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Abstract 

Title: Communication between home and preschool in a multicultural area 

Author: Zohreh Molaei    Mentor: Jenny Ask  

Term: Autumn 2011 

 

The purpose of this study is to examine how teachers and parents are communicating with 

each other in a foreign area. In case of obstacles in the communication, this study will 

examine how the preschools create opportunities to solve the problem. This study will also 

look closely at this relationship from an intercultural communication.  

This study is based on interviews. My informants are four teachers and four parents, one of 

the parents is Swedish and the other three have different ethnic and culture backgrounds.  

 

This study has reached to several results. The interviews with the teachers have shown that 

they are unsatisfied with their relationship with the parents because there are two factors that 

result to their communication difficulties. The first factor is that parents don’t have a good 

understanding and speaking level of the Swedish language and the second factor is that 

parents don’t have enough knowledge about the actual and main job of the preschools. 

Teachers and parents have two different points of views regarding the children’s learning 

objectives in the preschools. The interviews with the parents has shown that different parents 

had different point of view regarding communication with the teachers for example two 

parents were satisfied, one parent was less satisfied and the other one was unsatisfied. The 

three parents with the foreign background used the same strategy regarding communication 

with the teachers. These three parent’s strategies were to respect the preschools methods for 

the children’s culture and learning objectives that were used in the preschool and at the same 

time use different culture and learning objectives at home. The other parent with the Swedish 

background cooperated with the teachers to keep the same culture and learning objectives 

both in school and at home.  

Conclusion: The common purpose of communication between parents and teachers are the 

kids. Both parties should communicate and cooperate together to create a safe and 

educational environment for children`s further development. 

Keywords: Communication, Intercultural communication, culture and cultures meeting, 

intercultural competency 

Nyckelord: Kommunikation, Interkulturell kommunikation, kultur och kulturmöte, 

interkulturell kompetens 
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1. Inledning 

Människan är en social varelse som är beroende av att ingå i sociala relationer. Att 

kommunicera är naturligt och utvecklande. Att överföra information, att vädra en åsikt, att få 

beröm och att bli respekterad och förstådd är betydelsefull för varje individ.  

 Författarna Dimbleby & Burton (1999,s16-18) anser att kommunikation är något djupt 

mänskligt och människor kommunicerar för att tillgodose sina behov och uppnå sina syften. 

Syften med kommunikationen kan vara att kunna samarbeta med andra, överleva, få 

relationer till andra människor, hålla ihop vårt samhälle samt för att ge och ta emot 

information. 

 

Med hänsyn till globalisering kan dagens samhälle räknas som en mötesplats för människor 

från olika delar av världen. Människor rör sig hela tiden från land till land som emigranter, 

turister eller som arbetskraft och det mellanmänskliga mötet sker hela tiden. Björn Nilsson 

som är lektor i sociologi & Anna-Karin Waldemarson som är pedagog med inriktning mot 

arbetslivet har skrivit i boken Kommunikation samspel mellan människor (1990,s11) där de 

talar om att kommunikationen mellan människor i nuläget såsom privat som på arbetet är mer 

komplex än förr med avseende på människors olikartade mål, deras erfarenheter och 

förväntningar samt individens bakgrund. Författarna betonar att i dagens läge är det oerhört 

viktigt att varje individ ska lära sig vad kommunikation handlar om samt hur budskapet ska 

skickas för att inte tolkas fel utifrån mottagarens synvinklar. Min undersökning kommer att 

handla om kommunikationen mellan hem och förskola i ett mångkulturellt område.  

Anledningen till valet av ämnet utgår från att min lärarutbildning hade en interkulturell profil 

med fokus på kulturmöten och interkulturell kommunikation och samtidigt saknade jag en 

delkurs som handlade om relationen mellan föräldrar och pedagoger och därför har jag passat 

på att ta sista chansen innan utbildningen är slut och undersöka denna relation i ett 

mångkulturellt område.  

 

Det är uppenbart att andra faktorer såsom utbildning, klass, etnicitet, religion samt individens 

personlighet är avgörande och betydelsefull inom ämnet kommunikation. Men med tanke på 

den begränsade tiden för genomförande av undersökningen har jag bestämt mig att avgränsa 

undersökningen genom att bara titta närmare på de kulturella aspekter som kan ha betydelse 

för kommunikation mellan hem och forskola.  
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2. Bakgrund, syfte och frågeställningar 

 

Christina Gars (2006:16 ) som är fil, dr och verksam som universitetslektor vid 

lärarhögskolan i Stockholm, kallar relationen mellan pedagoger och föräldrar för en delad 

vårdnad och anser att denna inte är något nytt för föräldrarna. Enligt henne har föräldrarna i 

alla tider samverkat med andra människor om sina barn, exempelvis den äldre generation, 

släktingar till och med grannar kan räknas som medhjälpare i omvårdnaden av barnen. Till 

skillnad från grannar och släktingar som tog hand om barnen delar föräldrarna nu 

omvårdnaden av sina barn med en grupp människor som är utbildade och jobbar på särskilda 

institutioner, förskolor och skolor,  

 

Ann Granberg(1998,s9,10) beskriver förskolan som en pall som står på tre ben, dvs. barnen, 

föräldrarna och pedagogerna och betonar att alla tre är lika viktiga och beroende av varandra. 

För att förskolan ska fungera bra krävs att varje ben känner sig trygga i sin roll samt i 

relationen till andra ben, annars är risken att pallen vickar. Det står även i Lpfö 98  att:  

 

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i 

deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete 

med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. 

Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är viktig.( 

Lpfö 98,reviderad 2010,s5) 

 

För att kunna skapa en konfliktfri stämning, minska fördomar och öka samverkan mellan 

människor med olika kulturella bakgrunder, begärs att varje individ ska ha en bra förståelse 

av vad en interkulturell kommunikation innebär, dess funktion samt hur man kan dra nytta av 

den i mötet med andra människor. Detta ställer krav på pedagoger i dagens läge att i 

kommunikationen med föräldrar i ett invandrartät område även ta hänsyn till föräldrarnas 

kulturella bakgrund såsom i dagliga kontakter som i övriga möten med dem.  

  

Johannes Lunneblad skriver i boken Den Mångkulturella förskolan (2009,s173) där han 

beskriver förskolan i dagens läge som en av de viktiga ideologiproducerande verksamheterna 

med tanke på det stora antal barn som går på förskolan och passerar verksamheten. Det står 

även i läroplanen att: 
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Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och 

förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som 

kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle. (Lpfö 

98,reviderad 2010,s 6) 

2.1Syfte 

 

Syftet med studien är att belysa hur pedagoger och föräldrar upplever kommunikationen 

mellan hem och förskola i ett mångkulturellt område, ifall det finns hinder i denna relation 

och hur förskolan skapar möjligheter för att åtgärda problemet. Arbetet kommer även att titta 

närmare på denna relation utifrån en interkulturell kommunikation.  

2.2Frågeställningar 

 

1- Hur beskrivs kommunikationen mellan hem och förskola av pedagoger och föräldrar?  

2- Hur beskriver pedagoger sina upplevelser av att arbeta i ett mångkulturellt område?  

3- Använder pedagogerna några särskilda pedagogiska verktyg för att etablera kontakt 

med föräldrar som har en annan kulturell bakgrund? 

3. Tidigare forskning  

 

 Efter en lång sökning av tidigare studier relaterad till ämnet kunde jag hitta två relevanta 

studier som redovisas här. Den Första är en doktorsavhandling Förskolan och mångfalden 

(2006) av Johannes Lunneblad. Han som har ett utbildningssociologiskt forskningsintresse 

och är lektor vid Göteborgs universitet samt verksam i nationella och internationella 

forskningsmiljöer har genomfört en etnografisk studie på en förskola i ett multi-etniskt 

område under ett läsår. Där följde han verksamheten vid två 1-5 års avdelningar där hälften 

av barnen hade utländsk anknytning. Syftet med undersökningen var att undersöka hur 

förskolan arbetar med barn för att varje barn ska utveckla en förståelse av både sig själv och 

sin egen kultur och andra människor. Undersökningsresultatet har visat att personalen hade 

svårt att lyfta fram ett mångkulturellt arbetsätt i förskolans verksamhet, det vill säga att 

planera och genomföra aktiviteter som ska täcka och omfatta alla barngruppens kulturella 

aspekter. I stället för detta planerades och genomfördes aktiviteter som hade en målsättning 

för barn med utländsk bakgrund. 
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Andra studie är även en doktorsavhandling Parental Involvement in school. What hinders and 

promotes parental involvement in an urban school (2007) av Laid Bouakaz som är fil.doktor 

i pedagogik. Avhandlingens syfte är att belysa kunskap om vad som främjar respektive 

hindrar föräldrasamverkan i en grundskola med elever i skolåren 6-9 beläget i ett invandrartät 

område. Undersökningen har även tittat på hur pedagoger och föräldrar med arabisk 

bakgrund ser på föräldrasamverkan i skolan. Undersökningsresultatet visar att föräldrarna 

förevisar en stor vilja att kunna komma närmare till skolan och skolväsende men deras 

bristande kunskap kan räknas som ett hinder för att uppnå viljan. Dessutom talar personalen 

om olika typer av hinder i denna relation bl.a. föräldrarnas okunnighet i det svenska språket 

och kulturella och religiösa faktorer . Bouakaz undersökningsresultat visar även att parterna 

hade olika uppfattningar om begreppet föräldrasamverkan. Med det menas att i hans resultat 

visar även att parterna (föräldrar och lärarna) definierade föräldersamverkan på olika sätt, det 

vill säga att utifrån lärarna handlar detta något som föräldrarnas barnsuppfostran och deras 

engagemang i barnen skolgång medan föräldrarna definierade detta begrepp som en kollektiv 

form av samverkan vilket gör att båda partner ska arrangera olika aktiviteter för barnen. 

Gällande Lunneblads studie kan jag nämna att hans studie kan hjälpa mig för att genomföra 

en jämförelse mellan pedagogers arbetssätt och deras förhållningssätt till barngruppens 

kulturella tillhörigheter i hans undersökning och lärarnas bemötande av mångfalden och deras 

förhållningssätt tillbarnens kulturella bakgrunder i min studie. Däremot min undersökning 

skiljer sig från hans studie med avseende på att fokus i min studie ligger på kommunikationen 

mellan hem och förskola medan hans undersökning hade fokus på hur pedagogerna förhåller 

sig till mångfalden och jobbar med den. 

I samband med Laid Bouakaz forskning påminner mer om  min undersökning fast den har 

genomförts i en skola beläget i ett multi-etniskt område och min undersökning ska 

genomföras i två förskolor belägna i ett liknande område. Resultaten från Laid Bouakaz kan 

antingen förstärka eller försvaga undersökningsresultat i min studie. 

4. Teoretiska utgångspunkter 

 

I det här avsnittet tar jag upp de teoretiska begrepp som är relevanta för min analys, samt 

styrdokument, dvs. den nya läroplanen för förskolan.  Först presenteras en kort beskrivning 

av anledningen till valet av utvalda begrepp, vilka är kommunikation, kultur och kulturmöten, 

interkulturell kommunikation samt interkulturell kompetens. Därefter kommer en kort 
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definition om hermeneutiken för att mitt arbete har inspirerat av hermeneutiken som handlar 

om läran om tolkningen. Till sist tar jag upp de relevanta litteraturerna som beskriver och ger 

information om de utvalda begrepp i min undersökning vilket kan hjälpa mig att tolka och 

analysera samt diskutera kring insamlade data. 

4.1Anledningen till valet av begrepp 

  

Anledningen till valet av utvalda begrepp utgår från syftet i undersökningen vilket är att 

belysa kommunikationen mellan hem och förskola i ett mångkulturellt område. Det är 

uppenbart att begreppet kommunikation ska definieras i undersökningen. För att titta närmare 

på relationer mellan pedagoger och föräldrar i ett mångkulturellt område krävs även 

definitioner av de två begreppen kultur och kulturmöten. Definitionen av begreppet på vad en 

interkulturell kompetens handlar om kommer att även tas upp för att tydliggöra vad 

pedagogen behöver för att kunna hantera en interkulturell kommunikation i ett mångkulturellt 

område. All dessa begrepp kommer att definieras tydligare längre fram i arbetet under 

rubriken de teoretiska begreppen.  Alla dessa begrepp kan räknas som ett verktyg för att 

kunna analysera och diskutera de empiriska materialen som har samlats in i samband med 

studien. 

4.2Hermeneutik  

 

Hermeneutik är en gren av samhällsvetenskap som handlar om läran om tolkning. Den är ute 

efter hur människor uppfattar och tolkar sin omvärld. Hans-Goerge Gadamer den tyske 

filosofen som även kallas för hermeneutikens grundare anser att all mänskliga förståelse och 

tolkningar av omvärlden handlar inte bara om en rent individuell medvetenhet utan den 

tolkning som vi ger till ett fenomen är kultur och socialbetingad. Gadamer talar om begreppet 

förståelsehorisont och med det menar han att förståelse aldrig börjas från en nollpunkt utan 

den är en blandning av individens historiska bakgrund och det som sker i möte med det 

främmande. Förståelsehorisont förändras och vidgas vid mötet med ett nytt fenomen. Han 

betonar att individens sociala miljö har en avgörande betydelse för utformning av denna 

förståelsehorisont. (Thomassen,2007, s93,95) 

I min studie har jag inspirerats mycket av hermeneutiken för att jag är ute efter att hur 

pedagoger respektive föräldrar beskriver och tolkar relationer dem emellan samt att ta reda på  

hur de ser på kulturens roll i denna relation. Pedagoger respektive föräldrars tolkningar kan 



9 
 

ha stor betydelse i parternas förhållningssätt i denna relation vilket i sin tur kommer att 

påverka barnens vidareutveckling och lärande. 

 

4.3Teoretiska begrepp  

 

Kommunikation 

Richard Dimbleby & Graeme Burton som båda är verksamma vid två College i Bristol och 

Street i England skriver tillsammans i boken Kommunikation är mer än ord (1999, s18,19) att 

människor av någon anledning kommunicerar med varandra. Med det menar författarna att 

kommunikation har alltid ett syfte och är betydelsefull samt avgörande för människor. 

Björn Nilsson som är lektor i sociologi & Anna-karin Waldemarson som är pedagog med 

inriktning mot arbetslivet har skrivit i boken Kommunikation samspel mellan människor 

(1990, s12,13) att kommunikation är som ett slags pingpong där varje partner skickar ett 

budskap utifrån sina tankar och idéer vilket i sin tur kommer att tas emot och översättas 

utifrån andra partner. Enligt författarna handlar inte kommunikationen om en passiv process 

som kopiering eller avtryck av idéer utan den är en aktiv process där deltagarna gör en 

tolkning av budskapet utifrån sina förväntningar och tankar.  

 Richard Dimbleby & Greame Burton (1999,s13) anser att varje kommunikation är som en 

aktivitet. Med det menar författarna att kommunikation handlar inte bara om tal utan också 

om tala och lyssna. Båda parter ska vara lika aktiva och försöker att förstå vad den andra 

menar, vilket är avgörande i kommunikations utveckling. Vidare i boken har författarna 

jämfört kommunikationen med fotografin. Där anser de att i fotografin inte räcker med att 

bara fotografera utan man bör titta på foton för att man ska förstå vad fotografen har gjort. I 

likhet med denna är det av betydelse i kommunikation att båda parterna ska tala och lyssna på 

varandra för att budskapet ska nås fram. Att kunna kommunicera är en konst som inte är en 

naturlig process eller medfött utan den är inlärd och därför är det viktigt att lära oss det sättet 

att kunna kommunicera på ett effektivt sätt. Marit Johnsen Hoines (2000, s85), den norske 

matematikdidaktikern, talar om en lyckad kommunikation vilket sker när grunden för 

budskap och tolkning ligger nära varandra och detta bidrar till en bra förståelse av varandra. 

Hon betonar att det inte sker någon kommunikation mellan parterna (mottagare och sändare) 

om tankarna som är bakgrund till budskap ligger långt ifrån varandra.  
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 Richard Dimbleby & Greame Burton(1999, s60,62) pekar även på tal och ickeverbala tecken 

som de två huvudsakliga kontaktmedel i den interpersonella kommunikationen det vill säga 

den mellanmänskliga kommunikationen. I samband med hur kommunikationen påverkas av 

tal skriver han att våra sociala relationer är mycket beroende av verbala språket vilket ger oss 

förmåga att uttrycka våra uppfattningar, åsikter och beskriva och diskutera våra känslor. Vi 

använder tal och ord för att bekräfta den vi talar om, men urvalet av ord samt sättet att föra 

samtalet har stor betydelse för samtalets sociala inramning. 

Ruth Illman som är forskare och har disputerat på en avhandling om kulturmöten & Peter 

Nynäs som även är forskare och har skrivit sin avhandling med en hermeneutisk infallsvinkel 

på interkulturell kommunikation skriver tillsammans boken Kultur, människa, möte (2005 

s68-75) där de tar upp att kommunikation är både enkel och sammansatt fenomen det vill 

säga kommunikation är budskap, tolkning, delaktighet, handling samt en dialogisk process 

där varje partner rör sig över gränsen för sin egen horisont och deltar i ett sammanhang för att 

bli medveten om verkligheten på ett visst sätt. Författarna skriver vidare i boken(2005, s72) 

att tolkningen av budskapet i en mellanmänsklig kommunikation är avgörande i hur 

kommunikationen utvecklas och ser användningen av tolk som en nackdel i denna relation. 

Nabila Alfakir som är lärare och föreläsare skriver i boken Skapa dialog med föräldrarna 

(2004, s54) att det är normalt att människor misstror varandra när de inte kan kommunicera 

på samma språk och när det gäller föräldrar med en anan kulturell bakgrund kan man lätt 

misstolka att föräldrarna är okunniga för att de inte kan prata det svenska språket bra. 

Författaren betonar att för en lyckad kommunikation mellan pedagoger och föräldrar med 

utländsk bakgrund krävs att båda parter anstränger sig mycket.  

Kultur och kulturmöte 

Jonas Steir som är lektor i sociologi och undervisar i interkulturella studier skriver i boken 

Kulturmöte (2004, s13-114 ) att kulturmöten är  ett möte mellan människor vars kulturer 

skiljer sig åt något bestämt avseende. Han anser att kulturmöten kan förorsaka problem, 

konflikter och missförstånd vilket kan spåras i antingen kulturella olikheter eller brister hos 

människor. En ökad självkännedom kan underlätta och ge en fördjupad förståelse av andra 

kulturer samt samspelet mellan dem.  Han ser på individens roll i detta möte som ett 

tänkande, kännande, reflekterande och agerande subjekt som tolkar och beskriver händelser 

och andra människor i sin omgivning. Jonas Steir talar även om hur varje individ närmar sig 

verkligheten i allmänt utifrån vissa förväntningar och att dessa förväntningar påverkar 

individens sätt att se på saker i sin omgivning.  
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 Vetenskapsfilosofen Karl Popper talar om begreppet förväntningshorisont vilket handlar om 

att varje människa ser omvärlden utifrån ett visst perspektiv. Med det menar Karl Popper att 

observation inte är en passiv process utan varje individ har en del antaganden och 

förväntningar på förhand. Dessa förväntningar kommer att strukturera samt ger en 

referensram till individens seenden vilket i sin tur kommer att ge en riktlinje för hur individen 

förstår världen. Summan av dessa förväntningar kallas för förväntningshorisont. (I 

Thomassen 2007,s86) 

Ruth Illman & Peter Nynäs (2005, s10-156) anser att utifrån ett humanistiskt perspektiv 

uppfattas inte kultur något som ska definiera gränser människor emellan, utan kultur 

betraktas utifrån ett perspektiv av tolkning och reflektion, vilket handlar om individens sätt 

att förstå, tolka och reflektera samt skapa mening i sitt sammanhang. Författarna ser på 

kulturmöten som mötet mellan människor och inte mellan olika kulturer. De talar även om att 

varje människa födds i en social värld och tillägnar sig under uppväxten en del självklarheter 

som de sällan reflekterar över vilket blir en naturlig bild av världen för individen. Men de 

betonar att människan inte är någon enkel produkt som kan formas av kultur eller 

kategoriseras utan individens möte med andra formas av både yttre sammanhang och inre 

bearbetningar. 

Björn Nilsson& Anna-karin Waldemarson (1990,s36) ser på människan som en unik varelse 

med vissa speciella erfarenheter och talar om att människan är en oförutsägbar varelse för att 

han/hon har en personlighet och en identitet som inte delar med någon annan. Dessa gör att 

varje människa i samspel och kommunikation med andra tolkar verkligheten utifrån sin 

infallsvinkel vilket kan skapa problem och risker för missförstånd.    

Jonas Steir (2004,s 46,73,74) anser att kultur kan ses som ett socialt system som består av en 

mängd olika komponenter som värderingar, normer, lagar och regler. De sociala överförda 

levnadsmönstren kan ha betydelse för individens beteende och - handlingar men han betonar 

att kulturer inte är stabila och förändras med tiden. Steir (2004,s 66) refererar även till 

Douglas som anser att inom varje kultur finns ett ”galler” vilket fungerar som 

sammanhållande och omfattar ceremonier, matvanor, klädsel, synsätt på uppfostran, 

könsroller, liv och död samt föreställningar om naturen, tids och rums uppfattningar.  

På liknande sätt talar Maria Borgström(2004,s 46-50) om att olika kulturer har olika syn på 

tid, rum och ägande och dessa kan påverka individens förståelse och tolkningar av sin 
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omvärld och i mötet med andra människor med andra kulturella bakgrunder kommer att varje 

individ ger en tolkning utifrån kunskaper som har lärt sig i sin levnadsmiljö.  

Aycan Bozarslan som har många års erfarenheter i barnomsorg och har jobbat som 

förskollärare här i Sverige sedan 1986 skriver i boken Möte med mångfald (2001,s 16-75) där 

hon försöker med hjälp av många exempel tydliggöra att det finns gemensamma nämnare och 

koder i varje kultur som det kan vara svårt att uppfatta och tolka av andra människor som inte 

har vuxit upp i denna kultur. Hon vill samtidigt nämna att alla individer är unika och inte kan 

kategoriseras och placeras i en och samma ram och talar om att man kan ha mer gemensamt 

med sina vänner som är från andra länder inom vissa områden än man har med sina 

landsmän.  

Per Lundberg skriver på liknande sätt i boken utbildning och träning för interkulturell 

kommunikativ kompetens (1991,s142,143,152) att olika kulturer skiljer sig från varandra med 

avseende på att i varje kultur kan man hitta mönster, normer och vanor som är specifika för 

denna kultur och skiljer sig från andra kulturer. Författaren ger några exemplar som är 

typiska i den svenska kulturen för att tydliggöra hur det som kan räknas som helt normalt och 

vanligt i en kultur kan vara helt främmande i andra kulturer. Men talar samtidigt Lundberg 

om att det  i varje kultur eller samhälle finns allmänna värderingar och normer som inte är 

acceptabla eller önskvärda från en familj eller en individ.  

Shirley Brice Heath , som är en amerikansk antropolog och professor,  har gjort en 

etnografisk studie som är beskriven i boken Ways with Words (1996) där han talar om två 

olika familjens förhållningssätt till barnen vilket kallas för situationscentrerat förhållningssätt 

respektive barnscentrerad förhållningssätt. Heath fokuserade i sin studie på hur barnssociala 

förutsättningar kan påverka barns språkutveckling. Studien visade att två familjer kan ha helt 

olika vanor, normer och värderingar inom familjen fast de bor i ett och samma samhälle.  

Interkulturell Kommunikation och en interkulturell kompetens 

Johannes Lunneblad som är lektor vid Göteborgs universitet och verksam i nationella och 

internationella forskningsmiljö skriver i sin avhandling Förskolan och mångfalden (2006, s9) 

att svenska samhället alltid har varit ett uppdelat samhälle med hänsyn till medborgarnas 

tillgångar till egendom, utbildning, språk, arbetet, osv. Men med tiden har samhället 

genomgått en förändring från att vara en homogen kultur till att bli en heterogen kultur det 

vill säga ett samhälle där det bor människor med olika kulturella, etniska och religiösa 
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bakgrunder. Han betonar att i ett sådant samhälle är det viktigt att lyfta fram hur staten och 

samhället ska förhålla sig till mångfalden. 

Johannes Lunneblad skriver även i boken Den mångkulturella förskolan (2009s 38,127) där 

han tar upp vikten av att förskolan i dagens läge kan räknas som en viktig institution och 

betonar att i förskolan är det är av stor betydelse att utveckla barnens lärande och barnens 

egen kultur vilken i sin tur bidrar till en överföring av traditioner, spårk, värderingar osv. Han 

nämner att invandrar barn på förskolan kan lätt bli förvirrad och får en osäkerhet i sin 

upplevelse av sin personlighet. Anledningen till detta kan vara att de utsätts för 

dubbelpåverkan dels av förskolans värderingar och normer dels av hemmets värderingar och 

normer. 

 Vidare i boken(2009,s30) refererar Lunneblad till Ronström m.fl. som har gjort en forskning 

om den mångkulturella förskolan. De har undersökt hur pedagoger tar upp mångfalden i 

förskolans vardag och resultatet visar att personalen i stort sett ville att barn tänker och talar 

på svenska och firar de svenska traditioner. Med andra ord ville personalen så stark framhålla 

den svenska kulturen och andra kulturer fick inte inflytande i vardagen. Enligt personalen om 

verksamheten ska fungera krävs att det ska finnas en gemensam upplevelsevärld det vill säga 

det svenska språket och svenska kulturen. 

Författarna Hans Lorentz & Bosse Bergstedt skriver i boken interkulturella perspektiv 

(2006,s16,17) att mångkulturellt är ett begrepp som syftar på ett tillstånd och situation medan 

interkulturellt handlar om en aktion, en handling samt rörelser mellan individer det vill säga 

att interkulturellt handlar om en resa från individens värld till de andras insida och den andre 

kommer alltid först. Enligt författarna handlar interkulturalitet om interaktion och att 

överskrida gränser vilket bidrar till en ömsesidig förståelse och respekt för både egna och 

andras tankesätt, kunskapssyn, livsformer och värdegrund. 

Jonas Stier har skrivit i boken kulturmöten (2004,s38) där refererar han till Gudykunst & Kim 

som talar om skillnaden mellan intrakulturell kommunikation och interkulturell 

kommunikation och definierar det första som kommunikation mellan en grupp med likartade 

kulturella bakgrunder, det vill säga att människor som delar gemensam kultur. Däremot 

handlar interkulturell kommunikation om kommunikation mellan människor med olikartade 

kulturella bakgrunder.  

Ruth Illman & Peter Nynäs (2005,s76) talar om två olika synsätt på interkulturell 

kommunikation, ett essentiellt och- ett hermeneutiskt synsätt på interkulturell 
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kommunikation. Enligt författarna handlar det första om att individens beteende och 

tolkningar är bundna till det kultur som hon kommer ifrån. Däremot utifrån ett hermeneutiskt 

synsätt på en interkulturell kommunikation ser man inte individen som ett objekt utformat av 

kultur. Utan det är individens tolkningar, förståelse reflektion och språk i kommunikation 

som har stor betydelse för hur budskapet överförs. Utifrån detta synsätt är det viktigt att 

parterna har en öppen attityd gentemot varandra och det är avgörande för vilka tolkningar 

som görs.  

Jonas Steir (2004,s139) talar om en interkulturell kompetens vilket definieras som de 

färdigheter och kunskaper som en individ ska ha för att kunna minska konflikter, 

missuppfattningar samt bemästra kulturmöten det vill säga mötet med människor med andra 

kulturella bakgrunder. 

Maria Borgström talar på liknande sätt om en interkulturell kompetens i boken Interkulturell 

pedagogik i teori och praktik (2004:37,50) och anser att en interkulturell kompetens kräver 

ett förhållningssätt som är baserad på både förståelse och öppenhet. För att nå detta 

förhållningssätt krävs att man har en viss kunskap om individernas kulturella bakgrunder.  

 Han Lorentz & Bosse Bergstedt (2006,s113,120,121) i likhet med de andra författarna talar 

även om interkulturell kompetens vilket handlar om att kunna hantera konflikter, vara öppen 

och erkänna sin egen okunnighet samt våga ompröva sina egna antaganden och betonar att 

denna förmåga och kompetens inte är givet av naturen utan är något som individen ska lära 

sig och träna på. 

Anna-karin waldemarson & Björn Nilsson (1990, s 30) anser att varje människa lär sig sina 

vanor, fröväntningar och självklara och relevanta färdigheter genom sin omgivning. Därför är 

det viktigt att om man vill lyckas i kommunikation med människor med andra kulturella 

bakgrunder ska ha en viss ha en kunskap och medvetenhet om andra kulturer vilket kan bidra 

i sin tur till en bättre förståelse av andra människors handlingar. 

Ruth Illman & Peter Nynäs (2005,s62,63) betonar att kunskap om andra kulturer kan hjälpa 

människan att inte misstolka eller missuppfatta den andres beteende men kunskapen inte är 

tillräcklig utan kunskap och attityd ska följs åt det vill säga individens attityd är mycket 

avgörande i hur han/hon tolkar och ger mening till omvärlden.  



15 
 

 

5. Metod och material 

 

 Magdalene Thomassen (2007,s78) talar om två olika metoder som forskare använder sig av 

för att samla in material vilka är en kvalitativ respektive kvantitativ metod. Enligt Thomassen 

samlar forskaren in material i en kvantitativ metod som rapporteras i siffror medan i den 

kvalitativa metoden har man data som inte rapporteras i siffror. Med tanke på studiens syfte 

och frågeställningar som är baserad på pedagogers respektive föräldrars uppfattningar och 

deras tolkningar av ämnet kommunikation mellan hem och förskola har jag valt att använda 

mig av en kvalitativ undersökning som är baserad på intervjuer. Dalen (2009,s10) skriver att 

”intervju kan användas som huvudmetod för att samla in kunskap men kan också användas 

som hjälpmetod för att komplettera annat insamlat forskningsmaterial.”  

5.1Intervjuer 

 

Jag har använt mig av semistrukturerade intervjuer. Dalen (2009,s31) beskriver en sådan 

intervju som någon intervju där forskaren har valt i förväg vilket ämne man ska samtala om.   

Att välja intervjun som en enda metod för insamlingen av material i undersökningen kräver i 

sin tur att forskaren ställer intervjufrågorna med en viss noggrannhet för att kunna få det 

bästa möjliga informationer från informanten. 

Med hänsyn till att informanter i min undersökning tillhör två olika grupper det vill säga 

pedagoger respektive föräldrar så att jag har bestämt mig att skriva två olika listor där 

intervjufrågor ska anpassas efter informanters förutsättningar och deras roll i barns lärande 

och uppfostran. Pedagogerna intervjuades med hjälp av både inspelning med bandspelare och 

anteckning av materialet. Däremot gav inte föräldrarna sitt samtycke för inspelning av 

materialet under intervjun, vilket betonades tydligt från föräldrarnas sida före intervjun och 

jag respekterade dem och antecknade alla detaljer under samtalen vilket var både svårt och 

tidskrävande. 

5.2Urval 

 

Studien bygger på åtta semistrukturerade intervjuer med fyra pedagoger och fyra föräldrar  
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från två förskolor belägna i ett mångkulturellt område. Det är viktigt att påpeka att min 

undersökning inte är en jämförande studie fast de empiriska materialen som är 

intervjubaserade har samlats in från två förskolor belägna i ett mångkulturellt område. 

Anledningen till valet av två förskolor utgår från att stärka arbetet och ge en bredare syn inom 

ämnet. Förskolornas namn samt informanternas namn byttes ut till bokstäver A och B i 

texten. Exempelvis betyder P1A det första pedagog i förskolan A och P2A betyder det andra 

pedagog i förskolan A.  

 

5.3Presentation av informanter 

 

  Förskolan A 

P1A är första pedagogen som är en kvinnlig pedagog och är 29 år gammal. Hon är 

nyutexaminerad förskollärare som har jobbat här i åtta månader. 

P2A är andra pedagogen som är en kvinnlig pedagog och är 52 år gammal och har jobbat som 

förskollärare i 22 år.   

F1A är första föräldern, som är en svensk kvinna, är 35 år gammal. Hon jobbar som 

barnskötare. 

F2A är andra föräldern som är en man och är 35 år gammal. Han är från Irak och har bott i 

Sverige i fyra år. Han studerar.                                               

Förskolan B 

P1B är första pedagogen som är en kvinna och är 40 år gammal. Hon har jobbat som 

förskollärare sedan 1996.    

P2B är andra pedagogen som är en kvinna och är 45 år gammal. Hon har jobbat som 

förskollärare sedan 1986. 

F1B är första föräldern som är en kvinna från Irak. Hon som är 50 år gammal och har varit i 

Sverige i 14 år och jobbar som kock. 

F2B är andra föräldern som är en iransk kvinna är 30 år gammal. Hon har i Sverige i fyra år 

och studerar. 



17 
 

 

5.4Validitet och reliabilitet 

 

 Larsen (2009,s80) anser att validitet i en forskning handlar om insamling av data som är 

relevanta för arbetet samt kan besvara frågeställningar och dess syfte. Att ställa rätta frågor är 

oerhört viktigt och bidrar till att forskaren kan närma sig till syftet i sitt arbete. Med denna 

syn har jag skrivit intervjufrågor samt följdfrågor som hade fokus på studiens syfte det vill 

säga frågor som berörs en interkulturell kommunikation, kultur och kulturens inflytande i 

relationen mellan föräldrar och pedagoger.  

Larsen (2009,s81) skriver vidare att i en kvalitativ undersökning har man möjligheter att 

ändra frågorna i efterhand vilket kan ge en högre validitet i forskningen. I min undersökning 

har jag använt mig av detta och ställde en del nya frågor samt följdfrågor som mejlades 

pedagoger efter intervjuer. Pedagogerna svar på mina följdfrågor hjälpte mig att få en bättre 

syn på deras uppfattningar och tolkningar om forskningsämne.   

Däremot reliabilitet enligt Larsen (2009:81) handlar om att säkerställa noggrannhet med 

arbetet genom att ha ordning och vara mycket noggrant vid insamlingen av data och 

hantering av dem. I min undersökning har åtta informanter deltagit vilket krävs mycket 

noggrannhet för att inte blanda insamlade materialet både vid intervjuer samt transkribering 

av dessa data och därför har jag lagt ner mycket tid och energi för att vara noggrant och inte 

blanda informanters utsagor för att nå en hög reliabilitet genom ett pålitligt och säkert 

resultat.  

5.5Etiska dilemman 

  

Steinar Kvale & Svenad Brinkmann (2009,s84-92) beskriver de etiska riktlinjerna i forskning 

utifrån informantens samtycke, forskarens roll, en bedömning av konsekvenser och 

konfidentialitet.  En kort beskrivning av vad de olika etiska riktlinjerna innebär redovisas 

enligt följande: Informantens samtycke betyder att informanterna deltar i studien frivilligt och 

de har blivit informerade om studiens syfte, de fördelar eller nackdelar som kan vara 

förbundna med deltagande i studien. Forskarens roll omfattar forskarens integritet, kunskap 

och kännedom av de etiska riktlinjerna i samband med studien. En bedömning av 

konsekvenser i samband med studien är upp till forskaren som bör överväga de möjliga 

konsekvenserna före, under och efter studien. De möjliga konsekvenserna är inte bara riktade 
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mot de som deltar i studien utan också för den större gruppen som representerar studien. 

Konfidentialitet innefattar alla personliga data som används i samband med studien måste 

avidentifieras och det är även av betydelse att tänka på vilken information som ska vara 

tillgänglig för vem i studien. 

 Alla informanter det vill säga både pedagogerna och föräldrarna i min undersökning blev 

informerade om studiens ämne, syfte och intervjufårgor både skriftligt och muntligt i början 

av studien. De gav sitt samtycke för deltagande i studien. Val av tid och plats i samband med 

intervjuer anpassades efter informanternas önskemål. I samband med forskarens roll i min 

studie har jag varken känt eller träffat mina informanter sedan tidigare. Vilken i sin tur inte 

kan påverka mig som forskare i samband med tolkning av resultatet. Som forskare har jag 

även vid flera tillfällen formulerat om mina intervjufrågor för att försäkra mig om att ingen 

av informanterna tar frågorna personliga och känner sig obehagliga i samband med 

intervjuerna. All data i form av informanternas och -förskonarnas namn redovisas anonymt 

och diskuterades  med min handledare.   

5.6Självkritisk 

 

Det är uppenbart att en omfattande studie med fler antal deltagande skulle ge mer pålitlig 

resultat om hur kommunikationen fungerar mellan hem och förskola. Dessutom skulle en 

kombination av både intervju och observation kunna ge en bättre uppfattning om hur denna 

relation fungerar i praktiken. Anledningen till varför jag har valt att begränsa antal 

informanter till åtta personer och använda mig av bara intervjuer kan förklaras genom det 

begränsade tidsperspektivet inför genomförandet av studien. Ett längre tidsperspektiv skulle 

möjliggöra i sin tur en mer omfattande studie. 

6. Resultat och Analys 

 

I det här avsnittet analyseras och diskuteras det insamlade materialet med hjälp av relevanta 

teorier och tidigare forskning. Analysen delas in under tre rubriker, kommunikation mellan 

hem och förskola, kulturmöten och kulturskillnaden samt interkulturell kommunikation och 

pedagogens kompetens. Det är viktigt att påpeka att de två första rubrikerna det vill säga 

kommunikation mellan hem och förskola och kulturmöten och kulturskillnaden belyser 

utifrån både pedagogernas och föräldrarnas synvinklar. Den tredje rubriken det vill säga 
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interkulturell kommunikation och pedagogens kompetens belysas endast från pedagogernas 

synvinkel vilket utgår från undersöknings syfte och frågeställningar.  

6.1 kommunikation mellan hem och förskola 

 

Författarna Richard Dimbleby & Greame Burton (1999,s 16) talar om att varje individ har ett 

syfte samt behov av att kommunicera med andra människor. I min undersökning är syftet 

med kommunikationen mellan föräldrar och pedagoger att de ska samarbeta för barnens 

skull, både pedagoger och föräldrar har ett gemensamt mål som handlar om barns utveckling 

och lärande. Men låt oss att se vad läroplanen säger om samarbete mellan hem och förskola.  

Det står i Lpfö 98 att: 

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en 

helhet. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmet. 

Förskollärare ska ansvara för att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva 

inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen. Arbetslaget ska samarbeta med 

hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan. 

(Lpfö 98, reviderad 2010:9,13) 

Men resultatet visar att alla pedagoger är delvis nöjda med kommunikationen dem emellan 

och alla är eniga om att det finns två faktorer som försvårar kommunikationen med föräldrar. 

Enligt pedagoger är det första faktorn som kan räknas som ett hinder i denna relation är 

föräldrarnas brist på det svenska språket. Vilket beskrivs av en pedagog enligt nedan: 

Det som är problematiskt i det här området är först och främst föräldrarnas brist på det svenska språket 

vilket är tidskrävande och krävs att pedagogerna ska vara väldigt tydliga i samtalet med föräldrarna. 

(P2A) 

Laid Bouakaz som är fil.doktor i pedagogik har bedrivit en liknande forskning vars syfte var 

att belysa kunskap om vad som främjar respektive hindrar föräldrasamverkan i en grundskola 

med elever i skolåren 6-9  belägen i ett invandrartät område. Undersökningsresultat som har 

skrivits i hans doktorsavhandling Parental involvement in School what hinders and promotes 

parental Involvement in an urban School (2007) visar att både pedagogerna och föräldrarna 

var medvetna om det språkliga brister hos föräldrarna som är ett problem för 

föräldrasamverkan och föräldrarna själva önskade att ha mer delaktighet i skolarbete men 

deras okunnighet i det svenska språket medförde att de tog avstånd från skolsystemet. 

Resultatet i min undersökning liknar denna undersökning på det sätt att pedagogerna i min 

undersökning även har pekat på föräldrarnas okunnighet i det svenska språket. Författarna 
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Richard Dimbleby & Greame Burton (1999,s 60,62) pekar på tal och ickeverbala tecken som 

de två huvudsakliga kontaktmedeln i den interpersonella kommunikationen det vill säga den 

mellanmänskliga kommunikationen. I samband med hur kommunikationen påverkas av tal 

skriver de att våra sociala relationer är mycket beroende av verbala språket vilket ger oss 

förmåga att utrycka våra uppfattningar, åsikter och beskriva och diskutera våra känslor. Vi 

använder tal och ord för att bekräfta den vi talar om, men urvalet av ord samt sättet att föra 

samtalet har stor betydelse för samtalets sociala inramning. Nabila Alfakir som är lärare och 

föreläsare skriver i boken Skapa dialog med föräldrarna (2004,s 54) att det är normalt att 

människor misstror varandra när de inte kan kommunicera på samma språk och gällande 

föräldrar med en anan kulturell bakgrund kan man så lätt tro på att föräldrarnas dåliga 

kunskaper i det svenska språket misstolkas att de är okunniga och därför för en lyckad 

kommunikation krävs att båda partner anstränga sig lika mycket. 

 Den andra faktorn som försvårade kommunikation mellan hem och förskola utifrån 

pedagogernas synvinklar var att föräldrarna har uppfattat förskolans verksamhet som 

barnpassning och barnomsorg medan pedagoger uppfattar den som barns lärande. Detta 

beskrivs av en pedagog enligt nedan:  

De flesta föräldrar här är inte insatt i läroplanen och därför visar inte intresse för barnslärande och 

betonar bara på barnsomsorg och det verkar att de inte är medvetna om vad förskolans verksamhet 

handlar om. (P1B) 

Men utifrån resultatet från föräldrarnas intervjuer kan man tolka att alla förälder pratar om 

barns lärande och inte om barnsomsorg. Nedan redovisas två exemplar av intervjuade 

föräldrars uttryck: 

Man ska respektera pedagogerna och ha bra relation med dem för att de är experter och professionella 

och de vet vad läroplan handlar om och detta kan vara bra för barns lärande och utveckling. (F2A) 

I likhet med detta anser förälder1B att: 

 Jag inte vet vad en läroplan är men i alla fall är det pedagogernas ansvar att lära barnen om det 

svenska språket, svenska traditioner och samhällets lagar. (F1B) 

 Utifrån resultatet kan man tolka att både föräldrar och pedagoger har fokus på barnslärande 

men det kan vara möjligt att de har olika tolkningar om vad barns lärande handlar om. Men 

vad säger läroplanen om begreppet barns lärande och tolkningen av detta begrepp? 
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Det står i Lpfö 98 att: 

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för 

barnens fostran, utveckling och växande samt förskolans uppgift innebär att i samarbete med 

föräldrarna verka för att varje barn får möjligheter att utvecklas efter sina förutsättningar. Förskolan 

ska främja lärande, vilket förutsätter en aktiv diskussion i arbetslaget om innebörden i begreppen 

kunskap och lärande. (Lpfö 98,reviderad 2010,s 5,6) 

En tolkning utifrån läroplanen kan vara att lärande och kunskap inte är något lätt begrepp att 

förstå och tolka vilket förutsätter en aktiv diskussion inom arbetslaget i förskolan. Men frågan 

är att om tolkningen av begreppet kunskap och lärande är inte så lätt för pedagogerna som har 

lärarutbildningen och tolkningen av detta kräver en aktiv diskussion i arbetslaget, men hur en 

förälder ska tolka och ha bra uppfattning av barnslärande?  

I min undersökning uppger en av föräldrarna att förskolan har fokus på barnomsorg och inte 

på barns lärande. Hon uttrycker sig enligt nedan: 

I den här förskolan har pedagogerna fokus på barnsomsorg och är det viktigt för pedagoger att barn 

ska klä på sig på egen hand, pratar i turordning, kan äta maten på egen hand eller vistas ute så mycket 

som möjligt vilket jag håller inte med för att barnen blir sjuka. Föräldrarna kan detta hemma för att 

den inte krävs någon förkunskap. Jag ser Sverige som ett framgångsrikt land och förväntar mig att 

mitt barn ska ha tillgång till olika resurser annars varför jag har flyttat till Sverige. (F2B) 

 Med hänsyn till ovanstående diskussioner kan man tolka barns lärande som ett begrepp som 

kan tolkas på olika sätt men det som är viktigt är att se hur parternas olika tolkningar och 

uppfattningar kan påverka kommunikationen dem emellan. Björn Nilsson som är lektor i 

sociologi & Anna-karin Waldemarson som är pedagog med inriktning mot arbetslivet har 

skrivit i boken Kommunikation samspel mellan människor (1990,s12,13) att kommunikation 

är som ett slags pingpong där varje partner skickar ett budskap utifrån sina tankar och idéer 

vilket i sin tur kommer att tas emot och översättas utifrån andra partner. Enligt författarna 

handlar inte kommunikationen om en passiv process som kopiering eller avtryck av idéer 

utan den är en aktiv process där deltagarna gör en tolkning av budskapet utifrån sina 

förväntningar och tankar. I likhet med detta anser Richard Dimbleby & Greame Burton 

(1999,s 13) att varje kommunikation är som en aktivitet. Med det menas författarna att 

kommunikation handlar inte bara om tal utan att tala och lyssna och att båda partnerna ska 

vara lika aktiva och försöker att förstå vad den andra menar vilket är avgörande i 

kommunikations utveckling. Författarna ger även ett tydligt exempel där de jämför 

kommunikationen med en fotografi och anser att i fotografin inte räcker att bara fotografera 

utan man ska titta på foton efteråt och se vad man har gjort. Marit Johnsen Hoines, den 
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norske matematikdidaktikern, (2004,s 85) talar om en lyckad kommunikation vilket sker när 

grunden för budskap och tolkning ligger nära varandra och detta bidrar till en bra förståelse 

av varandra. Hon betonar att det inte sker någon kommunikation mellan partnerna (mottagare 

och sändare) om tankarna som är bakgrund till budskap ligger långt ifrån varandra.  

Intervjuerna med föräldrarna visar även att föräldrarna har olika förväntningar på förskolan 

och därför är det två föräldrar nöjda, en är delvis nöjd och en är inte alls nöjd med 

kommunikationen med pedagogerna. Nedan redovisas tre exempel:  

 Jag är nöjd med kommunikationen med pedagogerna i den här förskolan för att mitt barn är glad och 

har det bra här. Jag och pedagogerna har bra relationer och kontaktar varandra när det behövs. Jag 

förväntar mig att pedagogerna ska ha mer fokus på individens behov och utgår från barnets 

förutsättningar men de planerar aktiviteten för hela gruppen samt jag önskar att mitt barn ska vara 

mer ute i den friska luften.( F1A) 

Jag är delvis nöjd med relationen med pedagogerna för att det finns olika pedagoger och en del är 

snälla och andra inte. Jag förväntar mig att pedagoger ska vara snälla och lära barnen det svenska 

språket och alla ska respektera det som är viktigt för oss samt barnen ska inte vara så mycket ute i 

kalla vädret. (F1B) 

Jag är inte nöjd med relationen med pedagogerna för att de inte har fokus på barnslärande. Min äldsta 

son gick i förskolan i mitt hemland där pedagoger hade mer fokus på barnslärande och började lära 

barnen redan vid två-treålder om olika bokstäver, siffror, färger. De gick efter barnets nivå och barnen 

lärde sig olika saker genom lek vilket saknas här. (F2B)  

Utifrån intervjuer med föräldrarna kan man komma fram till att föräldrarna bara beskriver 

sina egna förväntningar på förskolan och inte nämner något om sina egna roller gentemot 

forskolan i samband med kommunikationen med pedagoger. Jonas Steir som är lektor i 

sociologi och undervisar i interkulturella skriver i boken Kulturmöte (2004,s114) att varje 

individ närmar sig till verkligheten i allmänt utifrån en viss förväntning och anser att dessa 

förväntningar påverkar individen att se på saker i sin omgivning. Han betonar att individens 

förväntningar i sin tur utformas av både individen som en tänkande varelse och hans/hennes 

erfarenheter och upplevelser som är social betingad vilket med tiden har integrerad och blivit 

en del av individens inre värld. I likhet med detta talar vetenskapsmannen Karl Popper om 

begreppet förväntningshorisont vilket handlar om att varje människa ser omvärlden utifrån ett 

visst perspektiv. Med det menar han att observationen inte är en passiv process utan varje 

individ har en del antaganden och förväntningar på förhand av det som individen ser i sin 

omgivning. Dessa förväntningar kommer att strukturera samt ger en referensram till 
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individens seenden. Summan av dessa förväntningar kalls för förväntningshorisont. 

(Thomassen 2007,s 86) 

 Utifrån resultatet ser vi att bara en av föräldrarna visade intresse för att vara delaktiga i 

förskolans verksamhet. Föräldern nämner att:  

Man ska vara delaktiga och ha samarbeta med förskolan för att barnet ska vara glad och känner sig 

trygg. (F1A) 

Med en återkoppling till Bouakaz undersökningsresultat som redan har nämnts kan man se att 

hans resultat visade att alla föräldrar förevisade ett stort intresse för att närma sig till 

skolsystemet för att kunna hjälpa sina barn vilket inte kunde uppfyllas p.g.a. föräldrarnas 

språkbrist i det svenska språket. Däremot visar resultatet i min undersökning att tre föräldrar 

inte har nämnt någonting om sina språkliga brister i det svenska språket och inte heller visade 

intresse för att ha delaktighet i förskolans verksamhet. Men vad säger läroplanen om 

föräldrarnas delaktighet i förskolans verksamhet. Det står i Lpfö 98 att: 

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. Arbetslaget ska visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en 

tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer.( Lpfö 98, reviderad 2010,s 13) 

Utifrån läroplanen kan man tolka att både föräldrar och pedagoger är ansvariga för att 

samarbeta och förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjligheter för 

barnens utveckling och lärande.  

Studien har även kommit fram till att båda förskolorna i min undersökning har använt sig av 

antingen flerspråkiga kollegor i arbetslaget eller tolk för att underlätta kommunikationen dem 

emellan. En av pedagogerna utrycker sig på det sätt: 

Föräldrarna i det här området har svårt med det svenska språket men vi har flerspråkiga kolleger i 

förskolan och ibland beställer vi även tolk för att kunna åtgärda problemet.( P2A) 

 Ruth Illman & Peter Nynäs som båda är forskare samt har skrivit avhandling om 

kulturmöten och interkulturell kommunikation skriver tillsammans i boken Kultur, människa, 

möte (2005, s68-75) att kommunikation är både en enkel och en sammansatt process och 

betonar att tolkningen av budskapet i en mellanmänsklig kommunikation är avgörande i hur 

kommunikationen utvecklas och ser författarna användningen av tolk som en nackdel i denna 

relation. Författarna nämner att det är normalt att man använder tolk när det inte finns ett 

gemensamt språk mellan partner i en mellan mänsklig kommunikation men detta ställer stora 
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krav på tolken för att göra en tolkning av budskapet och realtera detta till båda parternas 

referensramar vilket är mindre möjligt i praktiken. Dessutom kan det vara möjligt att tolken 

egna perspektiv och synpunkter påverkar tolkningen av budskapet vilket i sin tur har 

betydelse i hur kommunikationsprocessen utvecklas.  

Undersökningsresultatet visar även att alla pedagoger har nämnt att deras förskolor inte har 

något speciellt verktyg för att etablera kontakt med föräldrarna som har andra kulturella 

bakgrunder men alla pedagoger betonade samtidigt att ett nära samarbete med föräldrarna. Ett 

exempel på detta är pedagogen 2B som säger att:  

Tyvärr har vi inte en specifik aktivitet som har fokus på föräldrar med andra kulturella bakgrunder 

men jag betonar att dagliga kontakter med föräldrar är viktigt men ibland det stora barn gruppen låter 

inte att man ska ha samtal med varje enskild förälder.(P2B) 

Aycan Bozarslan som har många års erfarenheter i barnomsorg och har jobbat som 

förskollärare här i Sverige sedan 1986 skriver i boken Möte med mångfald (200, s73) att de 

dagliga kontakterna med föräldrarna är väldigt viktiga. Eftersom det på större möten som 

exempelvis föräldramöte alla föräldrar  inte kommer till tals och det blir svårt att veta hur 

mycket föräldrar som inte har svenska som modersmål har förstått. 

Insamlade materialen från intervjuerna med pedagogerna visar att de betonar vikten av de 

dagliga kontakterna och ett nära samarbete med föräldrarna men frågan är att om föräldrarna 

inte kan prata det svenska språket och förskolan inte heller har något speciellt tema för att 

erbjuda föräldrarna med andra kulturella bakgrunder. Hur och på vilket språk ska parterna 

kommunicera med varandra? Är det möjligt för förskolan att beställa tolk eller använda sig av 

tvåspråkiga kollegor vid dagliga kontakter med varje enskild förälder? Eller vilket ämne ska 

parterna samtala om, barns lärande eller barnsomsorg?  

Ruth Illman & Nynäs (2005,s74,75) talar om att kommunikation är en dialogisk process där 

varje parter rör sig över gränsen för sin egen horisont och deltar i ett sammanhang för att bli 

medveten om verkligheten på ett visst sätt. På liknande sätt talar Gadamer om begreppet 

förståelsehorisont. Med det menar han att individens förståelse aldrig börjas från en noll 

punkt och historien finns alltid med oss. Vår förståelse blir en blandning av det förflutna 

vilket kommer att utmanas, aktualiseras samt vidgas vid mötet med ett nytt fenomen. 

Förståelsehorisont förändras hela tiden och vidgas så fort något främmande vänder sig till 

oss. ( Thomassen 2007,s 93,95) 
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Resultatet utifrån intervjuerna med pedagoger visar ytterligare faktorer som kan påverka 

kommunikationen mellan förskolan och hem men dessa faktorer har nämnts från varje 

enskild pedagog. Pedagogerna beskriver de faktorerna enligt nedan: 

 Pedagog 1A pekar på engagemang i uppföljning av samtal med föräldrar och säger att: 

Föräldrarna här är väldigt punktliga men problemet är att de ibland låtsas att de har förstått budskapet 

och inte vill visa att de har problem med det svenska språket vilket kan försvårar kommunikationen 

dem emellan. Exempelvis ber ibland vi föräldrarna att deras barn ska ha regnkläder med sig inför 

kommande dagen och de ler och nickar samtidigt och vi tror att de har förstått. Men nästa dag när 

deras barn kommer till förskolan utan att ha regnkläder på sig blir vi förvånade. Om pedagogerna inte 

följer upp detta lätt kan det lätt uppfattas som att föräldrarna inte bryr sig om pedagogens ord och 

deras beteende lätt kan misstolkas i helt annat spår.(P1A) 

Pedagog 2A pekar på föräldrarnas utbildningsnivå och säger att: 

 Personligen tycker jag att det som kan vara ett ytterligare hinder i kommunikationen med föräldrar är 

föräldrarnas utbildningsnivå. Exempelvis har jag själv lärarutbildning och i förälderrollen kan jag ha 

nytta av utbildningen och den hjälper mig att ha en bra kommunikation med mina barns pedagoger. 

Med det menar jag att utbildningen kan hjälpa mig att ha förväntningar som ligger inom skolans 

ramar och lagar.(P2A) 

Däremot pekar pedagog 2B på pedagogens utbildningsnivå som är avgörande i 

kommunikationen mellan hem och förskolan och säger att: 

Föräldrarnas brist på det svenska språket är ett hinder i kommunikationen men det som jag ser som 

största problemet här är att många kolleger i arbetslaget inte har kompetens för att bemöta föräldrarna 

och detta kan bero på att de inte har lärarutbildning. Jag tycker att lågutbildning hos pedagoger kan 

skapa mer problem i kommunikationen med föräldrarna än föräldrarnas brist på det svenska 

språket.(P2B) 

En annan pedagog pekar på både fördelar och nackdelar med att ha flerspråkiga kolleger i 

arbetslaget och säger att: 

Det som jag vill ta upp här är att det finns både fördelar och nackdelar med att ha flerspråkiga 

kollegor i arbetslaget dvs. fördelen kan vara att deras flerspråkighet kan hjälpa förskolan och 

underlätta kommunikationen med en del förälder men nackdelen är att det kan vara möjligt att en 

flerspråkig kollega inte behärskar det svenska språket vilket i sin tur kan försvåra kommunikationen 

med andra föräldrar. Det finns även en del föräldrar som inte vill att deras barn ska placeras hos en 

pedagog som behärskar barns modersmål. (P1B) 

Med hänsyn till resultatet kommer man fram till att alla pedagoger inte är eniga om de 

faktorer som har nämnt från varje enskild pedagog. Exempelvis pekar pedagoger 1A och 2A 
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på två olika faktorer som kan påverka kommunikationen med föräldrarna fast de jobbar på en 

och samma förskola. Detta gäller även för pedagoger 1B och 2B som har olika åsikter när det 

gäller faktorer som kan påverka kommunikation med föräldrar. En tolkning kan vara att det 

är möjligt att olikheten i deras åsikter utgår från deras individuella tolkningar och därför 

kommer inte analyseras och diskuteras vidare. 

6.2 Kulturmöten och kulturskillnaden 

 

Undersökningsresultatet visar att alla pedagoger ser positiv på att jobba i ett mångkulturellt 

område exempelvis uttrycker pedagogen 1B att ” Att jobba här är både rolig och utvecklande 

och mångfalden berikar samhället” Johannes Lunneblad som är lektor vid Göteborgs 

universitet och verksam i nationella och internationella forskningsmiljö skriver i sin 

avhandling Förskolan och mångfalden (2006, s9) att svenska samhället alltid har varit ett 

uppdelat samhälle med hänsyn till medborgarnas tillgångar till egendom, utbildning, språk, 

arbetet osv. Men med tiden har samhället genomgått en förändring från att vara en homogen 

kultur till att bli en heterogen kultur det vill säga ett samhälle där  människor bor med flera 

kulturer, etniska och religiösa bakgrunder. Han betonar att i ett sådant samhälle är det viktigt 

att lyfta fram hur staten och samhället ska förhålla sig till mångfalden. Det står även i 

läroplanen Lpfö 98 att: 

Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och 

förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell mötesplats 

som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i alltmer i ett internationaliserat 

samhälle.( Lpfö 98,reviderad 2010, s4) 

 Jonas Steir (2004, s113) beskriver kulturmöten som ett möte mellan människor vars kulturer 

skiljer sig åt något bestämt avseende. Han anser att kulturmöten kan förorsaka problem, 

konflikter och missförstånd vilket kan spåras i antingen kulturella olikheter eller brister hos 

människor. Han ser individens roll i detta möte som ett tänkande, kännande, reflekterande 

och agerande subjektiv vilket tolkar och beskriver händelser och andra människor i sin 

omgivning. I likhet med detta anser även Illman och Nynäs (2005,s 52,53 ) att kulturmöten är 

ett komplex fenomen och detta handlar om möten mellan människor och inte mellan olika 

kulturer. Den är en resa över gränser om likhet och olikhet som vi människor skapat. 

Författarna betonar att kulturmöten inte är en teknik utan den handlar om den 

mellanmänskliga relationen. 
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Studien har även kommit fram till att de flesta pedagoger har nämnt att i det här området är 

föräldrarnas syn på barns uppfostran annorlunda än den syn som förskolan har. Pedagog 2A 

uttrycker sig enligt nedan: 

Jag ser att i det här området har föräldrarna en annorlunda syn på barns uppfostran exempelvis, vi 

pedagoger jobbar hela tiden att barn ska bli mer självständiga och klara saker på egen hand men vi ser 

att föräldrarna inte hjälper till och tror för att barnen är svaga och det är tidigt för dem att ska klara 

många saker på egen hand. Ett annat exempel som jag kommer på nu, är att vi pedagoger uppmuntrar 

att föräldrar med utländsk bakgrund ska läsa sagor för sina barn på sitt modersmål men ibland när vi 

har utvecklingssamtal med en förälder frågar vi henne/honom hur ofta brukar du läsa bok för ditt 

barn? Då blir hon/han förvånad och frågar oss, ”ska man göra det? Hur och när? Ingår inte detta i 

pedagogens arbetsuppgifter? Då förstår vi pedagoger att det som är tydligt för en pedagog kan vara 

främmande för en förälder med en annan kulturell bakgrund.(P2A) 

Björn Nilsson& Anna-karin Waldemarson (1990,s130) anser att varje människa lär sig sina 

vanor, förväntningar och relevanta färdigheter genom sin omgivning. Därför är det viktigt om 

man vill lyckas i kommunikationen med människor med andra kulturella bakgrunder att ha en 

viss kunskap och medvetenhet om andra kulturer vilket kan bidra till en bättre förståelse av 

andra människors handlingar. I likhet med detta anser Illman & Nynäs ( 2005, s10-15) att 

varje människa föds i en social värld och tillägnar sig under uppväxten en del självklarheter 

som sällan reflekterar över dem och detta blir en naturlig bild av världen för individen men 

samtidigt anser författarna att utifrån en humanistisk perspektiv uppfattas inte kultur som 

något som ska definiera gränser människor emellan, utan betraktas kultur utifrån ett 

perspektiv av tolkning och reflektion vilket handlar om individens sätt att förstå, tolka och 

skapa mening i sitt sammanhang och reflektera över sig själv och andra människor i sin 

omgivning. 

Shirley Brice Heath ,som är en amerikansk antropolog och professor, har gjort en etnografisk 

studie som är beskriven i boken Ways with Words (1996) där hon talar om två olika familjers 

förhållningssätt till barnen vilket kallas för situationscentrerat förhållningssätt respektive 

barnscentrerad förhållningssätt. Heath fokuserade i sin studie på hur barns sociala 

förutsättningar kan påverka barns språkutveckling. Studien visade att två familjer kan ha helt 

olika vanor, normer och värderingar inom familjen fast de bor i ett och samma samhälle. 

Exempelvis kan barn som växer upp i en familj med situationscentrerat förhållningssätt 

uppleva en helt annorlunda hemmiljö bl.a. där barn räknas inte som likvärdiga och jämlika 

samtalspartner, vuxna pratar inte till barnen utan om barnen, de tillhör hela familjen och får 

inget utrymme att träna och känna sig som en självständig människa, verken böcker eller 
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godnattssagor läsas för barnen. Däremot räknas i en familj med barncentrerat förhållningssätt 

barn som en likvärdig samtalspartner redan i mammas mage. Föräldrar i denna familj pratar 

mycket med sina barn och bokläsning och godnattsagor har en speciell plats i föräldrarnas 

vardagsliv. Barnen lär sig i denna familj hur viktigt det är att vara en självständig och 

oberoende varelse och träna på för att klara allt på egen hand. Heath fokuserade i sin studie 

på hur barns sociala förutsättningar kan påverka barns språkutveckling. Studien visade att två 

familjer kan ha helt olika vanor, normer och värderingar inom familjen fast de bor i ett och 

samma samhälle.  

Det står även i läroplanen att:  

Förskolan ska ha hänsyn över att barn lever i olika livsmiljöer och att barn med de egna erfarenheter 

som grund söker förstå och skapa sammanhang och mening. Arbetslaget ska samarbeta med hemmen 

när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan.( 

Lpfö 98 reviderad 2010,s.6) 

En tolkning utifrån ovan nämnda meningar kan vara att det är pedagogens ansvar att ta reda 

på vilken familj barnen kommer ifrån och diskutera med föräldrarna om förskolans regler och 

rutiner och allt, vilket kan hjälpa barnen och räknas som stort hjälp i barns lärande och 

vidareutveckling. 

En annan intressant punkt i denna studie är att titta närmare på resultatet i samband med hur 

föräldrar respektive pedagoger ser på föräldrarnas egen kultur och den svenska kulturen som 

har plats i förskolans verksamhet samt hur parterna förhåller sig till denna kultur. Resultatet 

utifrån föräldrarnas intervjuer visar att alla fyra föräldrar är överens om att kulturskillnaden 

inte kan påverka kommunikationen med pedagogerna, men när det gäller föräldrarna med 

utländsk bakgrund betonar de att det finns skillnader mellan deras egen kultur och den 

svenska kulturen som tas upp i förskolans rutiner, vilket inte har nämnts av den svenska 

föräldern. Nedan redovisas två exempel: 

 Jag vet att det finns stora skillnader mellan vår kultur och den svenska kulturen men jag  tror inte att 

denna kan påverka kommunikationen mellan oss för att pedagogen ska lära barnen det svenska 

språket och traditioner medan jag och hennes mamma kan lära henne både vårt språk och allt om vår 

egen kultur. Pedagogen varken har tid eller kunskap om vår kultur. (F2A) 

Jag tror inte kulturskillnaden mellan föräldrar och pedagoger har någon betydelse i denna relation och 

jag ser förskolan som komplement till hemmet. Man ska vara delaktiga och ha samarbeta med 

förskolan för att barn ska vara glada och känna sig trygga. (F1A) 
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Utifrån föräldrarnas intervjuer kan man tolka att alla föräldrar anser att kulturskillnader 

mellan hem och förskola inte har någon betydelse i kommunikationen dem emellan men 

föräldrar med utländskbakgrund är medvetna om skillnaden mellan deras egen kultur och den 

svenska kulturen som har plats i förskolans verksamhet och därför har använt sig av samma 

strategi. Med det menas att föräldrarna har prioriterat att i förskolan ska pedagoger lära 

barnen det svenska språket, svenska traditioner och föräldrarna i hemmet ska ta hand om 

barnens hemkultur och modersmålet. Däremot den svenske förälder som inte ser 

kulturskillnad mellan förskola och hem tycker att man ska vara delaktig och ha bra samarbete 

med förskolan.  

 Å andra sidan visar resultatet utifrån intervjuer med pedagoger att föräldrarnas egen kultur 

eller barnens hemkultur inte har plats i förskolans verksamhet och detta tas upp av pedagoger 

vid de tillfällena när barnen undrar över sin egen kultur. Ett exempel på detta är pedagog1A 

som säger att: 

 Gällande barns hemkultur kan jag säga att om barnen kommer på någon fråga kring sin egen kultur 

då kan pedagogen försöka besvara den antingen med hjälp av kollegor som kommer från samma land 

eller vänder sig till biblioteket och väljer någon bok som handlar om denna fråga.(P1A) 

 Johannes Lunneblad som är lektor vid Göteborgs universitet och verksam i nationella och 

internationella forskningsmiljön refererar i boken Den mångkulturella förskolan (2009, s30) 

till Ronström m.fl. som har gjort en forskning om den mångkulturella förskolan. De har 

undersökt hur pedagoger tar upp mångfalden i förskolans vardag och resultatet visar att 

personalen i stort sett ville att barn tänker och talar på svenska och fira de svenska 

traditionerna och personalen så stark ville framhålla den svenska kulturen och andra kulturer 

fick inte inflytande i vardagen. Om verksamheten ska fungera krävs det enligt personalen att 

ska finnas en gemensam upplevelsevärld det vill säga det svenska språket och den svenska 

kulturen. Johannes Lunneblad själv har genomfört en etnografisk studie på en förskola i ett 

multi-etniskt område där följdes verksamheten vid två 1-5 års avdelningar där hälften av 

barnen hade utländsk anknytning. Syftet med undersökningen var att undersöka hur förskolan 

arbetar med barn för att varje barn ska utveckla en förståelse av både sig själv och andra 

människor. Arbetets fokus ligger på hur förskolan bidrar till att barn med utländsk anknytning 

får stöd i att utveckla dubbla kulturtillhörigheter. Undersökningsresultat som har skrivits i 

Lunneblads doktorsavhandling Förskolan och mångfalden (2006) visar att pedagogerna talar 

om svårigheter med att inkludera den kulturella mångfalden på ett naturligt sätt i 

verksamheten. Pedagogerna i hans undersökning hade svårigheter med att säga hur ett 
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mångkulturellt arbetssätt ska genomföras och inte kunde lyfta fram den kulturella mångfalden 

i förskolans verksamhet. Lunneblads undersökningsresultat skiljer sig från min undersökning 

på det sätt att pedagoger i hans undersökning hade intresse och planerade allt för att lyfta 

fram alla barnsgruppens hemkultur i förskolans vardag men de lyckades inte uppfylla sina 

önskemål. Medan i min undersökning ser man inte något spår av pedagogernas försök att 

lyfta fram barngruppens kultur i förskolans vardag. Vad säger läroplanen om barnens 

hemkultur?  Det står i Lpfö 98 att:  

Förskolan ska sträva att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utveckla känsla och 

respekt för andra kulturer. ( Lpfö, 98 reviderad 2010, s9) 

Med hänsyn till resultatet ser vi att både pedagoger och föräldrar hjälper till att skapa klyftor 

och två skilda världar för barnens livsmiljö. Föräldrarna med utländsk bakgrund har bestämt 

sig att pedagogerna ska ta hand om barnen i förskolan och lära barnen det svenska kultur, 

traditioner och det svenska språket för att de verken har tid eller kunskap om barnens 

hemkultur däremot kan föräldrarna i hemmen lära barnen om barnens hemkultur. Angående 

pedagogernas arbetssätt kan man nämna att enligt undersökningsresultatet brukar alla 

pedagogerna lyfta upp barnens hemkultur inte kontinuerligt utan då och då vid behov. Då 

brukade personalen antingen vända sig till biblioteket för att skaffa en bok som handlar om 

barnens fråga om sin kultur eller fråga någon kollega i arbetslaget. Men frågan är hur 

kommer barnen att påverkas av denna situation? Handlar detta om ett gott samarbete mellan 

hem och förskolan? Johannes Lunneblad (2009, s38) skriver i boken Den mångkulturella 

förskolan att invandrarbarn på förskolan kan lätt bli förvirrade och får en osäkerhet i sin 

upplevelse av sin personlighet. Anledningen till detta kan vara att de utsätts för 

dubbelpåverkan dels av förskolans värderingar och normer dels av hemmets värderingar och 

normer. 

6.3Interkulturell kommunikation och pedagogens kompetens 

 

Intervjuer med pedagoger visar att alla pedagoger är eniga om vad en interkulturell 

kommunikation handlar om exempelvis säger pedagog 2B att: 

 För mig betyder det att jag kan kommunicera med andra människor oavsett bakgrund och att det 

finns en ömsesidig förståelse för olika kulturer samt att ha ett gott hjärta för att lära sig om varandras 

kultur. (P2B) 
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Jonas Stier, har skrivit i boken kulturmöten(2004, s38) där refererar han till Gudykunst & 

Kim som talar om skillnaden mellan intrakulturell kommunikation och interkulturell 

kommunikation och definierar det fösta som kommunikationen mellan en grupp med 

likartade kulturella bakgrund dvs. människor som har gemensam kultur. Däremot handlar 

interkulturell kommunikation om kommunikation mellan människor med olikartade 

kulturella bakgrunder. Hans Lorentz & Bosse Bergstedt (2006,s16,17) talar om vad 

interkulturalitet handlar om. Författarna beskriver detta som en resa från individens värld till 

de andras insida och den andre kommer alltid först. Enligt författarna handlar interkulturalitet 

om interaktion och ett gränsöverskridande rörelse vilket bidrar till en ömsesidig förståelse 

och respekt för både egna och andras tankesätt, kunskapssyn, livsformer och värdegrund.  

Men när det gäller pedagogens kompetens visar resultatet att pedagogerna har olika 

synpunkter om vad menas med en interkulturell kompetens. Nedan redovisas olika exempel: 

I ett mångkulturellt område blir goda kunskaper i kommunikation särskild viktiga. Det krävs en viss 

kunskap om andra kulturell vilket kan underlätta kommunikationen för att kommunikation är delvis 

kultur betingad. (P1B) 

Men jag tycker att det inte är viktigt att vi är olika och har olika språk eller kulturer utan detta handlar 

om empati och att visa intresse och respekt för andra.( P2A) 

 Jag är mycket försiktigt med att behandla alla lika för att min utbildning hade fokus på interkulturell 

kommunikation och därför är det viktigt för mig att inte behandla något sämre eller bättre utan alla 

ska behandlas lika oavsett deras olikheter i kultur, religion, osv. (P1A) 

Utifrån resultatet ser vi att pedagogerna 2A och 1A nämner att den viktigaste kompeten för 

att kunna hantera en interkulturell kommunikation handlar om att man ska ha empati, visa 

respekt och alla föräldrar ska behandlas lika. Men här kan man ställa en fråga, räcker med att 

bara ha empati och ett gott hjärta för att kunna hantera och klara av en interkulturell 

kommunikation? 

Jonas Steir (2004,s139) talar om en interkulturell kompetens vilket definieras som de 

färdigheter och kunskaper som en individ ska ha för att kunna minska konflikter, 

missuppfattningar samt bemästra kulturmöten, det vill säga mötet med människor från andra 

kulturella bakgrunder. Maria Borgström (2004,s 37,50) talar på liknande sätt om en 

interkulturell kompetens och anser att en interkulturell kompetens kräver ett förhållningssätt 

som är baserat på både förståelse och öppenhet. För att nå detta förhållningssätt krävs att man 

ska ha en viss kunskap om individerna kulturella bakgrunder. I likhet med de andra talar även 

forfattarna Lorentz & Bergstedt i boken interkulturella perspektiv (2006, s 113,120,121) om 
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interkulturell kompetens vilket handlar om att kunna hantera konflikter, vara öppen och 

erkänna sin egen okunnighet samt våga ompröva sina egna antaganden och betonar att denna 

förmåga och kompetens inte är givet av naturen utan är något som individen ska lära sig och 

träna på. 

Enligt ovanstående teorier kan man tolka att i mötet med människor från andra kulturella 

bakgrunder kan en viss kunskap om deras värderingar, normer och kulturella aspekter 

underlättar kommunikationen med emellan. Denna kunskap kan förebygga missuppfattningar 

och misstolkningar. Men frågan är att vad är en kultur och hur kan kulturen påverka 

människors beteende och tankesätt?   

Jonas Steir (2004,s 46,73,74) anser att kultur kan ses som ett socialt system som består av en 

mängd olika komponenter liksom värderingar, normer, lagar och regler. De sociala överförda 

levnadsmönstren kan ha betydelse för individens beteende och- handlingar men han betonar 

att kultur inte är stabilt och förändras med tiden det vill säga den skapas och omskapas i 

samspelet mellan människor. Steir skriver i boken kulturmöten (2004, s 66) där han till 

refererar även till Douglas som anser att inom varje kultur finns ett ”galler” vilket fungerar 

som sammanhållande och omfattar ceremonier, matvanor, klädsel, synsätt på uppfostran, 

könsroller, liv och död samt föreställningar om naturen, tids och rums uppfattningar, osv. 

Maria Borgström(2004,s 48-50) anser även att olika kulturer har olika syn på tid, rum och 

ägande och dessa kan påverka individens förståelse och tolkningar av sin omvärld och i mötet 

från andra människor med andra kulturella bakgrunder kommer varje individ att ge en 

tolkning utifrån sina egna kunskaper som den lärt sig i sin levnadsmiljö. I likhet med de andra 

författarna skriver Aycan Bozarslan i boken Möte med mångfald (2001,s16-59) försöker med 

hjälp av många exempel tydliggöra att det finns gemensamma nämnare och koder i varje 

kultur som kan vara svåra att uppfatta och tolka av andra människor som inte har vuxit upp i 

denna kultur.  

I min undersökning var det två föräldrar med utländsk bakgrund det vill säga förälder 1B och 

2B som har nämnt i intervjuer att de inte har lust att deras barn ska vistas ute mycket medan 

den svenska föräldern önskade att hennes barn ska vara ute så mycket som möjligt. En 

gissning om varför den svenska förälder och de två utländska föräldrarna har olika 

uppfattningar eller synpunkter om barnens utevistelse kan vara att detta influerade av deras 

uppväxtmiljö och sociala miljö. Med det menar jag att det kan vara möjligt att den svenska 

föräldern har vuxit upp i ett samhälle där alltid uppskattades att barnen ska vara ute för att 
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utnyttja friskluft medan föräldrarna med utländsk bakgrund har vuxit upp i en miljö där alltid 

nedvärderades barnens utevistelse i kallt väder för att förebygga att barn blir sjuka.  

Aycan Bozarslan (2001, s75) nämner att det är många föräldrar med andra kulturella 

bakgrunder har en negativ syn på att deras barn ska vistas ute när det är regnigt och kallt 

väder och ber oss pedagoger att deras barn ska vara inne för att de kommer att bli sjuka i ett 

sådant väder. Denna pedagog har själv utländsk bakgrund nämner att jag känner igen detta 

för att jag har en liknande tankesätt i min ryggsäck och fortsätter att i våra länder brukar att vi 

vara ute bara när det finns bra och soligt väder däremot i kylan och regning väder undviker 

utevistelse särskild för barn som vi tror på att de är svaga och så lätt blir sjuka vilket skiljer 

sig från det som en svensk har i sitt baggage. På liknande sätt skriver Per Lundberg i boken 

utbildning och träning för interkulturell kommunikativ kompetens (1991,s142,143,152) hur 

olika kulturer skiljer sig från varandra med avseende på att i varje kultur kan man hitta 

mönster, normer och vanor som är specifika för denna kultur och skiljer sig från andra 

kulturer. Författaren ger några exemplar som är typiska i den svenska kulturen och tydliggör 

hur det som kan räknas som helt normal och vanligt i en kultur kan vara helt främmande i 

andra kulturer. Exempelvis pekar författaren på att för en svensk kan vara ett önskemål om att 

få ta en promenad ensam i en park eller att vara ensam i sitt rum medan detta kan tolkas 

utifrån andra kulturer som man har ett allvarigt personligt problem. Han tar även upp att 

svenskarna brukar ha inandningsluft när de pratar och detta för en främmande kan tolkas som 

sjukdomssymtom i from av hjärt- eller lungproblem. I Sverige är dåligt väder (regnigt och 

kallt) inte ett självklart hinder för att vistas ute men det är i så många andra länder, osv. Men 

samtidigt talar Lundberg om att det finns i varje kultur eller samhälle värderingar och normer 

som inte är acceptabla eller önskevärda från en familj eller en individ. 

Man kan tolka att i en interkulturell kommunikation kan en viss kunskap om parternas 

kulturella och levnadsmiljö hjälpa pedagogen att förebygga misstolkningar eller 

missuppfattningar om den andre. Men frågan är om räcker med att bara ha en viss kunskap 

om andres kulturer och sociala levnads miljö eller krävs det något mer än detta för att kunna 

hantera en interkulturell kommunikation? 

I min undersökning nämnde pedagogen 1B att en viss kunskap om andra kulturer krävs för att 

kommunikation är delvis kulturbetingad medan pedagogen 2B tycker att det behövs en viss 

kunskap men man ska även ha ett gott hjärta för att kunna hantera en interkulturell 

kommunikation. Illman& Nynäs (2005,s 62,63,76) talar om en interkulturell kommunikation 

utifrån ett hermeneutiskt synsätt vilket innebär att individens tolkning och förståelse är 
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centrala i denna relation det vill säga vilket ord som väljs för att tala med sin partner har stor 

betydelse för hur budskapet överförs. Enligt författarna är kunskap om andra kulturer bra men 

inte tillräcklig för att kunna hantera en interkulturell kommunikation. Om man exempelvis 

har bra kunskaper om andra människors historia, religion och traditioner, kan dessa 

kunskaper hjälpa oss att slippa onödiga missförstånd och misstolkningar? och vad ska vi göra 

med dessa kunskaper om vi som personligen är ointresserad och har nedvärderande 

inställningar om människor med andra kulturella bakgrunder? Utifrån dessa synsätt är 

parternas attityder och öppenhet betydelsefulla och avgörande för hur tolkningen utgörs. 

7. Slutdiskussion 

Syftet med studien är att belysa hur pedagoger och föräldrar upplever kommunikationen 

mellan hem och förskola i ett mångkulturellt område, ifall det finns hinder i denna relation 

och  hur förskolan skapar möjligheter för att åtgärda problemet. Arbetet kommer även att titta 

närmare på denna relation utifrån en interkulturell kommunikation. För att kunna besvara 

syftet i min undersökning har jag fått hjälp av mina frågeställningar. En diskussion kring 

studiens syfte, frågeställningar, undersökningsresultat, tidigare studier samt mina egna 

reflektioner redovisas. 

En fråga i studien handlar om hur kommunikationen mellan hem och förskola beskrivs 

utifrån både pedagoger och föräldrars synpunkter? Utifrån undersökningsresultat har man 

kommit fram till att enligt pedagoger kan föräldrarnas språkliga brister i det svenska språket 

räknas som problematiskt vilket har åtgärdats av båda förskolor med antingen hjälp av 

flerspråkiga kollegor eller bokning av tolk. Resultatet i min undersökning har några likheter 

med Bouakaz undersökningsresultat. Exempelvis visar undersökningsresultat i Laid Bouakaz 

(2007) att i hans undersökning räknades föräldrarnas språkliga brister även som ett hinder i 

kommunikationen mellan hem och skola. Jämförelser mellan två undersökningsresultat tyder 

på en ytterligare likhet där föräldrarnas uppfattningar eller tolkningar skilde sig från 

pedagogers åsikter det vill säga att parterna hade olika tolkningar om ett och samma begrepp. 

I Bouakaz undersökning definierades begreppet ”föräldersamverkan” av pedagoger som 

föräldrarnas barnsuppfostran och deras engagemang i barnens skolgång medan föräldrarna 

definierade detta begrepp som en kollektiv form av samverkan vilket gör att båda partner ska 

arrangera olika aktiviteter för barnen. I min undersökning anser pedagogerna att föräldrarna i 

detta område inte har tillräcklig kunskap om läroplanen och därför begär mer barnomsorg 

medan förskolan har fokus på barns lärande. Men utifrån resultatet ser vi att föräldrarna även 
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har fokus på barnslärande men deras tolkning av barnslärande skiljer sig från pedagogers 

uppfattningar.  

Men en tänkvärd fråga återstår i min undersökning, hur har de två nämnda förskolorna i min 

undersökning löst problemet? I princip gjordes ingenting. Pedagogerna var medvetna om 

parternas olika uppfattningar om vad förskolans verksamhet handlar om men ingen åtgärd 

utfördes. En ytterligare fråga i min undersökning var att använder pedagogerna några 

särskilda pedagogiska verktyg för att etablera kontakt med föräldrar som har en annan 

kulturell bakgrund? 

 Resultatet visar även att båda förskolor inte har något särskilt tema eller aktivitet som kan 

erbjuda och skapa möjligheter för att underlätta kommunikationen med föräldrar med andra 

kulturella bakgrunder. Alla pedagoger nämner att det finns problem i kommunikationen med 

föräldrarna och betonar på ett nära samarbete med föräldrar. De tar även upp de dagliga 

kontakterna med föräldrarna som är särskilt viktiga för barns vidareutveckling men i 

praktiken gjordes ingenting. Med hänsyn till läroplanen kan man koppla vikten av förskolans 

och pedagogens ansvar i samband med barnet och familjen vilket står i Lpfö 98 att: 

Förskolan ska vara ett stöd för familjen i deras ansvar för barnens uppfostran, utveckling och 

växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får 

möjligheter att utvecklas efter sina förutsättningar. Personalens förmåga att förstå och samspela med 

barnet och få föräldrarnas förtroende är viktig.(Lpfö, 98 reviderad 2010,s5)      

Vidare har man gång på gång stött på att pedagogerna har använt sig av uttrycket ”föräldrarna 

i det här området” eller ”föräldrarna här” under intervjun, vilken ger en fundering kring att 

pedagogerna på ett omedvetet eller medvetet sätt kategoriserade föräldrarna i detta område. 

Ruth Illman & Peter Nynäs (2005,s 47) som är mot kategorisering av människor anser att 

människor inte är enkla produkter som formas av den kultur eller miljö de lever i, utan 

individen är subjekt, reflekterande och tänkande och tolkar hela tiden sin miljö. På liknande 

sätt nämner även Aycen Bozarslan (2001, s23) att alla individer är unika och inte kan 

kategoriseras och placeras i en och samma ram och talar om att man kan ha mer gemensamt 

med sina vänner som är från andra länder inom viss områden än man har med sina landsmän. 

Jag har valt att inte diskutera vidare kring ämnet för det är svårt att veta om pedagogerna har 

kategoriserat föräldrarna medvetet eller omedvetet men det kan vara av betydelse att tänka 

över vad detta beror på? Har kategoriseringen med pedagogernas tolkning att göra eller 

jämförde pedagogerna omedveten om sina egna erfarenheter från andra områden det vill säga 

ett mångkulturellt område och ett homogent svenskt område? 
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En annan fråga i studien handlar om hur pedagogerna beskriver sina upplevelser av att arbeta 

i ett mångkulturellt område? Pedagogers intervjuer visar att alla pedagogerna ser positivt och 

utvecklande att jobba i ett mångkulturellt område och anser att mångfalden berikar samhället. 

Men i praktiken visar pedagogerna inget intresse eller lust att lyfta fram barnens hemkultur i 

förskolans verksamhet och barnens hemkultur blir inte integrerat i förskolans vardag. Min 

personliga uppfattning är att om pedagoger ser positivt på mångfalden bör de visa detta i 

praktiken och lyfta fram den i förskolans vardag för att alla barn ska ta en del av det och 

vinna på.   

Här kan man göra en återkoppling till Johannes Lunneblads(2006) undersökningsresultat som 

visar att pedagoger i hans undersökning ville lyfta fram ett mångkulturellt arbetssätt i 

förskolan och försökt mycket för att uppnå målen, men tyvärr inte lyckades. Däremot visar 

resultatet i min undersökning att pedagogerna inte gjorde något försök för att ta upp 

invandrarbarns hemkultur i förskolans verksamhet. Att skapa möjligheter för varje barn att 

utveckla en dubbel kulturtillhörighet är något som även betonas i läroplanen. Det står i Lpfö 

98 att: 

Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen 

för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle. Förskolan ska sträva efter att varje barn känner 

delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer. Medvetenhet om det 

egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att 

förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de 

nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell 

tillhörighet. (Lpfö, 98, reviderad 2010,s 6,9) 

Utifrån min egen uppfattning och med hänsyn till läroplanen är det av stor betydelse att 

personalen även kontinuerligt lyfter fram andra kulturer än den svenska kulturen i förskolans 

vardag och rutiner och inte då och då vid behov vilket kan ge barnen med utländsk bakgrund 

möjlighet och utrymme för att känna sig delaktiga i förskolan samt får förståelse för att leva i 

andra kulturer.   

Avslutningsvis vill jag ta upp hur föräldrarna har beskrivit sina upplevelser av 

kommunikationen med pedagoger i båda förskolor. Undersökningsresultatet visar att 

föräldrarna hade olika synpunkter och förväntningar på kommunikationen dem emellan. 

Exempelvis var två helt nöjda, en var delvis nöjd och en inte alls nöjd, men när det gäller 

föräldrarnas förhållningssätt i kommunikationen med pedagoger visar resultatet att de tre 

föräldrar med utländsk bakgrund har bestämt sig att göra en uppdelning av ansvaret för barns 

lärande mellan hem och förskola. Med det menar jag att föräldrarna har bestämt sig för att 
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pedagoger som är kunniga ska ta hand om barns lärande i förskolan och föräldrarna ska ta 

hand om barnen hemma och lära barnen sin egen kultur, traditioner och rutiner samt barnens 

modersmål, vilket är föräldrarnas starka sidor. Däremot visar resultatet att den svenska 

föräldern är delaktig i förskolans verksamhet och ser förskolan som komplement till hemmet 

och önskar sig att vara mer delaktiga i förskolan, vilket inte kan uppfylls p.g.a. hennes 

tidsbrist.  

Man kan nämna att de föräldrarna med en annan kulturell bakgrund på ett medvetet eller 

omedvetet sätt har bestämt sig för att fatta detta beslut. Men varför har de delat på ansvaret 

mellan sig själva och pedagoger?  Det är uppenbart att alla föräldrar önskar det bästa för sina 

barn. Det kan vara möjligt att föräldrarna önskar sig att barnen ska ta del av båda kulturer det 

vill säga barnens egen kultur och den svenska kulturen. Men med tanke på att pedagogerna 

inte visar något intresse samt deras okunskap i barnens hemkultur leder till att föräldrarna har 

fattat detta beslut och skapat två olika världar för barnen.  

Men läroplanen betonar på samarbete mellan hem och förskola och står där att det är 

förskolans ansvar att stödja föräldrarnas i barnsuppfostran och det är förskollärare som har 

ansvaret att skapa möjligheter för att varje barn ska ha tillgång till både sin egen och andra 

kulturer. Men det verkar som pedagoger inte tar detta på allvar och barnens hemkultur inte 

integreras i förskolans verksamhet, utan lyftes upp vid behov. Det kan vara möjligt att den 

stora barngruppen och brist på personalen kan räknas som några problem men personligen 

tycker jag att det är värt att tänka på vad händer med barnen som har en annan kultur 

bakgrund. Hur påverkas dessa barn av parternas handlingar?  

Sist men inte minst vill jag nämna att det gemensamma syftet för kommunikationen mellan 

föräldrar och pedagoger är barnen det vill säga parterna ska kommunicera och ha samarbete 

för att skapa en trygg och lärorik miljö för barnens vidareutveckling. För att skapa en sådan 

miljö ställs stora krav på varje partner samt ännu större krav på pedagogen att vara mycket 

försiktig och noggrann i all planering i kommunikationen dem emellan. Det innebär att varje 

partner ska planera noggrant vad de ska göra och varför, hur detta ska utföras samt att tänka 

på vilka konsekvenser kommer att beröra barnen för att parternas små misstag återges till 

barnen och i så fall är det barnen som förlorar mest.  

8. Vidareforskning 

I nästkommande undersökning skulle det vara intressant att utföra en jämförande 

undersökning där man kan titta närmare på hur andra förskolor som ligger i ett mångkulturellt 
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område upplever kommunikationen mellan hem och förskola. Använder föräldrarna samma 

strategi i relationen med pedagoger?  Man kan även titta närmare på vad andra förskolor har 

för verktyg för att etablera kontakt med föräldrar med utländsk bakgrund. 
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9.1Otryckta Källor 

 

Intervjuer med pedagoger: 

Pedagog 1A,  2011-10-11  kl: 14:00-15:00 

Pedagog 2A  2011-10-11  kl:  13:00-14:00 

Pedagog1B  2011-10-07   kl:  12:00-13:00 

Pedagog 2B 2011-10-07  kl:   13:00-14:00 

Intervjuer med föräldrar: 

Förälder 1A 2011-10-13  kl:   1500-15.30 

Förälder 2A 2011-10-13 kl:    10.30-11.30 

Förälder 1B 2011-10-14  kl:    14.30-15.30 

Förälder 2B 2011-10- 20 kl:     9:00-10:00 

 

 

http://www.skolverket.se/lagar_och_regler/laroplaner-1
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Bilagor 

1. Brev till föräldrar                                                                                

Hej kära föräldrar!                                                       

Jag heter Zohreh Molaei och är en lärarstudent som går på Södertörnshögskola. Just nu håller 

jag på med att skriva examensarbete vars ämne handlar om kommunikationen mellan hem 

och förskolan. För att samla in material för min undersökning behöver jag lite stöd och hjälp 

från er, dvs. ni kära föräldrar. Intervjuer med en del av föräldrar kan räknas som en viktig och 

avgörande del i min undersökning. De centrala frågorna handlar om vad ni tycker om 

samarbete med förskolan, era förväntningar och synpunkter om kommunikationen med 

förskolan gällande barns utveckling och lärande. Intervjuer kommer inte att ta så långt tid och 

intervjuuppgifterna ska användas för min undersökning och lagras och avrapporteras. 

Intervjuer ska genomföras under en begränsad tid, dvs. under v41-43. Under de veckorna kan 

vi kolla upp vilka tider passar för att genomföra intervjun och det är uppenbart att jag 

kommer att anpassa mig efter er. Utan ert stöd och hjälp kan jag inte utföra undersökningen. 

Jag är jätte tacksam om ni ställer upp inför undersökningen. All intervju uppgifter kommer att 

användas för denna undersökning på ett anonymt sätt. Vid intresse av deltagande i intervjuer 

kan ni höra av er till mig på tel, xxxxxx. Tack i förväg 

Med vänlig hälsning 

Zohreh 

 

2. Intervjufrågor till föräldrar 

Bakgrundsfrågor 

1-Vilket land kommer du ifrån? 

2-Hur gammal är du? 

3-Hur många barn har du? 

4-Hur länge har du varit i Sverige? 

5-Vad har du för utbildning? 

6-Vad sysslar du med? 

Nyckelfrågor 

1-Går alla dina barn till den här förskolan?  

2-Varför har du valt just denna förskola? 
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3-Vad tycker du om personalen i denna förskola? 

4-Hur fungerar kommunikationen med pedagogerna? 

5-Vad är en bra och fungerande kommunikation med pedagogerna enligt dig? 

6-Tror du att kulturskillnaden kan ha någon betydelse i denna relation? 

7-Är du nöjd med utlämning av informationen? 

8-Hur ofta brukar du gå på föräldramöte? 

9-Hur mycket är du delaktig i verksamheten? 

10-Är du nöjd med delaktigheten i förskolans verksamhet? Om inte, varför? 

11-Vad är dina förväntningar på personalen? Vad är det som fungerar bra och mindre bra? 

12-Vet du vad läroplan handlar om? 

 

3. Intervjufrågor till pedagoger: 

 
1-Hur länge har du arbetat som lärare eller liknande arbete? 

 

2-Har du också erfarenheter att jobba i ett icke månkulturellt område? om ja, Upplever du 

någon skillnad? 

 

3-Vad är fördelar med att jobba som en pedagog i ett mångkulturellt område, har du några 

synpunkter? 

 

4-Vad har ni för rutiner gällande kommunikationen med föräldrar, dvs hur ni lämnar ut/ tar 

emot informationer från föräldrarna? Vad är grunden för valet av nuvarande rutiner? 

 

5-Som en pedagog vad är dina förväntningar på föräldrarna i samband med barns utveckling 

och lärande? 

 

6-Kan du definiera vad är en bra och fungerande kommunikation med föräldrar? 

 

7-Hur ser du kommunikationen med föräldrar i nuläget? Ifall om den fungerar mindre bra, 

vad är som du anser att det är problematisk och vad är det åtgärden?  

 

8- Tror du att kulturskillnaden har någon betydelse i denna relation? 

9- Vad menas med en interkulturell kommunikation? 

Skulle pedagogen ha någon kompetens för att utföra denna kommunikation? 

 

10-Har förskolan något projekt, tema eller konkret aktivitet för att erbjuda föräldrarna med 

andra kulturella bakgrunder?  

  

11-Vad är viktigt för er att berätta för föräldrar och vad tycker föräldrarna är det viktig att 

berätta för er? 

 

12- Hur ofta brukar ni utvärdera det sättet som ni brukar ta kontakt med föräldrarna? 
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13-Hur barnen kan ha nytta av en fungerande kommunikation mellan pedagoger och 

föräldrar? 

 

14-Hur mycket och på vilket sätt är föräldrar delaktiga i er verksamhet? 

 

15- Finn det någonting som du vill lägga till? 

 

16-Har du något tips för mig som en blivande pedagog gällande samarbete med föräldrar? 

 

                                                                                                                   


