 

 


