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Abstract: The purpose of this study is to research educator’s communication strategies in 

multicultural schools, based on whether the educator’s weights in the multicultural background 

of the child’s guardian(s) in the cooperation process.  

My research questions are:  

 What communication strategies have educators to achieve cooperation with the 

guardians?  

 In what way is the cultural background of the guardian being considered by the 

guardians in cooperation? 

To answer these questions, I have made a qualitative study with semi-structural interviews as a 

method, which are completed with educators working in multicultural pre-schools.  

A conclusive finding of this study shows that there is no clear assertive view about whether the 

educator should or should not take heed of a guardian’s multicultural background. Taking the 

full span of this study into consideration, I would argue that educators puts great effort to 

emphasize the structural boundaries of their institution and trying to communicate this to the 

child’s guardians. However, time and resource constraints limits this effort to a formal 

directive, rather than a pragmatic execution. 

The end results gathered from this study is that this specific area should get a lot more attention 

from managers to give educators the chance to reach the goal marker considering their mission 

to cooperate with the child’s guardians in an intercultural way. 
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INLEDNING  

 

Vårdnadshavarna lämnar till förskolan det allra viktigaste de har och överlåter ansvaret till 

förskolan. Pedagoger och vårdnadshavare ska gemensamt fostra och socialisera barnet in i 

samhället. Ett samhälle som är under ständig förändring och invandringen till Sverige de 

senaste åren gör att många av förskolorna idag är mångkulturella. Det är många familjer med 

olika bakgrunder och erfarenheter för pedagogerna att samverka med.  

 

Internationaliseringen skapar möjligheter och krav på förskolans demokratiska värdegrund, 

något som innebär att strukturen i samverkan med vårdnadshavare bör kopplas samman med 

vem vårdnadshavaren är. Styrdokumenten betonar att vårdnadshavare ska ha möjlighet att 

påverka och ha inflytande i hur läroplanen konkretiseras i den pedagogiska verksamheten 

(Skolverket 2016). Detta samtidigt som förskolan ska ta den kulturella mångfald som finns i 

verksamheten i beaktning. Förskolan ska vila på demokratins grund och en värdegrund där 

vuxna ska vara förebilder. För mig innebär det att vi vuxna ska visa på en öppenhet och respekt 

för alla människor, både barn och vuxna. Vi behöver se alla individer och med det även deras 

erfarenheter.  

 

Jag anser att kunskapen kring samverkan mellan förskolan och hem styrs av hur förskolan 

kommunicerar med vårdnadshavare. Utifrån den informationen skapas en kunskap och en 

struktur i hur samverkan fungerar på den enskilda förskolan. Beroende på hur förskolan bjuder 

in till inkludering och den enskilda vårdnadshavarens egna intressen skapas möjligheten till vad 

och hur vårdnadshavaren gör i samverkan med förskolan.  

 

Forskning kring föräldrasamverkan berör främst i skolan och därför är det intressant att se hur 

det ser ut i förskolan. Att forska och undersöka hur pedagoger arbetar i förskolan kan skapa en 

förståelse till fortsatt arbete i både förskola och skola. Precis som förskolan lägger grunden för 

barnets livslånga lärande kan den även lägga grunden för vårdnadshavarens delaktighet i 

förskolan och vidare in skolans värld.  
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BAKGRUND   

I det här avsnittet redogörs bakgrunden till studien. Inledningsvis presenteras den del av 

läroplanen som berör samverkan med hemmet och kulturell mångfald i förskolan. Vidare 

redovisas några tidigare undersökningar gällande samverkan med vårdnadshavare av olika 

kulturella bakgrunder. Avsnittet avslutas sedan med varför denna studie är angelägen.    

 

Läroplanen om samverkan och kulturell mångfald  

 

I läroplanen finns ett avsnitt gällande samarbete mellan hem och förskola;  

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska 

komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn 

ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför 

ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha 

möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka 

verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är 

därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande. 

 ...........................................................................................................   (Skolverket 2016, s.13) 

 

De nationella målen tydliggör att förskollärare ansvarar för att ge vårdnadshavare möjlighet att 

påverka och ha inflytande över verksamheten. Det framgår att det är vårdnadshavarna som bär 

ansvaret för sina barn och därför ska ett samarbete mellan förskolan och hemmet ske. 

Förskolan pratar om detta som föräldrasamverkan och erbjuder vårdnadshavare samtal, möten 

och andra tillfällen att vara närvarande och delaktiga i verksamheten (Sandberg & Vuorinen 

2007, s. 14).  

 

Läroplanen för förskolan betonar att förskolan är en social och kulturell mötesplats, att barnen 

ska få en medvetenhet om det egna kulturarvet och en delaktighet i andras (Skolverket 2016, s. 
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6). Kunskapen om barnets egna kulturarv kan förskolan få stöd i att medvetandegöra genom en 

dialog med vårdnadshavarna.   

 

Samverkan med vårdnadshavare  

Enligt en undersökning Skolverket gjort är föräldrar generellt nöjda med förskoleverksamheten 

(Skolverket 2013).  Samma undersökning visar även på en skillnad av engagemang hos 

vårdnadshavare beroende på utbildningsnivå och vårdnadshavares födelseland. Vårdnadshavare 

med högre utbildningsnivå har större engagemang för verksamhetens struktur och pedagogiska 

uppbyggnad än vad de med lägre utbildningsnivå har (ibid). Undersökningen visar även att för 

vårdnadshavare med annat födelseland än Sverige är anknytning och verksamhetens säkerhet 

viktiga (ibid). Skillnader som då kan läsas som kulturella skillnader och medvetenhet om 

förskolan.  

 

En annan undersökning som gjorts om föräldrainflytande i Stockholms skolor, 

Föräldrainflytande i skolan – behov eller politisk viljestyrning av Ylva Ståhle, beskriver att 

vårdnadshavare inte har vetskapen om sin roll (Ståhle 2000). Det här är resultat som jag 

kopplar till förskolans värld med anledning av att förskolan är vårdnadshavarens första kontakt 

med det svenska skolsystemet. Samverkan pedagoger och vårdnadshavare emellan skapar en 

kunskap och förståelse kring förskola och skola. Genom denna interaktion bestäms motiv, 

intressen och mål). 

 

I en studie av Gill Crozier och Jane Davies (2007) undersöker de hur samverkan med hemmet 

fungerar beroende på vilka förkunskaper vårdnadshavare har med skolan utifrån att de är från 

en annan kultur. Studien undersöker även huruvida det är svårt att nå vårdnadshavare eller om 

det är svårt för vårdnadshavare att nå skolan. Studien är gjord i England och de undersöker 

huruvida vårdnadshavare från Bangladesh och Pakistan får möjligheten att samverka med 

skolan. De diskuterar även huruvida pedagoger vill eller inte vill ha in vårdnadshavare in i 

verksamheten. Studien är gjord i England men utifrån ämnet anser jag det vara aktuellt även i 

Sverige, då det handlar om att samverka med vårdnadshavare från andra kulturer än sin egen. 
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Informationen som gavs ut till vårdnadshavare var varken informerande kring hur 

verksamheten fungerar eller uppmanande till att delta. 

 

Undersökningarna som är presenterade ovan visar att vårdnadshavare delvis känner sig 

engagerade och medvetna om förskolans verksamhet och delvis att de inte har vetskap om sin 

roll i förskolan. Vad gäller vårdnadshavare som kommer från en annan kultur visar 

undersökningarna att medvetandet om förskolans verksamhet är lägre och att detta har att göra 

med att dessa vårdnadshavare inte har samma förkunskaper gällande den rådande strukturen. 
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TIDIGARE FORSKNING  

I det här avsnittet presenterar jag forskning om samverkan, kommunikation och den 

mångkulturella förskolan. 

 

Samverkan  

I en studie gällande samverkan i förändring av Anette Sandberg, professor i pedagogik med 

inriktning mot förskolan och Tuula Vuorinen, universitetsadjunkt och licentiand, studeras 

vårdnadshavares och pedagogers förhållanden till samverkan och att utbudet av tillfällen för 

samverkan har betydelse för vårdnadshavarens engagemang (Sandberg & Vuorinen 2002, s. 

86). Samverkan med vårdnadshavare och pedagoger har förändrats över tid, från att mammor 

fått stöd i uppfostran till att alla vårdnadshavare blivit en viktig del i samverkansprocessen, 

vilket i sig gjort att metoderna utvecklats (Sandberg & Vuorinen 2002, s. 14). Grunden till 

vårdnadshavares och pedagogers samverkan är barnets trivsel, utveckling och lärande, där det 

sker ett utbyte mellan de båda parterna. 

 

De traditionella samverkansformerna består både av verbal och skriftlig kommunikation. Till 

de formella hör; föräldramöten, föräldraråd, utvecklingssamtal, informationsbrev. Sedan finns 

det mer informella och spontana former som handlar om telefonsamtal och samtal vid hämtning 

och lämning. Författarna skriver om att vårdnadshavare och pedagoger är osäkra i sina roller då 

villkoren är oklara (Sandberg & Vuorinen 2002, s. 17). 

 

Laid Bouakaz, forskare i mångkulturella skolfrågor, undersöker begreppet föräldrasamverkan, 

dock på skolor men med fokus på skolor i invandrartäta områden. Han tar upp hinder som 

ligger i att lärare försöker samverka med vårdnadshavare utifrån en svensk modell. Det som 

främst är ett hinder är den språkliga barriären mellan vårdnadshavare och pedagoger men det 

förödmjukande utanförskap som många vårdnadshavare känner i skolans värld i och med 

bristen av svenskt skolkapital (Bouakaz 2016, s. 113). 
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Kommunikation  

Mellan vårdnadshavare och pedagoger existerar en asymmetrisk relation, en maktrelation där 

pedagogen har mer makt än vårdnadshavaren (Juul & Jensen 2003, s. 113–114). Det innebär att 

pedagogen har ett ansvar att upprätta en dialog på en jämlik nivå. Beroende på pedagogen kan 

relationen ta olika vägar. Juul och Jensen forskar inom relationskompetens och skriver om den 

processuella dimensionen att relationen är en pågående process och inte kan stanna vid enstaka 

tillfällen. Pedagogen har ansvar för innehållet i samtalet. Det som ofta kan tolkas som småprat 

är att låta föräldrar ta plats och det handlar om verksamhetens sakliga mål (Juul & Jensen 

2003). I samverkan mellan vårdnadshavare och pedagog ligger ansvaret hos pedagogen, det står 

i pedagogens uppdrag. För att samverkan ska bli jämbördig behöver pedagogen informera och 

bjuda in vårdnadshavaren för att möjliggöra samverkan. Därefter är det vårdnadshavaren som 

avgör vilken position hen vill ta i förskolan (Juul & Jensen 2003). Jag tänker att en 

medvetenhet kring den asymmetriska relationen och den processuella dimensionen är viktig i 

relationen mellan pedagog och vårdnadshavare som en del i pedagogens professionella roll.  

 

Mångkulturella förskolan  

Elisabeth Elmeroth forskar i etnicitet, skolans och förskolans möte med individer med utländsk 

bakgrund, hon beskriver att en aktiv samverkan är gällande i arbetet med vårdnadshavare av 

utländsk bakgrund (Elmeroth 2008, s. 125–126). I mötet med vårdnadshavare, oberoende av 

etnisk, kulturell eller socioekonomisk bakgrund har förskollärare ett ansvar att ge dem en god 

introduktion vilket i sig kan innebära ett klargörande av hur den svenska förskolan fungerar. 

Pedagogerna bör ge en introduktion till vad förskolan innebär och vilken struktur som finns 

gällande möjligheter och skyldigheter. Att arbeta med vårdnadshavare som inte socialiserats in 

i det svenska skolsystemet innebär ett annat arbetssätt med flera dimensioner än med 

vårdnadshavare som redan har en förförståelse av fenomenet (Elmeroth 2008, s. 125). 

 

Att möta olikheter är en del i mångfaldens skola och för att skapa möjligheter för 

interkulturalitet behöver personalens medvetenhet utvecklas för att kunna arbeta jämlikt. Pirjo 

Lahdenperä, professor med inriktning mot styrning och ledning, forskar i ämnet interkulturell 

pedagogik. Människans identitet konstrueras i mötet med varandra utifrån representation och 

stereotyper, en medvetenhet kring detta behövs för att arbeta inkluderande (Lahdenperä 2011, 
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s. 15). Kulturblindhet är ett begrepp som Lahdenperä skriver om, ett begrepp som innebär att 

det är vanligt, speciellt i skolvärlden och förskolan, att en inte för ett samtal om personers 

olikheter för att på så sätt skapa ett vi (2010, s. 32). Det innebär en struktur som förespråkar 

assimilation av minoritetsgrupper och att dessa personer ska överge sin bakgrund för att ingå i 

resten av samhället.  

 

Läroplanen för förskolan beskriver att förskolan ska förbereda barnen i ett internationaliserat 

samhälle och få en medvetenhet om det egna kulturarvet samt delaktighet i andras kulturer 

(Skolverket 2016, s. 6). Som pedagog i samverkan med andra individer innebär det att kunna 

möta dessa olikheter på olika sätt. Ett forskningsprojekt gjordes under 2006–2008 i Södertälje, 

med syfte att utveckla och förbättra samverkan mellan pedagoger och vårdnadshavare. I studien 

som utfördes av Alfakir, Lahdenperä och Strandberg om interkulturella föräldramöten 

framkommer det att det behöver ske ett begripliggörande av skolan, något som även går att 

tillämpa på förskolan. En god dialog mellan pedagog och vårdnadshavare ökar förståelsen för 

verksamheten (Alfakir & Lahdenperä & Strandberg 2010).  

 

Lahdenperä (2011) skriver om två olika nivåer av att arbeta med mångfald - den officiella och 

den pragmatiska. Den officiella nivån är dokument och verksamhetsplaner som visar på 

centrala värden som demokrati och jämlikhet. Den pragmatiska nivån handlar om av att 

verkliggöra de centrala värdena men här uppstår ett problem där dessa inte kan bli 

förverkligande på grund av brister i bland annat resurser, lokaler, språksvårigheter och 

kulturella skillnader (Lahdenperä 2011, s. 3). Hon menar att en anledning till detta kan vara en 

monokulturell verksamhetsledning som innebär att den grupp som har makten tycker och 

tänker relativt lika och värderingsutrymmet är lågt (Alfakir & Lahdenperä & Strandberg 2010). 
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TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

I följande avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkt, vilket är 

socialkonstruktivismen. Därefter redovisas centrala begrepp som används i studien.  

 

Socialkonstruktivism  

 

I studien använder jag mig av socialkonstruktivismen som teoretisk utgångspunkt. Utifrån den 

socialkonstruktiva synen är kunskap, lärande och undervisning föränderlig, en produkt av 

samhället och kulturen. Det handlar inte universella sanningar utan sociala påverkansprocesser 

som skapar en bild utav verkligheten. Jag har valt det eftersom pedagoger i förskolan behöver 

ha en förförståelse kring hur familjers kunskaper om världen är olika beroende på deras 

erfarenheter.  

 

Sören Barlebo Wenneberg, forskare vid Institut for Ledelse, Politik och Filosofi i Köpenhamn, 

 diskuterar socialkonstruktivism i sin bok Socialkonstruktivism - positioner, problem och 

perspektiv genom att dela in teorin i fyra positioner. 

 

Den första och kritiska positionen i socialkonstruktivismen är en grundläggande princip enligt 

Wenneberg. Den första positionen innebär att individen inte ska acceptera det självklara och 

naturliga i sociala företeelser utan ifrågasätta dem (Wenneberg 2001, s. 62). Det är framförallt i 

jämförelse med andra kulturer en kan uppleva att vissa företeelser är beroende på sociala 

omständigheter trots att det inom kulturen anses vara naturliga (Wenneberg 2001, s. 63).  

 

Den andra positionen är inte kritisk som den första utan är snarare en förklaring om att 

samhället är en social ordning som skapas om på nytt hela tiden. Människors vanor 

reproduceras och dessa blir då institutionaliserade av människor och generationer som inte varit 

med och skapat dem (Wenneberg 2001, s. 71).  

 

Den tredje positionen Wenneberg tar upp handlar om kunskapen om vad social verklighet är. 

Den tredje positionen har två olika inriktningar där den första tar upp konstruktionen av 

kunskap om den sociala verkligheten och den andra den naturliga och fysiska verkligheten 
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(Wennberg 2001, s. 89). Wenneberg skriver om den fjärde positionen och menar att det inte 

bara är kunskapen som är socialt konstruerad utan också verkligheten och inte bara vår kunskap 

om den (Wenneberg 2001, s. 93). 

 

Socialkonstruktivismen används i studien för att undersöka vilka företeelser gällande 

samverkan med mångkulturella vårdnadshavare som existerar hos informanterna. Det är en 

utvecklingsprocess utifrån sociala vanor och erfarenheter som konstruerar verkligheten som är 

gällande i samverkan med vårdnadshavare.  

 

Kunskapen om världen är socialt strukturerat och vår kunskap om världen sker genom språket i 

samspel andra (Wenneberg 2001, s.10). Vi behöver förhålla oss kritiska och ifrågasätta normer 

och föreställningar för att komma närmare en verklighet (Wenneberg 2001, s. 62). Genom detta 

perspektiv förstår en verkligheten som en social konstruktion och studiens empiriska material 

analyseras utifrån det. Det innebär att något eller någots egenskap är ett resultat av olika sociala 

processer som format det (Wenneberg 2001, s. 58).  

 

Samhället konstrueras av människor i interaktion med varandra, vilket innebär att det är vi 

människor som utvecklar världen och de strukturer som är gällande (Wenneberg 2001, s. 63) 

Socialkonstruktivismen är kritisk till samhället och dess normer, då dessa fenomen är produkter 

av bland annat sociala och historiska skeenden. Det innebär att kunskapen är kontextbunden 

som i sin tur innebär att det är ett processuellt skapande av kunskapen, därför tas inget för givet 

oavsett hur naturligt det verkar vara bör det utforskas (Wenneberg 2001, s. 13).  
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CENTRALA BEGREPP   

I studien använder jag begrepp som inom socialkonstruktivismen ses som sociala 

konstruktioner som är skapade i interaktion mellan individer. Nedan följer förklaringar av dessa 

begrepp.  

 

Kultur 

Begreppet kultur är ett komplext begrepp på grund kultur innefattar inte enbart människor av 

samma etnicitet utan det berör även individer av bland annat samma ålder, religion, sexuell 

läggning, livsstil, social klass och ekonomisk status. Med anledning av studiens avgränsade 

område diskuterar jag kultur utifrån etnicitet.  

 

Mångkultur   

Jag har valt att utgå ifrån förklaringen av begreppet mångkultur som Hans Lorentz, doktor i 

pedagogik och Bosse Bergstedt, professor i pedagogik, ger. De menar att mångkultur är 

begrepp som anger ett tillstånd, en mångkulturell förskola innebär att individerna i förskolan 

representeras av skilda kulturer (Lorentz & Bergstedt 2016, s.16). Mångfald är inte 

oproblematiskt med anledning av att det existerar kulturella skillnader. Dessa skillnaders 

betydelse är relativ beroende på vem det är som bestämmer definitionen (Lahdenperä 2011, s 

16) 

 

Interkulturalitet 

Lahdenperä (2004) beskriver interkulturalitet som en handling, en samverkan mellan kulturer. 

En samverkan som kräver en förståelse av de olika positionerna kulturerna har. Interkulturella 

möten är en rekonstruerande process som inte är given, vilket innebär att olika kulturer berikar 

varandra (Ibid). Grunden för interkulturalitet är jämlikhet och för att nå det krävs en förståelse 

för kommunikativa maktpositioner, exempelvis stereotyper, fördomar, sociala ojämlikheter 

(Ibid). Interkulturalitet innebär en process där kulturer möts och förståelsen vidgas. I de 

interkulturella mötena mellan kulturerna så är det just mötena som är intressanta. Det är i dessa 

möten som ett lärande och ett berikande föds. Begreppet interkulturell syftar på en 
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interaktionsprocess mellan personer av olika kulturella bakgrunder, då handlar det ofta om 

olika etniska och nationella kulturer (Lahdenperä 2010, s. 22–23). 

 

 

Etnocentrism 

Mujo Halilovic och Minka Huskic, båda filosofie magistrar i internationell migration och 

etniska Relationer beskriver etnocentrism som att se sin egen kultur som den centrala och att en 

tolkar därför andra utifrån sig själv (Halilovic & Huskic 2010, s.45). Det finns en tradition i att 

se den egna kulturen som överlägsen och då även normen i omgivningen, vilket ger 

konsekvenser i mötet med andra individer, samhällen och kulturer genom oförstånd och 

negativa attityder. 

.  
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger på en mångkulturell förskola resonerar om 

hur de samverkar med vårdnadshavarna. Syftet är även att undersöka pedagogers tankar om 

vårdnadshavares olika erfarenheter om förskolan och vilka kommunikationsstrategier 

pedagoger har för att skapa möjligheter för vårdnadshavare att vara delaktig i samverkan.  

 

Frågeställning  

Vilka kommunikationsstrategier har pedagoger för att uppnå samverkan med vårdnadshavare?  

 

På vilket sätt beaktas den kulturella bakgrunden hos vårdnadshavare av pedagogerna i 

samverkan?  
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METOD  

Urval 

Urvalskriterierna i studien var pedagoger som arbetar på mångkulturella förskolor. Det söktes 

både förskollärare och andra pedagoger med anledning att föräldrasamverkan är något som hela 

arbetslaget arbetar med. Jag tog kontakt med förskolor i ett mångkulturellt förskolområde via e-

post till arbetslagsledarna på de olika avdelningarna. I e-postmeddelandena bifogades ett 

samtyckesbrev där syfte och forskningsetiska principer togs upp, antalet intervjupersoner jag 

sökte och under vilken period dessa intervjuer förslagsvis kunde äga rum.  

 

Intervjuerna genomfördes med fyra pedagoger, tre stycken förskollärare och en fritidspedagog.  

Intervjuerna genomfördes med en informant i taget, två blev intervjuade på deras arbetsplatser i 

det rum de vanligtvis sitter i och reflekterar med sina arbetslag. De andra två blev intervjuade i 

respektive informants hem. Inledningsvis fick de alla frågan om de ville delta och sedan om det 

var okej att bli inspelade.  

 

Intervjuguide 

Studiens undersökningsinstrument bestod av en semistrukturerad intervjuguide som var 

konstruerad utefter information från bakgrund och tidigare forskning. Intervjuguiden utgick 

från studiens syfte och frågeställning. Syftet med att ha en semistrukturerad intervju med låg 

standardisering är att upptäcka egenskaper hos den intervjuades uppfattning eftersom frågorna 

ger utrymme för informanten att svara med egna ord (Patel & Davidsson 2003, s. 81–82).  

 

Intervjuguiden formulerades utefter tre teman som studien undersöker, samverkan, 

kommunikation och kultur. Under dessa teman konstruerade jag frågor till informanterna att 

besvara. Detta för att säkerställa att studiens syfte och frågeställning besvaras under intervjun. 

Under intervjuerna svarade informanterna ibland på frågor jag ännu inte ställt på grund av att 

intervjuns utformning gav utrymme till det. Intervjun var strukturerad efter den så kallade 

omvända trattekniken. Intervjun inleds med allmänna övergripande frågor för att sedan följas 

av mer preciserade frågor (Patel & Davidson 2003, s.78). 
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Databearbetning 

Analysen börjar redan vid intervjun, när intervjuaren ger informanten en möjlighet att förklara 

sig ytterligare eller motsäga sig intervjuarens tolkning av svaret (Patel & Davidson 2003, s. 

121). Under intervjuerna med mina informanter bad jag dem ibland förtydliga vissa avsnitt för 

att få en mer tydlig förklaring om vad de menade. Intervjuerna spelades in för att sedan 

transkriberas ordagrant för att vara grunden till min analys. Jag valde att spela in intervjuerna 

för att ha möjlighet att bearbeta dem som helhet. Jag är inte van vid att intervjua människor och 

behövde lägga mitt fulla fokus på informanterna, därför valde jag att inte föra anteckningar 

under intervjun. Motivationen påverkas av relationen som skapas under intervjun, det är lätt att 

informanterna kan inta en försvarsställning, därför är ett genuint intresse från intervjuaren 

nödvändig (Patel & Davidson 2003, s. 75). Intervjuerna var mellan 20–40 minuter långa. 

Grundtanken var 20 minuter men för att skapa en bekväm situation för informanterna valde jag 

att inte avbryta dem under deras svar.  

 

Efter intervjuerna transkriberades dem, vilket resulterade i 25 sidor material. All data skrevs ut 

och lästes igenom. De olika teman färgmarkerades för att hitta sortera all data efter Samverkan, 

Kommunikation och Kultur för att skapa en ordning. Jag bearbetade och angrep intervjuerna 

genom att sortera, reducera och argumentera, ett arbetssätt att analysera kvalitativt material 

enligt Jens Rennstam och David Wästerfors. Inledningsvis sorteras materialet för att få det 

överskådligt, ordning är något som ordnas aktivt med teorin i bakgrunden. Därefter reduceras 

materialet utefter vad som är väsentligt, för att detta sedan ska argumenteras och ställas 

jämsides med aktuell forskning (Rennstam & Wästerfors 2015, s. 220–221).  

Etiska överväganden  

Vetenskapsrådet har utformat fyra forskningsetiska principer som ger informanten skydd och 

rättigheter som jag i min studie tar hänsyn till. Det första kravet jag tar hänsyn till är 

Informationskravet innebär att forskaren är skyldig att informera de tilltänkta informanterna om 

undersökningen och syftet med forskningen (Vetenskapsrådet 2002). Informanterna fick 

information samtyckesbrevs skickade till sig med information om studien och vetskap om de 

forskningsetiska principerna. Även inledningsvis vid intervjutillfället tillfrågades informanterna 
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om de ville bli intervjuade och även samtyckte att bli inspelade för att underlätta 

datainsamlingen, något som gör att jag uppfyller ännu ett av kraven. Samtyckeskravet innebär 

att forskaren måste ha informantens samtycke och att de har rätt att få veta att en medverkan är 

frivillig och kan avbrytas när som helst om informanten vill(Ibid).  

 

De resterande två kraven av de forskningsetiska principerna fullföljer jag. 

Konfidentialitetskravet genom att i resultatet göra det omöjligt för läsare att tyda vilka mina 

informanter är, varken förskolornas eller informanternas namn är utskrivna och dessutom 

använder jag pronomen hen för att anonymisera dem mer. Slutligen följer jag Nyttjandekravet 

som innebär att alla data som samlas in enbart används till forskning och inte i andra 

sammanhang.  

 

Validitet och reliabilitet  

Validitet och reliabilitet är enligt Patel och Davidson i kvalitativa studier sammankopplade och 

större utrymme ges till validiteten (Patel & Davidson 2003, s. 106). Validitet handlar om 

metoden undersöker det studien påstår sig undersöka (Ibid, s. 102). Under studiens process har 

jag haft syfte och frågeställningar i beaktning vid val av litteratur och begrepp.   

 

Inför intervjuerna genomförde jag en pilotstudie för att undersöka om frågorna i intervjuguiden 

kunde svara på studiens syfte och frågeställningar. Materialet som intervjuerna gav har 

bearbetats utefter tidigare forskning och teorival som presenteras i resultat och 

diskussionsdagen. Intervjuerna transkriberades ordagrant efter informanternas utsagor, något 

som bekräftas i resultatdelen. En viktig del i validiteten är att forskaren är uppmärksam och 

reflekterar kring hur hen hanterar informationen och dess betydelse i analysprocessen (Ibid, s. 

103–104). 

 



   

20 

RESULTAT OCH ANALYS  

Nedan följer en presentation av det empiriska materialet som analyserats utifrån den teoretiska 

utgångspunkten och de centrala begreppen. Inledningsvis presenteras pedagogernas 

föreställningar kring samverkan med hemmen, därefter deras tankar om kommunikation och 

sedan hur pedagogerna resonerar angående den kulturella mångfald som finns bland 

vårdnadshavare. Slutligen presenteras en sammanfattning av resultaten.  

 

Presentation av informanterna  

Samtliga intervjupersoner är pedagoger på förskolor i ett mångkulturellt område. 

Informant 1A, förskollärare i sex år och fyrtio års erfarenhet av förskola.  

Informant 2A, förskollärare med knappt ett års erfarenhet av förskolan.  

Informant 3A, lärare i tidiga åldrar, f-6, med sex års erfarenhet av förskolan.  

Informant 1B, fritidspedagog i fyrtio år och fyrtiofem års erfarenhet av både skola och förskola. 

 

Samverkan  

Det här avsnittet tar upp vad pedagogerna sätter i begreppet samverkan för att skapa en 

underbyggande förståelse och grunden till deras arbete kring samverkan med vårdnadshavare.  

 

Alla informanter förklarade begreppet samverkan på olika sätt men med en grund i delaktighet 

och relationsskapande utifrån barnets behov. Kunskap är kontextbundet och skapat av sociala 

och historiska skeenden (Wenneberg 2001, s. 13). Samtliga informanter är utbildade och har 

erfarenhet från förskolans värld vilket gör att de delar erfarenheter vilket är en anledning till att 

de delar grundtanken av samverkan med vårdnadshavare. Informanterna har sedan skilda 

erfarenheter med anledning om varifrån de kommer och hur gamla de är. Sociala processer 

formar individers uppfattning av något eller någots egenskap (Wenneberg 2001, s. 63).  

Informant 1A ansåg att det handlar om ett informationsutbyte för att det ska bli så bra som 

möjligt för alla inblandade parter, dvs barn, vårdnadshavare och pedagoger. Informant 2A 

förklarade att det handlar om en delaktighet i verksamheten med barnet i fokus medan hen 

diskuterade relationsskapandets roll i att få vårdnadshavarna delaktiga i samverkan. Samtliga 

informanter pratar om att en god relation är viktig för att samverka.  
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1 – vara intresserad, på den person som jag möter 

2 – samverkan är att lyssna in.  

Vilka tankar den personen har och vilka tankar jag själv har och hur vi då kan mötas 

med våra olika sätt att tänka för att komma fram till det mål som vi är satta att nå upp 

till.  

Och sen ska man ha roligt också. (1B) 

 

Citatet ovan från informant 1B beskriver hur två individer gemensamt har del i 

samverkansprocessen men att det är pedagogens ansvar att skapa den här möjligheten till 

samverkan. Pedagog och vårdnadshavare konstruerar vad deras samverkan innebär och hur de 

vill samverka tillsammans för att nå målet utifrån deras behov. Det innebär även att det ska 

vara tydliggjort vad båda parterna vill.  

 

När informanterna fick frågan om vårdnadshavarna var medvetna om deras rättigheter och 

möjligheter utefter vad läroplanen säger blev svaren något varierade men främst nekande. 

Samtliga informanter ansåg att det är dem själva som bär ansvaret i samverkan med 

vårdnadshavare. Det med anledning av att vårdnadshavarna kommer in på deras planhalva och 

att det ingår i deras professionalism. Samverkan är en del i uppdraget som förskollärare och 

arbetslag. Informanterna pratar medvetet om deras yrkesroller med utgångspunkt i läroplanen. 

Informanterna 1B och 2A pratar båda om att det är förskolan som bär på kunskapen om 

medvetenheten kring strukturen och det lärande som sker i miljön. Därför är det deras ansvar 

att bjuda in och engagera vårdnadshavarna genom att tydliggöra verksamheten. Informant 1A 

påpekar även att hen som pedagog vill ha förskolan relativt fri från vårdnadshavare och tycker 

inte att de ska vara hur delaktiga som helst utan berättar att hen tycker att vårdnadshavare 

främst ska vara nyfiken på vad barnet gör på förskolan.  

 

Samtliga informanter berättar att de inte är nöjda med samverkansförhållandena, det utifrån att 

de upplever att vårdnadshavarna inte är så delaktiga som pedagogerna önskar. Informanter 

beskriver hur de får locka fram vårdnadshavarna som gärna stannar vid grinden vid hämtning 

och lämning. Informanterna beskriver det som att vårdnadshavarna inte är intresserade av att 

komma in samtidigt som de resonerar kring att det kan bero på att vårdnadshavarna inte vill 

störa förskolans pedagoger i deras arbete. Funderingar kring varför vårdnadshavarna inte 
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kommer in börjar ta form. Det är en interaktionsprocess mellan personer av olika kulturella 

bakgrunder som kräver att möten uppstår för att kunskap ska utbytas (Lahdenperä 2010, s. 22–

23). Informant 1A spekulerar samtidigt som hen uttrycker att det är svårt att komma tillräckligt 

i kontakt med vårdnadshavarna. Hen försöker locka in dem genom att visa att barnen har roligt 

på förskolan men utan mötet pedagog – vårdnadshavare emellan är det svårt att veta varför det 

är som det är.  

  

Informant 3A upplever att samverkan inte är tillfredsställande, vårdnadshavarna erbjuds 

tillfällen men informant 3A upplever att det finns en språklig barriär närvarande som gör att 

samverkan inte fungerar optimalt. Vårdnadshavarna vill främst ha information gällande 

praktiska saker så som mat och sovtider.  Informant 3A menar att vårdnadshavarna inte har 

inflytande, något som beror på att pedagoger och vårdnadshavare inte känner varandra 

tillräckligt. Informant 3A poängterar att arbetslaget är öppna och gladeligen tar emot tankar och 

idéer från vårdnadshavare men att ingen gör det. Något hen tror beror på att pedagogerna inte 

öppnar upp för det tillräckligt. Hen upplever att vårdnadshavare lämnar över sina barn till 

förskolan utifrån pedagogernas yrkesroll, att pedagogerna är experter. Informant 3A upplever 

att vårdnadshavarna är glada och intresserade, de kommer på öppet hus och deltar i 

utvecklingssamtalen. Hen tycker att dem är en bra bit på vägen men att det än så länge inte 

handlar om något reellt inflytande på verksamheten. Informant 2A berättade att det finns 

vårdnadshavare som har önskemål om vad de vill att barnet ska göra på förskolan, men ibland 

krockar det med förskolans arbetssätt;  

 

Jag vill att mina barn ska bli konstnärer, har en mamma sagt. Vad menar du, 

frågar jag. Jag vill att de ska vara inne hela tiden och måla. Det är inte så vi 

jobbar säger jag. Vi utgår från deras intresse, behov och läroplanen. Som är 

utgångspunkt. På det sättet jobbar vi. (2A) 

 

Citatet ovan visar ett exempel på hur ett samverkande samtal kan se ut. Under intervjuerna 

framkom det en obalans där vårdnadshavare önskar och vill veta om barnen in förskolan 

krockar med hur pedagogerna vill att vårdnadshavarna ska delta. Kunskapen skapas i samspel 

med varandra och verkligheten baseras på ett socialt samspel (Wenneberg 2001, s. 58). Det är 

flera parter i ett samspel vilket ger flera alternativ till varför informanterna inte anser att 

samverkan med vårdnadshavarna är tillfredställande. Det finns därför olika anledningar till 
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detta missnöje. Antingen har vårdnadshavare det inflytande de vill ha, de känner sig välkomna 

och deltar aktivt på utvecklingssamtal. Det skulle även kunna ses som att pedagogerna inte 

lyckats framföra sin mening. Två av informanterna uttryckte en frustration över att samverkan 

inte var så stor och vårdnadshavares inflytande inte så reellt som de önskade. Det tolkar jag 

som att den samverkan pedagogerna vill ha med sina vårdnadshavare är under konstruktion. 

Språket och interaktionen med vårdnadshavare är viktig för att kunna konstruera gällande 

strukturer. Strukturer som pedagog och vårdnadshavare gemensamt ska verka efter.  

 

Strategier kring samverkan med vårdnadshavare 

Samtliga informanter berättar om hur de har drop-in fika och utställningar för att göra 

vårdnadshavarna medvetna om förskolan. Informant 2A arbetar för att skapa möjligheter för att 

vårdnadshavare ska få en förståelse för vad förskolan arbetar med. Skillnader mellan kulturerna 

möjliggör nya metoder för samverkan. I samspel med andra skapas nya sociala interaktioner 

som i sin konstruerar de gällande normerna (Wenneberg 2001, s. 13).Informant 2A skapar en 

ny norm i samverkan på hens avdelning genom att möta upp i kapprummet vid både hämtning 

och lämning, för att ge vårdnadshavare möjlighet att skapa en relation och en trygghet till hen 

som pedagog. Hen poängterar medvetenheten kring att hen delar samma språk som 

vårdnadshavarna och förstår att samverkan med dem är lättare för hen och hens kollega med 

samma språk till skillnad från deras svensktalande kollegor.  

 

Kommunikation   

Här presenteras pedagogernas tankar kring hur de kommunicerar för att nå samverkan med 

vårdnadshavarna. Den här delen tar upp frågeställningen ”Vilka kommunikationsstrategier har 

pedagoger för att nå samverkan med vårdnadshavare”.  

 

Tankar kring kommunikation med vårdnadshavare 

Kommunikationen är viktig, det beskriver samtliga informanter i studien samtidigt som de 

förklarar hur de kommunicerar med vårdnadshavare. Det vanligaste kommunikationssättet är 

det vardagliga samtalet, dokumentationsväggar och informationsbrev. Kommunikationen 
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erbjuds på flertalet språk men det är beroende av vilka språk som är representerade bland 

pedagogerna i arbetslaget. Om ett språk saknas hos pedagoger använder de istället kroppsspråk. 

Informant 1A menar att kommunikation handlar främst om det verbala, men att förskolan också 

använder sig av skriftlig kommunikation och bilder, Instagram är ett sätt de kommunicerar, ett 

sätt som är mycket populärt bland vårdnadshavarna på förskolan.  

 

Det är alltid lättare att kommunicera i digitala verktyg, det gör det väldigt lätt. 

När vi lägger ut bilder på Instagram så kan de komma fram till mig – jag såg 

bilden på Instagram den var jättefin, vilken aktivitet! Så kan de säga men det 

är sällan de säger -titta vilken bild på väggen, aha så har ni gjort. Men du vet 

mobilen har man med hela tiden. (2A) 

 

I citatet ovan diskuteras den digitala kommunikationskulturen. Det är lättare att nå en 

samverkan och engagemang genom att använda digitala verktyg, menar informant 2A. En bild 

på Instagram får mer respons än en bild uppsatt på väggen. Likadant är det med 

informationslappar, ett sms ger mer respons än en lapp på barnets fack, berättar informant 2A. 

 

Samtliga informanter menar att språket är en stor del i den kommunikativa relationen mellan 

vårdnadshavare och pedagog. Det är ett sätt att möjliggöra delaktighet och medvetandegöra 

verksamheten för vårdnadshavarna. Eftersom informant 2A kan alla de språk som finns i 

verksamheten underlättar det samverkansprocessen och hen kan föra en dialog med samtliga 

vårdnadshavare. Hen menar på att det finns en trygghet som samverkansprocessen kan grunda 

sig i och hen kan kontinuerligt förklara och återkoppla till förskolans uppdrag i mötet med 

vårdnadshavarna för att göra dem mer införstådda.  

 

Informant 1B förklarar svårigheten med att inte dela och språket att det gör att hen letar andra 

sätt att kommunicera för att skapa en anknytning till vårdnadshavare, för att på det viset nå 

fram. 

 

Det sätt jag kan göra för att samverka, att möta mammorna få utifrån deras 

kultur. Dom vill ju vara väldigt nära och jag har ju upptäckt det här. Nu är 

jag ju äldre också och då är det lättare. Att lite klappa på dom. Och dom vill 
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ju gärna kramas och då kan jag vara md i den kontakten. Då blir det en 

samverkan där dom kan känna sig trygga med mig. (1B) 

 

I citatet ovanför beskriver hur informant 1B hur hen tagit individen i beaktning i 

kommunikationen med vårdnadshavare. Det verbala språket delar de inte så på andra vis har de 

kommunicerat trygghet och förtroende för att kunna samverka tillsammans för att barnet ska 

känna en trygghet till förskolan. En samverkan mellan kulturer kräver en förståelse och en vilja 

att vara delaktig i processen av interkulturella möten samt en medvetenhet i olika 

maktpositioner (Lahdenperä 2004, s. 15). Informant 1B är medveten om att hen är i en 

maktposition vill att vårdnadshavarna ska känna sig trygga när de lämnar sina barn till hen. 

Efter att ha ställt sig frågan om hur hen kan nå fram till vårdnadshavarna har hen tagit deras 

kultur i beaktning.  

 

Att möta kulturer  

 

Här presenterar jag informanternas upplevelser av att möta och arbeta i mångkulturella arbetslag 

och med vårdnadshavare. Här tar jag upp deras tankar om arbetet, både positiva och negativa 

aspekter de anser uppstå i mötet. Det här avsnittet behandlar frågeställningen ”På vilket sätt 

beaktas den kulturella bakgrunden hos vårdnadshavare av pedagogerna i samverkan?”. 

 

Vårdnadshavarens kulturella bakgrund  

 

Informanterna har olika resonemang gällande vårdnadshavares mångkulturella bakgrunder och 

hur det beaktas i verksamheten och framförallt samverkan. Informanterna representerar skilda 

kulturer vilket gör att definitionen och problematiseringen av vårdnadshavarnas kulturella 

bakgrunder och deras del i verksamheten. Definition av kulturer och dess skillnader är olika 

beroende på vem som diskuterar det (Lahdenperä 2011, s. 16).  Informant 2A har sina fötter i 

flera kulturer, hen berättar hur det är att komma till ett nytt samhälle, att inte veta hur 

strukturerna fungerar är jobbigt och beroende på vilket land en kommer ifrån kan det vara 

lättare eller svårare. Människors vanor är skapade av människor i generationer, något som är en 

grund i de kulturella skillnaderna (Wenneberg 2001, s. 71). Vårdnadshavarna de 



   

26 

mångkulturella förskolorna besitter många olika erfarenheter och har olika normer som de 

följer. Det är i jämförelse med andra kulturer som företeelser upplevs som annorlunda men de 

är konsekvenser av olika sociala omständigheter (Wenneberg 2001. S.71). Flera av 

informanterna pratar om skillnaderna i kulturer som gör att vårdnadshavare agerar utifrån deras 

erfarenheter.  

 

”jag hittar inte mitt barns mössa” kan en vårdnadshavare säga och min kollega 

säger ”ja du kan titta i andra barns lådor eller torkskåp” Jag gör inte det. I 

andra kulturer är det fel att titta i andras lådor och skåp. Det kanske är fel att 

föra det i Sverige också. Men det är lite svårt att göra det, de vill inte göra det. 

De vill att det ska finna på hans låda. De vet inte att när vi jobbar med barnet 

att det är barnet som tar sin mössa och lägger i sitt skåp. Det där måste de 

förstå. Därför går jag fram till dem och går runt med dem och visar torkskåpet. 

Och säger här brukar vi hänga vantar och mössor när de är blöta. Till exempel 

varje tisdag går vi till skogen, och då vet dem att det är en planerad aktivitet 

och ”jaha mitt barn går till skogen varje tisdag. När det är regn, då vet jag att 

jag hittar min kläder där”. (2A) 

 

Citatet ovan visar på ett förhållningssätt som informant 2A arbetar efter, utifrån 

vårdnadshavares kulturella bakgrund och erfarenheter. Informant 2A understryker vikten av att 

presentera systemet, förskolans struktur, dagligen för vårdnadshavarna. Informanten poängterar 

vid flertalet tillfällen att hen är medveten om hur vårdnadshavare från andra kulturer har det, att 

hen vet hur det är att komma till ett nytt land och ett nytt system. Kunskapen om verkligheten 

konstrueras av diverse påverkansprocesser (Wenneberg 2001, s. 62). Informant 2As 

uppfattning om vårdnadshavarnas upplevelse och förståelse av förskolan är grundad genom 

dels hens egna erfarenheter och dels den kultur hen är uppvuxen i.  

 

Här möter människor en demokrati som bygger på jämlikhet och solidaritet. 

Det innebär då om du inte har det med dig så kan det krocka att det finns vissa 

regler i vårat system. Det innebär att jag måste vara ännu mer tydlig i mitt 

uppdrag så att det inte ska bli orättvisor mellan de grupper som kommer till 

Sverige och de svenskar som redan finns här oavsett bakgrund.  (1B) 
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Citatet ovan redogör informant 1Bs resonemang kring bemötandet av vårdnadshavare som inte 

kommer från demokratier. Informanten nämner även att det grundar sig i att alla människor ska 

behandlas jämlikt och att alla individer har rätt till utbildning. En kritisk syn i förståelsen för   

 

det beskriver en skillnad hos de vårdnadshavare som kommer från mindre demokratiska 

samhällen men hen poängterar även att andra och att det har en betydelse i hur de bemöter 

dessa vårdnadshavare. Genomgående framhäver alla informanter om en tydlighet, att konkret 

visa hur förskolan fungerar och synliggöra barns lärande.  

 

Informant 1A tror att det främst är beroende av att ordet ”skola” symboliserar en mer auktoritär 

plats som gör att vårdnadshavarna tror att pedagogerna bestämmer allt och att det är 

obligatoriskt att ha barnen på förskolan hela tiden. Hen tror att dessa vårdnadshavare inte är 

medvetna om vad förskolan innebär som etniskt svenska familjer gör. Hen ger ett exempel av 

hur en somalisk familj kryssat i att barnen skulle vara på förskolan hela sommaren förutom 

stängningsveckorna. När vårdnadshavaren fått veta att det är okej att ha barnen hemma om en 

vill så blev vårdnadshavaren väldigt glad. 

 

Informant 3A berättar hur vårdnadshavares kulturella bakgrund påverkar hen både medvetet 

och omedvetet och att det är mycket som grundar sig i att hen inte vet så mycket om de olika 

kulturerna. Hen menar att hen är medveten om de ytliga delarna av kulturen som exempelvis 

mat och högtider medan andra saker gällande kulturerna inte kommer upp till ytan förrän en 

fråga blir aktuell. Hen tar upp ytterligare ett exempel gällande genusfrågor där hen tänker att 

hen har vissa föreställningar om hur andra kulturer tänker men att hen blir medveten om det när 

det diskuteras i arbetslaget.  

 

Mångkulturellt arbetslag  

Informanterna fick frågan om de i arbetslagen brukar reflektera om mångfald, stereotyper och 

föreställningar. De flesta av informanterna menar att de ibland diskuterar dessa frågor men 

oftast prioriteras andra ämnen. När informant 1A får frågan gällande reflektion i arbetslaget så 

svarar hen att de inte reflekterar om kulturell mångfald, hen trycker på att de arbetar utifrån 

likabehandlingsplanen och att de inte ser på individerna utefter etnicitet. Däremot speglar hens 
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svar på övriga frågor att arbetslaget diskuterar samverkan mellan kulturer på förskolan och 

utifrån det reflekterar över hur de tänker angående enskilda barn.  

 

Det är klart man får ta hänsyn till det. Inte minst när man tänker på hur ett 

barn är. Hur är det hemma i deras kultur? ..eh.. kan det bero på det att det där 

barnet är i den här situationen, eller blir säger man ju egentligen. Det tänker 

vi på en del hur det kan vara i det kulturella hemma. Kanske främst de här lite 

otrygga barnen. Får de tillräckligt med tankning hemma eller flyttas de runt 

från famn till famn i hela släkten och aldrig knyta an till nån. Lite så kan vi 

tänka. (1A) 

 

Citatet ovan berör hur informant 1A resonerar i arbetslaget kring den kulturella mångfalden 

utifrån frågan hur hen ser på begreppet mångkultur och detta visar hur arbetslaget reflekterar 

och konstruerar över mångfalden på förskolan. Informanten beskriver ett konstruerande av den 

andra kulturens betydelse för barnets verklighet. Som Wenneberg beskriver den andra 

positionen av socialkonstruktivismen reproduceras verkligheten genom personers vanor och 

genom språket i samtal med varandra. Citatet ovan poängterar att det är en viss kultur som är 

normen. Informanten och hens arbetslag ser barnets hemkultur utifrån sin egna och lägger 

därför värderingar i hur dessa kulturer skiljer sig. Den egna kulturen är överlägsen och då även 

normen i omgivningen (Wenneberg 2001, s. 62).  

 

När informanten beskriver hur barnet i exemplet flyttas runt från famn till famn och inte kan 

knyta an till någon är ett påstående som kommer utifrån att motsatsen till hens egen 

föreställning om omsorg och anknytning. Att se sin egen kultur som den centrala och att en 

tolkar därför andra utifrån sig själv (Halilovic & Huskic 2010, s. 45). Ens egen kultur och 

erfarenhet kan ses som naturlig, enligt socialkonstruktivismen är uppfattningen om det 

naturliga subjektiv och att dessa vanor reproduceras om de in ifrågasätts och utvecklas 

(Wenneberg 2001, s. 71).   

 

 

Informant 2A berättar att hen och hens arbetslag pratar mycket om andra kulturer men att det 

inte finns en gemensam grund i arbetet med vårdnadshavare. Informant 2A upplever att 
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kollegorna gett upp och säger ”Nej, försök inte, det går inte” när arbetslaget pratar om vissa 

typer av föräldrasamverkan, som exempelvis att vårdnadshavare ska ta del av den pedagogiska 

dokumentationen.  

 

Det är inte så att jag i våra reflektioner har sådana punkter där vi ska reflektera 

kring. Men det synliggörs ju, det är klart vi reflekterar men inte medvetet från 

mig som arbetslagsledare. Men det kommer ju upp, det kommer upp som 

förklaringar kring saker vi reflekterar kring. –men du vet, i våran kultur. (3A)  

 

Informant 3A berättar hur de i arbetslaget reflekterar kring förväntningar och föreställningar 

men då främst utifrån de kulturer som är representerade i arbetslaget. Det handlar om att de 

enskilda individerna i arbetslaget pratar och förklarar hur deras egna kulturer fungerar utifrån 

frågor gällande exempelvis genus och HBTQ men att kontinuerligt diskutera utifrån 

vårdnadshavarnas kulturella mångfald är enbart något som sker vid enstaka tillfällen. 

 

Där pratar vi mycket förhållningssätt gentemot varandra, gentemot barnen, 

gentemot vårdnadshavare. Och just det här hur vi bemöter för att undvika 

krockar så måste vi lyfta vilket förhållningssätt vi har gentemot våra 

vårdnadshavare. Det är hur vi informerar våra vårdnadshavare, vårat uppdrag, 

hur informerar vi våra vårdnadshavare så att de förstår, eller bättre ska kunna 

förstå så är det ju i vårat förhållningssätt. Utifrån våra vårdnadshavare. Vad 

har de för bakgrund, hur mår dem, vad har de haft för upplevelse? Det 

påverkar ju också vårdnadshavarnas ork till intresse, det påverkar dem utifrån 

vad de varit med om och det vet inte jag. (1B) 

 

Citatet ovan diskuterar hur det i grunden är ett förhållningssätt för informant 1B. Hen och hens 

arbetslag diskuterar vårdnadshavares kulturella mångfald under reflektionstiden. Gällande 

reflektionstider uttrycker 2A att det är sällan som arbetslaget går på djupet i diskussioner utan 

hen tycker snare att de stannar på ytliga, praktiska saker. Detta är något som hen tagit upp med 

förskolechefen då hen anser att det är en ohållbar situation som inte är utvecklande.  

 

Den ena informanten uppmärksammar att samarbetet med hens kollegor inte är utvecklande då 

samtalen stannar på praktisk och ytlig nivå och en annan informant beskriver hens kollegor 

delger sina erfarenheter, både kulturella och personliga, gällande olika ämnen under 
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reflektionstimmarna. Samhället konstrueras av människor i interaktion med varandra 

(Wenneberg 2001, s. 58). Ser de olika förskoleavdelningarna som små samhällen är det 

interaktionen mellan pedagogerna som till stor del skapar förutsättningarna för verksamhetens 

arbete. Informanten som upplevde att diskussionerna inte var utvecklande visar att det är något 

som behövs i förskolan.  

 

  Sammanfattning av resultat 

I kommande avsnitt sammanfattas de huvudsakliga resultatet utifrån de tre huvudteman 

resultatet presenterades i.  

 

Samverkan  

Samtliga informanter stod för att det var viktigt med delaktighet och relationsskapande för att 

uppnå samverkan med vårdnadshavare. Det huvudsakliga syftet var att arbeta för att 

verksamheten blir så bra som möjligt för alla inblandade parter. Olyckligtvis ansåg samtliga 

informanter att vårdnadshavare inte upplevs medvetna om deras rättigheter och skyldigheter i 

samverkansprocessen så som läroplanen beskriver. Det grundar informanterna på att 

vårdnadshavarna oftast är intresserade kring är praktiska saker och att vårdnadshavarna lämnar 

över det pedagogiska till pedagogerna. Samtidigt anser informanterna att samverkan ligger på 

deras ansvar då vårdnadshavarna kommer in på deras planhalva. 

 

En av anledningarna till att samverkan inte är så tillfredsställande som informanterna önskar 

tror de beror på den språkliga barriären som är närvarande. Att dela språk anser informanterna 

vara viktigt för att kunna samverka.  

 

Strategier kring samverkan  

Informanterna berättar om drop in-fika, utställningar och att vara närvarande och delaktig vid 

hämtning och lämning.  
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En informant beskrev hur hen tog vardagliga tillfällen i akt för att beskriva verksamheten för 

vårdnadshavarna.  Det är också en strategi som studien visar, att se vårdnadshavarens bakgrund 

för att  

 

 

Kommunikation  

Det är främst i det vardagliga samtalet som vårdnadshavare och pedagoger kommunicerar men 

även genom dokumentationsväggar. Kommunikationen till vårdnadshavare sker på flera språk, 

men vilka språk är beroende på de som är tillgängliga bland personalen.  

 

Digitala kommunikationsverktyg används emellanåt och ses som en tillgång bland en av 

informanterna. Att det är en tillgång påtalas med anledning av att hen upplever att avdelningen 

får mer respons på bilder publicerade på Instagram än bilder uppsatta på väggen.  

 

Samtliga informanter anser att det är viktigt i relationsskapandet att en god kommunikation 

existerar parterna emellan men det finns en språklig barriär på mångkulturella förskolor som 

gör att pedagoger inte kan samtala ordentligt med samtliga vårdnadshavare.  

 

Kommunikationsstrategierna som används i samverkan på förskolorna i studien är i hög grad 

traditionella och vårdnadshavare förväntas ha ett intresse för förskolan. Samtidigt resonerar 

pedagogerna kring att vårdnadshavare, beroende kulturell bakgrund, har olika vetskap om den 

svenska förskolan och deras egna möjlighet till inblandning, något som gör det svårt att fånga 

upp vårdnadshavarna.  

  

 

Kultur  

De huvudsakliga kommunikationsstrategier informanterna berättade om och beskrev handlar 

huvudsakligen om att tydliggöra verksamhetens former för vårdnadshavarna som inte besitter 

svenskt skolkapital. Detta för att, som informanterna beskriver för att skapa en gemensam 

grund att stå på. En informant diskuterar huruvida vårdnadshavare sätter vikt vid orden ”skola” 

i förskola och att familjer som inte är etniskt svenska har andra erfarenheter gällande förskolan. 
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Det är något som har stor inverkan på hur dessa vårdnadshavare samverkar med pedagogerna 

på förskolan. Det som ses som naturligt för en individ reproduceras till dess att en ny social 

företeelse ger ny kunskap. 

 

Informanterna berättar om olika erfarenheter och reflektioner kring vårdnadshavares kulturella 

bakgrunder som påverkar mötet med dem. Resultatet visar även att mångkulturella arbetslag 

med möjlighet att diskutera utvecklar verksamheten och informanterna tycker att det är 

intressant och viktigt att höra. Dock visar resultatet att det saknas möjlighet och medvetenhet 

om att diskutera utifrån olika kulturers perspektiv.  
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DISKUSSION 

I kommande avsnitt diskuterar och reflekterar jag över resultatet i studien. Först utifrån 

pedagogernas kommunikationsstrategier och sedan hur vårdnadshavares kulturella mångfald tas 

i beaktning.  

 

Vilka kommunikationsstrategier har pedagoger för att uppnå samverkan med 

vårdnadshavare?  

Studien visade att tydlighet och struktur var viktigt i samverkan med vårdnadshavare och att de 

pedagoger som upplevde att kommunikationen fungerade bra upplevde även en bättre 

samverkan med vårdnadshavaren. I enlighet med studien av Alfakir, Lahdenperä och 

Strandberg är det nödvändigt med ett begripliggörande för att samverkan ska fungera (Alfakir 

& Lahdenperä & Strandberg 2010, s. 78). Det är viktigt att introducera vårdnadshavarna till 

förskolan, både vad gäller rättigheter och skyldigheter (Elmeroth 2008, s. 125–126). Det här är 

viktigt enligt informanterna i enlighet med tidigare forskning att tydliggöra vad förskolan är för 

vårdnadshavarna.  

 

 

Resultatet visar på en medvetenhet om den asymmetriska relationen som Juul och Jensen 

(2003, s. 113–11.) diskuterar om. Både medvetet och omedvetet kommer det fram under 

intervjuerna där informanterna beskriver hur de måste arbeta med att tydligt visa hur strukturen 

fungerar. Utifrån resultaten gällande vems ansvar samverkan ligger på så är det unisont 

pedagogernas ansvar. En av informanterna anser att vårdnadshavare kommer in på deras 

planhalva medan en annan informant beskriver hur pedagogen ska vara professionell och med 

det genuint intresserad av vad vårdnadshavaren har att säga. En strategi är att på ett intresserat 

och nyanserat sätt kommunicera med vårdnadshavare utefter vem hen är. Här tar pedagoger 

även i beaktning vilken kultur vårdnadshavare kommer ifrån. Det här är en förutsättning att ta 

hänsyn till i utvecklandet av samverkan med vårdnadshavare och i kontinuerlig diskussion med 

kollegor på förskolan skapa ett kapital i strategier 
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En intressant detalj som framkom ur studien är de bakomliggande tankarna i användningen av 

digital teknik i samverkan med vårdnadshavare. Det som informant 2A tydliggjorde ”Men du 

vet mobilen har man med hela tiden.”, poängterade det faktum att vi lever i en digital ålder och 

de flesta som är vårdnadshavare på förskolan har smartphones och är vana att få 

informationsflödet därigenom. Möjligheter till samverkan har stor betydelse för 

vårdnadshavares engagemang i verksamheten (Sandberg & Vuorinen 2002, s. 86). Metoder har 

utvecklats allt eftersom att samhället har förändrats och nu är digitala verktyg en viktig del i 

människors vardag,  

 

Bouakaz beskriver risken att vårdnadshavare känner sig förödmjukade och utanför i 

skolvärlden på grund av den språkliga barriären som finns (Bouakaz 2016, s. 113). I studien 

diskuterade informanterna om att lyssna in och respektera vårdnadshavaren i samverkan och att 

pedagoger ibland behöver ta ett steg tillbaka för att vårdnadshavaren ska känna sig trygg och 

kompetent i sin roll på förskolan. Det här handlar även om att vara medveten om den 

asymmetriska relationen som existerar, att pedagogen är den med mest makt i relationen.  

 

Studien visar att flera av informanterna går mot ett interkulturellt arbetssätt i utformandet av 

kommunikationsstrategierna, de diskuterar att i mötet med vårdnadshavaren skapas en relation 

och därigenom även ett utbyte och ett berikande av kulturer. Grunden av interkulturalitet är en 

förståelse av maktpositionerna (Lahdenperä 2004, s. 15), informanterna uttrycker en vilja om 

att göra vårdnadshavarna delaktiga och tar till viss del hänsyn till deras erfarenheter som 

grundar sig i andra kulturer än vad pedagogerna har.  

 

På vilket sätt beaktas den kulturella bakgrunden hos vårdnadshavaren av 

pedagogerna i samverkan? 

Studien visade att det fanns olika resonemang kring hur informanterna och deras kollegor 

samtalade om dessa frågor. Informanterna diskuterar hur det ska arbetas och vad 

styrdokumenten säger, den officiella nivån av mångfaldsarbetet är närvarande samtidigt som 

studien visar svårigheter i den pragmatiska nivån i mångfaldsarbetet som Lahdenperä (2011, s. 

3) skriver om. Det är svårt att utveckla ett arbete när resurserna inte finns. Informanterna 

beskriver hur andra ämnen har både en tydligare och viktigare del i verksamhetens arbete. 
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Genom att i arbetslagen diskutera kring förhållningssätt kommer även vårdnadshavares 

bakgrunder upp i diskussion och utformning av verksamheten. Främst är det dock den enskilda 

pedagogens individuella tankar kring föräldrasamverkan som avgör hur vårdnadshavarens 

kulturella bakgrund tas i beaktning. Pedagogerna ser olika på den kulturella mångfalden hos 

vårdnadshavare, det beskrivs både hur de olika informanterna har olika tankar mellan varandra 

men även till sitt arbetslag. En informant tycker inte att det spelar någon roll då arbetet utgår 

från likabehandlingsplanen. I samtalet med informanterna har varierade tankar uttryckts 

samtidigt upplever jag att de informanterna som reflekterar över dessa saker har bättre 

relationer till sina vårdnadshavare. För att kunna bemöta och samverka med personer från andra 

kulturer måste en vara medveten om sin egen etnocentricitet och därför kontinuerligt reflektera 

över vad en själv utgår ifrån när en möter andra kulturer. Som styrdokumenten säger ska 

förskolan vara en social och kulturell mötesplats (Skolverket 2016). För mig innebär det att ge 

andra kulturer ett erkännande och det går inte om vi inte reflekterar över ens egna 

föreställningar och varför vi har dem. I studien varierade tankegångarna gällande kulturens 

plats i förskolan. Det existerar ett undvikande av andras kulturer för att skapa ett vi 

(Lahdenperä 2010). En kulturblindhet existerade hos en av informanternas avdelning samtidigt 

som informanten uttryckte föreställningar som var grundade i vårdnadshavarens kultur.  

 

Informanterna i studien som uttryckte att de reflekterar över vårdnadshavares mångfald 

försökte kontinuerligt skapa en samverkan som grundade sig vårdnadshavarens referensramar. 

Informant 2A tog upp ett exempel gällande vårdnadshavare från en viss kultur och svårigheten 

att leta i andras lådor. Informanten beskrev hur hen följde med för att samtidigt diskutera 

förskolans struktur. Ett bemötande som grundade sig i en medvetenhet kring vårdnadshavarens 

kultur. Informant 3A berättade om hur hen inte var medveten om andras kulturer mer än mat 

och högtider önskade att hen visste mer men att reflektionerna  
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METODDISKUSSION 

I studien undersöktes samverkan mellan pedagoger och vårdnadshavare på förskolor i ett 

mångkulturellt område. Att intervjua pedagoger gällande det här ämnet var givande då det är ett 

ämne som inte är så undersökt.  Jag har de tre senaste åren gått en interkulturell utbildning på 

Södertörns Högskola och är medveten om att jag själv tycker att ett reflekterande och 

interkulturellt arbetssätt är viktigt är det intressant att diskutera dessa saker. 

 

Under studiens gång har jag försökt hålla mig neutral till min data för att inte lägga värderingar 

i förväg, något som jag tycker har fungerat bra samtidigt som jag blivit medveten om egna 

föreställningar och antagandenen. 

 

Valet av metod tål att diskutera. Jag anser att materialet jag fick in var bra underlag för att svara 

på frågorna då det var öppna frågor. Jag valde att inte skicka ut frågorna i förväg till 

informanterna med anledning av att jag inte ville att de skulle få möjlighet att fundera ut och 

formulera svar Detta för att för att få reda på hur informanterna tänker kring dessa frågor och 

då även vilka vanor som blivit reproducerade och den nuvarande gällande, sociala verkligheten. 

 

De semistrukturerade intervjuerna med öppna frågor kan tolkas olika beroende på personen 

som får frågan. Jag valde att ha den möjligheten för att kunna ställa följdfrågor och möjliggöra 

en djupdykning i delar som informanten uttryckte. Det är något som inte hade varit möjligt vid 

en helstrukturerad intervju och inte heller vid en ostrukturerad intervju.  

 

Ett alternativ som hade kunnat användas är fokusgruppsintervjuer med arbetslag, där de kan 

diskutera gemensamma erfarenheter om arbetet i verksamheten. Då hade jag eventuellt kunnat 

få en tydligare uppfattning om hur pedagogerna konstruerar arbetet och förhållningsättet 

gällande samverkan med vårdnadshavare.  

 

Ytterligare ett alternativ hade kunnat vara triangulering, det innebär att datainsamlingen 

kommer från flera insamlingsmetoder (Patel & Davidson 2003, s. 107). I det här fallet tänker 

jag på en kombination av intervjuer och dokumentanalyser. Analysera dokument för att se 

vilken typ av information förskolan skickar ut till vårdnadshavare, om dessa är inkluderande 

eller exkluderande.  
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SLUTSATS  

Den tidigare forskningen visar att pedagoger behöver ha medvetenhet och stöd i deras arbete 

med vårdnadshavare och att ett perspektiv gällande kultur bör tas i beaktning för att möta alla 

individer på lika villkor. Pedagoger behöver med det även ha en medvetenhet om sig själv och 

sina egna föreställningar som skapar miljön på förskolan i samverkan med både kollegor och 

vårdnadshavare samt barn.   

 

Studien visar att pedagogerna i arbetet med samverkan mellan förskola och hem upplever 

svårigheter som är grundade i att inte dela vårdnadshavarnas språk. Studien visar att 

pedagogerna har olika kunskaper och erfarenheter gällande arbete med vårdnadshavare från 

andra kulturer. Informanten som arbetar mycket utifrån anknytningsteorin försöker läsa av 

vårdnadshavaren för att avgöra hur bemötandet ska vara, det utifrån vilken kulturell bakgrund 

vårdnadshavaren har. Medan en annan informant använde vårdnadshavares kulturer som en 

förklaring till beteenden som avvek den svenska kulturen.  

 

Förskolan konstruerar samverkan genom de sociala processer som pågår. I samband med 

tidigare erfarenheter avgörs huruvida vårdnadshavare involverar sig i förskolans verksamhet 

eller inte. Likväl huruvida pedagogen inbjuder till samverkan. I mötet med vårdnadshavaren 

existerar flera perspektiv som är utformade av erfarenheter, den svenska förskolans, 

pedagogens och vårdnadshavarens. 

 

Resultatet i denna studie kan en ses som ett stickprov av samverkan i mångkulturella förskolor. 

Med hänsyn till tidigare forskning så ser det nog ut såhär i de flesta förskolemiljöer. Studien 

visade på en osäkerhet hos pedagogerna gällande samverkan med mångkulturella 

vårdnadshavare och att förskolan i allmänhet behöver bli mer interkulturell för att följa 

internationaliseringen av samhället.  

 

En slutsats jag drar efter min studie på dessa förskolor och samtal med mina informanter i 

samband med den tidigare forskning om samverkan med vårdnadshavare i mångkulturella 

förskolor är att det här är ett område som förskolorna behöver fortbilda sig på. Detta är ett av 

förskolans uppdrag som inte berörs så mycket som det borde på grund av att den inte fått ta 
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plats på den pragmatiska nivån och blivit förverkligad utan existerar främst på den officiella 

nivån. En effekt av detta är att pedagogerna inte ges möjligheten att arbeta med läroplanen och 

likabehandlingsplanen till den utsträckning som uppdraget egentligen kräver.  
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VIDARE FORSKNING  

En utveckling av denna studie är intervjuer av vårdnadshavare för att se hur de upplever 

samverkan med förskolan. Det vore intressant att se om de är medvetna om deras möjlighet till 

delaktighet i förskolans verksamhet.  

 

Det skulle även vara intressant att undersöka hur förskolechefer arbetar och strukturerar sina 

förskolor i det här uppdraget. Hur ser direktiven och möjligheterna att genomföra 

samverkansdelen i förskolans uppdrag? Är det något som förskolechefer har intresse av att 

utveckla och ge resurser till eller är det något som de är nöjda med att ha på den officiella 

nivån?  
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Bilaga 1: Samtyckesbrev  

 

 

 

                                                                                                                          Eskilstuna och 161028 

 

 

Hej!  

 

Jag är student på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. Denna sista termin på 

utbildningen skriver jag ett examensarbete som omfattar en mindre undersökning som är relevant för förskolans 

praktik och mitt kommande yrke som förskollärare. Studien kommer att handla om förskolans samverkan med 

hemmet och hur pedagoger i en mångkulturell förskola arbetar med det uppdraget.  

 

För att samla in material till studien skulle jag gärna vilja besöka er v 45-46. Jag skulle då vilja intervjua er, en 

intervju som tar cirka 20 minuter. Jag önskar även att spela in intervjun för att underlätta bearbetningen av 

materialet.  

 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och anonymisering. Detta betyder 

att barnets, familjens, personalens och förskolans identitet inte får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras 

och inga register med personuppgifter kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat 

sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt 

genom publikationsdatabasen DiVA. 

 

 

Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information!  

 

 

Vänliga hälsningar,  

Mathilda  

 

 

Mathilda Eddestål  

076-******* 

mathilda01.eddestal@student.sh.se  

 

Åsa Arketeg 

Södertörns högskola 

asa.arkete@sh.se  
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du jobbat på förskolan? 

 

Samverkan 

Vad handlar samverkan om för dig? 

Hur upplever du att samverkan med era familjer fungerar? 

Upplever du att det finns hinder för samverkan? 

Är vårdnadshavare medvetna om förskolan och vad den innebär? 

Vad finns det för direktiv på hur du ska arbeta med föräldrasamverkan? 

Vad anser du är pedagogen respektive vårdnadshavarens del i samverkan? 

Vilka strategier har du för att inleda och bibehålla samverkan med vårdnadshavare? 

 

 

Kultur 

Vad innebär mångkultur för dig? 

Vad innebär interkultur för dig? 

Vårdnadshavaren kulturella olikheter påverkar det ditt sätt att arbeta? 

Reflekterar ni i arbetslaget över era värderingar och föreställningar om kulturell mångfald? 

 

Kommunikation 

Hur kommunicerar ni med vårdnadshavare? 

Vilka metoder använder ni? 

Varför har ni valt dessa? 

Hur gör ni om vårdnadshavare inte kan, eller har begränsad möjlighet, att förstå det svenska 

språket? 

 

 

 


