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Förord 

Det har varit en lång resa, snart tre år har gått sedan jag började min utbildning till 

förskollärare. Under den här resan har jag lärt mig många saker och läst mycket. Jag har också 

lärt mig nya saker om mig själv. Stort tack till min man som har stort tålamod och har stöttat 

mig genom hela utbildningen, utan din hjälp hade jag aldrig klarat det. Skönt att ha någon 

som fixat allt runt omkring så att jag har kunnat fokusera på mina studier. Tack vill jag även 

säga till mina barn, bonusbarn och barnbarn som har varit förstående när jag inte har kunnat 

ställa upp och hjälpa till med det ena och andra. Jag vill även tacka mina informanter för att 

de ställde upp på min undersökning och till mina arbetskamrater och studiekamrater som har 

peppat mig när jag har haft svårt att se ljuset i tunneln.  

 

den 1 december 2013 

Denise 
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Abstract  

The intercultural meeting at preschool between adults  

 
Society is changing and becoming increasingly multicultural, it creates a deeper need to 

communicate. My aim was to explore how intercultural communication works between 

teachers and parents.  

 

In my investigation I interviewed two teachers and five parents at a multicultural preschool 

where I also made three observations. The teachers are very positive in their communication 

with the parents. When spoken language is not sufficient enough they use body language to 

communicate and some times they ask the children to help interpret. It happens that we do not 

understand each other and it can create frustration when you can not convey your message to 

one an other. Teachers find that it can be difficult to convey information to the immigrant 

parents who do not speak Swedish. Even cultural differences affect communication. How 

long it takes for parents to become involved in the Swedish society is affected by different 

aspects such as the reason for immigration, education, prior work experience and how active 

they were in their own society. 

 

The parents that I interviewed speak the Swedish language and they feel that communication 

with the teachers works well. They feel that they understand each other and that they receive 

adequate information about their children. Most of the parents interviewed have lived a long 

time in Sweden. The teachers want more knowledge about the parents´ background and 

culture in order to better be able to collaborate with them on the subject of their children. How 

newly arrived immigrants feel and perceive communication with the teachers I can not 

comment on because I did not have the opportunity to interview them. They did not want to 

participate. 

 

Key words: intercultural communication, culture and language 
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Sammanfattning  

Samhället förändras och blir allt mer mångkulturellt och det skapar ett större behov av att 

kunna kommunicera. Mitt syfte var att undersöka hur den interkulturella kommunikationen 

fungerar mellan pedagoger och föräldrar.  

 

I min undersökning intervjuade jag två pedagoger och fem föräldrar på en mångkulturell 

förskola, där jag gjorde tre observationer. Pedagogerna är mycket positiva i sin 

kommunikation med föräldrarna. När inte det talade språket räcker till använder man hela sin 

kropp och tecken, alltså pekar och ritar och ber barnen hjälpa att tolka för att kommunicera, sa 

en av pedagogerna. Det händer att man inte förstår varandra och det kan skapa frustration när 

man inte kan förmedla sitt budskap till den andra. Pedagogerna upplever att det kan vara svårt 

att förmedla information till invandrarföräldrarna som inte kan tala svenska. Även kulturella 

skillnader kan påverka kommunikationen. Hur lång tid det tar för föräldrarna att bli delaktiga i 

det svenska samhället påverkades av olika aspekter som orsaken till invandringen, utbildning, 

tidigare arbetserfarenheter och hur aktiva de varit i sin eget samhälle. 

 

De intervjuade föräldrarna kunde tala svenska och deras uppfattning var att kommunikationen 

fungerar bra. De upplever att de förstår och kan göra sig förstådda och att de får tillräckligt 

med information runt deras barn. De flesta av de intervjuade föräldrarna har bott en längre tid 

i Sverige. 

 

Pedagogerna önskar mera kunskap om invandrarföräldrarnas bakgrund och kultur för att 

bättre kunna bemöta dem i samarbetet runt deras barn. Hur nyanlända invandrare känner och 

uppfattar kommunikationen med pedagogerna kan jag inte uttala mig om, eftersom jag inte 

fick möjlighet att intervjua dem. De ville inte delta. 

 

 

Nyckelord: interkulturellkommunikation, kultur och språk
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1 Inledning och problemområde 

Att inte kunna överföra budskap till sin omgivning kan generera svårigheter. Det är viktigt att 

kunna kommunicera med varandra, att kunna förmedla känslor, tankar, frågor och 

information. I förskolans värld handlar kommunikationen mellan pedagoger och föräldrar 

främst om att kunna förmedla information som rör barnen. Föräldrarna skall kunna känna sig 

trygga och ha förtroende för att pedagogerna har förstått informationen som föräldrarna vill 

förmedla till pedagogerna om barnen. Det är en förutsättning för att pedagogerna skall kunna 

samarbeta runt barnen och uppfylla läroplanens krav. I läroplanen står det att: 

 

 … Arbetslaget ska föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om 

barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt 

genomföra utvecklingssamtal … (Lpfö 98 rev. 2010, s. 13).  

 

Kommunikation är svårt framförallt för invandrarfamiljer som kastas rakt in i det svenska 

samhället, utan språket och kunskaperna om den svenska kulturen och hur samhället fungerar.  

Pedagoger gör sitt bästa för att ta emot nya föräldrar och barn på bästa möjliga sätt. De har 

mycket information som de skall delge föräldrar under inskolningen, rutiner, vilka kläder 

barnen behöver för att kunna delta i verksamheten. Extra kläder ifall barnet blir våt eller 

smutsigt, blöjor för blöjbarnen, rutiner när barnen skall vila/sova och vilken mat förskolan har 

att erbjuda barnen.   

Pedagogerna berättar om de olika aktiviteter som finns för barnen. De informerar om 

läroplanen och om olika samtal/möten, så som uppföljningssamtal, utvecklingssamtal med 

mera. Pedagogerna behöver också information av föräldrarna, om sjukdomar, allergier, vilken 

mat barnen får äta, sovvanor barnet har, om föräldrarna har några önskemål, var föräldrarna 

jobbar eller går i skolan, telefonnummer, adresser, barnens personnummer och 

hemförhållanden. Flera viktiga frågor som pedagogerna ställer och behöver få svar på är till 

exempel om föräldrarna bor ihop eller på olika adresser, skall båda föräldrarna ha 

information, vem som hämtar och lämnar barnet och mycket, mycket mera. Om föräldrarna 

inte kan språket är pedagogerna rustade för att klara detta?   

Problem och irritation kan uppstå när information misstolkas. Människor har olika referenser 

som de kopplar till när de tolkar vad den andra säger. Bara en sådan enkel sak som när 

pedagogerna ber en förälder att ta med varma extrakläder som barnet behöver för att det är 

kallt ute. Personalen förklarar, föräldern nickar och håller med, så går det flera dagar och 
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ingenting händer.  Då kan pedagogen tolka det som om föräldern inte bryr sig. Det kan då visa 

sig att föräldern inte hade förstått vad som sagts.  Enligt min uppfattning så nickar föräldrarna 

för att de inte kan språket. De förstår att det förväntas en respons och eftersom de inte vet vad 

som sägs bekräftar de att de hört genom att nicka. Föräldern kanske uppmanar pedagogen att 

ta på barnet en extra tröja men, personalen kanske inte har förstått och detta kan skapa 

konflikter. Missförstånd uppstår där föräldrarna uppfattat att personalen inte brytt sig. 

Laid Bouakaz forskare, i mångkulturella skolfrågor skriver att invandrarna: 

 

I sina hemländer hade de varit vana vid att ständigt vara omgivna av en mängd 

släktingar men de befann sig nu plötsligt helt ensamma i ett nytt land där allt var 

annorlunda – skolsystemet, kulturen, koderna, uttryckssätten, språket etc. 

(Bouakaz 2009, s.13).  

 

Dessa aspekter bidrar till att föräldrarna kan vara osäkra när de inte har sina sociala nätverk 

vilket gör att det blir svårt att skapa kontakt. Bouakaz skriver att det kunde bli fel, 

missförstånd och att föräldrarna ofta ursäktade sig med språksvårigheter, samt att 

informationen hade varit oklar (Bouakaz 2009, s.12). 

 

Pedagogens agerande och attityd är av stor betydelse i mötet och kommunikation med 

föräldrarna. Kroppsspråket, kan påverka hur föräldrarna uppfattar pedagogerna. Om 

pedagogen är spänd och stel kan det signalera att pedagogen är avvisande och inte vill ha 

kontakt. Om pedagogen är avslappnade och inbjudande så inbjuder de till kontakt . Även 

mimiken, ett leende, ett allvarligt och surt ansiktsuttryck säger mycket utan ord (Nilsson & 

Waldemarson 2007, s.72-73).  

 

I Läroplanen står det att: ”Arbetslaget ska visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att 

det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,..” (Lpfö 

98 rev. 2010, s.13). 

Är pedagogerna rädda och osäkra som pedagoger är det svårt för dem att göra ett bra arbete. 

Eva Hedencrona och Dora Kós-Dienes forskare som arbetar med tvärkulturell kommunikation 

beskriver vikten av att pedagoger får utbildning i kultur, kommunikation och tvärkulturell 

kommunikation som är verktyg för att kunna bemöta föräldrar i dagens samhälle. De säger 

även att det borde numera vara ett givet kompetenskrav hos pedagoger (Hedencrona & kós-

Dienes 2007, s.7).  
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2 Syfte och frågeställning  

 

2.1 Syfte 

Jag vill undersöka hur kommunikationen på förskolan fungerar mellan pedagoger och 

föräldrar med annat modersmål än svenska. Hur kommunicerar pedagogerna och föräldrarna 

när de inte har ett gemensamt språk? Påverkar kulturella skillnader kommunikationen? I min 

undersökning har jag ett etisk tänkande där jag försöker se kommunikationen från både 

pedagogernas och föräldrarnas synvinkel (Henriksen & Vetlesen 2001, s. 142). 

 

2.2 Frågeställning 

 

Vilken upplevelse har föräldrarna respektive pedagogerna av kommunikationen? 

Är pedagogen rustad för kulturmöten på förskolan? 

 

3 Bakgrund  

Här kommer jag att ta upp några olika aspekter som andra forskare har skrivit om som de 

anser kan påverka kommunikationen mellan pedagogerna och föräldrar.  

 

Birgitta Angel, psykolog, och Anders Hjern, barnläkare, har båda forskat kring flyktingar i 

området Stockholm och Växjö. De beskriver att som nyanländ till Sverige är språket och 

kommunikation med människor den första utmaningen som invandrare utsätts för. Hur fort 

individen lär sig svenska är beroende av olika faktorer. En av faktorerna är motivationen att 

lära sig språket. Orsaken till varför man har kommit till Sverige, om det är frivilligt eller har 

man varit tvungen? Har man som mål att flytta tillbaka till sitt hemland så fort det är möjligt 

är man inte motiverad att lära sig svenska språket. Språksvårigheter och misstro påverkar 

kommunikationen med andra människor vilket kan leda till utanförskap (Angel & Hjern 2004, 

s. 129 -130).  
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Specialpedagogen Ylva Ellneby framställer i sin bok, Pedagoger mitt i mångfalden, en mycket 

vanlig bild av förskolan, att: 

 

När det saknas gemensamma referensramar kan vi lätt feltolka och missförstå 

varandra, inte minst på grund av språkproblem.  Det är ofta det som förvirrar oss 

först. Att vi inte förstår vad de säger och att de inte förstår oss. Hur ska vi då 

kommunicera? ( Ellneby 2008, s. 32). 

  

Bouakaz tar upp en annan aspekt, nämligen att kommunikationen inte enbart blir lidande på 

grund av språkkunskap utan även av tolkningen och förståelsen av samhällskoder hos 

föräldrar och pedagogerna (Bouakaz 2009, s. 12). Exempel på det är i Sverige förväntas 

föräldrar ha ett aktivt intresse för barnens skolgång och vara delaktiga, vilket inte är fallet i en 

del andra länder.  

 

Hassan Sharif, forskare i pedagogik, påpekar vikten om att skapa en god kontakt med 

föräldrarna, att visa föräldrarna och barnen att de är välkomna, att signalera att deras 

modersmål är viktigt, lika viktigt som det svenska språket. För att skapa en interkulturell 

miljö i förskolan måste pedagogerna på olika sätt signalera att föräldrarnas närvaro och 

engagemang är en viktig del i barnens lärande och kunskapsutveckling (Sharif 2008, s. 15). 

 

På en interkulturell förskola utgår man ifrån att pedagoger skall ha ett öppet förhållningssätt 

och visa ömsesidig respekt och nyfikenhet gentemot invandrarföräldrar och deras barn. 

 

Ann-Marie Markström, lärare, samt Maria Simonsson, förskolelärare, har båda bedrivit 

forskning om förskolan ur olika perspektiv. I deras bok Utvecklingssamtal, kommunikation 

mellan hem och förskola skriver de om förskollärarens arbete, kommunikation/samtal med 

föräldrarna som är en viktig del av förskollärarens arbete. I detta arbete ingår att kunna stödja 

föräldrarna i deras roll som förälder. Att kunna hjälpa föräldrar i viktiga frågor om fostran och 

hur de skall hantera konflikter eller i barnens lärande i största allmänhet. Vidare skriver de om 

vilken funktion utvecklingssamtal har. De skriver att hur det personliga mötet utformar sig är 

alltså något som skapas i interaktionen mellan individer i det enskilda mötet (Markström o 

Simonsson 2013, s. 113-114).  
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Detta är en av grund orsakerna för hur viktigt det är att få igång kommunikationen med 

föräldrarna som kommer från andraländer. Att kunna förmedla den svenska synen på barn 

fostran.  

 

4 Teoretiska perspektiv 

I min studie kommer jag att använda mig av ett interkulturellt perspektiv. Jag kommer i det 

här avsnittet att förklara begreppen som är centrala i min analys: Kommunikation och språk, 

Kultur och Interkulturell kommunikation. Jag kommer att redogöra för dessa begrepp i detta 

avsnitt. 

 

Bergstedt och Lorenz redogör för begreppet interkulturell pedagogik, som Pirjo Lahdenperä 

forskare i pedagogik, beskriver. Begreppet kom till på 1990-talet. Det innefattar flera delar så 

som interkulturell kommunikation, mångkulturell utbildning, interkulturellt lärande med mera 

(enligt Bergstedt och Lorenz 2006, s.13-14). 

Själva begreppet interkulturell togs upp redan 1974 i ett dokument i Unesco. I en 

rekommendation som innefattar förståelse, samarbete, fred och utbildning om mänskliga 

rättigheter och de grundläggande friheterna som bestod av 45 punkter. Bosse Bergstedt 

forskare i bland annat interkulturell pedagogik och Hans Lorentz, forskare i pedagogik 

påpekar att i dessa punkter så framkommer även begreppen interkulturell förståelse, 

interkulturellt synsätt (Bergstedt & Lorenz (red.) 2006,s13- 14).  

Bergstedt och Lorenz skriver vidare att i Europa användes begreppen interkulturellt synsätt 

och interkulturell undervisning när utländska forskare talade om utbildning av invandrare och 

minoriteter. I Sverige användes begreppen för första gången 1981, i ett förslag till 

förändringar inom hemspråks- och invandrarundervisningen. En proposition förelades för 

riksdagen, att en grundläggande syn på interkulturell undervisning skulle ligga som underlag 

för ingrepp i utbildningsväsendet. Vad detta skulle komma att innebära för interkulturell 

undervisning fanns ingen beskrivning på, men att den skulle omfatta alla barn och vuxna i 

skolan. Bergstedt & Lorenz säger att i betänkandet, som kallades Olika ursprung-Gemenskap 

i Sverige med titeln Utbildning för språklig och kulturell mångfald (SOU 1983:57), 

klargjordes skillnaden i begreppen mångkulturell och interkulturell (Bergstedt & Lorenz (red.) 

2006, s.15- 17). Mångkulturell står för ett ”tillstånd”, som exempel arbetar jag på en förskola 

med människor från olika kulturer, en mångkulturell förskola. Interkulturell förklarades som 
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”handling” det vill säga; är något som pågår, som när jag samspelar med föräldrar som har en 

annan kulturell bakgrund än min egen, själva samspelet är en pågående process.  

 

4.1 Kommunikation och språk 

Ordet kommunikation kommer från ordet ”Communicare” som är latin och betyder ´göra 

gemensam´, som att vi sänder och motar information, känslor, uppfattningar, erfarenheter 

(Nilsson & Waldemarson, 2007 s. 11).  

Kommunikation handlar alltså om minst två personer eftersom vi sänder och motar 

information. För att kunna kommunicera krävs ett gemensamt språk som båda parter kan 

medla sig med till varandra.  

Kommunikation är inte statisk. Björn Nilsson, forskare inom socialpsykologi och Anna-Karin 

Waldemarson, forskare med inriktning mot arbetslivet, skriver att det krävs ett språk och att 

kommunikation är ett samspel mellan människor, där kroppsspråket och hur vi tolkar vad som 

sägs har stor betydelse. Kommunikation är inte bara information som studsar mellan 

människor utan informationen påverkas också av känslor, tankar, bekräftas och förändras 

(Nilsson & Waldemarson 2007, s.12). 

Vilka känslor, tankar och livserfarenheter som pedagogerna och föräldrarna bär på påverkar 

deras kommunikation.  Pedagogen vill gärna vara övertydlig ibland genom att upprepa eller 

förklara saker i minsta detalj för att vara säker på att föräldrarna har förstått. Det kan tolkas av 

föräldrarna att pedagogen då behandlar dem som inskränkta, de inte förstår något. Nabila 

Alfakir forskare i mångfaldspedagogik förklarar hur viktigt det är att ha kunskap om 

förälderns bakgrund, boende, samhällsklass och utbildning för att kunna bemöta föräldern 

med den respekt, öppenhet och lyhördhet för att kunna samspela med varandra. Alfakir 

påpekar att frågan om samhällsklass, präglar föräldrarnas synsätt på lärarens uppgift och hur 

de förhåller sig dem. Hon säger att pedagogen inte skall ser ner eller uppleva sig själv 

underlägsen i sitt förhållande till föräldrarna, att föräldrarna skall behandlas lika i vår strävan 

att uppnå ett bra samarbete (Alfakir 2006, s.29 ). 

 

4.2 Kultur 

Hur vi tolkar vad som sägs, påverkas av kulturella aspekter. Vad som menas och vad som 

sägs kan ha helt olika innebörd för pedagogen och för invandrarföräldern. 
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Hedencrona och Kós-Dienes definition av kultur, är att det kan vara till exempel en samling 

människor med en del gemensamma erfarenheter. Det finns många olika kulturer, inte enbart 

politiska, kulturella och etniska. Det är helt beroende av i vilket sammanhang ordet kultur 

används (Hedencorna och Kós-Dienes 2003, s. 14). Människor som kommer från olika länder 

har olika sedvänjor som påverkar hur de tolkar situationer. Språket och orden kan vara lätta 

att översätta men i olika sammanhang de kan ändra betydelse och ordet kan få en positiv eller 

negativ laddning. Om man inte har kunskaper om seder och bruk i landet man befinner sig i, 

kan det bli svårt att föra en dialog eller att förstå vad personen vill säga. Bara en så enkel sak 

som att hälsa kan vara svårt. Vilka ord och begrepp man använder i vilka situationer kan bero 

på många faktorer.  Till exempel ålder, kön, utbildning samt vilken relation jag har till 

personen i fråga. I vissa kulturer visas respekt genom att undvika ögonkontakt. Det kan vara 

avgörande vem som inleder samtalet (Hedencrona & Kós-Dienes 2003, s. 22-23). 

 

En personlig erfarenhet är när förskolan kallar föräldrar till samtal så uppfattar de det som om 

det finns ett problem. Föräldrarna säger att i deras hemländer kallar man inte till samtal i 

skolan så länge allt är bra, enbart om det är problem. Givetvis uppstår oro hos föräldrarna 

eftersom vi har olika syn på samverkan. 

 

Seija Wellros som är psykolog och lärarutbildare säger också att värderingar kan vara ett 

hinder i kommunikationen. Vi har olika värdering om vad som anses normalt eller inte 

normalt i respektive kulturer. Vad man gör eller inte gör i hur man beter sig kan ha stor 

påverkan i kommunikationen. Man har olika uppfattningar om vad som är hövligt, ohövlig, 

konstigt, avvikande eller normalt (Wellros 1994, s. 28). 

Vad man säger verbalt till en annan person har sina egna regler i olika kulturer. Att säga rätt 

sak till rätt person eller gå för nära en person som man inte känner eller hålla för långt avstånd 

kan skapa svårigheter i kommunikationen (Wellros 1994, s. 38-40). 

 

Ellneby vidgar begreppet kultur ytterligare: 

 

Det är svårt att definiera vad som är kultur. Det är så självklart för oss hur vi 

beter oss att vi inte tänker på vanor och uppfattningar ingår i ett kulturmönster. 

Kultur kan vara vårt sätt att gå och stå, hur vi rör armar och ben, hur vi pratar, är 

klädda, utrycker glädje och ilska, visar tacksamhet, gör affärer med varandra, 

hur vi beter oss mot släkt och vänner och mycket mer (Ellneby 2007, s. 41). 
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Var man än kommer ifrån så bär man med sig sin egen kultur och den kan se väldig olika ut 

från person till person. 

 

4.3 Interkulturell kommunikation 

 

Enligt Bergstedt & Lorenz är definition av inter i interkulturell : 

 

Interaktionsprocess där ömsesidig kommunikation sker mellan personer från 

olika kulturella bakgrund (Bergstedt & Lorenz (red) 2006, s.16).  

 

Nu skall vi titta på definitionen när vi kopplar ihop inter med kultur och kommunikation, 

Lorentz beskriver definition av interkulturell kommunikation:  

 

Interkulturell kommunikation kan således förenklat förklaras som ett sätt att lära 

sig förstå och uppfatta olikheter och skillnader bland människors olika sätt att 

tolka värderingar, beteenden och händelser beroende på människans uppväxt 

och uppfostran i skilda kulturer. Att känna till och att ha förståelse för 

människors likhet och skillnader har således samband med att vi lär oss att 

kommunicera på olika sätt (Lorentz 2009, s.140). 

 

Denna process sker dagligen på en mångkulturell förskola, om man sätter ihop orden ”inter” 

och ”kultur” och ”kommunikation” där processen utmynnar i ett lärande. Johannes 

Lunneblad, forskare i pedagogik och didaktik, citerar Bergstedt & Lorenz definition av 

interkulturellt lärande: 

 

Interkulturellt lärande som sker genom möten och social interaktion mellan flera 

individer med olika kulturell och/eller etnisk bakgrund. Författaren menar att det 

interkulturella lärandet syftar till en process, ett gränsöverskridande som bygger 

på ömsesidig respekt, tolerans, jämlikhet och social rättvisa (Lunneblad 2009, s. 

28). 
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Interkulturell kommunikation är något som pågår där vi förvärvar kunskap säger Lorentz 

(2009). Lunneblad (2009) skriver om det interkulturella lärande som sker genom den social 

interaktionen. Kommunikation och lärandet går hand i hand.  

I kommunikationen förvärvar vi information som vi bearbetar, tolkar. Kommunikation är inte 

statisk utan förändras och när den förändras så skapas ny kunskap (Nilsson och Waldemarson 

2007, s.12). 

Tolkning om vad interkulturell innebär, är ovan nämnda forskare tydligen överens om, 

eftersom de har hämtat det från varandra eller från betänkandet. För att kunna nå det behövs 

ett gemensamt sätt att kommunicera. För att kunna skapa nya mönster av de gemensamma 

erfarenheter som utvecklas i samspel med varandra krävs det kommunikation mellan 

pedagoger och föräldrar. Kultur är något som utvecklas och förändras där gamla och nya 

erfarenheter och kunskap blandas och utmynnar i något nytt skriver Sharif (Sharif 2008, s. 

105-119). 

 

5 Tidigare forskning 

Att hitta litteratur om samspel och kommunikation mellan pedagoger och föräldrar var svårt, 

jag hitta små fragment här och där i litteraturen. Där emot fanns det en del skrivet om 

utvecklingssamtal .  

 

Etnologerna Ronström, Runfors & Wahlström (1996) skriver om pedagogernas kulturmöten i 

barnomsorgen i norra Botkyrka. På 1980-talet var det få platser i Sverige där den kulturella 

mångfalden var så stor som i norra Botkyrka. Utgångspunkten i studiematerialet är gjort av 

etnologen Billy Ehn som har gjort studier vid flera tillfällen kring daghemsliv och 

kulturmöten, under några år på 1980-talet, då man såg på kulturmöten från en annan 

synvinkel. De som invandrade då skulle anpassas in i den svenska kulturen. Frågan som 

ställdes då var, om målet var att radera ut mångfalden. Förskolan bestod av många olika 

etniciteter och man ville hitta den bästa lösningen och en gemensam nämnare för att kunna 

mötas. Eftersom invandrare skulle bo och leva i Sverige så ansåg man att det var det svenska 

språket och kulturen som gällde. Barnets utveckling och barnkultur stod i centrum istället för 

att synliggöra kulturmöten och kulturskillnader. Pedagogernas strävan var att invandrarbarnen 

skulle få samma förutsättningar som svenska barn, de försökte skapa ”jämlikhet” och 

”rättvisa” (Ronström, Runfors & Wahlström 1996, elektroniskt s.10). Pedagogerna ansåg att 

deras viktigaste åliggande var att jämna ut skillnader och fungera som ett komplement till 
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hemmet. En av barnskötarna på en förskola i norra Botkyrka ansåg att svensk språkträning för 

henne var den viktigaste uppgiften. I en av intervjuerna med en barnskötare hade hon sagt att: 

”Vi ska inte göra avdelningarna tvåspråkiga. Det är svenska vi skall prata. Vi aktar oss väldigt 

noga för tvåspråkiga grupper” (Ronström, Runfors & Wahlström 1996, elektroniskt s. 9).   

 

 Det ”svenska” framstår alltmer som den interkulturella kultur, eller ”gemensamma 

nämnare”, man strävar efter att införa (Ronström, Runfors & Wahlström 1996, 

elektroniskt s. 8). 

 

Seija Wellros, psykolog och språkvetare synliggör att vi har olika roller i respektive länder, att 

man förväntas uppträda och kommunicera på ett visst sätt. Som exempel kan pedagoger i 

vissa länder uppfattas som en myndighets person som har makt, en person man skall ha stor 

respekt för, en auktoritet.  Föräldrar kan bli vilsna i mötet med pedagoger här i Sverige när vi 

inte uppför oss som pedagoger gör i deras hemland (Wellros 1994, s.27). 

 

Föräldrasamverkan i mångkulturella skolor är skriven 2009 av Bouakaz, hans undersökning 

tar plats på en grundskola i ett invandrartätt område.  I hans forskning tar han fasta på olika 

kulturer och viljan från föräldrar och lärare att arbeta för barnens bästa och vilka hinder som 

kan föreligga. I hans intervjuer och frågor till båda sidor framkommer vad som föräldrar 

saknar och var lärarnas brister i kunskap. Invandrarnas saknar kunskap om det svenska 

skolsystemet. Lärare saknade kunskap om olika kulturer och religioner samt vilken betydelse 

språket har i kommunikationen för båda parter. 

Hans forskning påminner mycket om min egen, skillnaden är att han undersöker en skola 

under en längre tidsperiod, intervjuar flera och gör flera observationer. Min undersökning sker 

på en förskola och under en mycket kort tid. Det skall bli intressant att jämföra resultatet och 

se om det tangerar och om det framkommer nya aspekter. 

 

Pedagoger mitt i mångfalden (2008), av Ellneby, ”Att möta barn från andra kulturer i 

förskolan” skriver hon i de första kapitlen om kunskap som grund till förståelse, om hur det 

kan se ut för barn och föräldrar som kommer från andra länder och kulturer till Sverige.  Hon 

ger många exempel på hur kommunikationen mellan föräldrar och pedagoger kan se ut och 

vilken påverkan kulturen kan ha. Hur olika vi tolkar och tänker runt samma saker. Hon 

skriver: ”Om vi inte känner till något om flyktingens situation eller den kris som följer med 

upplevelsen, är det svårt att bemöta föräldrarna”(Ellneby 2008,s. 27). Här lyfter hon vikten av 
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att ha kunskap om föräldrarnas bakgrund och upplevelser för att kunna möta dem. Pedagogen 

kan läsa om ett land, lyssna på nyheter om hur situationen är i landet idag men vad förälder 

och barnen varit med om kan vi inte veta om vi inte kan ställa frågor i samtal med föräldern. 

 

Ann-Marie Markström och Maria Simonsson skriver i sin forskning om olika typer av samtal, 

syften med samtal, sammanhang samt om samtal som verktyg för att uppnå vissa 

institutionella mål. Relation, personliga o privata samtalsinslag används för att skapa nära 

relation, de är av en informell karaktär (Markström och Simonsson 2013,s.38-40). Deras 

forskning handlar om pedagogernas reflektioner kring utvecklingssamtalen, hur pedagogerna 

uppfattar dem och syftet med utvecklingssamtalen. Markström och Simonsson skriver att 

målsättningen med utvecklingssamtalet är att samtala om barnet, men pedagogerna vill även 

att föräldrarna skall föra ett öppet samtal där de kan förmedla information om barnets 

hemförhållanden och vardag (Markström och Simonsson 2013, s.113).  Dessa informella 

samtal vid lämning och hämtning av barnen, som jag undersöker, har flera viktiga funktioner, 

till exempel att kunna förmedla spontana tankar eller funderingar. Ämnet i dessa typer av 

samtal är inte förutbestämt och föräldrarna kan ta upp det som faller dem in i stunden. Dessa 

samtal är inte strukturerade som utvecklingssamtalen. Syftet med samtalen, från pedagogens 

sida, är alltid att hjälpa föräldrarna tillrätta med olika saker som rör deras barn och för att få 

kunskaper om vad barnet varit med om den tiden barnet varit hemma. Det underlättar 

pedagogens arbete att möta barnet i samtal om vad barnet varit med om.   

   

6 Undersökningsmetod 

Här kommer jag att beskriva hur jag har gått tillväga vid min undersökning samt belysa mitt 

val av metoder för att få svar på mina frågeställningar.  

Jag har gjort en etnografisk studie, med induktiv inriktning, där jag dels observerade och 

synliggjorde situationer där pedagogerna kommunicerar med föräldrarna och hur 

kommunikationen fungerade. Detta gjorde jag genom att intervjua två pedagoger på en 

mångkulturell förskola och genom att intervjua fem föräldrar som härstammar från en annan 

kultur än den svenska. Jag gjorde också observationer av pedagogerna och föräldrarna vid 

lämning och hämtning av barnen på förskolan. Jag förde anteckningar där 

kommunikationssituationerna uppkom, som jag vill undersöka. Intervjuerna spelade jag in 

med en ipad. Jag strävade inte efter en kvantitativ undersökning utan en kvalitativ där mina 

informanter kunde beskriva deras uppfattning runt mina frågor (Kullberg 2004, s. 54). Jag 
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utgick först från mina frågor som utmynnade i samtal, djupintervjuer med föräldrarna och 

pedagogerna (Kullberg 2004, s.109-110 ).  

 

6.1 Kontakt 

Jag tog kontakt med en förskola som jag inte tidigare har varit på. Genom andra kollegor hade 

jag hört att på den förskolan fanns barn och föräldrar från många olika kulturer. Förskolan är 

liten med två avdelningar. Den ena avdelningen har ett till treåringar och den andra avdelning 

fyra och femåringar. Förskolan har fyra förskollärare, två barnskötare och en långtidsvikarie.   

När jag fick svar från förskolan, åkte jag dit för att dela ut frågor till pedagogerna och boka 

tider för intervjuerna och observationerna samt för att bekanta mig med förskolan. 

Det var svårt att få några förskolepedagoger att ställa upp, de upplevde att de inte hade tid.  

Jag lovade att sköta alla kontakter själv och att inte störa verksamheten eller belasta 

personalen.  Till slut var det två som ställde upp, båda förskollärare. 

 

Jag informerade alla som deltog i min undersökning om att undersökningen är frivillig, att de 

när som helst kunde avbryta och att inga namn eller uppgifter om var undersökningen är gjord 

skulle framgå samt att det enbart är jag som kommer att lyssna på inspelningarna. Materialet 

skulle jag hantera enligt vetenskapsrådets principer (2006).  

 

6.2 Intervju  

Jag skrev huvudfrågorna till pedagogintervjun (bilaga 4) samt introduktions brevet till 

föräldrarna (se bilaga 2). När jag sökte information och litteratur till min uppsats hittade jag 

ett examensarbete som hade en liknande frågeställning som min och jag inspirerades av dessa 

frågor (Molaei, 2011).  

Richard Dimbleby och Graeme Burton, forskare i kommunikation, beskriver intervju som ett 

korrekt samtal, vad man vill uppnå är klart och tydligt samt att man har frågor med struktur, 

en början, mitt och slut. Jag informerade mina informanter vid intervjun om vad jag vill 

undersöka och med mina frågor skapade jag en struktur att utgå ifrån där frågorna i början 

handlade om allmänna uppgifter om föräldrarna, så som ålder, antal barn, hur länge de har 

bott i Sverige med mera. Sedan kom frågor som handlade om hur de uppfattade att 

kommunikationen fungerar, och i slutet lämnade jag en öppen fråga om det var något de ville 
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tillägga (Dimbleby och Burton 1999, s. 244). Struktur är viktig för att hålla sig till området 

man vill undersöka så att man inte tappar fokus på ämnet.   

När jag hade skrivit frågorna så översatte jag föräldrarnas frågor till engelska och finska. Jag 

fick hjälp att översätta frågorna till somaliska och arabiska av modersmålsstödjarna. Genom 

att översätta frågorna ville jag underlätta för föräldrarna att förstå mina frågor och att de 

skulle känna sig avslappnade. Jag tänkte använda mig av tolk om behovet skulle uppstå. 

Frågorna till förälder (bilaga 3) och pedagogerna (bilaga 4) finns som bilagor i slutet av min 

uppsats. 

Den grupp föräldrar jag ville intervjua skulle fylla vissa kriterier. De skulle inte vara födda i 

Sverige utan ha flyttat hit som vuxna samt att de inte haft svenska språket med sig från 

tidigare, utan måste ha lärt sig det i Sverige. 

 

Nästan alla intervjuer gjordes i personalrummet på förskolan. Jag disponerade det rummet för 

ett lugnt och ljust rum med fåtöljer, soffa och soffbord. Alla informanter godkände att jag 

spelade in intervjun. En intervju gjordes hemma hos den sista informanten på grund av att det 

var sen eftermiddag och barnet redan var hämtat från förskolan. 

 

6.3 Observation 

Observationerna hade jag tänkt spela in och dessutom göra fortlöpande anteckningar. Jag åkte 

tidigt på morgonen, satte mig nära men ändå på sidan av och hoppades att ingen tänkte på att 

jag satt där. Jag iakttog och försökte fånga vardagen. Jag försökte undvika att störa och inte 

påverka mötet mellan pedagogerna och föräldrarna. Här har jag i åtanke det Stukát, forskare i 

pedagogik och metodik säger att personer kan uppföra sig annorlunda om de är medvetna om 

att de är observerade (Stukát 2011, s.57). Mitt fokus var själva mötet. Eftersom jag inte kunde 

stå alldeles intill kunde jag inte alltid höra vad som sades.  Jag studerade minspel och 

kroppsspråk. 

 

6.4 Avgränsning 

Här presenterar jag vilka hinder jag stötte på.  

 

Intervjuer 

Tyvärr fick jag inte intervjua personer som uppfyllde mina tänkta kriterier. Personer som 

fyllde kriterierna ville av olika orsaker, som jag bara kan spekulera i, inte delta i intervjuer. 
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Detta var mammor/pappor som inte har bott länge i Sverige och deras kunskaper i svenska 

språket var svaga. Trotts att jag hade översatt introduktionsbrevet (se bilaga2) och frågorna 

(se bilaga 3) och att jag hade tolk som kunde hjälpa mig vid ett tillfälle, kunde jag inte 

övertyga föräldrar som inte talade svenska att delta i undersökningen. Jag fick senare veta att 

två av de tillfrågade inte kunde läsa eller skriva på sitt modersmål. När jag frågade de 

föräldrarna som ställde upp som informanter om de ville delta i undersökningen hade jag 

ingen bakgrunds information om föräldrarnas härkomst. Detta resulterade i att informanternas 

bakgrund inte visade sig stämma med kriterierna jag hade tänkt från början till min 

undersökning. Förälder F2 och F4 är svenskar som är gifta med invandrare, enbart föräldrarna 

F1, F3 och F5 är inte födda i Sverige. (förklaring till förkortningar: F1-F5 finns i avsnitt 6.3) 

 

Observationer 

Jag fick inte tillstånd att filma och spela in observationer. Detta berodde dels på att ett antal 

föräldrar emotsatte sig det och att barnen hela tiden fanns i närheten. Några barn fick inte 

filmas. Personalen hade inte möjlighet att hålla undan så många barn under verksamhetens 

gång, så jag begränsade mig och gjorde enbart anteckningar. 

 

6.5 Studiens tillförlitlighet 

Det finns ingen garanti att informanterna har uppfattat mina frågor som jag har tänkt och min 

tolkning av informanternas svar kan vara felaktigt. Stukát tar upp exempel på olika saker som 

kan påverka reliabiliteten bland annat tolkning av frågor och svar (Stukát 2011, s.133-134). 

Mina informanter är en liten grupp på samma förskola. För att få en större säkerhet av 

resultaten måste man ha en betydlig större grupp av informanter på flera olika förskolor.  

 

När jag analyserade resultatet använde jag mig av triangulering. Jag jämförde föräldrarnas 

svar med pedagogernas svar och jämförde med observationen. Staffan Stukát säger att ”Flera 

undersöknings metoder används för att man med det sammantagna resultatet ska nå längre 

och med större tillförlitlighet” (Stukát 2011, s. 37).  

Observationens syfte blir att sedan förstärka eller att inte förstärka resultatet av intervjuerna. 

Jag skall också jämföra mina resultat med tidigare studier vilket Stukát säger att man kan ”få 

ett visst mått av relaterbarhet” (Stukát 2011, s. 37).  Som jag tidigare nämnde har min 

undersökning inte så stor generaliserbarhet.  
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Resultatet av min undersökning kan inte representera alla förskolor i Sverige utan det är bara 

en liten ögonblicksbild för hur kommunikation och kultur kan påverka samspelet mellan 

pedagoger och föräldrar (jfr. Stukát 2011, s. 70).   

Antalet observationer och intervjuer påverkades av den korta tiden jag har att göra ett bra 

arbete med att transkribera och noga och flera gånger läsa igenom mina skript. Jag försökte se 

om det framkom något mönster i mina intervjuer i min strävan att göra en kvalitativ studie.  

Stukát, skriver att man skall sätta uppsatsens omfattning i relation till tiden och hur mycket 

arbete som krävs för att genomföra arbetet på ett kvalitativt sätt (Stukát 2011, s. 71).  

 

6.6 Presentation av informanter 

Här skall jag presentera mina informanter, två pedagoger samt fem förälder.  Min ambition 

var att intervjua en grupp föräldrar som fyller vissa kriterier: de skulle inte vara födda i 

Sverige och skulle ha flyttat till Sverige som vuxna samt lärt sig svenska här. 

Som jag tidigare nämnde visade det sig att de flesta av informanterna har bott i Sverige en 

längre tid än den gruppen jag hade tänkt intervjua, och några var även födda i Sverige. 

Dessutom hade alla någon form av utbildning. De föräldrar jag försökte boka möte med, som 

inte talade svenska och inte hade bott i Sverige någon längre tid, ville inte delta i intervjun. 

Orsakerna till varför de inte ville delta kan jag enbart spekulera i. Jag har diskuterat med 

modersmålsstödjaren på förskolan där jag arbetar om orsaker som kan ligga bakom. Hon sa 

att dels är det själva språket, att man inte förstår varandra, vilket gör att de känner sig osäkra 

och skillnader i kulturen där vem läraren representerar. Hon säger vidare att jag är en 

främmande person som vill ställa frågor, vilket skapar oro och rädsla för att jag kan tillhöra 

någon myndighet. Nyanlända föräldrar är rädda att de säger fel som kan ställa till problem för 

dem.  

 

Pedagoger Kön Förskollärarutbildning Arbetat som 

förskollärare/lärare 

P1 Kvinna 1983 Drygt 18 år 

P2 Kvinna 1983 29 år 

 

De uppgifter som jag valt är dels när pedagogerna har gjort sin utbildning som ålder, dessa 

faktorer kan vara relevanta i frågan om erfarenhet och hur aktuell deras utbildning är.  
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Föräldrar  Ålder Arbete Antal år i  

Sverige 

F1 Första föräldern 37 Förskollärare 1,5 år 

F2 Andra föräldern 32 Barnskötare Född i 

Sverige 

F3 Tredje föräldern 29 Administrativ 

assistent 

20 år 

F4 Fjärde föräldern 28 Ekonomi assistent Född i 

Sverige 

F5 Femte föräldern 54 Inom kommun 21 år 

 

De uppgifter om föräldrarna jag valt att delge motiverar jag med att åldern kan påverka hur 

föräldern svara på mina frågor utifrån deras livserfarenhet, hur länge de har bott i Sverige kan 

påverka deras kunskaper i svenska språket samt kultur och till sist om föräldern arbetar idag, 

vilket visar att föräldern har en utbildning och är aktiv i samhället. 

 

7 Resultatet av undersökningen 

Här skall jag diskutera och analysera mitt insamlade material och koppla det till den forskning 

och de teorier jag har hittat i litteraturen. Min analys består av tre delar, föräldrarnas 

uppfattning, pedagogernas uppfattning, och observationen som bekräftar eller förkastar det 

som har framkommit i mina intervjuer samt koppling till litteraturen. När jag i min analys 

skriver föräldrar eller pedagoger syftar jag på informanterna i min undersökning. 

Intervjufrågorna finns i sin helhet som bilagor. 

 

7.1 Föräldrarnas uppfattning 

Här tar jag upp några exempel från mina intervjuer med föräldrarna, med några inslag från 

pedagogerna eftersom det hör ihop med föräldrarnas svar.  

 

I intervjun med föräldrarna ställer jag frågan om: ”Hur känner du att det fungerar att 

prata/kommunicera med pedagogerna?” Alla fem intervjuade förälder svarade att de upplevde 

att kommunikationen fungerade bra. Föräldrarna sa att de fick bra information i den dagliga 

kontakten vid hämtning och lämning av barnen. Jag ställde frågan om föräldrarna varit på 
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föräldramöten och samtliga sa nej. Förskolan har inte föräldramöten. P1 berätta att 

föräldramöten har de slutat med för att inga föräldrar kom. F1 utrycker sig om föräldramöten: 

”I våra hemländer blir vi kallade bara om det behövs, om det är problem” (F1).  Föräldrarna 

berättade att de deltar i drop-in en gång i månaden när de hämtar sina barn efter arbete. De 

kan titta på vad barnen gör på förskolan och sitta dricka en kopp kaffe/the och prata med 

pedagogerna. Både pedagoger och föräldrar sade att de ansåg att det var ett bra sätt att kunna 

träffas och ta del av verksamheten. 

 

Som jag tidigare konstaterade så hade föräldrarna som jag intervjuade inga svårigheter att tala 

svenska.  De flesta har bott i Sverige en länge tid, två är födda i Sverige, två har bott i Sverige 

ca 20 år och en har bott i Sverige 1,5 år. Alla har någon utbildning och 4 av 5 

förvärvsarbetade. Föräldrarna upplevde inte heller att kulturskillnader var något problem. F5 

utryckte att ” här på den här förskolan finns många olika språk och personalen verkar vara 

vana med många kulturer”. F3 sa att kommunikationen fungerar bra, mycket bra och med 

åren så blir man mer och mer van vid personalen, det är jättebra och viktigt att det är samma 

personal som jobbar, det blir svårt att lära känna nya hela tiden. 

 

Föräldrarna uttryckte bara en önskan om att personalen skulle bli bättre på att förmedla 

information emellan personalen, att personalen som arbetade tidigt och gick hem innan barnet 

skulle berätta för personalen som är kvar hur barnet har haft det.  

 

När jag frågade föräldrarna om det fanns något som de önskade att personalen borde göra? 

Eller vad det var som fungerade bra eller mindre bra?  Av svaren jag fick av föräldrarna 

framkom att de var nöjda med personalens arbete. Här nedan är några exempel på hur 

föräldrarna svarade:  

 

Personalen gör bra jobb, vad är det man skall kräva, vi har två barn och de har många, 

de är bra och duktiga, förnuft vad kan man kräva, man kan göra fel. Rak i 

kommunikationen. Berätta vad som hänt, kommunikation viktigt. Bra med de resurser 

de har. Barnen får stimulans bra med tema (F5).  

 

Jag tycker att de har kommit fram med idéer, de har varit på utbildning och dom har 

förändrat (F3). 
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…man ser när dom har gått någon utbildning så ser man att dom gör det i verkligheten 

alltså i barngruppen…(F2) 

 

De intervjuade föräldrarna utrycker att de anser att personalen är kompetent och att de 

utvecklas i sitt arbete men pedagogerna uttrycker att de inte upplever att deras kunskap räcker 

till. Jag kan också konstatera att pedagogerna utbildade sig till förskollärare för 30 år sedan.  

Jag tolkar Lunneblad (2009), att ”interkulturellt lärande” kommer utav att pedagogerna 

dagligen i sin verksamhet umgås med föräldrarna med olika etniska och kulturella bakgrunder 

och att båda parter tar och ger kunskaper om varandra som utmynnar i nya erfarenheter. Detta 

sker med hänsyn, klokhet och social rättvisa. Det är något som sker kontinuerligt som pågår 

(Lunneblad, 2009 s. 28).  

 

F5 uttalade sig om att han vill veta mera om de olika teman som pedagogerna jobbade med 

barnen helst via hemsidan för att han ansåg att det var svårt att hinna prata med pedagogerna 

när många föräldrar hämtar barn samtidigt. 

 

På min fråga: ”Är du delaktig på ditt barns förskola” fick jag olika svar. En del sa att de 

försöker delta när det anordnades olika aktiviteter som matfesten eller drop-in, någon förälder 

satt i föräldrarådet som har regelbundna möten. Några föräldrar hade kommit till förskolan för 

att berätta om dennes land och kultur för barnen och pedagogerna i en samling. På min fråga 

om de skulle vilja vara mera delaktiga på sitt barns förskola svarade de att de skulle de om det 

fanns tid, det som de ansåg hindra var att de förvärvsarbetade. 

 

7.2 Pedagogernas uppfattning 

Här redogör jag för pedagogernas svar på några av mina frågor. Jag har valt att redovisa 

frågor som synliggör och lyfter området jag vill belysa. 

 

I min intervju med pedagogerna framkom hur de upplevde svårigheter. När jag frågade P1 om 

hur hon upplevde att jobba på en mångkulturell förskola, svarade hon: 

 

Det är ju kommunikationen med våra föräldrar som inte riktigt kan förstå allting 

och inte kan prata med oss, men vad kan vi göra (P1). 

 

 



 23 

Första pedagogen upplevde att det är svårt att nå fram till föräldrarna med informationen runt 

deras barn när det händer saker. Ett exempel pedagogen tog upp var ett fall där pedagogerna 

inte förstod förälderns beteende: ”I början var allt bara bra och efter någon månad hände 

tydligen något men föräldern tog inte kontakt med oss” berätta P1. Pedagogerna känner att det 

är något som inte föräldern tycker är bra och att föräldern beter sig på ett sätt som inte 

pedagogerna förstår. P1 säger att de har försökt fråga men på grund av att föräldern inte kan 

”förmedla sig” alltså tala svenska så kom de inte vidare.  Hon utrycker sig så här: 

 

Vi har kallat förälder till samtal där vi även har ordnat tolk men föräldern 

uteblev (P1) 

Nu har vi gjort ett nytt försök och kallat igen få se hur det går (P1)  

 

Elleby utrycker att man kan lätt missförstå varandra eftersom man inte kan kommunicera med 

varandra (Ellneby 2008, s.32).  Pedagogen vill ha en kommunikation med föräldern och vill 

förstå vad som är fel.  P1 önskar också att föräldern själv skulle visa intresse av att ha ett 

samspel med P1 genom att söka kontakt med P1.  Bouzkaz skriver i sin forskning om vikten 

av att föräldrarna försöker visa att de vill samspela med andra människor (2009, s.12).   

 

När det gäller kultur så upplever P1 och P2 att det är stora skillnader i barnuppfostran. P1 

påpekar nämligen att: 

 

Somaliska barns fostran skiljer sig ganska mycket, mot våra (svenska) barnen, 

de är fria när de är små och sen ju äldre de läggs gränser för självbestämmande 

och vi gör ju tvärtom vi sätter gränser för våra småttingar men så släpper vi på 

gränserna vartefter blir äldre (P1). 

 

P2 berättar, på min fråga om hon anser att skillnader i kultur har någon betydelse i relationen, 

”en del föräldrar skiljer på flickor och pojkar, barnen behandlas inte lika i deras kultur men 

här på förskolan behandlar vi pojkar och flickor lika” (P2). 

En annan aspekt som framkom i intervjun var förståelsen av barnens lek, en pojke lekte att 

han lagade mat till pedagogen, pojkens mamma kom in och såg det och blev upprörd. 

Pedagogen uppfatta att mamman utryckte att hennes son inte skall arbeta. Andra saker som 

kan upplevas konstigt är att vi gärna går ut i skogen och klättrar i träd och att vi går ut i alla 

väder berättar P1. 
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P2 säger att de sätter fokus på barnet, att försöka skapa samspel och dialog med föräldrarna 

runt barnet. P2 säger också att hon upplever att även om föräldrarna inte behärskar det 

svenska språket så visar ändå de flesta att de vill kommunicera med alla tänkbara medel de 

har tillgängligt, som teckenspråk eller via tolk, när den finns på plats.  

 

P1 uttryckte att: ” det är synd att föräldrar som inte har språket ofta uteblir” (P1). Ett exempel 

på detta var att pedagogen hade påmint om dropp-in nästa dag med hjälp av tolken och 

föräldrarna sa att de skulle komma men uteblev ändå.  

 Alla uppfattar aktiviteten ”matfesten” som anordnas en gång om året som ett mycket positivt 

sätt att umgås både med de andra föräldrarna och pedagogerna och det är många som deltar.  

Alla lagar någon maträtt från sina kulturer och äter tillsammans på förskolan. 

 

Att jag fick olika resultat av föräldrarna och pedagogerna berodde på, som jag tidigare 

konstaterade, att de föräldrar som jag intervjuat inte hade språksvårigheter och har bott i 

Sverige en längre tid och har utbildning och arbete, de har kommit in i svenska samhället. 

Den gruppen föräldrar som pedagogerna talade om i intervjun har svårigheter med det 

svenska språket. 

 

I läroplanen så framhåller man vikten med föräldrasamverkan och kontakten med föräldrarna. 

Idag är förskolan en social och kulturell mötesplats (lpfö 98 (rev 2010), s. 6). Pedagogerna 

försöker skapa tillfällen för att utveckla det sociala samspelet och kontakten med föräldrarna.  

Pedagogerna sa i min intervju att det varierade mycket mellan föräldrarna hur mycket och på 

vilket sätt föräldrarna deltog i verksamheten. Båda pedagogerna ansåg att föräldrarna skall 

vara intresserade av vad barnen gör på förskolan.   

 

P1 sa i min intervju att: 

 

Det är ju mycket missförstånd och det är ju tråkigt att inte kunna berätta för 

många föräldrar vad vi gör… Egentligen skulle vi ju tycka att vi skulle ha mera 

samtal med tolk och så men det blir inte så mycket mer än dom här vanliga 

samtalen …(P1). 

 

Här tolkar jag att med ”vanliga samtalen” syftar pedagogen på utvecklings samtal eller 

bokade möten med föräldrarna och inte i vardagskommunikationen. 
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Modersmålsstödjare fungerar ofta som ett stöd där de kan hjälpa pedagogerna att förstå hur 

föräldrarna uppfattar olika situationer och information och de kan förmedla vad föräldrarna 

vill säga till pedagogerna (Ellneby 2007, s. 121). Pedagogerna säger att det är bra med 

modersmålsstödjare, men en dag i veckan är alldeles för lite. Det uppstår dagligen situationer 

där man behöver tolk och egentligen så skall inte modersmåls stödjare fungera som tolk.  

Deras uppgift är att tala och läsa med barnen, främja barnens modersmåls språkutveckling 

säger pedagogerna. 

De två intervjuade pedagogerna utryckte båda en önskan om att få mera utbildning om 

föräldrarnas kultur. Pedagogerna uttalar sig också om vikten som språket, förståelsen och 

kulturen har i kommunikationen. Detta skriver Ellneby (2008) och även Bouakaz (2009) om.    

 

7.3 Observationer 

 

Syftet med mitt första besök var att träffa pedagogerna och rekognosera samt boka in möten. 

Då gjorde jag min första observation trots att jag inte hade tänkt observera då utan enbart 

presentera mig själv och få till intervjuerna. I bilaga 1, finns lista på tidpunkter för 

observationer. 

 

Jag gick fram och hälsade på föräldern, berättade vem jag var och vad jag gjorde på förskolan. 

Jag frågade om föräldern ville ställa upp på en intervju. Föräldern log och skakade på 

huvudet, och försökte säga att hon inte förstod ”Inte svenska” sa hon.  Jag tog fram mitt brev, 

på förälderns modersmål, och räckte det till henne. Hon tittade på pappret och sa tack, log, 

nickade och stoppade det i fickan och vände fokus till barnet och dess kläder. Jag uppfattade 

att föräldern inte hade förstått vad jag ville. Hon visade med sitt kroppsspråk att hon inte ville 

prata med mig. Hon höll blicken på barnet och undvek att titta åt mitt håll och när barnet var 

klart så uppfattade jag att hon uppmanade barnet på sitt modersmål att säga hejdå, och gick 

iväg.  

 

Att det krävs ett språk för kommunikation och ett samspel mellan människor som Nilsson & 

Waldemarson (2007, s.12) påpekar är riktigt men även som Bouakaz (2009, s.12) säger, krävs 

det att föräldrar visar sitt intresse att skapa denna kontakt. I min observation vill eller förmår 

inte föräldern skapa kontakt med pedagogerna eller mig utan undviker eller försöker begränsa 

kontakten till minst möjliga. Nabila Alfakir skriver i sin bok, Skapa dialog med föräldrarna, -
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integration i praktiken, om hur man skapar dialog med föräldrar. Hon säger att det finns 

många faktorer som kan påverka samarbetet mellan pedagogerna och föräldrarna: dels 

föräldrarnas bakgrund, deras boende, om de har bott i städer eller landsbygden, vilken 

samhällsklass de tillhör och vilken utbildning de har. Dessa aspekter påverkar hur lätt eller 

svårt föräldern har att komma in i det svenska samhället och förstå hur skolan fungerar.  Hon 

påpekar vikten av att pedagogen tar reda på så mycket som möjligt om förälderns bakgrund 

för att kunna möta en förälder med respekt och att visa ett genuint intresse för deras bakgrund. 

Detta för att kunna skapa samarbete.  Hon skriver också att pedagogens uppgift är att nå ut till 

föräldrarna för att skapa samarbete och för att nå det krävs kunskaper som pedagoger ofta 

saknar (Alfakir 2004, s. 28-29).  

 

 

Första observationen: 

 

I min första observation på morgonen när föräldrar lämnade sina barn kunde jag tydligt se 

vilka som föräldrar hade språket och vilka som inte hade. De föräldrar som inte hade språket 

var fåordiga och använde sig främst av kroppsspråk i kommunikationen, såsom nickningar, 

och dessutom undvek föräldern att ha ögonkontakt med pedagogen och hade bråttom iväg. 

När pedagogen sa något till föräldern tittade föräldern en kort stund på pedagogen log och 

nickade för att sedan mest titta ned på barnet och talade till barnet på sitt modersmål. Den 

verbala kommunikationen till pedagogen bestod främst av hej, hejdå, ja, nej och tack.  

De föräldrar som kan lite svenska talar i korta meningar och använder kroppsspråket som 

komplement, gestikulerar till de ord de kan. Ofta hjälper pedagogen att fylla i ord för att 

hjälpa och den vuxna nickar och fortsätter. De föräldrar som kan föra samtal på svenska 

stannar ofta längre och berättar om saker som rör deras barn. De har en öppen attityd och 

ögonkontakt med pedagogen.  

 

Andra observationen vid hämtning: 

 

Nästa tillfälle jag skulle observera detta var på eftermiddagen vid hämtning efter kl 15. Tyvärr 

hade de flesta barn redan blivit hämtade. De föräldrar jag observerade då hade språket och 

tillhörde inte den kategorin som är relevant för min undersökning. 
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Tredje observationen:  dropp-in  

Vid denna observation hoppas jag kunna observera flera föräldrar utan eller med svag 

svenska. Jag satt intill en vägg nära ingången till rummet där pedagogerna hade dukat upp 

kaffet för föräldrarna.  

Några föräldrar gick och tittade på vad barnen hade gjort och tittade på dokumentationer som 

hängde framme med bilder på barnen när de lekte eller skapa. I dokumentationerna hade 

pedagogerna även skrivit kopplingen till läroplanen för att lyfta och synliggöra barnens 

utveckling.  

Under de två timmar jag observerade på drop-in, kunde jag konstatera att av de föräldrar som 

deltog, var det endast en som inte kunde tala svenska. 

 

Ellnebys tar upp ett exempel där hon visar på skillnader i kultur när det gäller att delta i 

barnens skola, i till exempel Somalia så har man inte föräldramöten där lärarna diskuterar hur 

det går för barnen i skolan (Ellenby 2007, s.116). Är det så att föräldrar visar respekt genom 

att inte lägga sig i eller ifrågasätta lärarens arbete med barnen? Alltså föräldrar känner inte till 

hur skolan fungerar i det svenska samhället. Bouakaz (2009) konstaterar att föräldrarna ofta 

har en felaktig bild av skolan. Deras kunskap kommer ofta ifrån vad landsmän, barnen eller 

andra släcktingar har sagt, som ofta kan vara färgad av olika känslor och felaktiga tolkningar 

(Bouakaz 2009, s.43). 

 

När jag observerade vid drop-in kunde jag se att äldre syskon fungerar som tolk mellan 

föräldern och pedagogen eftersom det var den enda möjligheten för dem att kunna utbyta 

information.  Eva Nyberg är forskningsledare inom barn- och ungdomspsykiatrin och forskar 

på flyktingbarn och deras familjer, hon skriver om att använda barn som tolk inte alltid är så 

lyckad för att de vuxna har allt för stor tilltro till barnens språkförståelse (Nyberg 2000, s. 

292).  

 

När jag jämför min undersökningsresultat med Bouakaz (2009) och Ellneby (2008) konstatera 

jag att: Pedagogerna som jag intervjuade upplevde att de önskade mera kunskap om 

föräldrarnas kulturella bakgrund det stämmer överens med Bouakaz (2009) och Ellneby 

(2008) forskning. Däremot ansåg föräldrarna i min undersökningsgrupp att de fick tillräckligt 

med information vilket inte var fallet i Bouakaz (2009) undersökning. I hans resultat framkom 

att föräldrarna vill ha mer information om det svenska skolsystemet. Skillnaden kan bero på 

att mina föräldrar har barn i förskolan och Bouakaz föräldrar har barn i grundskolan.  
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Det skulle vara intressant att fördjupa sig och forska vidare i till exempel frågor som: 

- Hur uppfattar nykomna invandrare den interkulturella kommunikationen? 

- Hur fungerar kommunikationen mellan invandrar föräldrarna på förskolan ? 

- Vilken betydelse har religionen i den interkulturella kommunikationen? 

 

8 Diskussion och slutsatser 

 Båda pedagogerna uttalade sig om att de skulle vilja ha mer utbildning. Jag ställde frågan om 

vad enligt deras uppfattning interkulturell kommunikation innebär, båda hade lite svävande 

svar. Pedagog nummer ett sa:  

 

Ah det är ju det att man har mångkultur alltså att kommunikationen med andra 

och hur vi se på saker och ting och det är väll jätte viktigt att få lite utbildning, 

så att man förstår (P1). 

 

Den andra pedagogen sa att hon inte visste vad det betyder och upplevde frågan svår. 

 De hade enbart lite utbildning om andra kulturer. Däremot hade pedagogerna flera års 

erfarenheter, under åren har man genom försök och misstag lärt sig att hantera olika 

situationer som uppstår i verksamheten. I diskussionen framkom att de vill ha mera 

utbildning/kunskaper om andra kulturer för att bättre kunna bemöta föräldrar och ha större 

förståelse för kulturskillnader.  Alfakir skriver om just detta, för att vi skall kunna förstå hur 

invandrare upplever det att bo och leva i Sverige behöver vi veta mera om dem och deras 

bakgrund och orsakerna till att de har valt att utvandra till Sverige (Alfakir 2004, s.34).  

Orsakerna kan vara väldigt olika det kan röra sig om krig, ekonomi, arbete, katastrofer eller är 

det för att de har släktingar i Sverige som de valt att flytta hit till Sverige.   

Har du kunskap om dessa saker är det lite lättare att förstå och sätta sig i deras situation och 

vilket hjälper i kommunikationen.  

 

Angel och Hjern tar upp vikten av att pedagoger aktivt söker kontakt med föräldrar. 

Föräldrarna är inte vana att ha kontakt med skolan och lärare (Angel & Hjern 2004, s. 237). 

Det är viktigt att föräldrarna lär sig hur det svenska skolsystemet fungerar där de förväntas ha 

en aktiv kontakt och samarbete om frågor som rör deras barn.  
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Min upplevelse är att pedagoger försöker hitta vägar trots brister i språket att kommunicera 

med föräldrarna.  

 

Jag ställde frågan om föräldrarna varit på föräldramöten och samtliga sa nej. Som jag tidigare 

nämnde så har förskolan inte föräldramöten. P1 berätta att föräldramöten har de slutat med för 

att inga föräldrar kom.  Föräldrarna ansåg att föräldramöten inte behövdes men olika 

föreläsningar kunde vara bra. Föräldrarna berättade att de deltar i drop-in en gång i månaden 

där de kan titta på vad barnen gör på förskolan och sitta och prata med pedagogerna. Både 

pedagoger och föräldrar uppfattar det som ett bra sätt att kunna träffas och ta del av 

verksamheten. P1 uttryckte att det var synd att föräldrar som inte har språket ofta uteblir från 

dropp-in. Alla parter uppfattade matfesten som ett mycket positivt sätt att umgås både med de 

andra föräldrarna och pedagogerna.   

Att dessa föräldrar upplever att det inte har varit svårt att komma in i det svenska samhället 

kan beror på som Alfakir säger de har gått i skola i sina hemländer och har utbildat sig. De 

föräldrar som har haft svårt att komma in i svenska samhället och ta till sig språket kan vara 

för att de har liten eller ingen erfarenhet av att gå i skolan i sina hemländer (Alfakir 2004, 

s.29). 

Även sådana aspekter som samhällsklass och vilken bostadssituation de har haft och om de 

har förvärvsarbetat innan de har kommit till Sverige påverkar hur det går att integrera in i det 

svenska samhället. Kommer man inte ut i det samhället har man ingen möjlighet att träna på 

språkfärdigheter och sociala umgängeskoder (Alfakir 2004, s.35). 

 

Jag funderar på vilka faktorer som påverkar att vissa föräldrar och barn har lättare att ta till sig 

det svenska än andra. Som till exempel första föräldern jag intervjuade hade bott i Sverige en 

kort tid bara 1,5 år och har redan arbete och dessutom ett sådant arbete där det krävs att man 

kan kommunicera på svenska.  

 

Att en del föräldrar lär sig språket fortare kan ha samband med att de har både utbildning och 

har haft erfarenhet av ett yrkesverksamt liv och har varit en del i samhällslivet i sina 

hemländer. 

 

Jag återgår till Ronström, Runfors & Wahlström, om hur man såg på pedagogernas 

förhållning till sitt arbete i ett invandrartätt område.  På -80 talet var det viktigt att allt skulle 

vara rättvist, jämlikt och lika för alla. Kontakten med föräldrarna är nu och var då som jag 
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uppfattade lika viktig. Idag har pedagogerna en läroplan, ett styrdokument som reglerar vad 

pedagogerna skall leva upp till. På -80 talet var dagis uppgift att vårda, skydda och fostra 

barnen. Att arbeta i en invandrartät område ingick också att: ”lära och utveckla, skapa 

framtidens medborgare” (Ronström, Runfors & Wahlström 1996, elektroniskt s.6).  

Man ansåg att barnen enbart skulle tala svenska på förskolan på -80 talet men idag ser man att 

invandrarbarnens modersmål är lika viktigt som svenska språket. Språket är en del av barnens 

identitet och kulturella identitetskänsla vilket pedagogerna skall främja (Lpfö 98 (rev. 2010), 

s.11).  

 

 Idag anser man att för att utveckla ett bra språk och ordförråd i svenska så är det viktigt att 

fortsätta utveckla modersmålet, som det står i våra styrdokument (Lpfö 98 (rev. 2010), s.7). I 

dagens förskola vill man också lyfta och främja samarbete med föräldrar runt barnen (Lpfö 98 

(rev. 2010), s.13).  På dagis på -80 talet hade man en annan syn på pedagogens uppgift, de 

skulle vara ett komplement för att jämna ut skillnader. I dagens förskola vill man framhålla att 

barnen är olika individer och att de skall respektera varandra (Lpfö 98 (rev. 2010), s.9).  

 

Om jag summerar, med fokus på syfte och min frågeställning, så kommer jag fram till att de 

intervjuade föräldrarnas upplevelse var att kommunikationen fungerar bra. De intervjuade 

pedagogerna uppfattar att kommunikationen är svår med nyanlända föräldrar som inte har det 

svenska språket och att pedagogerna önskar mera kunskap om invandrarföräldrarna och deras 

bakgrund för att kunna bättre bemöta dem i samarbete runt deras barn. Hur nya invandrare 

känner och uppfattar kommunikationen med pedagogerna kan jag inte uttala mig om eftersom 

jag inte fick möjlighet att intervjua dem.  

 

Hur kommunicerar pedagogerna och föräldrarna när de inte har ett gemensamt språk? 

Genom mina observationer och intervjuer kan jag konstatera att kommunikationen fungerar 

bra där föräldrarna kan svenska. Pedagogerna vill ha en bättre kommunikation med nya 

invandrarföräldrar. Idag så använder de sig av de medel som finns tillbuds, som kroppsspråk, 

inhyrd tolk eller med äldre syskon. Vad beträffar kultur ansåg föräldrarna att det inte var 

något problem. Pedagogerna uttalade att det inte var problem men de lyfte att skillnader finns 

i kulturen vilket kan försvåra förståelsen i kommunikationen.  

 

Jag reflektera även över mitt sätt att bemöta föräldrarna, hade jag kunna göra på ett annat sätt 

för att förmå föräldrarna som inte talade svenska att delta i min undersökning. Nej det tror jag 
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inte. Hade jag gjort min undersökning på förskolan där jag arbetar, där föräldrarna vet vem 

jag är och har ett relation till mig som person och förtroende för mig hade det kanske varit 

lättare att få till intervjuerna. 
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10 Bilagor 

 

Bilaga 1 
 

 Bokning av tider för intervjuer 
- Tisdag den 15 okt. kl 8 , intervju med pedagog 1 

- Tisdag den 22 okt. kl 16, intervju med pedagog 2 

- Torsdag den 17 okt. kl 13, intervju med förälder nr. 1 

- Fredag den 18 okt. kl 8, intervju med föräldrar nr 2 ,  

- Fredag den 18 okt. kl 16, intervju med förälder nr 3,  

- Måndag 21 oktober, intervju med föräldrar nr. 4 kl 8.00 

- Onsdag 23 oktober, intervju med förälder nr.5  kl 17.15 

 

Bokning av tider för besök och observation tillfällen 

 
- Torsdag 10 oktober, kl 14 – 17 studiebesök, träffa pedagogerna och rekognosera 

- Måndag 14 oktober , kl 8-10 observation nr 1, vid lämning av barn  

- Måndag 14 okt., kl 15-16 observation nr 2, vid hämtning av barn  

- Onsdag 23 okt. kl 14-16 observation nr 3, vid hämtning och drop-in.  

(drop-in = föräldrarna är välkomna in och fika och träffa pedagogerna och titta på vad 

barnen har gjort.) 
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Bilaga 2 
 

Brev till föräldrar 

 

 
Bästa Föräldrar 

 

Jag heter Denise och utbildar mig till förskollärare. Jag är nu inne på min sista termin. Jag har 

läst 2,5 år. För att bli klar med min utbildning måste jag göra ett examens arbete.  

Eftersom vår kommun blir mer och mer mångkulturellt anser jag att det är viktigt att vi 

pedagoger får en fördjupad kunskap om kommunikation och kultur. För att vi skall vara bättre 

rustad att hjälpa alla föräldrar på bästa möjliga sätt. Därför har jag valt att studera detta. 

Arbete handlar om kommunikation mellan föräldrar och pedagogerna på förskolan.  Hur språk 

och kulturer påverkar möjligheten att förstå varandra i frågor som rör era barn.  För att kunna 

göra den här undersökningen behöver jag hjälp från er föräldrar.  

Jag behöver göra intervjun under vecka 42 (måndag, 14 eller fredag, 18 oktober) o 43 

(måndag, 21, tisdag, 22 eller fredag, 25 oktober) på förskolan eller hemma hos er eller där det 

passar er bäst. Intervjun tar ca 20 minuter och jag är intresserad av era åsikter, vad ni tycker. 

Jag har också bet om lov av er förskola att observera när ni lämnar och hämtar era barn. Att 

vara med i min undersökning är frivilligt.  I min undersökning kommer inga namn på 

personer, förskola eller kommun att vara med, allt skall vara anonymt.  Jag arbetar idag på en 

annan förskola i vår kommun och talar flytande engelska och jag talar även finska. 

Var snäll och ring mig 073/9938196  eller kontakta på mailen 

denise.muller.norrhall@telia.com  om ni vill delta.  

 

Tack i förväg 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Denise Müller Norrhäll 

 

 

 

 

 

 

mailto:denise.muller.norrhall@telia.com
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Bilaga 3 
 

Frågor till föräldrar: 
 

 

1. Hur gammal är du? 

 

2. Hur många barn har du? 

 

3. Vilket land kommer du ifrån? 

 

4. Hur länge har du varit i Sverige? 

 

5. Vad har du för utbildning? 

 

6. Vad sysslar du med? 

 

7. Går alla dina barn på den här förskolan? 

 

8. Varför har du valt den här förskolan? 

 

9. Hur tycker du att det fungerar att prata/kommunicera med pedagogerna? 

 

10. Är det något som skulle kunna förbättras? 

 

11. Upplever du något kulturskillnader i din relation med pedagogerna? 

 

12. Är du nöjd med informationen om ditt barn och vad som händer på förskolan och vad 

som förväntas av dig? 

 

13. Brukar du gå på föräldramöten? 

 

14. Är du delaktig på ditt barns förskola? 

 

15. Hur mycket vill du vara delaktig på ditt barns förskola? Varför? 

 

16. Vad tycker du ätt personalen skall/borde göra? Vad är det som fungerar bra och 

mindre bra? 

 

17. Vet du vad läroplanen innehåller? 
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Bilaga 4 
 

Frågor till Pedagogerna: 
 

 

1. Hur länge har du jobbat som lärare? 

 

2. Har du erfarenhet att jobba i ett icke mångkulturellt område och ett mångkulturellt 

område? Upplever du någon skillnad? 

 

3. Vad har ni för rutiner när det gäller kommunikationen med föräldrar? Hur lämnar 

ni ut/tar ni emot, information från föräldrarna?  

 

4. Som en pedagog vad är dina förväntningar på föräldrarna i samband med barns 

utveckling och lärande? 

 

5. Vad är en bra och fungerande kommunikation enligt din uppfattning? 

 

6. Hur ser du på kommunikationen med föräldrar idag? Om det fungerar mindre bra, 

vad anser du är problematisk och vad tror du att man kan göra för att ändra på det? 

 

7. Tror du att skillnader i kultur har någon betydelse i relationen? 

 

8. Vad betyder interkulturell kommunikation? Borde pedagogerna få någon 

utbildning i ämnet? 

 

9. Har ni någon aktivitet med tanke på era föräldrar med annan etnisk bakgrund? 

 

10. Vilken information är viktig att delge föräldrarna och vilken information tycker 

föräldrarna är viktig delge er? 

 

11. Utvärdera ni hur ni bemöter föräldrarna? 

 

12. Har barnen nytta av en fungerande kommunikation mellan pedagoger och 

förälder? 

 

13. Är föräldrar delaktiga i er verksamhet? På vilket sätt? 

 

14. Finns det någonting som du vill lägga till? 
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