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Abstract 

Title: The Multi ethnic pre-school 

-A qualitative study about parents and educator’s perception of parental cooperation. 

Author: Kunwal Chaudry 

Supervisor: Beatriz Lindqvist 
 

 

 

The aim of this study is to investigate the experiences of parental cooperation between the pre- 

school teachers and parents in preschools located in multi-ethnic areas. To get a fair picture of 

the parental cooperation between the pre-school teachers and parents, both the views of the 

pre-school teachers and the parents have been explored. 

 

The research question has been explored by using qualitative interviews as the method for data 

collection. The theoretical approach is hermeneutic and focuses on subjective experience of 

individuals. The main result is that the parental cooperation between the pre-school teachers 

and parents works dissatisfactory. The reasons for the dissatisfaction that can be found through the 

analysis in the study are that there are various factors such as prejudice, ignorance and 

language barriers that create barriers for good parental cooperation. 

The informants in the study attributes the area to poor characteristics, and the results of the study 

show a pattern that both parties, i.e., Parents and educators experience a disinterest of parental 

cooperation from the other party. The study's results also show that prejudices and 

misunderstandings can lie behind these experiences. Misunderstandings and prejudices in the 

sense that both parents and educators mean they want to cooperate but that they feel that the 

opposite party is not interested in this. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka f ö r s k o l e pedagogers och föräldrars upplevelser av 

föräldrasamverkan i f ö r s k o l o r b e l ä g n a i m å n g e t n i s k a o c h s e g r e g e r a d e o m r å d e n. I 

studien har både föräldrars och pedagogers upplevelser undersökts för att få en helhetsbild av 

föräldrasamverkan i dessa förskolemiljöer. 

 

Som insamlingsmetod har jag valt kvalitativa intervjuer i denna studie. Dessutom har jag valt 

hermeneutiken som forskningsansats, vilket innebär att jag har pendlat mellan de olika 

informanternas utsagor för att få en helhetsbild av min forskningsfråga. 

 

Resultatet visar att föräldrasamverkan inte fungerar så som både föräldrar och   

förskolepedagoger önskar. Anledningarna som man kan konstatera via analysen är att det finns 

olika faktorer som exempelvis fördomar, missförstånd och språkbarriärer som skapar hinder för 

en god föräldrasamverkan. Informanterna i studien tillskriver området dåliga egenskaper 

och studiens resultat visar ett mönster på att båda parterna d.v.s. föräldrarna och 

pedagogerna upplever ett ointresse av föräldrasamverkan från motparten. Studiens resultat 

visar även på att fördomar och missförstånd kan ligga bakom dessa upplevelser. Missförstånd och 

fördomar i den bemärkelsen att både föräldrar och pedagoger menar att de vill samverka men att 

de upplever att motparten inte är intresserad av detta. 

 

 

Nyckelord: föräldrasamverkan, invandrare, samverkan, mångetnicitet, förskola, invandrartätt, 

pedagoger 
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lärorika handledningstillfällen och för ditt stöd. 
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1 Begreppsdefinitioner 
I denna del presenteras begreppsdefinitioner för att underlätta förståelsen av uppsatsen. 

 

 
Invandrare: Magnusson (2001) hänvisar till Svanberg och Tydèn (1999) som menar att invandrare är en kategori 

skapad i sociala och kulturella sammanhang och därmed är denna kategori också föränderlig. I det tidiga Sverige 

användes begreppet invandrare till personer som kommit från ett annat landskap. Dessutom menar Magnusson att 

begreppet invandrare har sitt främsta värde i statiska sammanhang, det talar om att en person har flyttat för en 

längre eller k o r t a r e  period till ett land som inte är födelselandet. Det som skett i senare tid är att människor som 

bor i ett land som de inte är födda i får en permanent benämning som invandrare som följer dem hela livet. 

Idag finns en ytterligare dimension av begreppet, nämligen första och andra generationens invandrare. Andra 

generationens invandrare är personer som är barn till någon som invandrat, vilket innebär att de egentligen inte 

är invandrare (Svanberg & Tyden 1999 se Magnusson 2001, s.12) 

 

Segregation: Segregation är när grupper i samhället bor geografiskt och socialt åtskilda (Magnusson 2001, 

s.14). Den etniska boendesegregationen har ökat i geografisk omfattning. Förr fanns det enstaka kvarter men nu 

omfattar segregationen hela stadsdelar. Närmare hälften av alla invandrarhushåll  bor  i hyresrätter och en 

tredje del av hushåll med personer födda i Sverige bor i hyresrätter. Skillnaderna i boendemönstren kan till viss 

del bero på utbudet av husen i de olika områdena (Ibid, s.15). 

 

Invandratäta områden: Ett område där majoriteten av invånarna är antigen första generationen invandrare 

eller har föräldrar som invandrat till Sverige. 

 

Etnicitet: Enligt Lunneblad (2006) har begreppet etnicitet kulturen som utgångspunkt istället för ras som är 

biologiskt förankrad. Begreppet etnicitet syftar till en grupp människor som delar värderingar, normer och 

kulturella uttryckssätt. Dessutom har gruppen en gemensam historia, språk, religion, kultur eller geografiskt 

ursprung som de delar (Lunneblad 2006, s.15). 
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Stigmatisering: Stigmatisering av en plats innebär att exempelvis skolan eller bostadsområdet tillskrivs 

negativa egenskaper. Dessa negativa egenskaper sprids genom ryktesspridning eller genom massmedia (Bunar 

2005). 

Integration: Ett av integrationspolitiska målen är lika rättigheter och möjligheter till alla i samhället oavsett 

etnisk eller kulturell bakgrund. Skolans integrationsroll är att alla elever behandlas lika och ges lika möjligheter till 

utveckling och lärande (Bunar 2001, s.65). Integrationspolitik genom skolan/förskolans praktik handlar om att 

skapa en mötesplats där alla barn oavsett bakgrund kan mötas på lika villkor (Ibid, s.67). 

 

Föräldrasamverkan: Med föräldrasamverkan är dialogenen mellan förskolepedagoger och föräldrar om 

barnets utveckling, lärande och trivsel. Bouakaz (2009) hänvisar till Epstein (2001) som beskriver 

föräldrasamverkan som tvåvägskommunikation för att skapa effektiva former för utbyte om vad som händer i 

skolan och om elevens resultat, framsteg och utveckling. Frågor som rör föräldrarnas engagemang i svenska skolor 

behandlas ofta med termerna samverkan, samarbeta, medverkan och inflytande (Epstein 2001 se Bouakaz 2009). 

 

Pedagoger: Förskollärarna i studien benämns både som pedagoger och förskollärare i uppsatsen. 
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2 Inledning 

Under min tid som pedagog har jag arbetat både i områden som klassas utpräglat mångetniska 

och i etniskt homogena områden. Med mångetniska menar jag områden där majoriteten av 

invånarna har ett flertal olika etniska kulturella bakgrunder och där det bor få etniska svenskar. 

I etnisk homogena områden har majoriteten invånare etnisk svensk bakgrund. Om man 

tänker på Stockholm och dess kranskommuner kan man lätt se hur samhället och dess 

invånare är geografiskt uppdelade utifrån kategorier som klass och etnicitet. 

 

Enligt en rapport från Skolverket skriver Vanja Lozic att bostadssegregationen har ökat sedan 

1990-talet och att elever med likartad social bakgrund har samlats på samma skolor (Skolverket 

2016). Vidare beskriver han att fattigdomen, språksvårigheter och socioekonomisk utsatthet 

bland barnen är idag mer koncentrerad till specifika stadsdelar och förortsområden. Oftast är 

dessa områden utpräglat mångetniska. En av anledningarna till ökningen av segregationen är 

att majoritetsbefolkningen d.v.s. personer med endast svensk bakgrund flyttar från områden 

som är stämplade som ”invandrarförorter”. När etniska svenskar flyttar från dessa områden 

samlas ännu fler människor som invandrat från olika andra länder på dessa platser (Sjögren 

2001). På detta vis blir vissa områden mångetniska och segregerade. I en artikel i Utbildning & 

demokrati definierar Borelius (2010) att segregerade områden i korthet kännetecknas av att 

människor som intar skilda positioner i det sociala rummet även bor och lever åtskilda i det 

fysiska rummet. Vidare menar Borelius att i de fattiga och segregerade lågstatus områdena bor 

det mest andel utlandsfödda. 

 

I dessa segregerade områden med flest andel utlandsfödda invånare möter pedagoger föräldrar 

och barn som talar en mängd olika språk och har bakgrund i olika länder. Under min tid som 

verksam pedagog i förskolan har jag stött på många pedagoger som upplever att 

föräldrasamverkan mellan förskolan och hemmet brister i så kallade ”invandratäta” områden. 

Som anledning till den bristande föräldrasamverkan lyfter pedagogerna bland annat fram att 

föräldrarna inte har tillräckliga kunskaper i det svenska språket och att ytterst få föräldrar dyker 

upp på terminsmötena fastän pedagogerna bjudit in dem flera gånger. 

 

Enligt läroplanen ska förskolan vara ett komplement till hemmet. Dessutom står det i förskolans 

läroplan att förskolan ska skapa bästa möjliga förutsättningar så att varje barn ska kunna utvecklas rikt och 

mångsidigt, och att detta ska ske i samarbete med hemmen (Skolverket 2016, s.13) Hur uppnår 

man detta när pedagoger upplever att det är svårt att nå föräldrarna och hur upplever 
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föräldrarna mötet med f ö r s k o l a n? 

 

 

I   boken    Interkulturella    perspektiv   skriver    Bouakaz (2016)   om att föräldrasamverkan 

i ”invandratäta” skolor ibland fungerar sämre än vad både lärare och föräldrar önskar sig. Enligt 

Bouakaz beror detta både på missförstånd, språkbarriärer och skilda förväntningar men även på 

fördomar och okunskap mellan hem och skola i mångetniska skolmiljöer (Boukaz 2016, s.99). 

Dessutom menar han att brister i föräldrasamverkan beror på att föräldrarna inte har fått 

tillräcklig med information om skolans organisation och dess pedagogiska metoder (Bouakaz 

2016). 

 

Till skillnad från Boukaz kommer jag i denna uppsats fokusera på förskolan. Jag kommer 

fördjupa mig i ämnet f ö r ä l d r a samverkan mellan förskolan och hemmet i segregerade och 

”invandratäta” områden, samt undersöka om den problematik som Bouakaz beskriver inom 

skolan även gäller förskolan. Jag kommer att analysera detta genom att intervjua pedagoger 

och föräldrar om deras upplevelser och erfarenheter kring föräldrasamverkan i mångetniska 

förskolor. 
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3 Bakgrund 

I den här delen redogörs bakgrunden, inledningsvis p r e s e n t e r a s historik kring 

invandraförorter och sedan historik kring föräldrasamverkan. I sista avsnittet i denna del 

presenteras det som står om föräldrasamverkan i förskolans läroplan samt varför 

föräldrasamverkan anses vara viktigt. 

 

 

3.1 Uppkomsten av invandrartäta områden 

Sedan århundraden har Sverige bestått av människor med olika kulturella tillhörigheter som 

romer, samer, finländare, judar, svenskar och valloner (Goldstein-Kyaga & Borgström 2012). 

Magnusson (2001) hävdar att Sverige alltid har varit ett invandrarland och att under historiens 

gång har invandringen växlat karaktär. Flyktingströmmarna efter nazisternas övertag i Tyskland 

började förändra Sverige med flera andra språk och kulturer. Efter andra världskriget började 

den stora arbetskraftsinvandringen som mestadels bestod av människor från nordiska och 

europeiska länder. Senare i början av 1980-talet dominerades invandringen av flyktingar och 

majoriteten var från utomeuropeiska länder (Magnusson 2001). Detta medförde att människor 

från i princip hela världen invandrade och de senaste 50 åren har över 200 olika nationella och 

etniska grupper invandrat till Sverige (Goldstein-Kyaga & Borgström 2012). 

Magnusson (2001) menar att den politiska idén har varit att styra bosättningen för invandrarna 

och få en mera blandad befolkningssammansättning. Detta för att underlätta invandrarnas 

integration i samhället och förhindra uppkomsten av etniska kluster, de invandrare som 

hänvisades till de glesbefolkade områdena har senare flyttat till bostadsområdena i storstäderna. 

Storstäderna hade redan en stor andel människor med utländskbakgrund och de invandrare 

som från första början blev hänvisade till storstäderna har inte flyttat på sig. Många har inte 

haft möjligheten att flytta från hyresrätterna i storstäderna av ekonomiska skäl. Detta har 

medfört att andelen personer med utländsk bakgrund blir mer koncentrerade till vissa specifika 

bostadsområden i storstäderna (Magnusson 2001). 

De fattigaste bostadstadsområdena i storstäderna är ”invandrartäta” och dessutom är 

arbetslösheten som störst i dessa områden (Bunar 2001, s.88). Man kan tydligt se och peka på 

vart de fattigare, segregerade och invandrartäta områdena ligger och var de mer välbärgade och 

rikare områdena ligger idag. Vidare hänvisar Bunar (2001) till sociologen Sven Olsson-Hort 

som menar att ett av den svenska välfärdspolitikens integrationsmål är att utjämna gapet mellan 

olika s o c i a l a  skikt. Ett ytterligare mål i integrationspolitiken avser att skapa fysiska 
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och sociala miljöer där människor med olika bakgrunder kan integreras med varandra 

(Olsson- Hort se Bunar 2001). Bunar menar dessutom att skola och boende är en viktig aspekt 

i detta (Bunar 2001, s.62). 

 

I vissa skolor s o m ä r b e l ä g n a i invandrartäta områden  har så gott som hundra procent av 

eleverna annat modersmål än svenska (Bunar 2005). Bunar (2001) hänvisar till etnologen Per-

Markku Ristilammi (1994) som menar att även skolor i områden som är stämplade som 

”invandratäta” och ”segregerade” får samma stämpel. Vidare menar Bunar att elever i 

lågstatusskolorna generellt presterar sämre resultat och har ofullständiga betyg än elever som i 

skolor i de mer välbärgade områdena. Anledningen till elevernas sämre resultat brukar skyllas 

på elevernas bristande förkunskaper i svenska språket och på föräldrarnas bristande 

engagemang (Ristilammi 1994 se Bunar 2001, s.83). 

 

 

3.2 Historisk tillbakablick på samverkan mellan förskola och hem 

Tidigt i förskolans historia har förskolan formulerats som en institution som stöd för föräldrarna. 

Samarbetet mellan hem och förskola ansågs avgörande för att barnen skulle få en bättre 

barndom och framtid. Förskolan gav råd till föräldrarna hur de skulle uppfostra barnen och 

mamma- och pappamöten hölls regelbundet. Senare i förskolans utveckling minskade 

ambitionen att fostra och forma föräldrarna. Istället lades det mer fokus på institutionerna som 

skulle fostra barnen (Tallberg Broman 2013). 

På 1930-talet lade socialdemokratiska regeringen grunden för det som brukar kallas för det 

svenska folkhemmet och några av de viktigaste opinionsbildarna var paret Alva och Gunnar 

Myrdal. Alva Myrdal menade att fostran av barn borde ske i större barngrupper och med 

personal som fått god utbildning i psykologi och pedagogik. Dessutom menade hon att det var 

både lättare och bättre för barnen att fostras i en stor grupp med utbildad personal som inte har 

nära personliga bildningar till barnen som föräldrar har (Bergenl öw 2009, ss.133,135). Med 

Alva Myrdal sattes istället förhoppningarna på institutens arbete med barnen (Tallberg Broman 

2013). Enligt Tallberg Broman fick förskolan och skolan ett större ansvar för barnets 

uppfostran, omsorg och utbildning. Författaren menar att familjen och föräldrarna inte ansågs 

vara tillräcklig kompetenta och kanske för traditionella när de gällde att forma och rusta 

barnen inför det framtida samhället (Tallberg Broman 2013). Tallberg Broman menar att 

detta har förändrats under 2000-talet och föräldrarnas roll som medparter har återigen fått en 

viktig roll i skolans och förskolans värld. Man anser att föräldrarna är nödvändiga partners för 

att barnen skall uppnå målen vad gäller lärande, utveckling, hälsa och välbefinnande (Tallberg 
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Broman 2013). Forskare idag är överens om att god samverkan mellan förskolan och hemmet 

är betydelsefull för barns positiva utveckling (Ottosson 2014, s.276). 

 

3.3 Föräldrarsamverkan i styrdokument 

I förskolans läroplan finns ett avsnitt gällande samarbete mellan förskolan och hemmet: 

 
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). 

 

I styrdokumentet och i de politiska målsättningarna har kraven på föräldradeltagandet ökat. 

Föräldrarnas deltagande anses vara viktigt i ett demokratiskt samhälle och är även en föräldrar 

rättighet enligt läroplanen. Vidare lyfts även föräldrarnas delaktighet som ett stöd för barnets 

utveckling och lärande (Tallberg Broman 2013, ss.25–26) 

I och med att samhället har internationaliserats betonar förskolans läroplan på vikten av att förstå 

och leva med de värden som ingår i en kulturell mångfald (Skolverket 2016, s.6). Förskolan 

är en kulturell mötesplats där människor med olika etniciteter, kulturella bakgrunder möts. 

Vidare fastslår förskolans läroplan, Lpfö98/rev. 2016, att uppdraget innebär att personal ska 

bemöta föräldrar med ett respektfullt förhållningssätt och sträva efter att få föräldrarnas 

förtroende (Skolverket 2016). 

Enligt Tallberg Broman kan föräldrars förväntningar på förskola och skola vara mycket 

varierande och ett föräldrasamarbete i den mångkulturella samhällssituationen är ett prioriterat 

område. Man anser att via föräldrasamarbetet kan man skapa möjligheter till att utveckla 

gemensamma synsätt och sammanhållande värden (Tallberg Broman 2013). 
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4 Tidigare forskning 

I denna del presenteras tidigare forskning gällande föräldrasamverkan i förskolan och skolan i 

mångetniska områden. Forskning kring föräldrasamverkan mellan skola och hem presenteras 

också för att det inte finns tillräckligt mycket forskning kring föräldrasamverkan mellan hem 

och förskola. I första avsnittet presenteras Mariann Enös (2013) studie 2010 om 

föräldrasamverkan i förskolan. I denna studie finns det endast förskolepersonalens tankar 

och upplevelser om föräldrasamverkan. I nästkommande avsnitt presenteras ytterligare 

forskning av sociologen Laid Bouakaz (2016) kring föräldrasamverkan i skolan. Här får vi veta 

mer om föräldrarnas tankar och  upplevelser. 

 

 
 

4.1 Forskningscirkel med förskollärare 

Mariann Enö (2013) har gjort en studie kring föräldrasamverkan i förskolan och skolan. Hon 

har studerat kommunikation och samverkan och har intervjuat rektorer och pedagogisk personal 

i förskola, skola och gymnasieskola i Malmö. Vidare har hon skrivit en rapport år 2010 där hon 

har samlat material från en forskningscirkel med förskollärare från två olika områden. Den ena 

är ett högresursområde och den andra är ett lågresursområde (Enö 2013, s.42). Här nedan 

kommer jag presentera hennes forskning: 

 

En intervjuad förskollärare tar upp hur viktigt det är att inte använda för komplicerat språk när 

man talar med föräldrar i mångetniska områden. Hon menar att det kan inverka negativt på 

relationen om man talar ett språk som föräldern inte förstår (Enö 2013) 

Enö (2013) hänvisar till Grubers studie (2008) som menar att personal intar en dubbelhet i sitt 

agerande. De kan å ena sidan ha pluralistiskt förhållningsätt och andra sidan mera 

assimilatoriskt förhållningsätt. I Grubers studie (2008) tas det upp att det råder föreställningar 

om normer som har sitt ursprung i ”svenskhet”. När man menar att personalen intar 

assimilatoriskt förhållningsätt gentemot föräldrar innebär det att de utgår från normen och 

förväntar sig att motparten handlar utifrån detta. Gruber menar att pedagoger omedvetet utgår 

från normen ”svenskhet” i sitt handlande. Pedagogernas reflektioner kring invandrarföräldrarna 

handlar oftast om vad de inte är eller inte har (Gruber 2008 se Enö 2013). 

Under en forsknings cirkel i Enös (2013) studie (2010) möts förskollärare från två olikartade 

områden i Malmö. Deltagarna från lågresursområdet tar upp dilemman om olika uppfattningar 
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som skapar kulturkrockar. En förskollärare uttrycker ” Det tar väldigt lång tid att skola in 

föräldrarna, de skolas ju inte bara in i förskolan utan också i vårt samhälle, vår kultur…” (Enö 

2013). 

 

En annan förskollärare som arbetar i ett högresursområde pekar på att de har andra problem och 

menar att föräldrarna i området är högutbildade, vet vilka rättigheter de har och ställer därmed 

höga krav. Förskollärarna från både lågresursområdet och högresursområdet tar upp att 

föräldrarna från dessa två områden inte vill att barnen integreras med varandra. En förskollärare 

i studien uttrycker ” Hur ska vi kunna mötas när de finns människor som säger nej till kontakt 

på båda sidorna” (Enö 2013). Enö menar att utifrån dessa diskussioner i studien kan man säga 

att det finns starka föreställningar om ”de andra” och att dessa föreställningar skapas i ett 

segregerat samhälle. Enö hävdar att segregationen oftast förstärker positioner och 

föreställningar om de andra (Enö 2013). 

 

Enö menar att förskollärarnas tankar om barn och föräldrar som bor i lågresursområdena kan 

tolkas som nervärderade av stigmatiserade grupper. Enö tar upp a t t förskollärarna s o m 

ä r verksamma i lågresursområdena oftast använder uttryck som att vara ”behövd” och 

”förstår” och att de genom dessa uttryck utgår från föreställningar om svaghet och problem (Enö 

2013). Vidare menar författaren att det finns en fara att se de underordnade som en grupp med 

specifika egenskaper och risken finns att man nervärderar en grupp utifrån ett överordnat 

perspektiv (Enö 2013). Det vill säga att man generaliserar en hel grupp av människor med 

specifika egenskaper. 

 

 
4.2 Föräldrar med utländsk bakgrund 

Enligt Bouakaz (2016) har motsättningar mellan föräldrar och skola förekommit långt innan 

föräldrar med utländsk bakgrund blev en aktuell fråga i skoldebatten. I dag uttrycker många 

skolledare och lärare att det är svårt att få föräldrar med utländsk bakgrund engagerade i sina 

barns skolor. De främsta faktorer som tas upp är föräldrarnas bristande språkkunskaper i det 

svenska språket samt deras brist på kunskap om det svenska skolsystemet. Ytterligare barriärer 

är att det saknas vägledning, rådgivning och skriftligt material på föräldrarnas språk om hur det 

svenska skolsystemet fungerar (Bouakaz 2016). 

Bouakaz (2016) menar att en känsla som många föräldrar med utländsk bakgrund har upplevt 

är att de inte har känt sig välkomna i barnens skola. Andra svårigheter med föräldrasamverkan 

i mångkulturella läromiljöer är att skolan och familjen har olika värderingar, normer och 
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traditioner. Vidare menar författaren att han ser liknelser mellan lägre klassens etniska svenska 

föräldrar på 1930-talet och med dagens utländska föräldrar .  P å 1 9 3 0 - t a l e t  a n s å g  

m å n g a  i  s a m h ä l l e t  att lägre klassens föräldrar saknade kunskap om hur de skulle 

uppfostra sina barn till demokratiska medborgare och detta synsätt lever kvar och idag utsätts 

utländska föräldrar för samma diskurs, det vill säga att de inte har auktoritet att uppfostra sina 

barn enligt majoritetssamhällets normer och värderingar (Bouakaz 2016). 

Enligt en studie Bouakaz gjort 2007 beror bristen på skolcentrerad samverkan på att skolan 

brister i att informera föräldrarna om dess organisation och pedagogiska metoder. Den brister 

också på grund av att föräldrarna själva betraktar skolan som lärarens angelägenhet. En förälder 

i studien uttrycker ” då vi en gång har lämnat våra barn på skolan är det lärarens ansvar att gå 

vidare därifrån” (Bouakaz 2016, s.107). Ett annat problem är att föräldrarnas förståelse för 

begreppet integration är vagt. Detta medför att föräldrarna kritiserar systemet som påstår sig tro 

på mångkulturalism, men i själva verket vill systemet att varje ny samhällsmedlem blir av med 

sina egna kulturella rötter och ersätter dem med nya. Ännu ett hinder för samverkan mellan skolan 

och hemmet som föräldrarna lyfter är brister i det svenska språket. En förälder i studien berättar 

om sin rädsla för att inte förstå svaren, vilket hindrade hen att ställa frågor. I en studie 

Bouakaz gjort år 2002 uttrycker en förälder, ”jag tror att lärarna trodde att jag förstod vad de sa 

när jag i själva verket inte gjorde det” (Bouakaz 2016, s.112). Enligt Bouakaz är nyckel till en 

bra kommunikation mellan skolan och hemmet ett lättförståeligt språk som föräldrar kan förstå 

utan att be om hjälp (Ibid, s.112). 
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5 Vetenskapsteoretiskt perspektiv 
 

I denna del presenteras den hermeneutiska ansatsen som är uppsatsens vetenskapsteoretiska 

perspektiv. 

 

 
5.1 Hermeneutik 

Hermeneutiken kan förklaras som tolkningslära och under 1600- och 1700-talet använde man 

hermeneutiken som en metod för att tolka bibeltexter. Idag har denna tolkningslära utvecklats 

till att bli en allmän teori vars syfte är att få förståelse av livsvärden och den mänskliga 

existensen (Patel & Davidsom 2011). Den tyske filosofen Hans-George Gadamer betraktas 

som den viktigaste hermeneutiken i vår tid (Thomassen 2015, s.178). Hermeneutikern menar 

att den mänskliga existensen går att förstå genom språket. Man menar att genom att studera 

människors handlingar samt talade och skrivna språk går det att förstå andra människor och vår 

egen livssituation (Patel & Davidsson 2011). 

 

 
5.2 Forskarens förförståelse 

Inom hermeneutiken förstår och tolkar vi mening inom ett sammanhang. Det mänskliga livet vi 

tolkar befinner sig alltid i ett historiskt sammanhang som inte går att förstå utan dess dåtid och 

tradition (Thomassen 2015). Filosofen Gadamer menar att människor har förförståelse eller 

fördomar av saker och ting. Vanligen förknippas fördomar som något negativ men Gadmer 

menar att de är nödvändiga för att överhuvudtaget kunna förstå något. Vidare menar han att 

genom den bakgrund vi har av en förståelse kan vi förstå det nya vi möter (Thomassen 2015, 

s.95). Inom hermeneutiken anser man att förförståelsen är en tillgång för att förstå det som ska 

studeras (Patel & Davidsson 2011). Man menar att förförståelsen aldrig kan börja från en 

nollpunkt och att den tidigare historien alltid finns där (Thomassen 2015, s.96). Som jag förstår 

skulle vi utan våra föreställningar och erfarenheter ställa oss helt oförstående till de mesta i vår 

värld. 
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5.3 Förståelsehorisont 

Förståelsehorisonten bildas via våra gemensamma och historiskt betingade fördomar. En del av 

förförståelsen är självklart knuten till den enskildes personliga livshistoria. Gadamer intresserar 

sig inte för den enskildes fördomar utan menar att förståelsehorisonten bygger på förståelser 

och förutsättningar som människor har gemensamt i olika kulturer och tidsepoker (Thomassen 

2015, s.96). Förståelsehorisonten är inte fastlagd utan kan förändras och vidgas när den fylls på 

med nya erfarenheter och när det sker förändringar (Ibid, s.97). 

 

 
5.4 Dialogisk erfarenhet 

Enligt Gadamer får man nya erfarenheter i mötet med det främmande i en dialogisk erfarenhet 

och att det är först när vi människor står inför obekanta situationer som vi tvingas stanna upp 

och reflektera. Samtidigt är det via vår förförståelse som vi kan ge det främmande vi möter 

någon mening. Om det främmande man möter motsätter ens förståelse kan man bli medveten 

om sina förutfattade meningar, eller får veta att ens egen förförståelse kanske var felaktig. På 

detta vis kan en ny förståelse skapas (Thomassen 2015, s.97). 

 

 
5.5 Holism 

I hermeneutiken försöker man att tolka och förstå helhetsperspektivet på det man studerar och 

denna uppfattning kallas för holism. I holismen försöker forskaren förstå helhetsperspektivet 

genom en pendelrörelse från helheten till delarna och från delarna till helheten. Dessutom kan 

forskaren inta sig själv som ett subjekt i det som skall studeras (Patel & Davidsson 2011, s.29). 

Exempelvis när forskaren intervjuar i sin studie kan hen pendla mellan sin egen synvinkel och 

den intervjuade personens synvinkel. Genom att pendla på detta vis mellan objektets- och 

subjektets synvinklar kan man få en god förståelse av det som studeras (Patel & Davidsson 

2011, s.30). Vår förförståelse kan även ändras och fördjupas genom att pendla mellan dessa 

olika synvinklar. En ny mening skapas i denna pendelrörelse men vi kan inte garantera att denna 

mening är absolut sann (Thomassen 2015, s.101). 
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5.6 Hermeneutiken i min studie 

I    min    studie    används    hermeneutiken    både    som    analysverktyg    och    som    ett 

v e t e n s k a p teoretiskt perspektiv. Hermeneutiken har använts som analysverktyg genom att 

jag har intervjuat flera aktörer för att få ett helhetsperspektiv på mina forskningsfrågor. 

Dessutom har det holistiska angreppsättet använts i studien vilket innebär att jag har pendlat 

fram och tillbaka mellan delarna och helheten för att få en så fullkomlig förståelse som möjligt 

på det som studeras (Patel & Davidsson 2011). 

 

Genom att ha studerat både föräldrarnas och pedagogernas beskrivna upplevelser samt utifrån 

min förförståelse i studien har jag försökt förstå helhetsperspektivet. Som jag tidigare nämnt 

bildas förståelsehorisonten via våra gemensamma och historiskt betingade förförståelse 

(Thomassen 2015). Ämnets dåtid kommer att ha en betydande roll i studien, för att i 

hermeneutiken kan man inte förstå något utan dess historia och dåtid (Thomassen 2015). 



20  

6 Syfte och frågeställningar 
 

 

 

Syfte med studien är att få reda på h u r p e d a g o g e r o c h f ö r ä l d r a r u p p l e v e r föräldrasamverkan p å 

m å n g e t n i s k a f ö r s k o l o r i segregerade områden. Jag kommer att undersöka detta genom att intervjua 

pedagoger och föräldrar om deras upplevelser av föräldrasamverkan på förskolor belägna i 

dessa områden. 

 

 

 

 

Frågeställningar: 
 

 

Hur upplever pedagoger föräldrasamverkan, på förskolor i segregerade och mångetniska 

områden? 

 

Hur upplever föräldrar föräldrasamverkan, på förskolor i segregerade och mångetniska 

områden? 
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7 Metod 
 

I denna del presenteras d a t a i n s a m l i n g s - o c h a n a l y s m e t o d e n f ö r d e n n a s t u d i e . 

 

 

7.1 Urval 

Jag har gjort en fallstudie där jag har undersökt föräldrasamverkan i mångetniska och 

segregerade områden. En fallstudie är en studie på en avgränsad grupp och det kan vara en 

individ, en grupp individer, en organisation eller en situation. Man kan även välja att studera 

mer än ett fall, exempelvis kan man studera två eller flera organisationer (Patel & Davidson 

2011, s.56). Jag har intervjuat fyra förskollärare som arbetar i fyra olika mångetniska förskolor 

och fyra föräldrar som har sina barn i dessa förskolor. 

 

Både föräldrar och pedagoger har intervjuats för att belysa föräldrasamverkan från båda 

parternas perspektiv. Patel & Davidsson (2011) skriver i sin bok Forskningsmetodikens 

grunder att vid fallstudier utgår man från helhetsperspektivet för att få så täckande 

information som möjligt (Patel & Davidsson 2011, s.56). I och med att uppsatsen ska skrivas 

under två månaders tid är det nästintill omöjligt att studera exempelvis samverkan mellan 

förskolan och hemmet i alla segregerade och mångetniska förskolor i Stockholm. Den större 

avgränsande grupp som man är intresserad av att undersöka kallas för population (Patel & 

Davidsson 2011, s.56). I min studie har jag slumpmässigt valt ut några förskolor i segregerade 

områden och har personligen gått dit och lämnat in brevet om samtycke. Att göra slumpmässiga 

urval ur en population kallas för stickprov (Patel & Davidsson 2011, s.56). 

 

 
7.2 Tillvägagångsätt 

Jag gick personligen till förskolorna för att lämna ett informationsbrev om min studie i hopp 

om att det skulle gå snabbt och smidigt att få tag i intresserade pedagoger, vilket det gjorde. Jag 

besökte tre förskolor och två förskollärare var intresserade av delta i studien från två av dessa 

tre förskolor. Jag fick kontakt med två till pedagoger från två olika förskolor och dessa via 

telefonsamtal till förskolorna. 

 

Sökande efter föräldrar till intervjun var inte lika enkelt f ö r  a t t  j a g  b e h ö v d e  

e n b a r t  få kontakt med föräldrar som hade sina barn på de förskolor där jag intervjuat 

pedagoger. Jag kontaktade bekanta till mig och frågade de om de kände föräldrar som hade 

barn på några av dessa fyra förskolor där jag intervjuat pedagoger. Genom att ha kontaktat och 

frågat flera vänners bekanta fick jag slutligen kontakt med fyra intresserade föräldrar från tre 
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av de fyra förskolor som hade blivit tillfrågade. 

 
Med en förälder har jag pratat på mitt modersmål, då hen behärskade det språket bäst. Enligt 

Patel & Davidsson (2011) är det viktigt att intervjuaren kan behärska språkbruk, gester och 

kroppspåk som är relevanta i intervjupersonens sociala sammanhang (Patel & Davidsson 2011, 

s.82). Utifrån detta perspektiv anser jag att det är positivt att jag är uppvuxen i en så kallad 

”invandrarförort” och att jag kan ett annat språk flytande. Uppväxten i ett mångetniskt område 

gör att jag enklare kan förstå olika normer och värderingar personer från olika kulturer kan ha. 

Dessutom kan det ha bidragit till att föräldrar känt sig bekvämare med situationen eftersom jag 

har liknande erfarenheter från ett liknande bostadsområde. 

 

 

7.3 Den kvalitativa intervjumetoden 

För att kunna få ett nyanserat empiriskt material som motsvarar mitt syfte har jag valt den 

kvalitativa intervjumetoden. Det innebär att intervjuaren ställer frågor som ger svarutrymme till 

intervjupersonen att svara med egna ord. Syftet med den kvalitativa intervjun är att förstå den 

intervjuades uppfattningar om något fenomen. (Patel & Davidsson 2011, ss.81–82). 

Dessutom kommer intervjuerna vara semistrukturerade, vilket innebär att forskaren har gjort en 

intervjuguide över de teman som skall beröras och att intervjupersonen får stor frihet att utforma 

svaren (Patel & Davidsson 201, s.82). 

 

Intervjuguiden har varit som ett hjälpmedel när jag har varit ute och intervjuat. Det har varit bra 

att ha dessa frågor till hands då det har hjälpt mig att styra samtalet om intervjupersonen börjat 

berätta om något som inte alls är relevant för studien. Intervjuerna gick väldigt bra och hade ett 

flyt som ett vanligt samtal. Enligt Patel & Davidsson (2011) är både intervjupersonen och 

intervjuaren medskapare av ett samtal i kvalitativa intervjuer. Vidare beskriver författarna att 

för att lyckas med den kvalitativa intervjun kan intervjuaren hjälpa intervjupersonen att bygga 

upp resonemang om det studerade fenomenet (Patel & Davidsson 2011). Att jag ställt 

följdfrågor i intervjun som exempelvis när, hur och beskriv har gjort att jag har fått ut ganska 

mycket information gällande min studie. 

 

Jag har valt hermeneutiken som forskningsansats i min studie. Med den hermeneutiska ansatsen 

som utgångspunkt har jag i den kvalitativa intervjun även tagit in min förförståelse för 

att förstå informanternas utsagor. I själva intervjun kunde jag ge exempel på egna erfarenheter 

av föräldrasamverkan utifrån min erfarenhet av att både vara förälder och pedagog i förskolans 
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värld. Att ge exempel från sin egen erfarenhet och förförståelse är typiskt för en hermeneutiskt 

inspirerad intervjuare (Patel & Davidsson 2011, s.85). Detta gjorde jag även för att intervjun 

skulle få en karaktär av ett samtal och på detta sätt få en djupare förståelse av det informanterna 

berättade om. Inom hermeneutiken spelar förmågan till empati en viktig roll. Genom att 

intervjuaren berättar om sina erfarenheter om arbetslivet kan man skapa en jämbördigare 

kommunikation som underlättar för intervjupersonen att berätta egna erfarenheter. Fördelarna 

med detta sätt att intervjua är att man kan få en tydligare bild av intervjupersonens uppfattningar 

(Patel & Davidsson 2011). 

 

 

7.4 Teknik 

Intervjuerna har spelats in via en diktafon. Jag har inte antecknat under intervjun för att jag ska 

kunna fokusera helt på samtalet och intervjupersonen. Om intervjuaren antecknar samtidigt som 

hen lyssnar kan det störa flytet i det pågående samtalet. Patel & Davidsson (2011) menar att för 

att kunna föra anteckningar ska man ha tränat på att göra det på ett smidigt sätt, exempelvis 

skriva korta meningar och sedan fylla på det som har sagts direkt efter en avslutad intervju. Jag 

antecknade inte alls för att jag har väldigt svårt för att anteckna samtidigt som jag lyssnar. Det 

jag har gjort istället är att jag har fört anteckningar precis efter avslutad intervju. Det är bra att 

anteckna precis efteråt så att det man sett inte hamnar i glömska. 

 

 

7.5 Transkribering och litteratursökning 

Jag har transkriberat åtta intervjuer och det har varit en tidskrävande process. Enligt Patel & 

Davidsson (2011) kan bara några få transkriberade intervjuer ge en massa textmaterial att 

bearbeta, även det är väldigt tidskrävande (Patel & Davidsson 2011, s.120). Jag har analyserat 

och diskutera materialet med hjälp av d e n h e r m e n e u t i s k a a n s a t s en, tidigare forskning och 

från annan litteratur som använts i denna uppsats. 

 

 

7.6 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet är den myndighet som fördelar medel till forskning men har även ett 

övergripande ansvar vad gäller etiska krav på forskningsfrågor. De har formulerat fram fyra 

etiska krav. Informationskrav som innebär att forskaren informerar de berörda om forskningens 

syfte. Samtyckets krav innebär deltagarens rätt att bestämma över sin medverkan och kan avluta 

den när hen vill. Konfidentialitetskrav innebär att personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av dessa och nyttjande krav innebär att insamlade uppgifter 
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från enskilda personer endast används för forskningsändamål (Patel & Davidsson 2011, ss. 62–

63). Informanterna fick skriva under studiens informationsbrev och i den framgick syftet med 

min studie. I detta brev stod det om att medverkan är frivillig och att de uppgifter som de lämnar 

inte kommer att användas för några andra ändamål än för denna studie. Förutom detta har all 

information om informanterna anonymiseras i min uppsats, då det är viktigt att det inte ska 

kunna gå att spåra och ta reda på vilken förskola jag forskat i och vilka personer som 

medverkat i studien. I själva uppsatsen är namnen fingerade, vilket innebär att jag har bytt 

ut namnen till andra namn. Uppgifter som jag har fått ta del av om enskilda personer förvaras 

så att inga obehöriga kan få ta del av dessa och uppgifterna kommer inte att användas för något 

annat ändamål än för min studie. 

 

 

7.7 Validitet & tillförlitlighet 

Tillförlitlighet eller reliabilitet handlar om hur trovärdigt eller icke trovärdigt metoden för 

analysen är (Patel & Davidsson 2011, s.105). Under intervjuerna har jag använt mig av en 

diktafon som har varit väldigt praktisk då den inte har stängts av under intervjuerna. Dessutom 

har intervjuerna skett i rum där ingen annan än intervjupersonerna varit vilket har medfört att när 

jag sedan har transkriberat har jag tydligt hört och förstått det inspelade materialet. Validiteten 

i en kvalitativ undersökning gäller hela forskningsprocessen och inte enbart 

datainsamlingsmetoden (Patel & Davidsson 2011). Att jag som undersöknings person har 

egen erfarenhet av att både vara pedagog och förälder i ett mångetniskt område ökar validiteten 

i min studie. Detta för att min erfarenhet gör det lättare för mig att förstå och leva mig in i det 

som de olika informanterna berättar om. 
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8 Analys & Resultat av uppsatsens frågeställningar 
 

I den här delen presenteras f ö r s k o l e pedagogernas och föräldrarnas intervjusvar vilka 

analyseras utifrån studiens hermeneutiska ansats, tidigare forskning och från annan litteratur 

som använts i denna uppsats. Analysen presenteras med underrubriker. 

 

I studien har fyra förskollärare och fyra föräldrar intervjuats. I och med att uppsatsen 

analyseras utifrån ett hermeneutiskt perspektiv kommer helhetsperspektivet analyseras. Det 

innebär att jag som forskare kommer att pendla mellan de olika informanternas svar och 

utsagor och sedan försöka tolka och förstå dessa. 

 

 

8.1 Intervjupersonerna 

Informanterna har anonymiserats och har fingerade namn i uppsatsen. De fyra förskollärarna 

kommer att benämnas som pedagog 1, pedagog 2 osv, och föräldrarna förälder 1, 2 osv. Vidare 

vill jag informera att de fyra föräldrar som intervjuats har sina barn på förskolorna där pedagog 

1, 2 och 3 arbetar. Dock betyder inte detta att den pedagogen som intervjuats är pedagog till de 

intervjuade förälders barn. På den förskola där pedagog 4 arbetar fick jag inte kontakt med 

någon förälder som var intresserad av att delta i min studie. Här nedan kommer en kort 

presentation av intervjupersonerna. 

 

Pedagogerna: 

Pedagog 1; Utbildad förskollärare, född och uppvuxen i Sverige. Har arbetat i förskolan drygt 

ett år, men har lång erfarenhet av arbete med barn och ungdomar. 

Pedagog 2; Utbildad förskollärare och har arbetat på förskolan sedan år 1988. 

Har utländsk bakgrund och är inte född i Sverige. 

Pedagog 3; Utbildad förskollärare. Har nyligen utbildat sig till förskollärare men har arbetat på 

förskolan sedan 1989. Har utländsk bakgrund och är inte född och uppvuxen i Sverige. 

Pedagog 4; Utbildad förskollärare och har arbetat i förskolan i ungefär 11 år. Har 

utländsk bakgrund och är inte född och uppvuxen i Sverige. 
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Föräldrar: 

Förälder 1; Har två barn på förskolan där pedagog 1 arbetar. Kom till Sverige när hen var fem 

år. Har blivit intervjuad på svenska. 

Förälder 2; Har två barn på förskolan där pedagog 2 arbetar. Kom till Sverige som barn men 

åkte tillbaka till sitt hemland efter något år. Kom tillbaka i tonåren och har nu bott Sverige i 

ungefär 8 år. Har blivit intervjuad på svenska. 

Förälder 3; Har ett barn på förskolan där pedagog 3 arbetar. Kom till Sverige år 2005. 

Behärskar det svenskan språket men föredrar att bli intervjuad på modersmålet. Har blivit 

intervjuad på urdu. 

Förälder 4: Har ett barn på förskolan där pedagog 2 arbetar. Kom till Sverige i tonåren. 

Behärskar modersmålet bättre än det svenska språket. Har blivit intervjuad på svenska och urdu. 

 

 

8.2 Den mångetniska förskolan 

Ett mönster som framkommer i studien är att alla pedagoger tar upp deras upplevelser av att 

arbeta i ett mångetniskt område och hur området skiljer sig från det övriga samhället. 

Pedagogerna upplever att det är positivt att arbeta i ett mångetniskt område, men att det 

samtidigt kan kännas ansträngande och svårt. De framhåller att det är positivt i den 

bemärkelsen att det bor människor från i princip alla världens hörn, vilket de menar är 

berikande men de tillägger att detta också skapar svårigheter i form kulturkrockar och 

språkbarriärer. Nästan alla pedagoger i studien lyfte upp att det är roligt att arbeta i en mångetnisk 

förskola men att det finns problem. Pedagog 1 berättar om hur det är att arbeta i ett mångetniskt 

område: 

 
 

Fint o mråd e… väldigt må n g ku lturellt… det är ett sociokulturellt utsatt område, men väldigt mysigt här. 

(Pedagog 1) 

 

Ett annat mönster som framkommer via intervjusvaren är att informanterna menar att det 

mångetniska området är ett utsatt område och skiljer sig markant från förskolor belägna i de 

etnisk homogena områdena. Dessutom kommer det fram i studien att informanterna upplever 

att även arbetssättet i förskolorna skiljer sig åt i de mångetniska och etniskhomogena områdena. 

Områdets utsatthet lyfts flera gånger under intervjuerna, främst är det pedagogerna som lyfter 

detta och samtidigt lyfter pedagogerna det positiva och bra med området och att de vill arbeta 

här. Pedagog 2 har arbetet sedan 1988 i ett mångetniskt område men år 2015 bytte hen 

arbetsplats och område och började arbeta i ett mera välbärgat och etniskt homogent svenskt 
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område. Pedagogen l ä n g t a d e  t i l l b a k s  och berättar att hen saknade det interkulturella 

arbetssättet i det mångkulturella området, vilket är anledningen till att hen kom tillbaka. 

 
 

Jag tycker inte att man jobbade med det mång-  och interkulturella där... och lyfter heller inte upp det. 

Modersmålslärare existerade inte där. Det tyckte jag också var tråkigt. Man kan använda sig av dom på 

massor av sä tt… att lyfta upp att det är roligt att komma från ett annat land och en annan ku ltu r… alltså att 

det är roligt att ha en annan kultur och det berikar så mycket och det tycker jag att man gör här. Det var därför 

jag ville flytta på mig och ville komma tillbaka. (Pedagog 2) 

 
 

Det som pedagog 2 lyfter är att det var annorlunda att arbeta i ett etniskt homogent område 

och h en menar att d e t var andra människor, en annan plats och att pedagogerna inte 

arbetade med att integrera andra kulturer och etniciteter. Enligt förskolans läroplan är det 

viktigt i ett internationaliserat samhälle att betona på vikten av att arbeta med de värden som 

ligger i en kulturell mångfald (Skolverket 2016, s.6). Segregationen medför att många områden 

i Sverige fortfarande är väldigt etniskt homogena och det beror på att de flesta invandrare bor i 

segregerade områden. I ett område där det existerar människor som har olika kulturella och 

etniska bakgrunder blir arbetet med att lyfta de olika traditionerna och kulturerna naturligt kan 

man tycka, detta för att subjekten vars olika kulturer man lyfter finns på plats. Jag anser att det 

blir svårare att lyfta olika etniciteter i förskolor där man inte har så många barn som talar 

andra språk och har en annan etnisk bakgrund än den etnisk svenska. Pedagog 3 har 

praktiserat på ett område som var etniskt homogent svenskt och berättar om de skillnader hen 

upplevde. 

 
 

Här pratar barnen om att åka på semester och då åker man till h emla n d et… där på praktikplatsen pratade 

barnen om att åka till Spanien, åka skidor i sälen, vilket våra barn inte kan relatera till. Vi arbetar med att 

våra barn inte ska känna sig annorlunda. Visst har vi en annan kultur men det berikar o ss… det är det 

våra barn måste känna. Våra barn är en del av det svenska samhället. (Pedagog 3) 

 
 

Pedagog 3 lyfter upp olikheterna mellan barnen i de olika områdena och pedagog 2 kom tillbaka 

till det mångetniska området som hen upplevde lyfte upp de olika kulturerna. Det man tydligt 

kan se utifrån pedagogernas berättande är att det även här finns en föreställning om ”de andra” 

som i Enös studie. Enö (2013) hävdar att föreställningar om ”de andra” skapas i ett segregerat 

samhälle och att segregationen oftast förstärker positioner och föreställningar om ”de andra”. 

Utifrån studiens resultat och egna erfarenheter kan jag styrka att ett ”vi” och ett ”dom” skapas 

i samhällen där det existerar segregerade områden. Jag har mött pedagoger i mitt 

yrkesverksamma liv som arbetar i de mångetniska förskolorna som har uttryckt att de inte skulle 
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vilja arbeta på ett etniskt homogent område och jag har även hört pedagoger på de etniskt 

homogena förskolorna som inte vill arbeta på mångetniska förskolor. Pedagog 2 kom tillbaka 

till det mångetniska området för att hen saknade arbetet med de olika kulturerna. Det kan även 

bero på att pedagog 2 var van vid arbetet i den mångetniska förskolan och dessutom att hen 

själv har en invandrarbakgrund. Pedagog 2 har inte uttryckligen sagt detta, men jag har stött på 

andra pedagoger med invandrarbakgrund som arbetar i mångetniska förskolor som har bytt 

arbetsplats och börjat arbeta på områden med färre invandrare, men de har inte känt sig hemma 

och sedan sökt sig tillbaka till de mångetniska förskolorna. Människor verkar vilja bo och leva 

bland människor som har samma eller liknande kulturella bakgrunder. Inom hermeneutiken 

tolkar vi mening i ett sammanhang och det mänskliga livet vi tolkar finns alltid i ett historiskt 

sammanhang som inte går att förstå utan dess dåtid och tradition (Thomassen 2015). I enlighet 

med hermeneutiken tolkar jag pedagogernas berättande och genom min förförståelse belyser 

jag den förändring som ägt rum sedan jag själv växte upp. Om man belyser det som har skett ser 

man att segregerade områden har ökat geografiskt och att etniska   svenskar har flyttat från 

områden som blir segregerade och mångetniska. Utifrån att segregationen har funnits i flera 

decennier och bara ökar anser jag att detta även stärker föreställningar om ”de andra” och jag 

anser att detta dessutom kan försvåra möten mellan människor som bor och lever åtskilda. 

Utifrån egen erfarenhet och informanternas berättande framträder segregationens negativa 

konsekvenser, eftersom att den skapar tydliga barriärer mellan människor i samma 

storstadsregion. 

 

 

8.3 Hinder för god föräldrasamverkan 

Majoritet av pedagogerna i studien trivs väldigt bra med att arbeta i den mångetniska förskolan 

och pedagog 2 har prövat att arbeta på ett annat område men kom tillbaka. Samtidigt lyfter 

pedagogerna svårigheterna med att arbeta i ett mångetniskt område. 

 
 

Det är väldigt tu fft… det finns många föräldrar som inte jobbar och de har inte kommit in i arbetslivet. Det 

beror på att vissa inte har varit här så lä ng e… de finns barn som vi inte vet om dem får stanna. Det finns 

barn som inte har sina sista siffror än … det är tufft många barn kommer från krig. De kommer från fattiga 

förhållande och svåra omständigheter, det är tufft. (Pedagog 2) 

 

Pedagogen lyfter att många av dessa barn och familjer har andra problem som gör det ännu 

svårare för dessa barn och familjer att integreras i samhället. Bouakaz (2016) hävdar att även 

om föräldrar och pedagoger är villiga att skapa en bättre arbetsrelation kan det finnas andra 

hinder som familjens dagliga kamp i samhället (Bouakaz 2016, s.112). Utifrån pedagogerna 
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svar upplever jag att de tycker att arbetet blir svårare för att barnen och föräldrarna kan ha andra 

sociala problem, som exempelvis barn som inte ens vet om de kommer få stanna kvar i Sverige. 

Utifrån intervjuerna samt utifrån min egen uppväxt i ett mångetniskt område upplever jag att 

pedagogerna kan känna att de inte räcker till och att den ökade segregationen försvårar arbetet 

ännu mer. 

 

Området har ändrats väldigt mycket. Vi har inte barn vars båda föräldrar är sven ska r… det har vi inte. De 

krävs   en hel del utmaningar från o ss… det ställer krav på oss. (Pedagog 3) 

 

Pedagogen i ovannämnda citat trycker på att d e t finns svårigheter  med föräldrasamverkan i 

o m r å d e t  och att det beror på föräldrarnas bakgrund, att de inte är integrerade i samhället 

osv. Samtidigt lyfter majoriteten av föräldrar upp i studien att de inte är nöjda med förskolornas 

kvalité i det ”invandratäta” området. De har antingen arbetat själva eller hört via ryktesspridning 

vilken hög standard och kvalité innerstads förskolor har. 

 
 

De berättar bara om barnen har ätit, bajsat eller so vit… eller att dem bara lekt. Jag har arbetat som vikarie 

inne i sta n … det var helt annorlunda. De arbetade med projekt och barnen lärde sig mycket. (Förälder 2) 

 
 

Informanterna tillskriver negativa egenskaper till området och föräldern ovannämnda citat 

tillskriver negativa egenskaper till pedagogerna som arbetar i förskolan. Via intervjusvaren har 

jag fått indikationer om att området är stigmatiserad. Att ”invandraområdena” är stigmatiserade 

gör att man nervärderar både de som bor och arbetar i ”invandratäta” områden och det farliga 

med detta är att man kanske inte alltid ser det som är positivt. Både pedagoger och föräldrar 

jämförde förskolan och området med områden där fler etniska svenskar bor. Förälder 4 

uttrycker sitt missnöje: 

 

Det är för många som jobbar som inte kan riktig svenska. Hur ska Ahmet lära sig svenska? (Förälder 4) 

 

 

Pedagog 4 som har arbetat i ett etniskt homogent svenskt område innan hen började på sin 

nuvarande arbetsplats uttrycker: 

 

Det var ju helt annorlunda. Det blev som en chock för mig när jag började här. På mitt gamla jobb 

kunde jag fråga föräldrarna vilka frågor kommer ni ta upp på fö räld ra mö tet… själva föräldramötet var 

jag van att lägga efter arbetstid kl. 18 eller 19 eller så. Föräldrarna har kommit tillbaka från jobbet och vi 

behöver inte tänka på barnen. Men då säger mina kollegor du kan inte göra så! Varför inte säger jag då? 

Föräldrarna kommer inte komma det blir för sen t… de har ingen som kan passa barnen, säger min 

kollega då. (Pedagog 4). 
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Utifrån pedagogens uttalande kan man se en likhet med Grubers studie (2008) som jag nämnt 

om tidigare i uppsatsen. Gruber menar att pedagoger kan inta både pluralistisk och 

assimilatoriskt förhållningsätt. I assimilatoriskt förhållningsätt utgår man från normer som har 

sitt ursprung i ”svenskhet”, vilket innebär att de förväntar sig att motparten ska handla utifrån 

detta (Gruber 2008 se Enö 2013). 

Pedagogen i min studie resonerar sina uttalande från normen som fanns på hens före detta 

arbetsplats. Det normala var att föräldrarna var väldigt aktiva och väl medvetna om hur 

förskolans verksamhet fungerade och om sina rättigheter att kunna påverka. Utifrån intervjuerna 

kan man konstatera att dem flesta föräldrarna och pedagogerna utgår från de ideala 

innerstadsförskolorna eller rättare sagt förskolor som har fler etniskt svenska barn, personal och 

föräldrar. Fastän de flesta pedagoger i studien föredrar att arbeta i den mångetniska förskolan 

anser de att föräldrasamverkan fungerar bättre i innerstadsförskolor med fler andel etniska 

svenska föräldrar. Som när pedagog 3 lyfter att utmaningarna blir fler när etniska svenskar 

flyttar ifrån området och det blir fler och fler invandrare i området. 

 

 

8.4 Det oönskade bemötandet 

Utifrån intervjuerna finns det ett gap mellan majoriteten av pedagoger och föräldrar jag 

intervjuat. Föräldrarna upplever att de inte blir bemötta som de önskar och pedagogerna 

upplever att det är svårt att nå föräldrarna. Förälder 1 menar att det oönskade bemötande 

hen upplever från förskolan kan bero på att området är mångetniskt. 

 

När man ställer krav så är man en jobbig förälder. Jag upplever att denna attityd är på detta vis för att 

det är mångetnisk fö rsko la … kanske. Jag menar att de föräldrar som har haft mer tid i Sverige och har haft 

kontakt med det svenska sko lsystemet… de är typ mer krävande och vet vad som förväntas av förskolan... 

och då blir det för svårt för pedagogerna för att de är vana med många föräldrar som inte förstår och 

samtidigt klagar de över de föräldrar som bara tror att personalen arbetar med barnpassning som att torka 

blöjor och torka mun. De här blir ju jätte svårt för att när man är en förälder som är engagerad och vill vara 

 med … då bemöts man av att pedagogen visar att denna är expert och vet vad den gör (Förälder 1) 

 

 
Detta uttalande från förälder 1 är väldigt intressant att titta närmare på för att föräldern uttrycker 

att hen inte får något gensvar när hen visar intresse. Samtidigt påpekar föräldern att hen hört 

pedagoger klaga över att föräldrar inte är aktiva när det gäller föräldrasamverkan. Vi ska även 

titta närmare på hur de andra informanterna upplever samtalen mellan förskolan och hemmet 

och sedan försöka få en helhetsbild av ämnet. I och med att hermeneutiken kan förklaras som 
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en tolkningslära har jag försökt tolka pedagogernas och föräldrarnas utsagor. Gadamer menar 

att i hermeneutiken är vår förförståelse eller våra fördomar viktiga för att vi överhuvudtaget ska 

kunna förstå något (Thomassen 2015, s.95). Inledningsvis i min uppsats tar jag upp min 

erfarenhet av att många pedagoger lyfter att den bristande f ö r ä l d r a s a m v e r k a n beror 

på att föräldrarna inte behärskar det svenska språket och att detta är orsaken till att 

föräldrasamverkan inte fungerar så som önskat. Samtidigt har det framkommit via intervjuerna 

att föräldrar pekar på att personalen på förskolan inte berättar om deras verksamhet eller om 

vad deras barn har gjort under dagarna på förskolan. Kan det vara så att pedagogerna utgår 

från att föräldrarna inte vill samarbeta eller förstår det som pedagogerna berättar om och att dessa 

fördomar gör att pedagogerna omedvetet inte ens försöker att samarbeta? Bouakaz (2016) 

hävdar att anledningen till att föräldrasamverkan inte fungerar som önskat i skolan beror på 

språkbarriärer men    även    på    missförstånd    och    fördomar (Bouakaz 2016, s.99). 

Språkbarriärer som orsak kommer även fram i min studie, pedagogerna menar att föräldrarna 

inte kan behärska det svenska språket. 

 

Det är svårt att nå fö rä ld ra rna… särskilt om båda kommer från u to mlan d s… för det första måste de ju förstå 

vad förskolan är till för. Många föräldrar tycker att förskolan är endast till för ba rn pa ssning … de vanliga 

de frågar efter är om barnet har ätit, bajsat eller sovit. (Pedagog 1). 

 

Bouakaz lyfter att många lärare i Sverige tycker att det är svårt att få med föräldrar med utländsk 

bakgrund engagerade i sina barns skolor. Han menar att detta beror på föräldrarnas bristande 

kunskaper i det svenska språket samt på okunskap om det svenska skolsystemet (Boukaz 2016, 

s.102). Det Bouakaz (2016) hävdar stämmer överens med de upplevelser pedagogerna har som 

jag intervjuat. De har lyft att svårigheterna med samverkan i ett mångetniskt område oftast 

beror på föräldrarnas brister i det svenska språket eller på att föräldrarna inte förstår att förskolan 

inte endast är till för barnpassning. Som pedagogerna utrycker är föräldrarna oftast endast 

intresserade av omsorgsbiten. 

 

 

8.5 Engagerade föräldrar finns de? 

Under intervjuerna fick jag reda på att många förskolor har ett program som heter v-klass. Det 

är ett program som förskolor använder för att kommunicera med föräldrar via nätet. Föräldrar 

ska kunna ta del av information samt att föräldrarna ska kunna sjukanmäla eller skriva in när 

barnet är ledigt i systemet. Det är helt enkelt ett program för att kunna kommunicera via 

internet, samtidigt är de inte till någon större hjälp om föräldrarna inte kan logga in på 

programmet menar pedagog 2. 
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Det räcker inte med att lämna över ett informationsbrev här... eller informera via v- klass. Vi behöver 

fånga föräldrar på plats och försöka prata med föräldrarna så att de förstå. Vi använder v-klass men vi 

har föräldrar som inte har tillgång till v-klass eller förstår inte hur man g ö r… eller går inte in av någon 

annan anledning. De som inte förstår hur man gör behöver få hjälp av o ss… vi har en föräldragrupp men 

de är inte så aktiva. Det är många föräldrar som bara bryr sig om barnen äter eller sover eller om de har 

bajsat. (Pedagog 2) 

 

 

Eftersom flera pedagoger lyfte upp att språksvårigheterna samt föräldrarnas bristande förståelse 

för förskolan och dess system försvårade samarbetet, frågade jag om det fanns några engagerade 

föräldrar? 

 
 

En del föräldrar är väldigt intresserade av sina b a rn … hur det har gått under dagen och s å … vid hämtning 

och lämning. Det är oftast centrerat till sitt barn om de sovit och ätit. (Pedagog 1) 

 

Det finns bara några få … (Pedagog 4) 
 

 

Ja det finns sådana föräldrar också. Vi har v-klass där vi sätter in bilder och förklarar kort vad vi har 

 g jo rt… det gäller att sätta in bilder dagligen och det har vi gjort. (Pedagog 2) 

 

 
Utifrån pedagogernas uttalande finns det inte många föräldrar som är väldigt engagerade i att 

samarbeta med förskolan. Forumet för aktiva föräldrar är v-klass enligt pedagog 2 och hen 

berättade även om hur kollegorna tar hjälp av varandra på hens arbetsplats när de ska 

kommunicera med föräldrar som inte behärskar det svenska språket. 

 
 

Vi tar hjälp av va ra n d ra … om t.ex. jag vet att en kollega behärskar ett språk som någon av de föräldrar 

som inte kan svenska behärskar tar vi hjälp av varandra. Jag kan säga typ … kan du hjälpa mig at 

återberätta det här? (Pedagog 2) 

 

 

När pedagog 2 berättar om hur de försöker få ihop föräldrasamverkan med de som inte behärskar 

svenskan upplever jag att pedagogen är väldigt mån om sitt arbete med detta. Fokus ligger på 

att försöka hitta vägar för e t t f u n g e r a n d e s a m a r b e t e m e d föräldrarna som inte behärskar 

det svenska språket. Samtidigt ser man utifrån hens berättande att det inte finns mycket att 

säga om de f ö r ä l d r a r  som är intresserade av föräldrasamverkan och f ö r s k o l a n s p e d a g o 

g i s k a v e r k s a m h e t. Utifrån intervjusvaren kan man konstatera att fokus ligger på de föräldrar 

som inte behärskar det svenska språket. Pedagogerna på förskolan behöver 

hitta olika strategier som exempelvis att ta hjälp av kollegor som kan översätta eller beställa in 
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tolk för att nå föräldrarna. Dessutom berättar pedagogerna även om att de försöker samtala med 

föräldrarna genom kroppsspråk och med hjälp av bilder. Dessa olika sätt att förmedla 

information och etablera kontakt mellan förskolan och hemmet kan ta både tid och ork, det blir 

sysslor utöver de redan ordinarie arbetssysslorna. 

 

Arbetet blir inte alltid ro ligt … för det stressiga jobbet vi h a r… bara det vanliga jobbet vi har är ganska 

jobbigt med det administrativa, utvecklingssamtalen, det pedagogiska och på det blir föräldrakontakten 

extra. Det blir tu fft… på mitt gamla jobb skrev du informationsbrevet och sen var det klart (Pedagog 4) 

 

 

8.6 Den torftiga informationen utifrån ett föräldraperspektiv 

Som pedagog 2 tidigare nämnt hänvisas föräldrar som kan språket och är engagerade till v-klass 

istället. Utifrån föräldrarnas perspektiv verkar de flesta inte vara nöjda med varken de dagliga 

mötena med pedagogerna, med informationen från pedagogerna eller med 

informationsprogrammet v-klass. 

 
 

Jag har inte kunnat gå till förskolan för att jag är sjukskriven har ont i b en et… men jag har inte fått 

 veckob rev… inget veckobrev. Jag frågade min man han sa att de lägger ett brev på väggen bara. De 

har v-klass men i den fyller jag bara i när min son är hemma. I min sons avdelning har de inte lagt 

någonting a lls… jag har sett vissa som lagt upp på v-klass med det är inget från min sons avdelning. 

(Förälder 4) 

 

 

Jag har frågat dem om vad de har gjort. Det enda de säger är att de har rolig och att de har lekt. De visar 

sällan bilder på vad de har gjo rt… de känns som att de inte hinner. Jag får inte veta mycket om jag ska 

vara ärlig. Man kanske har samtal en gång per termin… då får man veta lite om trivsel men inte 

utvecklingsmässigt hur det går med språk och så. När man går och hämtar säger de bara det har gått bra 

hejdå typ… (Förälder 2) 

 

Majoriteten av de intervjuade föräldrarna är inte nöjda med informationen från förskolan. 

Tallberg Broman (2013) menar att i och med att förskolan och skolan är en mötesplats där 

människor med olika kulturella bakgrunder och etniciteter möts kan föräldrarnas förväntningar 

på förskola och skola variera. Vidare anser författaren att föräldrasamarbetet i en 

samhällssituation där människor med olika etniciteter och kulturella bakgrunder möts är ett 

prioriterat område (Tallberg Broman 2013). Enligt ovanstående mening ska föräldrasamarbetet 

vara ett prioriterat arbete i en mångetnisk förskola och detta upplever inte föräldrarna i studien. 

Exempelvis som förälder 1 har berättat tidigare att när hen anstränger och försöker engagera 

sig upplever föräldern att hen inte får något gensvar från pedagogerna. Samtidigt kan det 
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vara ett väldigt tufft arbete för pedagogerna på dessa förskolor med att tillgodose alla 

föräldrarnas olika behov. Som pedagog 4 har berättat tidigare är att på hennes tidigare arbete 

räckte det med att skriva ett vecko- eller månads brev och alla föräldrar var informerade. På 

hens nya arbetsplats måste hen hitta olika strategier för att informationen ska nå föräldrarna. 

 
 

Vi har föräldrabrev men vi vet att de inte läser d en … det brukar stå viktiga d a tu m… t.ex. om vi ska på 

 u tflykt… vilken tid de behöver vara på förskolan och när vi ser att de inte har dykt u pp … vet vi att de inte 

har läst brevet. Okej då har vi gjort så här då vi vet att vi måste ha en mot en kommunikation. Vi 

pratar, vi pratar med krop p ssp rå k… jag har gjort så här att jag tar fram kalendern och visar med fingret 

och visar här den 27 ska ditt barn åka klockan 9 och så visar jag klockan och då har det fu n ka t … kvalitén 

sänks ju. (Pedagog 4) 

 

Vidare berättar pedagog 4 om att de har fått lära sig skriva enklare brev till föräldrarna så att de 

förstår. 

 
 

Alla i stadsdelen fick gå en utbildning i hur man skriver brev på ett enkelt språk så att föräldrarna fö rstå r…   

vi fick byta ut synonymer till enklare synonymer. Så som jag skrev på mitt förra jobb vet jag att ingen hade 

förstått. För att jag använde ett annat sp rå k… ett annat sätt att sk riva … föräldrarna där var akademiker 

(Pedagog 4) 

 
 

Att det skall vara ett enkelt språk har även en intervjuad förskollärare tagit upp i Enös (2013) 

studie. Förskolläraren i Enös studie menade att det kan inverka negativt på relationen om man 

talar ett språk som föräldrarna har svårt att begripa (Enö 2013). Även Bouakaz tar upp i sin 

studie att nyckeln till en bra kommunikation mellan skolan och hemmet är ett lättförståeligt 

språk (Bouakaz 2016, s.112). Samtidigt tar exempelvis pedagog 4 upp att för enkelt språk gör 

att kvalitén sänks och hen jämför med hens förra arbete som låg i ett högresursområde. Utifrån 

pedagogernas uttalande upplever jag att de känner en frustration över att föräldrarna inte förstår 

att förskolan är en utbildningsinstitution. Pedagogerna upplever att föräldrarna endast är 

intresserade av omsorgsbiten, vilket jag vill tillägga också är en viktig del i arbetet med barnen. 

I förskolans arbete ska barns utveckling och lärande stimuleras och att erbjuda barnen trygghet 

och omsorg är en del i detta arbete (Skolverket 2016, s.5). Att pedagogerna hela tiden försöker 

att anpassa sitt språk och förenklar språket kan också ge negativa konsekvenser. För enkelt 

språk kan i dessa sammanhang medföra att man berättar väldigt lite och detta har föräldrarna 

uppgett i denna studie.
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De berättar in g en ting … bara att det har varit bra (Förälder 4) 

 

 
Det man får reda på utifrån föräldrarnas upplevelser i studien är att informationen är torftig och 

att dem inte får veta så mycket om hur det går för barnen utvecklingsmässigt. Dessutom tar 

förälder 1 upp att pedagogerna har vant sig vid att majoriteten av föräldrarna inte frågar så 

mycket, detta gör att när det dyker upp föräldrar som är engagerade tycker pedagogerna att det 

blir jobbigt. Jag har liknande erfarenheter som förälder 1 tar upp och har förståelse för hur man 

upplever sig i en miljö där kanske många inte behärskar svenskan eller inte frågar mycket av 

kanske andra anledningar. Där står man ensam och frågar och vill veta och man känner sig 

annorlunda i det sammanhanget. Inom den hermeneutiska forskning ansatsen lyfter Gadamer 

upp att det är genom vår förförståelse som vi kan ge det främmande vi möter någon mening och 

en ny förståelse kan skapas och detta kallas för dialogisk erfarenhet (Thomassen 2015). Utifrån 

att jag har erfarenhet av samma sort av upplevelse som förälder 1 stärks min upplevelse som 

jag har av den situationen. I hermeneutiken menar man att förståelsehorisonten bildas av 

våra gemensamma och historiskt betingande fördomar. Dessutom är inte förståelsehorisonten 

fastlagd utan kan förändras och vidgas när den fylls med nya erfarenheter och när det sker 

förändringar (Thomassen 2015, s.97). Både i Bouakaz (2016) och i Enös (2013) studie tas det 

upp att ett lättbegripligt språk är det bästa sättet att fånga föräldrarnas intresse och etablera en 

kontakt med dem. Jag anser att använda ett begrip l igt språk kan vara det bästa sättet 

att nå fö räld rarna i ett mångetniskt samhälle men däremot vill jag p e k a p å att 

många föräldrar jag möter i dessa ”invandrartäta” områden kan behärska svenskan. Många 

av dagens föräldrar i dessa samhällen är andra generationens invandrare som är födda i Sverige 

och har gått i svensk grundskola. I och med att förskolorna förenklar och förenklar så som 

pedagogerna berättar kan det även ge negativa konsekvenser i form av att föräldrarna upplever 

att informationen är torftig samt saknar kvalité som föräldrarna har uppget t  i min studie. 

 

 

8.7 Föräldrars möjlighet att påverka 

Bouakaz hävdar att många föräldrar med invandrarbakgrund har upplevt en känsla av att de inte 

är välkomna i barnens skola (Bouakaz 2016). Jag frågade föräldrarna i min studie om de brukar 

fråga pedagogerna om vad deras barn har gjort under dagarna? 

 
 

Oftast när jag frågar har de inte tid att svara a lltså … för de har andra barn som de måste kolla. (förälder 2)



42  

 

 

Jag har varit sjukskriven och har inte gått till förskolan. Min man har gått och lämnat och han kan inte 

alls så mycket svenska och då pratar de inte alls med honom, de berättar ingenting typ och vi får inga 

vecko- eller månadsbrev heller. (Förälder 4) 

 

Förälder 1 berättar om en incident när förskolan ändrade tid för frukost och sa samma dag att 

de bytt frukosttiden. 

 
 

De sa samma dag att de bytt fru ko sttiden … sen när jag ifrågasatte det till chefen fick jag bara ett svar att 

vi har bestämt så … vi föräldrar hade ingen möjlighet att påverka (förälder 1) 

 

Man kan se liknelser i min studie med det Bouakaz (2016) skriver om att föräldrarna med 

invandrarbakgrund inte känt sig välkomna i barnens skola. Föräldrarna i min studie 

upplever exempelvis att pedagogerna inte alltid har tid att prata med dem eller som förälder 4 

har uttryckt att föräldrarna inte har någon talan alls. Vidare hävdar författaren att han ser 

liknelser mellan lägre klassens etniska svenska föräldrar på 1930-talet med dagens utländska 

föräldrar. Man ansåg att lägre klassens föräldrar saknade kunskap i hur de ska uppfostra sina 

barn till demokratiska medborgare. Synsättet lever kvar och idag utsätts föräldrar med utländsk 

bakgrund för samma diskurs, att de inte kan uppfostra sina barn enligt majoritetssamhällets 

värderingar och normer (Bouakaz 2016). Pedagogerna i min studie tar upp att området är ett 

lågresursområde och att föräldrarnas frågor oftast är centrerat till om barnen sovit eller ätit. 

Exempelvis lyfter pedagog 4 hur föräldrarna var på hennes förra arbetsplats som låg i ett 

högresursområde. 

 
 

Föräldrarna kom till fö rä ld ra mö ten a … de var in tresserade… de d elto g … de frågade om barnens lärande 

och projekt vi arbetade med… och vad vi kommer göra framåt (Pedagog 4). 

 

Utifrån pedagogernas uttalande kan man konstatera att det finns ett synsätt som visar på att 

föräldrarna i lågresursområdena inte är intresserade av förskolans pedagogiska arbete eller vet 

inte om det. Dessutom höjer man upp föräldrarna i högresursområdena, inte direkt uttalat men 

man menar att de är mer intresserade av sina barns lärande.  Pedagogerna menar att föräldrarna 

i lågresursområde bara är intresserade av omsorgsbiten. Av alla de fyra föräldrarna som jag 

intervjuat var en förälder väldigt nöjd med förskolan och den information hen fått från 

förskolan. Föräldern berättade om sin erfarenhet av hens möte med den svenska förskolan 

och berättade hur pedagogerna försökte etablera kontakt med hen och att pedagogerna 
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introducerade hur man arbetar med barn i svensk förskola när hen var ny i Sverige.      

 

De använde kroppsspråk för att kunna kommunicera med mi g … de använde ett begripligt språk. När mitt 

första barn började förskolan kunde jag inte alls svenska. Min son kunde inte heller svenska. Jag såg hur de 

visade bilder för min son och berättade för honom vad som fanns på b ilderna … efter bara några dagar 

började min son prata lite svenska och det kändes väldigt bra. Sedan när mina två andra barn började 

kunde jag lite mer svenska och då fick jag reda på att de lär sig väldigt mycket på förskolan. Pedagogerna 

på förskolan har alltid försökt prata och berätta för mig hur de arbetar och frågat mig om mina synpunkter 

(Förälder 3) 

 
 

Fö r ä l d e r 3 tyckte att föräldrasamverkan fungerade bra och hen berättar i princip det 

pedagogerna berättat om att hur de försöker kommunicera via kroppsspråket, med enklare 

språk förmedla förskolans verksamhet och hur de på detta vis försöker etablera en kontakt 

med familjen. Samtidigt måste man ha i åtanke att av fyra intervjuade föräldrar var det endast 

en som var nöjd. Ett av uppsatsens huvudresultat är att både föräldrar och pedagoger känner ett 

missnöje gällande föräldrasamverkan i den mångetniska förskolan. Pedagogerna upplever en 

frustration över att det kan vara väldigt svårt att nå föräldrarna och föräldrarna upplever i stort 

sett att pedagogerna inte försöker samverka med dem. Genom att ha studerat det som 

informanterna berättat om och via min egen förförståelse bero anledningen till missnöjet på 

områdets redan dåliga rykte och detta medför att även människor som bor i området och arbetar 

i området blir en del av det dåliga ryktet. Detta kan man se via informanternas berättande när 

de uppger sitt missnöje med att motpatern inte kan behärska det svenska språket. Exempelvis 

när förälder 4 tar upp sin oro över hur hens son ska lära sig svenska då hen upplever att 

pedagogerna inte heller behärskar det svenska språket. Et t  tydl igt  mönster  är  at t  

pedagoger och föräldrar  pekar på at t  områdets  dål iga rykte pekas ut  som en 

faktor  t i l l  a t t  samverkan inte fungerar så som informanterna önskar. Detta för att 

samtidigt som informanterna berättar om områdets utsatthet nämner de att anledningen till 

den bristande föräldrasamverkan har att göra med områdets utsatthet. Exempelvis tar en 

pedagog upp i studien att anledningen till att föräldrar i n t e  är engagerade i barnens förskola 

beror på att de kan ha andra socioekonomiska problem som både tar deras tid och ork. 
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9 Diskussion och slutsats 
 

I min uppsats har jag undersökt förskolepedagogernas och föräldrarnas upplevelser av 

föräldrasamverkan i den mångetniska förskolan. I denna avslutande del presenteras och 

diskuteras svaren på mina frågeställningar s o m  jag har kommit fram till via min undersökning. 

 

 

9.1 Pedagogers upplevelser av föräldrasamverkan 
Föräldrasamverkan har en viktig roll för barnens utveckling och lärande idag (Tallberg Broman 

2013). Pedagogerna som jag har intervjuat i studien berättar att de upplever att 

föräldrasamverkan i invandratäta förskolor är ett ansträngande och svårt arbete. De upplever att 

det är svårt att nå föräldrarna då de inte alltid kan t a l a d e t s v e n s k a s p r å k e t . Dessutom 

lyfter så gott som alla pedagoger upp i studien att området d ä r d e a r b e t a r är ett utsatt 

område eller ett “problemområde”. Pedagogerna berättar att området är ett problemområde i 

den bemärkelse att föräldrarna har andra problem som tar mycket av deras tid då många 

föräldrar i området är arbetslösa och har fattiga hemförhållanden och det medför att de varken 

har tid eller ork att engagera sig i barnens förskola. Pedagogerna i min studie berättar att de 

försöker att etablera kontakt med föräldrarna och att de på olika sätt försöker förmedla den 

pedagogiska verksamheten. De strategier som pedagogerna berättar om är att de försöker 

använda bilder när de berättar om verksamheten, eller försöker använda ett begripligt språk 

eller att de bokar in tolk. Denna bild stämde inte överens med det som majoriteten av 

föräldrarna berättade om. Av fyra föräldrar var det en förälder som kunde berätta om dessa 

olika tillvägagångsätt som pedagogerna använde för att kommunicera med föräldern. 

 

Fastän pedagogerna är medvetna om att föräldrarna i dessa mångetniska områden kan ha det 

svårare att uttrycka sig pga. brister i det svenska språket jämför pedagogerna dessa föräldrar hela 

tiden med föräldrar som bor i högresursområdena. I studierna berättar pedagogerna hur lätt det 

kan vara att arbeta med föräldrasamverkan i högresursområden. Normer om hur det ska vara 

har sitt ursprung ifrån områden som är etniskt homogent svenska d.v.s. högresursområdena. Enö 

(2013) hänvisar till Gruber (2008) som tar upp att pedagoger oftast utgår från normer som 

har sitt ursprung i ”svenskhet” och förväntar sig att motparten handlar utifrån detta. Jag 

upplevde att även pedagogerna i min studie utgick från dessa normer och förväntade att 

föräldrarna handlade utifrån dessa. 
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9.2 Föräldrarnas upplevelser av samverkan med förskolan 

Enligt Tallberg Broman (2013) är föräldrasamarbetet ett prioriterat arbete i en samhällssituation 

där människor med olika etniciteter och bakgrunder möts. I min studie uttrycker föräldrarna att 

de inte får veta mycket om barnens utveckling och lärande från pedagogerna. De berättar om 

att om pedagogerna berättar något är det oftast något kort. Exempelvis som att det har varit bra 

eller om barnet har ätit eller sovit. Föräldrarna berättar i studien att de vill veta mer om barnens 

utveckling och lärande, men att de upplever att pedagogerna inte bjuder in till samtal. 

I Bouakaz (2016) forskning upplevde föräldrarna liknande upplevelser som att de inte var 

välkomna till skolan. Både föräldrar och pedagoger upplever att ett ointresse från motparten i 

studien. 

 

Efter att ha lyssnat på både pedagogerna och föräldrarna och dessutom genom att ha pendlat 

mellan deras olika perspektiv som man gör i hermeneutiken är min tolkning av informanternas 

svar att pedagogerna och föräldrarna möter motparten med en redan bestämd uppfattning om 

hur motparten är. Pedagoger berättade om de oengagerade föräldrarna och föräldrarna om det 

ointresse som de upplevde från pedagogerna och ingen pedagog berättade exempelvis om att 

det fanns engagerade föräldrar förrän jag frågade om det. I  intervjusvaren kan det tolkas 

som att pedagogerna endast såg de föräldrar som var oengagerade och jag anser att det finns 

en fara i att exempelvis generalisera föräldrar i ”invandratäta” områden på detta sätt. Om 

pedagogerna möter föräldrar med inställningen att de inte vill eller förstår kan det resultera i 

att man som pedagog inte alls försöker för att man tror att motparten ändå  inte kommer att 

förstå. 
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9.3 Slutsats 

Syftet med min studie var att undersöka h u r pedagoger och föräldrar upplever 

föräldrasamverkan i mångetniska förskolemiljöer . I och med att jag har valt att studera 

uppsatsens syfte utifrån hermeneutiken har jag även utgått från min förförståelse av 

föräldrasamverkan i mångetniska miljöer. Studiens h u v u d resultat visar att båda parterna d.v.s. 

föräldrarna och pedagogerna upplever ett ointresse av föräldrasamverkan från motparten. 

Studiens resultat visar även på att fördomar och missförstånd kan ligga bakom dessa upplevelser. 

Missförstånd i den bemärkelsen att både föräldrar och pedagoger menar att de vill samverka 

men att de upplever att motparten inte är intresserad av detta. Jag har intervjuat fyra föräldrar 

och fyra pedagoger från olika förskolor i mångetniska förskolor. Jag kanske skulle ha fått ett 

annat resultat om jag exempelvis fick fler informanter till studien. Dock så känner jag igen 

mig i informanternas beskrivningar från min egen erfarenhet som förälder och pedagog från 

mångetniska förskolemiljöer. Dessutom stämmer bilden jag fått från informanterna överens 

med Bouakaz och Enös forskning kring föräldrasamverkan.  

 

I samband med att informanterna upplever ett ointresse från motparten tar de upp områdets 

utsatthet i form av fattigdom och arbetslöshet. Pedagogerna i studien berättar om att många 

föräldrar som lever i dessa områden inte är integrerade i det svenska samhället. Bunar hänvisar 

till etnologen Per-Markku Ristilammi (1994) som menar att skolor som ligger i 

stigmatiserade områden får ett sämre rykte (Ristalammi 1994 se Bunar 2001). Detta kunde 

även jag se i min studie att både pedagoger och föräldrar tog upp områdets dåliga rykte 

och jämförde förskolan med förskolor som ligger i mer välbärgade områden. Ett mönster som 

visats ovan är att pedagogerna pekar på ett stort problem med att få en god 

föräldrasamverkan beror på att dessa ”invandrartäta” områden är stigmatiserade och att 

människorna som bor och arbetar i dessa områden inte känner sig integrerade. 

Under samtalen med informanterna kan man nästintill uppleva att de pratar om ett helt annat 

land när de pratar om de mer välbärgade områdena i Sverige. Detta kan också ses i ett större 

sammanhang som handlar om att det mångetniska området inte är integrerat med det övriga 

samhället och detta är ett stort samhällsproblem. Jag har tidigare i uppsatsen skrivit om 

Magnusson (2001) som hävdar att den politiska idén har varit att styra bosättningen för 

invandrarna för att få en mera blandad befolkningssammansättning. Detta för att underlätta 

invandrarnas integration i samhället och förhindra uppkomsten av etniska kluster. 
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Den politiska idén verkar kvarstå som en idé, för att etniska kluster har bara ökat i 

omfattning på senare tid. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns ett gap mellan pedagoger och föräldrar i 

mångetniska förskolemiljöer. Faktorer som framkommer i studien är att detta gap beror på 

missförstånd, språkbarriärer och fördomar. Dessutom har området många problem som 

fattigdom och arbetslöshet vilket leder till att området stigmatiseras. Detta stigma påverkar 

även kontexten förskola i dessa områden, detta kan man konstatera då informanterna menar att 

anledningen till den bristande föräldrasamverkan har att göra med områdets utsatthet. Både 

föräldrar och pedagoger har en upplevelse av att f ö r ä l d r a samverkan fungerar bättre i de mer 

etnisk homogena områdena. 

 

Läroplanen för förskolan, Lpfö98/rev. 2016, fastslår att personal ska bemöta föräldrar med 

respektfullt förhållningsätt samt sträva efter att samarbeta med föräldrarna samt med att få deras 

förtroende (Skolverket 2016). Ett mönster som visas i uppsatsens resultat är att om målen med 

förskolans uppdrag med föräldrasamverkan ska bli bättre i mångetniska förskolemiljöer så måste 

ytterligare insatser göras. Förskolans ansvar för att verka mer inkluderande så att även dessa 

föräldrar känner sig bekväma och inkluderade i förskolan är stort. Det krävs nytänkande för att 

finna nya tillvägagångssätt så länge det finns utsatta och fattiga områden i vårt samhälle. 

Jag har identifierat ett gap som kan börjas att arbeta med på väg mot målet med att förverkliga 

ett av läroplanens direktiv om att alla föräldrar ska ha möjlighet att påverka verksamheten i 

förskolan inom ramen för de nationella målen i ett demokratiskt samhälle (Skoloverket 2016, 13). 

 



41  

Litteratur & källförteckning 

 

• Bergenlöw, E. (2009) Drabbade barn: Aga och barnmisshandel i Sverige från reformationen 

till nutid. Falun: ScandBook 

 

• Borelius, U. (2010) Tema: Förorten och skolan. I utbildning & Demokrati, vol 19. Nr 1. 7–10. 

Örebro Universitet. Tillgänglig på Internet: https://www.oru.se/globalassets/oru-  

sv/forskning/forskningsmiljoer/hs/humus/utbildning-och-demokrati/2010/nr1/ulf-borelius---  

tva-fororter.pdf (2017-03-20) 

 

• Bouakaz, L. (2009) Föräldrasamverkan i mångkulturella skolor. Lund: Studentlitteratur 

 

 

• Bouakaz, L. (2016). Föräldrasamverkan: Ett mångfaldigt och komplicerat begrepp i dagens 

skola. I Lorentz, H. & Bergstedt, B. (red.) Interkulturella perspektiv: Pedagogik i 

mångkulturella lärandemiljöer, 2. Uppl. Lund: Studentlitteratur, ss. 99–128 

 

• Bunar, N. (2001). Skolan mitt i förorten: Fyra studier om skola, segregation, integration och 

multikulturalism. Stockholm: Symposion. 

 

• Bunar, N. (2005).   Valfrihet och anti-segregerande åtgärder: När skolpolitik och 

integrationspolitik möts i det socialt, etniskt och symboliskt polariserade urbana rummet. I 

Utbildning & Demokrati. (Vol. 14) nr 13, ss.75-96. Tillgänglig på Internet:  

https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/forskning/forskningsmiljoer/hs/humus/utbildning-och-  

demokrati/2005/nr-3/nihad-bunar---valfrihet-och-anti-segregerande-atgarder.pdf (2017-03-05) 

 

• Enö, M. (2009). Kommunikation och samverkan i mångkulturella skolor. I Tallberg Broman, I. 

& Harju, A. (red.) Föräldrar, förskola och skola: Om mångfald, makt och möjligheter. Lund: 

Studentlitteratur, ss.41–58 

 

• Goldstein- Kyaga, K. & Borgström, M. (2012). Inledning. I Goldstein-Kyaga, K, Borgström, 

M. & Hûbinette (red.) Den interkulturella blicken i pedagogic: Inte bara goda föresatser. 

Stockholm: Södertörns högskola 

https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/forskning/forskningsmiljoer/hs/humus/utbildning-och-demokrati/2010/nr1/ulf-borelius---tva-fororter.pdf
https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/forskning/forskningsmiljoer/hs/humus/utbildning-och-demokrati/2010/nr1/ulf-borelius---tva-fororter.pdf
https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/forskning/forskningsmiljoer/hs/humus/utbildning-och-demokrati/2010/nr1/ulf-borelius---tva-fororter.pdf
https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/forskning/forskningsmiljoer/hs/humus/utbildning-och-demokrati/2010/nr1/ulf-borelius---tva-fororter.pdf
https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/forskning/forskningsmiljoer/hs/humus/utbildning-och-demokrati/2010/nr1/ulf-borelius---tva-fororter.pdf
https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/forskning/forskningsmiljoer/hs/humus/utbildning-och-demokrati/2005/nr-3/nihad-bunar---valfrihet-och-anti-segregerande-atgarder.pdf
https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/forskning/forskningsmiljoer/hs/humus/utbildning-och-demokrati/2005/nr-3/nihad-bunar---valfrihet-och-anti-segregerande-atgarder.pdf
https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/forskning/forskningsmiljoer/hs/humus/utbildning-och-demokrati/2005/nr-3/nihad-bunar---valfrihet-och-anti-segregerande-atgarder.pdf


42  

• Lozic, V. (2016) Strukturella orsaker till sjunkande skolresultat. Stockholm: Skolverket 

Tillgänglig på internet: 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/ledarskap-organisation/strukturella-  

faktorer/strukturella-orsaker-till-sjunkande-skolresultat-1.189964( 2017-03-06) 

 

 

 

• Lunneblad, Johannes (2006). Förskolan och mångfalden: en etnografisk studie 

på en förskola i ett multietniskt område. Diss. Göteborg: Göteborgs universitet, 

2006 

 
• Läroplan för förskolan Lpfö 98. [Ny, rev. uppl.] (2016). Stockholm: Skolverket. 

Tillgänglig på Internet: 

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild- 

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2 

Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2442 (2017-04-04) 

 

• Magnusson, L. (red.) (2001). Den delade staden. Umeå: Borèa 

 

 

• Ottosson, L. (2014). Samverkan mellan föräldrar, förskollärare och andra professionella. I 

Sandberg, A (red.) Med sikte på förskolan: barn i behov av stöd. 2:2 uppl. Lund: 

studentlitteratur, ss. 269–286 

 

• Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur 

 

• Sjögren, A. (2001) Introduktion. I Bigestans, A. & Sjögren, A. (red.) Lyssna: Interkulturella 

perspektiv på multietniska skolmiljöer. Botkyrka: Mångkulturellt centrum, ss 5–14 

 

• Tallberg Broman, I. (2013). Föräldrasamverkan i förändring. I Tallberg Broman, I. & Harju, A. 

(red.) Föräldrar, förskola och skola: Om mångfald, makt och möjligheter. Lund: 

Studentlitteratur, ss.26–40 

 

 
• Thomassen, M. (2015) Vetenskap, kunskap och praxis: Introduktion till vetenskapsfilosofi, 1. 

Uppl. Malmö: Gleerups 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/ledarskap-organisation/strukturella-faktorer/strukturella-orsaker-till-sjunkande-skolresultat-1.189964
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/ledarskap-organisation/strukturella-faktorer/strukturella-orsaker-till-sjunkande-skolresultat-1.189964
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/ledarskap-organisation/strukturella-faktorer/strukturella-orsaker-till-sjunkande-skolresultat-1.189964
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-


43  

Otryckta källor 
Intervju 1, 21 min, 38 sek, 2017-03-08 

Intervju 2, 32 min, 13 sek, 2017-03-13 

Intervju 3, 25 min, 48 sek, 2017-03-13 

Intervju 4, 18 min, 33 sek, 2017-03-15 

Intervju 5, 12 min, 41 sek, 2017-03-21 

Intervju 6, 22 min, 23 sek, 2017-03-21 

Intervju 7, 35 min, 08 sek, 2017-03-22 

Intervju 8, 24 min, 55 sek, 201-03-23 



44  

Bilagor 
 

 

Bilaga 1 

 

 
2017-03-02 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Hej alla pedagoger på ............................... förskola! 

Norsborg 

2/3-2017 

 

 

 

 

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 samverkan mellan förskolan och hemmet i 

mångetniska områden. Med mångetniskt område menar jag att majoriteten av barn och föräldrar 

på förskolan har invandrat till Sverige eller har sitt ursprung i ett annat land. 

 

Syftet med min studie är att undersöka era upplevelser av mötet med föräldrar samt vilka 

erfarenheter ni har av samverkan mellan förskolan och hemmet. 

 

För att samla in material till studien skulle jag gärna vilja besöka er verksamhet någon dag 

mellan den 8/3–15/3 2017. Jag skulle då vilja intervjua frivilliga pedagoger som är intresserade 

av att svara på några frågor om hur er kontakt med föräldrarna ser ut. Intervjun kommer att ta 

ca 20 min. Jag kommer att spela in samtalet, men ni kommer givetvis vara anonyma. 

 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och verksamhetens 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. 
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Med detta brev vill jag be om ert medgivande för ert deltagande i studien. All medverkan i 

studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har 

påbörjats. 

 

 

 

Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information! Vänliga 

hälsningar, 

Kunwal Chaudry 

Mob 0761882200 

Kunwal01.chaudry@student.sh.se 

Södertörns högskola 

Handledare: Beatriz Lindqvist Beatriz.lindqvist@sh.se 

mailto:Kunwal01.chaudry@student.sh.se
mailto:Beatriz.lindqvist@sh.se


46  

Bilaga 2 

 
 

Intervjuguide/ pedagoger  
 

Kommer att presentera mig själv och syftet med intervjun. 

 

Kan du berätta lite om dig själv? Hur länge har du arbetat som pedagog? När börja du arbeta 

på denna förskola? Utbildning? 

 

Kan du berätta lite om förskolan och området? 

 

Vilka positiva erfarenheter av arbete i detta område har du? Kan du berätta? Kan du beskriva? 

 

Vilka negativa erfarenheter av arbete i detta område har du? Kan du berätta? Kan du ge 

exempel? 

 

Hur fungerar föräldrasamverkan i detta område? Kan du berätta? Kan du ge exempel? 

 

Hur arbetar ni med samverkan mellan förskolan och hemmet? Kan du berätta? Kan du ge 

exempel? Finns det några specifika svårigheter med samverkan mellan förskolan och hemmet 

i detta område? Berätta vilka? Kan du ge exempel? 

 

Hur arbetar ni med föräldrasamverkan om föräldrarna inte behärskar svenskan? Kan du 

berätta? Kan du ge exempel? 

 

Har du erfarenhet av föräldrasamverkan av arbete på annan förskola/område. Kan du berätta? 

Hur arbetade man där. 

 

Skulle du kunna delge några tips på hur man arbetar med att samverka mellan förskolan och 

hemmet i ett område där exempelvis många inte behärskar svenskan/Kommer från olika länder 

samt har olika erfarenheter av skola och förskola? 

 

Tack för din medverkan i min studie 
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Bilaga 3 
 

Intervjuguide/ föräldrar 
 

Kan du berätta om dig själv och din bakgrund? När kom du till Sverige/ Är du född i Sverige? 

 

Kan du berätta om dina första upplevelser av mötet med förskolan/ skolan? Vad fick du för 

information? Berätta? 

 

Vad för sorts av information får du från förskolan? Kan du berätta? Får du veta hur det går 

för ditt barn? utvecklingsmässigt? Språk? Trivsel? Pedagogiska verksamheten? 

 

Får du veta vad ditt barn gjort under dagarna? Vad får du veta, berätta? 

Hur oftast blir ni inbjudna till föräldramöten/ utvecklingssamtal? Berätta? 

Har du möjlighet att påverka och ha ett inflytande i ditt barns förskola/ skola. På vilket sätt får 

du eller inte? Berätta? 
 

Är du tillfredsställd med den information du får från förskolan eller inte? Berätta? Kan du ge 

exempel? 

 

På föräldramöten har du framfört dina åsikter. Om du har/ eller inte kan du berätta om varför 

eller varför inte du har framfört dina åsikter? 

 

Har du några förslag på hur en god samverkan mellan förskolan och hemmet kan vara? Eller 

kan du berätta om dina erfarenheter av en bra samverkan mellan förskola hem? 

 

Tack för din medverkan i min Studie 


