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Abstract 

 

The establishment of functional parental-involvement in preschools has become a larger 

and more complex area since the Swedish curriculum was revised in 2010. Parental 

involvement is important, not only as an incentive for the individual child’s development, 

but also regarding a democratic perspective of parent participation. The diversity of 

parents makes overall strategic governmental efforts to enable parental-involvement 

ineffective and each preschool must handle the heterogeneous parental group in their area. 

Parents who lack the knowledge of Swedish are more likely to be excluded from strategic 

parental-involvement efforts in preschools, which made us curious to inquire into efforts 

that aim to include non-Swedish-speaking parents. Through interviews with preschool 

teachers and managers we aimed to discover discourse orientated patterns in discussions 

regarding non-Swedish speaking-parents overall and look into which methods and aspects 

teachers found critical in constructing functional parental-involvement with this specific 

group. We executed a discourse-orientated analyze on our findings and relate it to methods 

mentioned by teachers to see how they impact each other. We found that teachers describe 

the group issued in ways of both similarities with the general group of parents and at the 

same time as distinctive characters with unique needs and therefor organized their 

parental-involvement efforts accordingly. 

 

“I see no equivalence in everyday meetings”  
Keywords: Pre-school, parental involvement, language obstacles, complementary pedagogics.   

Nyckelord: Förskola, föräldrasamverkan, språkbegränsningar, kompensatorisk pedagogik. 
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1. Inledning 
 

Den interkulturella förskollärarutbildningen vi genomgått lider mot sitt slut, och vi har fått 

ovärderliga kunskaper inför vårt kommande yrkesliv som förskollärare. Bland annat har vi stor 

kunskap om betydelsen av att förskolans barns föräldrar är involverade i barnens lärande och 

utveckling. Med denna kunskap och genom praktik under utbildningen har vi uppmärksammat 

de barn och föräldrar som pga. bristande svenskkunskaper inte får möjlighet till en likvärdig 

samverkan med pedagoger och förskollärare, då kunskapen om föräldrasamverkan är begränsad 

ute på förskolorna och metoderna ser olika ut i dagsläget. Vi anser att föräldrasamverkan är 

viktigt, och att föräldrasamverkan generellt är en dold tillgång som förskolor bör utnyttja mer för 

att möjliggöra barns kvalitativa utbyte av förskolans verksamhet. Därför har vi valt att se till hur 

förskollärare och chefer arbetar för att möjliggöra samverkan och inflytande i barnens förskola 

för gruppen av föräldrar med begränsade svenskkunskaper.  

2. Bakgrund 

 

Vi kommer att beskriva hur bakgrunden till ämnet - föräldrasamverkan vuxit fram och 

förändrats, samt vilka faktorer som varit bakomliggande för den föränderliga relationen mellan 

institution och hem. Vi kommer även att beskriva hur likvärdighetstanken inom svensk skola 

förändrats från att medvetet exkludera föräldrar till att bli beroende av deras involvering.  

2.1 Förskolan - från stöd för familjen till demokrati, insyn och delaktighet 
 

Förskolans roll som institution har skiljt sig från skolans roll i sin relation till föräldrar. Förskolan 

uppkom till stor del som stöd till föräldrar, medan skolan styrdes av obligatorisk skolplikt för 

barn. Förskolan sågs som en institution vars syfte var att skapa jämlikhet och likvärdighet, för att 

möjliggöra en bättre barndom för alla barn. I denna process var hemmen och föräldrar en 

avgörande faktor för att uppnå målet om en bättre barndom.  Förskolan hade i sin tidigare form 

en rådgivande och uppfostrande karaktär. Med Alva Myrdals påverkan ökades tilltron till 

förskolan som institution, och dåtidens föräldrasamverkan bestod av att barnen fick rollen som 

budbärare av information till hemmet (Lärarnas nyheter, 2014). 
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En princip som historiskt kommit att påverka relationen mellan skolan och hem är de s.k. 

”isärhållandets principer”(Erikson, 2004). Dessa principer kom att påverka dåtidens bild av 

föräldrasamverkan då synen på att en rättvis och jämlik skola endast kunde byggas upp genom 

att hålla föräldrars inblandning till ett minimum. Anledningen till att denna distans mellan skola, 

förskola och föräldrar fanns var för att föräldrarnas olika bakgrunder, med skilda 

utbildningsnivåer, klasser och socioekonomiska faktorer riskerade att påverkade skolans och 

elevernas likvärdiga utbildning och en ”gemensam skola för alla”.  Dock förändrades dessa 

tankegångar till det motsatta i början av millenniumskiftet, då involveringen och samverkan med 

föräldrar istället sågs som en tillgång för skapandet av social likvärdighet. Skolreformerna på 

1990-talet, där kommunalisering och valfrihetsreformerna drevs igenom, hade ett syfte att öka 

likvärdigheten inom skolan. Staten, som tidigare ansvarat för skolan fick mindre inflytande och 

istället fick kommunernas beslutsordning större inverkan på de lokala skolorna (Von Greif & 

Lindelöf, 2009, s. 29). Kommunerna ansågs ha större insyn i de prioriteringar som var 

nödvändiga i skolverksamheten inom kommunen för att upprätthålla likvärdigheten. Detta 

innebar en ökad uppdelning och differentiering mellan förskolor i takt med dessa samhälleliga 

förändringar och under denna period blev två nya syften tydliga till varför föräldrars samverkan 

och påverkan spelade stor roll. De argument som lyftes fram i styrdokument var delaktighet som 

uttryck för demokrati och rättigheter vilket senare kompletterades med delaktighet som stöd för 

barnets utveckling och lärande (Westlund, 2011, s 13-18). Av denna anledning fick föräldrars 

samverkan och inflytande i förskolan större betydelse, då de istället sågs som en bidragande 

faktorer till likvärdighet. Skiftet berodde också bland annat på intåget av Läroplanen för 

förskolan 1998 (LpFö98), som bidrog med en lagstadgad rätt till föräldrarnas inflytande i 

förskolan (Harju & Tallberg Broman, 2013, s. 28-30). 

3. Syfte  
 

Med utgångspunkt i de demografiska förändringar som Sverige ständigt står inför, där nya 

heterogena grupper skapas, innebär det att kraven på förskolans förmåga till flexibel 

kommunikation ökar. Fler barn har föräldrar med annan kulturell och språklig bakgrund, och 

denna grupp utgör en allt större del av den totala gruppen föräldrar som förskolan möter, vilket 

gör att kommunikationsmetoder måste utvecklas och förnyas. Samverkansdynamiken som 

uppstår i dessa förhållanden kräver nya metoder och vi har därför valt att undersöka 
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förskollärares och förskolechefer diskursiva och sociala praktiker i deras egna verksamheter. Hur 

talar de om, och hur agerar de för att skapa och upprätthålla likvärdig föräldrasamverkan i 

förskolor med barn och föräldrar med begränsade svenskkunskaper? 

4. Frågeställningar 
  

 Hur ser pedagogernas tal om föräldrasamverkan med föräldrar med begränsade 

svenskkunskaper ut? 

 

 Hur relateras talet om detta till hur de beskriver och motiverar sina metoder i 

verksamheten för att uppnå likvärdig föräldrasamverkan? 

5. Centrala begrepp  
 

Likvärdig föräldrasamverkan - Föräldrar har samma möjlighet att ta del av information rörande 

förskolan, möjlighet till pedagogisk dialog, och möjlighet till delaktighet och i förlängningen 

påverkan av verksamheten för att gynna barnets lärande och utveckling i förskolan.  

Pedagog - Oavsett yrkestitel använder vi begreppet pedagog som ett samlingsnamn för samtliga 

respondenter i analysen av praktiska skäl. 

Föräldrar med begränsade svenskkunskaper – Föräldrar som har begränsad eller icke existerande 

kunskaper i svenska språket.   

6. Teoretisk bakgrund 

 

Syftet med denna uppsats är att visa på hur föräldrasamverkan med föräldrar med begränsade 

svenskkunskaper diskuteras, d.v.s. vilka diskurser som förekommer kring 

föräldrasamverkansbegreppet inom förskolans värld och då särskilt vad individuella förskollärare 

och förskolechefers syn kan få för inverkan på konkreta arbetssätt. Vår utgångspunkt är att de 

språkliga mönstren säger något om fenomenet föräldrasamverkan som det upplevs med den 

grupp av föräldrar vi valt att undersöka relationen med. Då bör även vår teoretiska utgångspunkt 

gå i linje med att språket har stor betydelse för hur ett socialt fenomen som föräldrasamverkan 
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utvecklas samt påverkar kunskap, identiteter och relationer (Winther-Jörgensen, Phillips, 2000). 

Ur denna aspekt så har vi som teoretisk ansats valt den socialkonstruktionistiska teoritraditionen 

där vi senare kommer att inrikta oss på diskursanalysen.  

 

Den socialkonstruktionistiska teoritraditionen har beskrivits som en benämning för en rad nyare 

teorier om kultur och samhälle. Det finns dock en mängd socialkonstruktionistiska angreppssätt 

förutom diskursanalysen, och för att ge en tydlig bild av vilka huvudtankar som bär upp denna 

teoretiska tradition så använder vi Vivien Burrs fyra premisser som binder ihop forskningsfältet 

(Burr 1995:2ff, genom Winther-Jörgensen och Phillips, 2000). Verkligheten och det vi ser som 

kunskap, är en produkt av hur vi har valt att kategorisera världen där språket är en viktig 

komponent. Det sätt på vilket vi människor uppfattar världen är alltid historiskt och kulturellt 

specifikt. Med andra ord så är vår syn på världen och våra identiteter flexibla - de är inte statiska 

och därmed kan de förändras över tiden. Här talar Burr om så kallat diskursivt handlande. Dessa 

handlingar bidrar till att både producera och reproducera den sociala världen inklusive kunskap, 

identiteter och sociala relationer. 

Kunskap är vidare en produkt av sociala processer och det är genom social interaktion som ett 

sanningsbegrepp upprätthålls, alternativt ifrågasätts. Vi bygger upp gemensamma sanningar och 

kämpar om vad som ska ses som sant och falskt, och detta är i ständig process. Det finns ett 

samband mellan den kunskap vi bär på (hur vi uppfattar världen) och social handling. Den 

sociala konstruktionen av kunskap och givna sanningar får konkreta konsekvenser i och med 

vilka handlingar de möjliggör och samtidigt vilka de omöjliggör (Burr, 1995:2ff, genom 

Winther-Jörgensen och Phillips, 2000).  

 

6.1 Diskursanalys 
 

Ordet diskurs betyder förenklat ett bestämt sätt att tala om och förstå världen eller ett utsnitt av 

världen (Winther-Jörgensen och Phillips, 2000, s.7). Diskurs inrymmer således bilden av att 

språket är strukturerat i vissa mönster som vi anpassar oss efter när vi agerar inom olika sociala 

områden. Diskursanalysens huvudfokus blir att kartlägga dessa diskursiva mönster och påvisa 

relationerna till sociala handlingar.  
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Den som grundlade och utarbetade diskursanalysen och som ses som förgrundsgestalten är den 

franske filosofen och idéhistorikern Michel Foucault. Begreppet diskurs och diskursanalys har 

sedan det introducerades av Foucault fått en större och större spridning och en mängd olika 

inriktningar av diskursanalys har växt fram ur detta. (Winther Jørgensen, Phillips, 2000). 

Börjesson (2003) beskriver att diskursanalysen möjliggör ett sätt att problematisera kärnan i ett 

fenomen, som exempelvis föräldrasamverkan. Genom att rikta blicken mot hur verkligheten 

skapas när pedagoger talar om sin yrkespraktik och hur de skapar samverkan med föräldrar kan 

man på samma gång visa på de outtalade förutsättningarna som lägger grunden för olika 

uttalanden.  

 

Vi kommer inte inom ramen för denna uppsats ge en komplett bild av alla de faktorer som har 

betydelse för föräldrasamverkan på förskolan, men vårt uppdrag är att fokusera på det tal som 

inbegriper föräldrar med begränsade svenskkunskaper. När förskolechefer och förskollärare 

beskriver sin syn på föräldrasamverkan, bidrar de till att skapa en normativ innebörd hos 

begreppet men föräldrasamverkan är också en konkret verksamhet sprungen ur ett tydligt 

uppdrag hos pedagogisk personal uttryckt i Lpfö 98 rev 2010 (Börjesson, 2003). Vi har en 

förståelse för att föräldrasamverkansdiskurserna även påverkas av andra sociala praktiker på 

förskolan utöver Lpfö 98 rev 2010. 

 

Olika föräldrasamverkansdiskurser leder till att olika sociala former och sociala handlingar 

kommer att föredras framför andra (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). En av våra 

utgångspunkter är att pedagogers strategier för att möta och bemöta föräldrar med begränsade 

svenskkunskaper kommer att påverkas av de diskurser som återfinns i den grundläggande synen 

på föräldrasamverkan, där hela föräldragruppen är inräknad.  

 

Ett av de diskursanalytiska synsätten är Norman Faircloughs kritiska diskursanalys (Winther-

Jörgensen och Phillips, 2000). Enligt den kritiska diskursanalysen finns inte en uppenbar 

överensstämmelse mellan ord och verklighet. Man kan inte sätta likhetstecken mellan en 

beskrivning av verkligheten och hur det faktiskt är. Utgångspunkten är snarare att man genom 

språket kan ge en representation av verkligheten.  
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7. Teoretisk applicering  
 

Det finns många olika sätt att närma sig en forskningsfråga, och med kunskapen om att 

studieobjektet, föräldrasamverkan med föräldrar med begränsade svenskkunskaper, och ämnet 

för denna uppsats är bred, möjliggör det för ett mångdisciplinärt förhållningssätt till teori och 

empiri. Diskursanalysen är inte enbart ett tillvägagångssätt, utan är en rad olika metoder som 

tolkats, omtolkats samt används på olika sätt för olika syften. Därför är det viktigt för oss att ge 

en tydlig förklaring till hur vi har tolkat diskursanalysen, samt beskriva hur vi förhåller oss till 

den i denna uppsats. 

 

Därför har vi med det diskursorienterade förhållningssättet valt att enbart använda oss av ett 

urval av Norman Faircloghs analysverktyg baserade på den kritiska diskursanalysen. Detta då de 

rena lingvistiska och textanalytiska metoder som används i en mer traditionell kritisk 

diskursanalys inte optimalt kan användas på vår empiri för att synliggöra de resultat som vi 

finner intressanta. 

 

Om vi valt att göra en traditionell kritisk diskursanalys skulle en läroplanstolkning inkluderas, 

men då vi velat skapa en fri och oberoende bild av hur våra informanter ser på samverkan med 

den utvalda föräldragruppen har vi valt att inte presentera läroplansutsnitt, utan låtit 

förskollärarnas och förskolechefernas ordval och begrepp varit ledande. Detta val motiverar vi 

med att samtliga respondenter vid olika tidpunkter genomgått en förskollärarutbildning, och 

därav delar en förförståelse om läroplanens innehåll. Det är centralt för oss att se på deras 

diskursiva och sociala praktiker utifrån den förförståelsen.  

 

Inom förskolan som institution finns normer för hur man tänker och agerar och det fungerar som 

ramar för förståelsen av ett visst fenomen. Inom förskolan finns en mängd möjliga diskurser - det 

vill säga möjliga sätt att yttra sig som ger mening åt förskollärares upplevelser och erfarenheter 

utifrån ett bestämt perspektiv. Genom att vissa språkbruk blir gällande inom en institution så kan 

man även säga att diskurser legitimeras och reproduceras. Summan av samtliga perspektiv som 

kan relateras till förskollärares specifika upplevelser nämner Fairclough som diskursordning. 
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Ett annat sätt att tala om en diskurs som utgör en stor betydelse inom en institution är att använda 

Faircloughs begrepp nodaldiskurs (Winther, Jörgensen, Phillips, 2000). Då en diskurs fått en stor 

dominans inom ett område kan den sägas skapa ramar och strukturera relationerna mellan andra 

betydelsefulla diskurser. En nodaldiskurs blir en knytpunkt som andra diskurser sätts i relation 

till.  Fairclough menar att det finns en ständig kamp mellan olika diskurser och vilken som ska få 

ställningen som den ledande diskursen. En viss nodaldiskurs kommer inte att styra andra 

diskurser för alltid, utan den är föränderlig. Individer har möjligheter att handla efter sin 

kreativitet och därmed omskapa praktiker. Den spänning som råder i och med konkurrensen 

mellan diskurser kan i sig även leda till förändring.      

 

 Diskursiva praktiker är ett brett begrepp som kan förklaras som en mängd olika möten. Ett 

sådant möte är mellan texter och människor, exempelvis texter som uttrycker normer och 

diskurser, där Lpfö 98 rev 2010 kan ses som en sådan text. Diskursiva praktiker kan även vara 

sociala interaktioner mellan människor där man genom sitt tal lutar sig mot det ena eller andra 

sättet att se på ett visst fenomen – D.v.s. stödjer sig mot olika diskurser. Det är genom diskursiva 

praktiker som människor bidrar till att skapa den sociala praktiken och det är karaktäristisk för 

Faircloughs syn att dessa skapas i en växelverkan med varandra.  

 

7.2 Förklaring av teoretisk modell 
 

Fairclough har skapat en tredimensionell modell för textanalys (Winther, Jörgensen, Phillips, 

2000, s 74). Vi har valt att inspireras av modellen men delvis omskapat den för vårt syfte att 

presentera pedagogers diskursiva praktik om föräldrasamverkan samt deras sociala praktik 

genom metoder som möjliggör detta. Vi analyserar pedagogers tal, som genom transkriberingar 

blivit till text. Då vi omöjligen kommer kunna ge en komplett bild av alla samhällsdiskurser som 

kan tänkas förekomma kring föräldrasamverkan inom ramen för denna uppsats så är vår 

diskursordning ett urval av befintliga diskurser, för att möjliggöra en jämförelse med våra 

respondenters diskursiva framställningar.  
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 Diskursordningen innebär här ett urval av tidigare diskursiva framställningar som har 

tydlig anknytning till vårt studieområde - föräldrasamverkan. Dessa är både 

forskningsbetonade texter samt historiskt beskrivande texter om hur begreppet 

föräldrasamverkan successivt ändrat innebörd.  Dessa urval har delvis gjorts utifrån 

nyckelord som återkommit i intervjumaterialet och delvis utifrån den litteraturgenomgång 

som föregått intervjuerna. Diskursordningen är uppbyggd av alla möjliga språkliga sätt 

att närma sig föräldrasamverkansbegreppet. Den utgår ifrån kunskapspraktiker som 

Skolverket, utbildningspolitiska texter, forskning, läroplanstexter osv. Dessa utgör således 

ett utdrag ur den samhälleliga diskursen om föräldrasamverkan.  

 De diskursiva praktikerna. Denna del av modellen innebär för oss det diskursiva talet om 

föräldrasamverkan, som det framträder för oss genom våra intervjuer med förskollärare 

och förskolechefer. Ett fenomen kan beskrivas på en mängd olika sätt. En utgångspunkt 

vi har är att pedagogernas beskrivningar av både föräldrasamverkan och metoder för att 

uppnå dem kommer att följa vissa ”diskursiva mönster” då de har uppkommit, formats 

och uttryckts i ett specifikt historiskt och kulturellt sammanhang. De diskursiva 

praktikerna kommer således både att kunna kopplas till diskursordning då pedagogerna 

på olika sätt kommer att koppla talet om föräldrasamverkan till hur begreppet tidigare har 

förståtts och beskrivits. Vi har som utgångspunkt att den diskursiva praktiken även kan 

relateras till den sociala praktiken - det vill säga hur pedagogerna diskursivt talar om sin 

verksamhet och sedan väljer att utforma metoder för att möjliggöra föräldrasamverkan 

med föräldrar med begränsade svenskkunskaper.  

 De sociala praktikerna innebär de handlingar som förskollärare beskriver i talet om 

metoder för föräldrasamverkan, exempelvis hur de beskriver att de organiserar ett 

föräldramöte eller utformar de dagliga kontakterna. 

 

 

 

Diskursordning 

 

Diskursiva praktiker 

Social praktik 
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8. Empiriinsamling  
 

Vi utgår ifrån en kvalitativ metod bestående av semi-strukturerade intervjuer. Den 

semistrukturerade metoden kännetecknas av en flexibilitet vid intervjutillfället, där respondenten 

och dennes svar är medskapare till följdfrågor och själv har möjlighet att påverka riktningen av 

intervjun (Ahrne, Svensson (red), 2015, s. 37). Vi har genomfört intervjuer där båda författarna 

till uppsatsen varit lika delaktiga, där en turtagning mellan intervjufrågor användes. Det är 

ofrånkomligt att vi i vår intervju kommer att påverka det svar som ges genom att våra 

intervjufrågor är påverkade av viss förförståelse samt att intervjun uppkommit genom vårt 

initiativ. Våra följdfrågor såväl som när vi bett vår respondent att hålla sig kvar vid ett visst ämne 

har till en viss mån påverkat den empiri vi samlat in. Börjesson menar att den intervjuades 

berättelse i viss mån är ett resultat av själva formen av intervjun och ur situationen att bli 

intervjuad. Däremot kan sägas att det diskursanalytiska perspektivet har som utgångspunkt att 

alla språkliga utsagor bygger på tidigare liknande tal om ett fenomen. Börjesson menar att 

berättelser alltid ur en viss aspekt berättade förut. I en intervju skapas vissa ramar som påverkas 

av normer kring hur en intervju kan gå till. Börjesson menar dock att alla sociala möten drivs av 

normativa förutsättningar så att den empiri som kommer fram ur intervjun är inte mindre giltig 

då alla sociala möten, exempelvis vårt område föräldrasamverkan, drivs av normativa 

förutsättningar (Börjesson, 2003). Intervjuer har genomförts med tre förskollärare, en 

förskollärare med pedagogiskt utvecklingsansvar, två förskolechefer samt en biträdande 

förskolechef verksamma inom en kranskommun till en svensk storstad. Samtliga respondenter 

intervjuades separat förutom intervjun med förskolechef 2 samt biträdande chef, pga. förskolans 

tidsramar.   

8.1 Kritiska aspekter 
 

Vi har gjort valet att inte ha med en resultatpresentation i resultatavsnittet. Detta med 

anledningen av att vi finner att diskursanalysens empiri inte kan presenteras utanför dess 

sammanhang. I linje med den socialkonstruktionistiska teoritraditionen där språket är starkt 

kopplad till kulturella och historiska aspekter kan analysen i vår uppsats således inte frånkopplas 

empirin.  
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Vi vill även betona att vår diskursordning består av ett urval av samhälleliga diskurser som berör 

föräldrasamverkansfältet. Då vi som författare har styrt detta urval kan det omöjligtvis ses ur ett 

objektivt perspektiv. Vår tolkning av litteraturstudier och intervjuer bidrog till inriktningen av 

diskursordningens ämnen. Variationen av ämnen syftade till att skapa en bredd av viktiga 

aspekter inom samverkansbegreppet. Diskursordningen kan ses ur två perspektiv, dels som ett 

analysverktyg, då vår empiri kopplas till denna samt dels som en bakgrund som skapar en ingång 

samt bidrar till större förståelse för de diskursiva mönster vi beskriver.   

8.2 Arbetsfördelning 

 

Genom uppsatsens gång har arbetsfördelningen varit upplagd så att båda författare tillsammans 

har genomfört intervjuerna, transkriberat, kodat och analyserat material. Vi har gjort mindre 

individuella uppdelningar där en författare ansvarar för ena delen av exempelvis tidigare 

forskning och diskursordning medan den andra ansvarat för andra hälften. Arbetet med 

uppsatsens kronologi, teoretiska och metodologiska utgångspunkt, intervjuguide samt övrigt 

skrivande och idéer rörande uppsatsen har skett i direkt samarbete mellan båda författarna. 

8.3 Analysmodell 
 

Transkriberingen kategoriseras och kodas för att finna diskursiva mönster i hur förskollärare och 

chefer pratar om föräldrasamverkan med föräldrar med begränsade svenskkunskaper. Genom 

kodningen innebär det att vissa framkomna aspekter i empirin valts bort till förmån för andra 

starkare mönster. Sedan används den diskursorienterade teoretiska modellen (se sid 10) för 

analys där vi ser på hur diskursordningen relaterar till förskollärares och chefers diskursiva 

praktik och därigenom deras sociala praktik. Här ser vi även om det återfinns nodaldiskurser 

samt diskursiva spänningar i talet om föräldrar med begränsade svenskkunskaper.  

8.4 Urval av respondenter 
 

I arbetet med att finna lämpliga respondenter använde vi oss av den valda kommunens hemsida 

för att få en samlad bild kring vilka förskolor som fanns inom kommunen. Därefter har vi främst 

använd en geografisk princip, för att få en spridning av respondenter. Vår förståelse för att 

närbelägna områden eventuellt kan ingå i samma förskolenheter gjorde att vi valde att kontakta 

förskolechefer i de centrala, östra, västra och norra delarna av kommunen, för att begränsa risken 
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att informanter kom från samma enhet.  

Kontakten inleddes med att skriva ett informationsbrev via mail om ”Samverkan ur ett 

interkulturellt perspektiv - inbjudan till medverkan i C-uppsats”, där det framgick varför vi 

kontaktar dem, vilka vi var, syfte och mål. Detta informationsbrev gick ut till nio förskolechefer. 

Vidare fanns en förfrågan om att genomföra intervjutillfälle med förskolechefer och 

förskollärare, med en uppmaning till vidare korrespondens om detta. Fyra förskolechefer 

besvarade förfrågan direkt, två chefer vidarebefordrade men med uteblivet svar och tre svarade 

inte alls.  

Förskolecheferna ville främst diskutera med medarbetare om tidsramen tillät besök av oss samt 

om förskollärarna på enheterna var intresserade. Vid bekräftandet att deras medverkan skulle ske 

bestämdes tillfälle och plats för intervjuerna. Vi fick de individuella förskollärarnas mailadresser 

för att kunna kontakta dessa individuellt. Vi skickade dem ett informationsbrev där deras 

rättigheter som informanter beskrevs samt frågor och teman att reflektera över inför 

intervjutillfället (Se appendix) 

9. Källkritik  
 

Under uppsatsskrivandet har vi haft en tydlig riktlinje i urvalet och källkritiken av vilken 

forskning, text och litteratur vi använt. Vi har i så hög utsträckning som möjligt använt oss av 

källor som varit daterade efter 2010. Detta med anledning av att Läroplanen för förskolan 

(LpFö98 reviderad 2010) utkom i sin reviderade upplaga 2010 och med kunskapen om att just 

föräldrasamverkansbegreppet och ansvarsfördelningen i arbetslaget förtydligats i.om denna, vill 

vi använda aktuella texter som tillkommit under samma period.  

10.  Tidigare forskning  
 

Nedan presenteras fyra tidigare forskningsstudier relaterat till föräldrasamverkan. Vi har valt att 

utgå från nyckelbegrepp såsom samverkan, pedagogiska praktiker, mångkultur samt hinder och 

möjligheter för samverkan i avgränsningen av forskningsområden.  
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10. 1 Anne Dorthe Tveit - Researching teachers’ and parents’ perception of dialogue. 
Anne Dorthe Tveit är professor i specialpedagogik på universitetet i Agder och i denna artikel i 

International Journal of Inclusive Education påvisar hon korrelationen mellan 

föräldrainvolvering och barnens framgång i skolan, och uppger att mötet mellan föräldrar och 

lärare är en avgörande faktor för barnens framgång i skolan. Tveit undersöker hur lärare och 

föräldrar upplever detta möte i grundskolan och riktar fokus på hur kommunikationen ser ut och 

hur den upplevs av både föräldrar och lärare. Tveit använder intervjuer med lärare och föräldrar 

som datainsamlingsmetod där 10 föräldrar och 11 lärare medverkar. I Habermas teori om 

deliberativ demokrati utgör samtalet en viktig demokratisk aspekt och där används begreppet 

”deliberative principles” för att påvisa att det är viktigt att använda en demokratifrämjande 

samtalsstruktur som innebär rådgivande och eftertänksamhet i mötet med föräldrar. I 

forskningsresultatet påvisar Tveit vikten av att lärare i mötet med föräldrar använder sig av en 

samtalsstruktur som inbjuder till dialog, och att denna inbjudande dialog ses som en viktig och 

avgörande faktor för att uppnå en lyckad dialog mellan lärare och föräldrar.  

10. 2 Anette Sandberg & Tuula Vuorinen - Preschool–home cooperation in change 

Anette Sandberg och Tuula Vuorinen är professor i pedagogik respektive universitetsadjunkt och 

licentiand på Mälardalens högskola. I deras artikel i International Journal of Early Years 

Education är syftet att undersöka redan etablerade såväl att diskutera framtida former av 

föräldrasamverkan och föräldrasamarbete med individuella föräldrar samt fokusgrupper som 

metod. Hinder och möjligheter för samverkan beskrivs av författarna bero på olika faktorer 

såsom förskollärarens tid och sociala kompetens. De belyser också att viljan att faktiskt 

samverka ses som en avgörande faktor, där både förskollärare och föräldrar delar ansvaret. 

Ytterligare faktorer som språkbarriärer och kulturella skillnader beskrivs som adderande 

omständigheter för om föräldrasamverkan ska kunna möjliggöras. Resultatet påvisar vikten av att 

förskollärare och förskolor kan erbjuda rika och varierade former av kommunikation för 

samverkan och samarbete med föräldrar. Om detta kan uppnås finns stor sannolikhet att alla 

föräldrar kan nås och inkluderas i förskolan och därav uppnår Lpfö98 rev 2010’s mål om 

förskolans och förskollärarens samverkansuppdrag 
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10.3 Mariann Enö - Att våga flyga 
Mariann Enö är universitetslektor på Institutionen Barn – unga-samhälle vid Malmö Högskola 

och sin avhandling har hon behandlat mångkulturella pedagogiska praktiker och främst utifrån 

förskollärares perspektiv och förståelse (2005). Hon har gjort ett treårigt projekt av 

deltagandeobservationer samt djupintervjuer med förskollärare på en förskola i ett mångkulturellt 

område med begränsade ekonomiska resurser. 

Några av de aspekter förskollärare beskriver förekommande i kommunikation med föräldrar med 

annan etnisk bakgrund är makt och hierarkier. Här är språket en central faktor och de beskriver 

att ett ” svagt språk” kan påverka en människas möjligheter till inflytande. Förskollärare 

beskriver att de genom sitt erhållna yrkesspråk har möjligheter att använda det på ett sätt som 

kan utestänga vissa föräldragrupper, men att detta är något de tar avstånd ifrån. I relationen med 

kollegor och förskolechef är däremot ett yrkesspråk viktigt då det höjer värdet på den 

pedagogiska verksamheten. Förskollärare beskriver att det är en balansgång att å ena sidan visa 

på pedagogiska kunskaper och å andra sidan ha förståelse för föräldrarnas position och situation. 

En annan anledning som förskollärare beskriver för att undvika ett komplicerat språk är att det 

kan bryta det förtroende som de byggt upp med föräldrar. En del i att vara en lyhörd pedagog är 

att hitta en gemensam nivå i språket, där det pedagogiska budskapet från förskollärarens sida kan 

delges med ord som föräldern förstår. 

Enö beskriver hur huvuddragen ser ut i resultaten av förskolestudien. Det tycks finnas en 

dubbelhet i hur förskollärare beskriver hur kontakten kan se ut med föräldrar av annan etnisk 

bakgrund. Dels visas att förskollärare agerar på ett sätt som reproducerar en normerande 

svenskhet. I vissa fall reflekteras kring föräldrarna med annan etnisk bakgrund i termer av 

”olikheter och brister”. Detta menar Enö kan ses som ett återskapande av hierarkier på förskolan 

i relation till denna föräldragrupp. Samtidigt finns det en medvetenhet hos förskollärarna om 

vilken maktposition de har och i grund och botten har de en strävan efter en inkluderande 

föräldrasamverkan baserad på förståelse.   
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10.4 Fanny Jonsdottir och Eva Nyberg - Erkännande, empowerment och demokratiska 

samtal 
Fanny Jonsdottir och Eva Nyberg är fil.dr. och universitetslektor i pedagogik vid Malmö 

Högskola respektive lektor i fritidspedagogik på Institution för Barn-unga-samhälle vid Malmö 

Högskola. De har undersökt hur förskollärare resonerar kring vikten av samverkan med föräldrar 

och har genom intervjuer på två olika förskolor våren 2012 syftat att ge en bild av vilka 

påverkansvillkor som styrt samverkan mellan förskolan och hemmen. 

En viktig aspekt av samarbetet med föräldrarna är att det i huvudsak förekommer för att gynna 

det enskilda barnets utveckling och lärande på lång sikt. Ur denna aspekt framkommer viktiga 

huvudsyften för att nå fram till det, ur barnets perspektiv gynnsamma utveckling och lärandet. 

Det första syftet är att skapa en trygg och förtroendefull relation mellan personal, föräldrar och 

barn. Om föräldrarna är trygga och upplever sig ha en positiv dialog med pedagoger av 

ömsesidigt aktivt lyssnande så kommer barnet genom föräldrarnas positiva inställning i sin tur att 

uppleva större trygghet på förskolan och det är en grundläggande förutsättning för lärande och 

utveckling (Jonsdottir & Nyberg genom Tallberg, Broman, 2013). Föräldrarnas kunskaper om 

hur barnet fungerar i hemmiljön är en viktig komponent för att förstå hur barnet fungerar på 

förskolan och ju mer av aktiv dialog mellan föräldrar och pedagoger desto större insikt om 

barnets förutsättningar framkommer.    

Det andra syftet med föräldrasamverkan är att skapa de rätta förutsättningarna för föräldrars 

insyn och inflytande i verksamheten. Gruppen föräldrar kommer oavsett kulturell eller etnisk 

bakgrund att ha olika värderingar som ställer krav på att pedagogerna bemöter föräldrarna som 

kompetenta aktörer som vill ha inflytande för sina barns bästa. Om föräldrar upplever att det 

finns en ömsesidighet och öppenhet på förskolan så finns de rätta förutsättningarna för föräldrar 

att påverka verksamheten. I likhet med detta så talar det tredje syftet med föräldramedverkan om 

betydelsen av att bemöta och erkänna enskilda familjers skiftande kompetenser, förutsättningar 

och behov. 
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11. Diskursordning 
 

Genom uppsatsens gång har vi genom litteraturstudier samt med hänsyn till teman som 

framkommit i intervjuerna, urskilt diskursordningen som behandlar nyckelbegreppen för denna 

uppsats. Vi har genom ett urval skapat kortfattade diskurser som utgör diskursordningen inom 

föräldrasamverkansfältet. Diskursordningen beskrivs som ett sätt att tala, tänka och agera som 

aktualiseras i många delar av samhället och på flera nivåer. För denna uppsats innebär det fem 

delar i diskursordningen: diskurs om den kompetenta förskolläraren, diskurs om isärhållandets 

princip, diskurs om delaktighet för barns utveckling och lärande, diskurs om likvärdighet och 

kompensatorisk pedagogik i svensk förskola samt diskurs om likhet och särart 

11.1 Diskurs om den kompetenta förskolläraren 
 

Förskollärarens profession är och har varit under stor förändring de senaste decennierna. I denna 

text har ett urval gjorts med syftet att koppla talet om en ”kompetent förskollärare” till aspekter 

som kan vara av vikt vid föräldrasamverkan. Den första läroplanen för förskolan uttrycker i ett 

urval ”att arbetslaget har ansvar för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god 

introduktion i förskolan, att det förs fortlöpande samtal om barnets trivsel, utveckling och 

lärande både i och utanför förskolan samt att ge föräldrar möjligheter att utöva inflytande över 

hur målen konkretiseras i pedagogisk planering” (Lpfö-98). När den nya läroplanen blev 

gällande (Lpfö-98, rev.2010) har ansvaret för detta övergått från arbetslaget till förskolläraren. 

Samverkan med föräldrar har inte ingått i talet om den kompetenta förskolläraren historiskt sett- 

då det inte ingått i yrkesrollen (Tallberg Broman, 1991). Förskollärare har i brist på utbildning 

och fortbildning till stor del själv blivit ansvariga för att utveckla den optimala kompetens som 

behövs vid kontakten med föräldrar. Det åläggs på förskolläraren att samla ihop sina egna 

personliga resurser såsom sin egen personligt utvecklade kompetens, erfarenhet i yrket samt 

mognad. I jämförelse med andra pedagogiska områden har föräldrasamverkan blivit ett projekt 

som byggts upp av egna informella kompetenser som enskilda förskollärare skaffat sig genom ett 

reflekterande förhållningssätt. Genom att föräldrar kontinuerligt getts mer inflytande i förskolans 

arena har denna aspekt av förskollärarens yrkesroll förstärkts. (Tallberg Broman, 2008). Synen 

på förskolläraren som någon som ska utöva sitt yrke i aktiv dialog med föräldrar, ett så kallat 

kommunikativt förhandlande är tydlig i den moderna förskolan. På samma sätt menar Broman att 
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historiska aspekter av förskollärarrollen som ”auktoritär”, ”rådgivande” och 

”informationsgivande” har övergått till att bli en demokratisk förhandlare. (Tallberg Broman, 

2013 s. 30). 

En del av den unika förskollärarens yrkeskompetens är hens förhållningssätt och detta är 

påverkat av tidigare erfarenheter. Då förskolläraren arbetar med sig själv som redskap så krävs 

social, emotionell såväl som intellektuell kompetens. Gotvassli & Lindelöf (2002) beskriver att 

förskollärares kompetenser är en av de viktigaste kvalitetsfaktorerna i förskolan. Han beskriver 

flera olika kompetenser som essentiella för att kunna hantera omställningar och det komplexa 

läraruppdraget i förskolan. Lärandekompetens betyder att man kan tillägna sig ny kunskap samt 

utveckla nyfikenhet och vilja till förändringar. Samspelskompetens för med sig förmågan att 

kunna samarbeta och lösa konflikter i arbetslaget. Metodkompetens innebär att man kan 

analysera en specifik situation och anpassa sina kunskaper för att hantera den. Detta kräver ett 

flexibelt sätt att tänka kring situationen. Yrkeskompetens innebär att ha en vidare förståelse för 

att kunna sammanfoga delar som omsorg, trygghet, utveckling och lärande som helhet. Dessa 

fyra kompetenser bidrar sammantaget till en förskollärares handlingskompetens. Gotvassli 

beskriver att när det gäller talet om förskollärares kompetensutveckling är det viktigt att fokusera 

på förskollärares handlingar i sin praktik (Gotvassli, Lindelöf, 2002) 

11.2 Diskurs om isärhållandets princip  
 

Historiskt sätt har synen på inkluderingen av föräldrar färgats av ett avstånd mellan hemmets och 

skolans sfär. Ett argument för att behålla denna distans var för att bevara lärarens profession och 

oberoende. Genom att skapa distans mellan hemmet och skolan ansågs det specifika 

läraruppdraget bli mer tydligt, och något som var skiljt från barnuppfostran och hem. Ur en tanke 

om att läraren har specifik kunskap i egenskap av sin gedigna utbildning, och därav ett 

kunskapsmonopol, kunde skillnader mellan hem och skolan som institution bevaras. (Eriksson, 

2004) Föräldrainflytande och inkludering begränsades avsiktligen då rådande likvärdighetstanke 

och barnens rätt till likvärdig utbildning, inte möjliggjorde för samverkan med föräldrar med 

spridda bakgrunder och bildningsnivå. Föräldrarnas bakgrund sågs i vissa anseenden som hot 

mot likvärdighet, som var strävan inom svensk utbildning. Utbildningen utjämnande effekt på 

samhällsskillnader skulle effektiviseras och därför utesluta eller minimera förälderns inflytande. 

2000-talet innebar till viss del en brytpunkt där det uttrycks att ”vi behöver föräldrars delaktighet 
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utifrån tanken att vi ska skapa bättre kvalité i tider av förändrade villkor för skolan”. Här 

beskrivs diskursen om föräldrars delaktighet med begrepp som ”ömsesidigt beroende” där skolan 

är beroende av föräldrarna och vise versa för att uppnå likvärdighet för barn i skolans olika 

former.  

11.3. Diskurs om delaktighet för barns utveckling och lärande  
 

Styrdokument från millennieskiftet betonade ”delaktighet som stöd för barnets utveckling och 

lärande”, där föräldrarnas delaktighet tydliggjordes och lyftes fram som en viktig aspekt för 

barns lärande och utveckling. Diskussioner relaterade till barn och elevers måluppfyllelse i 

skolans olika former har bidragit till att betona vikten av föräldrars delaktighet och engagemang i 

barnets skolgång. Vidare har debatten om föräldrars påverkan och hur skolan och förskolan på 

bästa sätt ska nyttja denna resurs som bidragande faktor till barns framgång i skolan och 

förskolan är en viktig del för att möjliggöra och att ”höja barnens kvalitativa utbyte av att vistas i 

förskolan” (Jensen & Jensen, 2008, s. 62). Samverkan mellan barn, föräldrar och en institution 

såsom förskolan, möjliggör för att verksamheten ska tillhandahålla bästa möjligheter för barnet 

att utvecklas enligt dess förutsättningar (Heckman & Dodge, 2011). Det kvalitativa utbytet är 

beroende av hur förskola och hem samarbetar, och hur utbytet mellan dessa parter ser ut och vad 

som ingår i samverkan. Främst syftar föräldrasamverkan till att lyfta barnets olika livsvärldar, där 

hemsituationen och livsförhållanden lyfts in i förskolans verksamhet.  

 

11.4. Diskurs om likvärdighet och kompensatorisk pedagogik i svensk förskola 
 

Det har under lång tid funnits en gemensam idé och ambition om värdet av att ge likvärdiga 

förutsättningar för alla individer i Sverige (Skolverket, 2013ab). I denna tanke återfinns 

likvärdiga möjligheter att delta i det demokratiska samhället. Det råder konsensus i att ge barn 

och unga, oavsett social eller ekonomisk bakgrund, en likvärdig utbildningsstandard inom 

skolans olika former och skolpolitiken har handlat om att jämna ut och skapa rättvisa 

förhållanden har varit grundläggande. Däremot har diskussionen om att vissa grupper av 

minoriteter ska skiljas ut och definieras tydligt för att senare kunna erbjudas extra resurser för att 

skapa social jämlikhet, eller om detta motverkar det demokratiska syftet genom att kategorisera 

människor efter exempelvis minoriteter då det snarare kan förstärka vissa skillnader i jämförelse 

med majoritetsgruppen. 
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 För att nå denna ambition har likvärdighetstanken införlivats i skollagar, läroplaner och 

reformer. Skolverket (2006) konstaterar att uttrycket ”En skola för alla” (Tallberg-Broman m.fl., 

2002) är ett sätt att ringa in betydelsen av likvärdighet i skolväsendet. Här innefattas begrepp 

som synliggör likvärdigheten; ”Lika tillgång till utbildning”, ”Likvärdig utbildning samt 

utbildningens lika värde” som också fastställs i skollagen genom;  

Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och 

ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet 

för barn och ungdom.” (1 kap. 2§ skollagen).  

 

 Skolverket problematiserar synen på vad likvärdighet är genom uttrycket ”Likvärdig utbildning 

innebär inte likformig i betydelsen likadan, tvärtom skall det, inom de ramar statsmakterna ger 

finnas utrymme för organisation och anpassning av undervisningen till behov hos olika elever 

och vid olika skolor”. Skolverket tar upp begreppet kompensatorisk pedagogik och med detta 

förtydligas att det ska finnas en kompensatorisk aspekt där utbildningsväsendet måste 

kompensera för individens ovidkommande faktorer, och att dessa inte får påverka barnets 

utbildning, och därav riskera likvärdigheten.  

 

11.5 Diskurs om likhet och särart 

Enligt Högdin (2007) så handlar principen om likhet om att varje enskild individ omfattas av en 

uppsättning rättigheter och skyldigheter som gäller på samma sätt för alla medborgare oavsett 

kön, etnicitet eller samhällsklass. I lagstiftning såväl som i de flesta politiska och statliga 

styrdokument är icke-diskriminering och ett neutralt förhållningssätt till faktorer som kön, klass 

och etnicitet en målsättning. I vår uppsats tolkar vi principen om likhet i relation till begreppet 

föräldrar. Gruppen föräldrar kan ses på olika sätt. Ett av synsätten är att se på föräldrar ur tanken 

om att alla föräldrar är olika med unika behov. Föräldrasamverkan styrs här ur tanken om att 

alla föräldrar är unika individer oberoende av språklig och kulturell bakgrund.  Vad dessa 

individer har för förväntningar på förskolan, och hur de bemöter förskolans personal ses utifrån 

personliga egenskaper. I denna diskurs får faktorer som språk och etnisk bakgrund minimal 

betydelse.  
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Principen om särart kan ses som en motsats till likhet. Begreppet tas upp av Högdin (2007) i 

betydelsen att vissa grupper av individer kan skapas utifrån en tanke om att de delar 

gemensamma egenskaper och därför ses denna grupp med hänsyn till dessa egenskaper. Här ses 

exempelvis faktorer som språk, etnisk och kulturell bakgrund som markörer för att se föräldrar 

som tillhörande vissa urskilda grupper. I vår uppsats får detta betydelsen av att se att vissa 

grupper av föräldrar på basis av språkkunskaper och etnisk bakgrund som behöver mötas 

specifikt för att kunna uppnå en likvärdig samverkan. I olika situationer kan dessa två faktorer 

jämföras. Dels kan föräldrarnas språkkunskaper vara det som huvudsakligen påverkar samverkan 

och dels kan etniska gruppers kulturella bakgrund ses som mest betydande. 

12. Analys  
 
Här kommer vi att utgå från vår teoretiska bild och den andra nivån, diskursiva praktiker, där vi 

kartlägger och förtydligar vilka diskursiva praktiker som finns på förskolan och utmärker sig 

genom intervjuerna. Genom att se eventuella nodaldiskurser och i så fall, vilka dessa är, och se 

hur de relateras till varandra, kan vi ge exempel på spänningar i den diskursiva praktiken som 

återfinns på förskolorna i undersökningen.   

 

12.1 Hur talar pedagoger om mötet med föräldrar med begränsade svenskkunskaper och 

vilka aspekter lyfts fram? 
 

I de diskursiva praktikerna ser vi mönster där pedagoger beskriver att mötet med föräldragruppen 

med begränsade svenskkunskaper är påverkat av många faktorer samtidigt. När pedagogerna 

möter föräldrar med en annan bakgrund än de själva beskriver de att det både kan finnas 

kulturella normativa skillnader och språkliga hinder, och det är svårt att avgöra vad som får störst 

betydelse i en specifik situation. Pedagoger beskriver hur de själva måste ta reda på och 

reflektera över vilka normer och förkunskaper föräldern de möter har. Att även skapa distans till 

sina egna normer ingår i denna reflektion. Pedagogerna beskriver och exemplifierar hur de 

upplever mötet med föräldragruppen med begränsade svenskkunskaper och vi kan se att i de 

diskurser som uppkommit att de ofta beskriver detta som ömsesidiga förväntningar i mötet 

mellan förskola och föräldrar. 
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Förskolechef 1 ”Det handlar om förförståelse framförallt (...) Med de nytillkomna 

(personerna) så handlar det mycket om att bygga en relation och tillit till institution och 

till staten kan man säga, för deras erfarenhet av skola och institution är något helt annat 

än det som förskolan är. Så att det är en utmaning att hitta verktyg så att vi kan bli 

professionella och skapa en förståelse för vad vi förväntar av dom (föräldrarna) och 

viseversa […] Nu så försöker vi skapa en dialog i att verkligen lyssna, där vi måste veta 

att dom HAR förväntningar på oss” 

Pedagog 1 ”Vi har ju föräldrar som också är tvåspråkiga men är födda i Sverige som mig, 

som också gått i förskola… Det är jättestor skillnad för att för dom är det ju en självklarhet 

att man följer regler exempelvis, att vi har rutiner, att vi bokar möte efter tid liksom” 

Pedagog 4 ” Ja men jag tror att de har en annan bild av vad förskola är […] det beror ju 

lite grann på vilka länder de kommer ifrån. De med andra språk […] och det är ju det att 

de är ju så rädda att gå in ens, och först blir det såhär, men gud är de inte intresserade av 

att komma in och titta, men det handlar nog mer om att man gör inte så […] Ibland kanske 

det inte bara är språket heller utan det kan ju vara kulturella saker som man (…) eller som 

jag kanske tar för givet att någon förstår, men det ligger inte inom ramen för deras 

förståelse… Fast det kanske är något helt annat, så många såna saker som normer, gäller 

det ju att komma på!” 

 

Här kan vi se att pedagogerna beskriver mötet i termer av förförståelse och förväntningar. De 

menar att föräldragruppens förkunskaper av svensk förskola påverkar mötet med pedagogerna. De 

beskriver att det krävs tydlighet om formella regler om exempelvis inbokade föräldrakontakter och 

att det delvis beror på att föräldragruppen med begränsade svenskkunskaper, främst de 

arabisktalande föräldrarna, uppges kan ha andra upplevelser av vad institutioners roll är. Här 

beskriver pedagoger att det finns en utmaning i att göra föräldrar införstådda i vilka förväntningar 

de kan ha på svensk förskola och på vilket sätt föräldrar kan och förväntas vara involverade i 

barnens förskoletid och lärande. Pedagog 4 beskriver hur hen i mötet med föräldragruppen ofta 

försöker att vara flexibel i sitt tänkande och inte fastna i sin första tanke om varför föräldrarna 

agerar på vissa sätt. Pedagogen är medveten om att hen följer andra normer och har en annan 

förförståelse, och försöker därför ta reda på vilka normer föräldrarna utgår ifrån i mötet. Pedagog 

1 beskriver att det finns skillnader mellan de föräldrar som har förförståelse om vad svensk 

förskola är, och de föräldrar som inte har det, och att det främst är föräldrar med begränsade 

svenskkunskaper som samtidigt saknar förförståelsen. Här beskriver hen det i termer av att 

förebygga negativa delar av föräldrakontakten där missförstånd lätt uppkommer, genom att vara 

extra tydliga i kommunikationen med föräldragruppen utan förförståelse. Pedagogerna beskriver 

att ansvaret för mötet mellan förskola och föräldrar, alltid ligger i pedagogernas uppdrag i att 

inleda, förtydliga samt underlätta föräldrasamverkan.  
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Förskolechef 1 ”Dessa föräldrar bryr ju sig också. De skiter ju inte i sina barn. Jag vet att 

när jag kom hit så hörde jag av medarbetare att ”det går inte med de här barnen eller det 

går inte med de här föräldrarna de bryr sig inte, de kommer aldrig”… Men nej! Varför 

då? Varför kommer de aldrig, förstår de inte vad vi säger? Har de inte förstått att de är 

inbjudna? Lyssnar vi på dom? Är det meningsfullt det här över huvud taget?” 

 

Vidare har vi sett mönster i vilka beskrivningar av föräldragruppen med begränsade 

svenskkunskaper som uppkommer i pedagogernas diskursiva praktik genom intervjuerna. Vi ser 

hur föräldragruppen å ena sida beskrivs utifrån termer som ” alla föräldrar är unika med unika 

behov”, och att det ur denna aspekt inte är tal om en föräldragrupp med begränsade 

svenskkunskaper. Å andra sidan beskrivs just dessa föräldrar som en föräldragrupp som kräver 

mer resurser och ska bemötas med större förståelse. De beskriver också att hinder ofta uppkommer 

i den dagliga verksamheten då det inte finns pedagoger tillgängliga som kan det aktuella språket 

som kan tala med föräldern i oförutsedda möten.  

 

Pedagog 3 ” Så det är mycket lättare om det är inbokat samtal för då kan man verkligen 

tänka - vem har vi som kan det språket som vi bokar in, men det enda som är ett hinder 

är de här vardagliga situationerna som händer bara… att man vill säga någonting… 

och informera bara... det är då det blir lite svårt - om den personalen inte finns på plats 

och man måste boka in den” 

Förskolechef 1 ”Men det blir ju inte heller en daglig kontakt... det blir på svenska och 

engelska och på nån dialekt som man kanske kan… Men det är klart… det är ingen av 

mina medarbetare som kan Somaliska... så där är det ju helt avhängt att föräldrarna har 

gått på svenska för invandrare (SFI) eller så... och det innebär svårigheter” 

Pedagog 4 ”Här uppe har det förut varit många mest just som har syrianska som 

modersmål, nu har det ju blivit många andra (nya språk), det är kaldeiska och språk som 

inte vi pratar här heller. Då blir det ju ännu mer på tapeten - hur ska vi nå fram till dem 

också? Alltså... att man jobbar lika till alla folkgrupper” 

Pedagog 4 ”Om det finns en nationalitet som det bara finns en familj av, fast vi gör ju 

ingen skillnad på det, det tror jag inte, det finns nog flera familjer som vi bara har en 

nationalitet av, det har vi inte tänkt på på det sättet” 

 

Å ena sidan läggs språket som en förklaringsfaktor vid olika situationer i beskrivningen av 

föräldragruppen där ”föräldrar som talar kaldeiska” kan ses som en grupp och ingår i ett 

kollektiv av föräldrar vilka pedagoger kan jobba särskilt mot då de anses ha en gemensam 

egenskap. Å andra sidan tar man i det diskursiva talet om att alla föräldrar är unika bort språket 

som betydelsebärande faktor då det gäller enskilda föräldrar med språk som enbart de talar.  I 
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pedagogers tal om föräldrar med begränsade svenskkunskaper sågs gruppen vid vissa specifika 

tillfällen som just en tydlig grupp med vissa egenskaper, i likhet med diskursen om särart. Deras 

språkkunskaper, eller bristen på dessa sågs som det största hindret för en god samverkan och då 

uttrycktes det i och med detta att fokus skulle läggas på verktyg för att överbrygga dessa 

faktorer.  

När vi analyserar våra intervjuer finner vi exempel på att det är förknippat med stor komplexitet 

att uttrycka tankar om föräldrarna med begränsade svenskkunskaper som en grupp, då pedagoger 

tycks vara måna om att ha ett flexibelt, öppet och fördomsfritt sätt att se på föräldrar. På ett 

övergripande sätt strävar pedagoger och chefer mot att ha ett neutralt förhållningssätt, och att 

pedagogerna i tillfällen då föräldragruppen med begränsade svenskkunskaper ses som en tydligt 

definierad urskild grupp, är när det kan vara till hjälp för att kunna möta föräldragruppens behov 

och erbjuda extra resurser - det vill säga att erbjuda ett kompensatoriskt arbetssätt gentemot 

denna föräldragrupp.  I vissa tillfällen såg förskollärare och förskolechefer dessa föräldrar som 

en urskild grupp utifrån tanken av ”kulturell olikhet”. Flera av de intervjuade reflekterade kring 

om det verkligen var språket som var det stora hindret i att kunna skapa en föräldrasamverkan 

baserad på ömsesidighet. Under intervjuerna kunde talet om språkets betydelse snabbt bytas ut i 

talet om föräldragruppens skilda förkunskaper - dels om vad en svensk institution kan vara och 

dels om den svenska förskolans syn på delaktighet och demokrati. 

 Biträdande chef ”Ibland kopplar vi ju många gånger det här med föräldrasamverkan 

när saker och ting inte klaffar ihop med språket. Det är inte alltid språket som är 

problemet. Som jag sa tidigare man använder sig av många olika knep för att göra sig 

förstådd. Ibland kan det faktiskt rent av vara kulturella krockar. Man är inte van att gå 

in i institutioner som tar hand om olika saker… Förskolor och skolor är faktiskt 

institutioner som de (föräldrarna) tar avstånd av, det är pedagogerna som ska sköta den 

delen. De smyger in, lämnar sina barn, men de vill inte ta ett steg till in, för att då tror 

de att de klampar in i vår verksamhet på ett otillåtet sätt. Och där de kommer ifrån, 

många av länderna våra föräldrar kommer ifrån är länder där läraren är en auktoritet 

som vet och kan och ska sköta sitt jobb. Och till och med talar om för föräldrarna hur 

de ska göra. För de kan det här. Och då blir det ju ett avståndstagande som inte är kopplat 

till språket utan mer är kopplat till kulturen” 

Utifrån tanken om att ge alla samma chans till att våga delta och visa föräldrarna på vilket sätt de 

vill ha deras delaktighet så vill pedagogerna bemöta de ”kulturellt olika” föräldrarna. Här 

använde pedagoger ord som ”tydlighet” ”professionalitet” och ”ramar”. Det finns likheter i hur 

biträdande chef talar om föräldragruppen utan förkunskaper om svenska förskolan och med 
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diskursen om isärhållandets princip. Här beskrivs det som att det från föräldrarnas sida finns en 

osäkerhet i om de faktiskt får komma in i verksamheten, med förklaringen att förskolan som 

institution med pedagogers auktoritet inte tillåter föräldrars involvering. Detta kan ses som en 

annan aspekt av isärhållandets princip, då förskolan inte eftersträvar att förmedla bilden av en 

förskola och pedagoger som auktoriteter, men att det från föräldragruppen med andra 

förkunskapers sida ändå uppfattar pedagogerna och förskola som auktoriteter.    

Intervjuerna innehöll även diskursen om likhet och särart då föräldrar med begränsade 

svenskkunskaper skulle bemötas ur ett individperspektiv, och inte ses som en grupp. I den 

diskursen uttrycks det att ”alla föräldrar är unika” och här ses metoder för föräldrasamverkan 

som generella. Här läggs inte vikten vid varken språk eller kulturell förförståelse utan det är 

familjens unika egenskaper och behov som pedagoger ska bemöta. En av respondenterna 

uttryckte det som att alla föräldrar har olika personliga egenskaper och i de vardagliga mötena tar 

vissa föräldrar för sig mer och andra är mer blyga. Hur utåtriktad en förälder är och hur mycket 

hen tar för sig avgör till en viss del om en daglig dialog förekommer. Beroende på vilken diskurs 

som blir rådande så får språkkunskaper, kulturell olikhet och personlighet hos föräldern olika 

betydelser i olika diskurser. Ett tydligt exempel på hur en och samma pedagog kan relatera till 

olika diskurser för att förtydliga samma fenomen visar på den komplexitet och spänning som kan 

råda mellan olika diskurser.  

Ur en synvinkel talar hen om att pedagoger bör se till att de jobbar lika och erbjuder samma 

utrymme för föräldrasamverkan till alla språkliga grupper. Här ser vi likheter till diskursen om 

särart då pedagogen urskiljer de olika språkliga grupperna ur föräldragruppen. Här jämför hen 

gruppen syrianska föräldrar som länge funnits på förskolan med den nyare gruppen kaldeiska 

föräldrar och betonar att resurserna måste delas lika vid samverkan med olika folkgrupper. 

Senare i intervjun utgår hen ifrån diskursen om likhet där föräldrars språkliga bakgrund ses som 

en obetydlig faktor. I denna situation beskrivs en förälder som talar ett minoritetsspråk, och här 

menar pedagoger att de inte gör skillnad på vilka språk föräldrar talar och att de inte gör någon 

skillnad på föräldrar utifrån den bakgrunden. Vidare menar hen att samtliga metoder som riktas 

till föräldrar är generella - och inte riktade till specifika föräldragrupper. Detta tolkar vi som en 

diskursiv spänning, och beroende på vilken diskurs hen lutar sig mot, så blir vissa 

påverkansfaktorer tydligare och kan relateras till vilka metoder som utvecklas för att nå föräldrar 
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i förskolans praktik. 

 

12.2 Vilka aspekter och metoder betonas för att möjliggöra föräldrasamverkan utifrån 

talet om föräldrar med begränsade svenskkunskaper? 

  
Genom den tidigare kartläggningen av vilka diskursiva praktiker som förekom på undersökta 

förskolor kommer vi nu att relatera dessa till de metoder och aspekter som pedagoger beskriver i 

sin verksamhet. Vi utgår här från det tredje fältet i vår teoretiska bild, sociala praktiker som 

syftar till att belysa den ömsesidiga relationen mellan den diskursiva och sociala praktiken. 

 

Pedagogerna beskriver att de reflekterar mycket över sina metoder och utvärderar dessa, och de 

beskriver sina metoder som övergripande, och skapade för att passa majoriteten av föräldrar. 

Dock beskriver de att föräldrar med minoritetsspråk på förskolan kan hamna utanför och inte i 

samma utsträckning som majoriteten kan inkluderas i arbetet med föräldrasamverkan. 

Anledningen till att föräldrar tillhörande den språkliga minoriteten hamnar utanför beskrivs vara 

en konsekvens av enskilda pedagogers förmågor och egenskaper, då dessa beskrivs som 

avgörande för hur de utformar sin verksamhet.  

 

Samtliga intervjuade talar om den delaktiga föräldern som incitament för barns utveckling och 

lärande och att det är en nödvändighet att involvera och göra föräldrar delaktiga genom 

föräldrasamverkan. Dock återfinns en pågående diskurs om hur pedagoger och chefer bäst kan 

skapa likvärdiga möjligheter för alla föräldrar, och på vilket sätt som föräldrar bör göras 

delaktiga. Nedan beskriver de vilken typ av föräldrasamverkan man vill ha och vilka metoder 

och aspekter som kan medverka till att skapa ”rätt föräldrasamverkan”.  

Biträdande förskolechef ”Just nu är det ju 109 barn inskrivna här. 109 föräldrapars 

tankar, vad vill de ha, hur de vill styra vår verksamhet. Det får de inte. Vi måste alltid 

ta utgångspunkten i deras barn. Det är det vi är ute efter. Hur kan vi förbättra vår 

verksamhet med deras barn. Inte att de ska komma med förslag när vi ska lägga deras 

barn, hur vi ska sköta vår verksamhet […] Självklart är de ju jättevälkommen att komma 

och följa sitt barn nån dag här och nån dag där, men det är inte det egentligen som 

föräldrasamverkan går ut på. Vi vill ha deras tankar, vi vill ha deras, vad ser de, vad hör 

de av sitt barn, prata om vårt projekterande arbetssätt hemma. Så att vi kan gå vidare 

med deras barns tankar här också, det är lite så vi vill nå föräldrarna, inte som det har 
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varit” 

Pedagog 2 ”Vi kanske behöver hjälp med hur barnet leker med den här grejen hemma, 

kan du skriva en lapp. Sånna saker som har betydelse och föräldrarna får en större 

inblick i vad vi gör på avdelningen. Det blir inte bar hej hej utan det blir vi behöver din 

hjälp också” 

Pedagog 4 ”Och då känner vi väl att vi hellre vill bjuda in dem till att vara delaktiga i 

meningsfulla saker och här uppe kanske inte Lucia är det mest meningsfulla vi vill bjuda 

in dem till. Då lägger vi hellre inbjudan till något annat. Saker som är meningsfullt på 

ett annat sätt. Då blir det ju också skillnad, men här har vi ju också varandra, vi behöver 

ju bestämma tillsammans här” 

Förskolechef 1 ”Men att de är med och diskuterar och kan ge ingångar i olika projekt. 

Precis som att barnen kan göras delaktiga i ett projekt så kan föräldrarna göras det i 

den pedagogiska reflektion och deras reflekterande, så att de kan vara med rent 

handfast. Det är nog en ingång som jag tänker att man (föräldrarna) kan göras 

delaktiga” 

Förskolechef 2 ”Jag upplever att jag har en organisation där vi försöker hela tiden att 

utvecklas att flyta med i vad som händer… Vad har vi på utsidan och vad kan vi ta in… 

för att förenkla och öppna upp och så. Vissa förskolor som fortfarande är i det här att 

”vi ska vara sams” och vill inte ta nått jobbigt med föräldrarna. Där man fortfarande vill 

ha samverkan och daglig kontakt, men att man är kvar i kompisträsket… eller att ”vi är 

lika” och inte är professionell... det är svårare att kliva ur. Och när det krävs numera att 

man är professionell. Jag upplever ändå att vi står i en brytpunkt, där vi går från att vara 

i en delaktighet där föräldrarna får reda på vad som händer, till att faktiskt ta reda på... 

vad kan vi samverka kring? Vad kan vi mötas runt och hur ska vi kunna göra det här” 

 

Pedagogerna beskriver hur den önskvärda föräldrasamverkan med alla föräldragrupper ser ut. Vi 

ser hur begreppet samverkan på många sätt har övergivits till förmån för begreppet delaktighet. 

Delaktighet kan innebära att göra föräldrarna delaktiga genom att få insyn i verksamheten i form 

av information om ett nytt projekt, men det kan också innebära att föräldrar får komma med egna 

tankar kring dokumentation i projekten. Föräldrasamverkan beskrivs som ett medel för att nå 

barnen på ett mer effektivt sätt, där talet om föräldrar som resurs är en grund för ingång i olika 

projekt som rör barnen, och därmed är föräldrasamverkan ett incitament för att höja barnens 

kvalitativa utbyte av förskolan. Både barnens och föräldrarnas nyfikenhet kring förskolans 

projekterande arbetssätt kommer att ömsesidigt påverka varandra och stärka tilltron till förskolan 

i sin helhet. Kunskapen om hur barnet fungerar i familjen kan användas av pedagoger- och om 

de får tillgång till den kunskapen kan det leda till att man anpassar projekten efter det och barns 

utveckling och lärande kan stärkas. Vi ser att pedagogers sätt att tala om föräldrars delaktighet 

har tydliga likheter med diskursen om delaktighet för barns lärande och utveckling. Samtidigt 
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beskriver förskolechef 2 att det pågår ett förändringsarbete i hur de ska nå rätt 

föräldrasamverkan, där det finns en öppenhet i att ”se vad som finns på utsidan” och ta in i 

verksamheten. Det leder till att pedagoger reflexivt utgår från den aktuella föräldragruppen och 

ställer sig frågan ”vad är meningsfullt att göra dess föräldrar delaktiga i”? I detta fall beskriver 

pedagogen att de byter synsätt och släpper på äldre traditioner till förmån för nya mer 

funktionella samverkansformer samt teman att samverka kring med den nya föräldragruppen.  

Förskolechef 1 ”För det kan bli orealistiskt, för det bygger på en bild som inte fungerar. 

Du kan inte bestämma vilken pedagog som ska vara med ditt barn på dagarna. Aså det 

är såna saker eller man kommer och tror att för att barnet varit lite sjuk så får hen inte 

vara utomhus. Ja, fast då orkar han inte med verksamheten. Ibland är det rena 

missförstånd. Vad kan du påverka och vilka möjligheter har du att påverka och det ska 

vi försöka göra mer här och utveckla mer” 

Genom att föra en dialog med föräldrar om vilken påverkan och delaktighet de kan förvänta sig, 

vill man stärka förskolans lärandeuppdrag och oberoende. Vidare skapar pedagoger ramar för 

påverkan och genom detta håller de en ogynnsam föräldrasamverkan borta, som kan minska 

förskolan pedagogiska kvalitet.  Detta har likhet med diskursen om isärhållandets princip, då 

samma motivering till varför pedagoger i vissa avseenden vill hålla en distans till föräldrar 

förekommer.  

En av förutsättningarna för att vissa föräldrasamverkansmetoder ska kunna genomföras, 

beskriver pedagoger som att det är avgörande att enskilda pedagoger besitter språkkompetenser i 

de aktuella språken. De språkkompetenser som beskrivs som nödvändiga på undersökta förskolor 

är arabiska, syrianska och kaldeiska. Ofta delas föräldragruppen upp efter vilka språk föräldrarna 

kan. Vi finner diskursiva mönster i talet om språkkompetenser där dessa egenskaper blir ledande 

för hur det dagliga arbetssättet med föräldrasamverkan utformas. Språkkunskaper hos pedagoger 

kartläggs noggrant och de får ansvar för att delge information till föräldragruppen med samma 

språk. Pedagog 2 talar om att de på avdelningen har en aktiv strategi för att förmedla information 

till föräldrarna, där alla pedagoger är samspelta i vilken information som ges, och får i ansvar att 

förmedla det på de olika språken. Även när de bjuder in föräldrar till planerade 

informationsträffar exempelvis gruppmöten delas föräldrarna upp utefter de språk de kan och får 

genomgå mötet tillsammans med en pedagog som talar exempelvis arabiska med dem.  

Här ser vi hur förskollärarens sociala praktik relateras till diskursordningen, där diskursen om 
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den kompetenta förskolläraren och dess önskvärda egenskaper, såsom Gotvassli beskriver är helt 

individuella, och förekommer hos enskilda pedagoger. Att ha språkkunskaper är inte egenskaper 

som gemene förskollärare besitter, utan är personliga kunskaper hos enskilda förskollärare. Trots 

detta verkar just språkkompetenser vara avgörande för hur verksamheten, och förskollärarens 

sociala praktik utformas. Vidare använder enskilda förskollärare sina språkkunskaper för att i 

likhet med diskursordningen om den kompetenta förskolläraren kunna sammanfoga kompetenser 

såsom omsorg, trygghet, utveckling och lärande. Språket blir nyckeln för att nå föräldrarna med 

begränsade svenskkunskaper, och är samtidigt en förutsättning för att kunna använda sina 

yrkeskunskaper i föräldrasamverkan.  

När pedagogerna talar om föräldrar som varken har det svenska språket eller något av 

majoritetsspråken på förskolan, har vi mött en mängd olika exempel där ett urval är ryska, thai, 

somaliska och litauiska. När pedagoger talar om samverkan med dessa föräldrar nämns en 

mängd olika kompensatoriska metoder de använder sig av för kunna upprätthålla och bibehålla 

en kommunikation med dessa föräldrar. 

Förskolechef 2 ”Jag ska säga att där vi har språk som inte någon pedagog talar som vi 

då, vi tar ju inte in en, det finns ju inte en tolk här varje dag där jobbar vi oerhört mycket 

för att kommunicera ändå. Vi jobbar ju jättemycket med tecken. Det är ett område, 

teckenkommunikation i hela verksamheten, så det går att på olika sätt hitta möjligheter 

till… och pictogrambilder på alla sätt kunna dra in dem för att visa och berätta ändå. 

Det är inte så att, okej nu kan inte vi det här språket så då är det ingen ide... det finns 

inte” 

Vi ser att föräldrars delaktighet är något som är väldigt aktuellt på förskolorna. Där pedagoger och 

chefer har utvecklat en mängd praktiska metoder, strategier och verktyg för att kunna nå samtliga 

föräldrar. Många av dessa metoder innefattar information och kommunikationsteknik (IKT) som 

med dess mångfacetterade användningsområden används på varierande sätt för att kunna bemöta, 

kommunicera och nå föräldrar oavsett språk. Metoderna och verktygen får en kompensatorisk 

effekt, som i likhet med diskursen om kompensatoriska pedagogik, visar på användningen av dessa 

syftar till att uppnå en likvärdighet i föräldrasamverkan.  

Pedagog 2 ”Är man engagerad med Ipad och pictogram… så visar man att man vill få 

fram… och att man vill säga nånting. Så får man ut nånting” 

Pedagog 4 ”På föräldramöten och så då har vi inte tagit in tolkar för vi har ju så många 

olika språk så då skulle vi ju få ha jättemycket, utan det får ju liksom, vi får ju ha bilder 
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och tydlighet” 

Förskolechef 1  ”Det innebär svårigheter och utmaningar och då är ju sånt här (pekar 

på QR-koden) så viktigt. Dom har blir ju ett hjälpmedel som iallafall kan underlätta 

vissa saker” 

Pedagog 3 ”Nej, men jag kan inte svenska” sa hon, det var ju det som gjorde att hon 

inte ville komma till föräldramötet för att hon förstod det som att det bara är ren 

information... Då skulle hon inte ha förstått det. Men då förklarade jag det för henne att 

det finns också bilder, för vi brukar ju alltid ha bildspel på våra föräldramöten. Det är 

ju inte bara att stå och informera föräldrarna om någonting, utan det är ju mer: Bildspel 

där vi förklarar vad barnen gör på varje bild. Så det blir ju mycket lättare för de 

föräldrarna som inte kan språket”  

Pedagog 3 ”De behöver inte förstå nått eller prata på svenska utan det räcker att de ser 

vad vi har jobbat med barnen genom bilder. Och samtidigt så är det inte bara bilderna 

utan vi har ju en del av föräldramötet som vi kallar för den praktiska delen. Vi tar in 

föräldrarna i projektet” 

 

 Bilder, symboler och tecken blir ett substitut för det talade språket i kontakt med föräldrar med 

begränsade språkkunskaper. IKT-verktyg blir en kompensatorisk metod för att nå föräldrarna i 

den dagliga kontakten samt de planerade tillfällena. Bilder används i stor utsträckning för att 

göra föräldrarna nyfikna på verksamheten och därav göra dem delaktiga i exempelvis vilka 

pedagogiska aktivitet som skett under dagen. Pedagoger talar även om Instagram och Youtube 

som kanaler för kommunikation, där ytterligare metoder för att väcka nyfikenhet kring 

verksamheten används. Youtube används främst som verktyg för verksamheten, där föräldrars 

språk används för att lyfta barnens modersmål. Därav sker denna typ av delaktighet som 

incitament för barns lärande och vi ser kopplingen till diskursordningen gällande detta. 

Pictogram innebär enkla universella symboler, som exempelvis återfinns i det offentliga rummet, 

exempelvis på bussar och flygplatser. Dessa användes ursprungligen med barn som 

modersmålsstöd och har övergått till att bli en metod även för att kommunicera med föräldrar. 

Samtliga pedagoger är överens om att bilder och pictogram är goda metoder till att göra 

föräldern delaktig, dock finns metoder där pedagoger inte är överens om verktygens 

användbarhet där vissa menar att de inte är funktionell, medan andra menar att den har 

obegränsade möjligheter. En av dessa är PenPal som är ett verktyg som används för att översätta 

och läsa upp texter genom direktavläsning och ljuduppspelning. Metoden prövas på en mängd 

olika sätt i pedagogernas vardag och sprids i de olika arbetslagen och enheterna. 
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Pedagog 3 ”Vi har ju tänk på en annan metod som är PenPal […] och vår tanke är att vi 

kommer nångång dit att man kan spela in alla på olika språk, och på det sättet så behöver 

vi inte ha extra resurs. För att man kan ju ha pennan och spela in den, och när man är 

klar så lägger man bara pennan och när föräldrarna kommer så behöver man inte stå 

som den personal som kan språket utan det räcker att trycka på knappen 

Teknik ses som en kompensatorisk metod för föräldrar med begränsade svenskkunskaper. Dock 

innebär det att PenPal:en som tekniskt verktyg ska kunna ersätta pedagogisk personal och detta 

ses som oproblematisk. I detta sammanhang ifrågasätts inte att PenPal:en är begränsad till att 

vara ett verktyg för information. I talet om den delaktiga föräldern som mål för 

föräldrasamverkan blir kommunikationen central, och spänningen mellan de olika pedagogernas 

motivering till att antingen använda, eller inte använda penpal:en uppkommer som en tydlig 

skiljelinje mellan vilka verktyg som kan möjliggöra för föräldrar att bli delaktiga. 

Vidare ser vi hur de diskursiva beskrivningarna av föräldragruppen relateras till hur pedagogerna 

väljer att utforma sin verksamhet. Utifrån talet om föräldrarna med begränsade svenskkunskaper 

och talet om att gruppen inte har förförståelse och förkunskap för vad svenska förskolan som 

institution är, leder här till att de planerade föräldrakontakterna är utformade så att alla 

föräldragrupper kan få ut något meningsfullt innehåll av mötena. De planerade 

föräldrakontakterna innefattar föräldramöten, gruppmöten, inskolning samt utvecklingssamtal. 

Pedagogerna strävar efter att jämna ut och blanda ut informationsutbyte med praktiska inslag där 

föräldrar får tillgång till att utforska förskolans material och lokaler. Ett exempel är där ett 

föräldramöte där förskolan var uppdelat i olika rum, där varje rum erbjöd olika ingångar i 

förskolans projekt, där återfanns material, böcker och leksaker som föräldrarna kunde utforska. 

Pedagog 2 ”Vi berättar att här får vi in matematik i bara play-doh tex, så att föräldrarna 

ser hur vi tänker och jobbar och hur verksamheten fungerar. Den tydligheten för att de 

ska veta hur svenska förskolan fungerar” 

Här ser vi hur pedagogernas diskursiva praktik återspeglas i hur de utformar föräldrakontakterna, 

där verksamheten konkretiseras för att överbrygga föräldrarnas bristande förkunskaper om 

svenska förskolan. Att föräldrar praktisk får bli delaktiga i verksamheten, där de får möjlighet att 

komma med synpunkter gör att de får en större förståelse för vad förskolan är.  

Vidare aspekter som har stor betydelse för föräldragruppen med begränsade svenskkunskaper är 

att talet om den delaktiga föräldern har förändrats. Från att ursprungligen ha haft fokus på att 
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informera föräldrar har de övergått till att numera se föräldrar som en resurs när de planerar 

verksamheten. Detta har lett till att pedagogerna utformar metoder med mer praktiska inslag där 

föräldrars språkkunskaper inte blir avgörande för deltagandet. Begreppet tydlighet nämns av 

många pedagoger och många benämner det som att förskolan har ansvaret att sätta upp ramarna 

för hur och på vilket sätt pedagogerna vill ha föräldrarnas delaktighet. Pedagogerna beskriver att 

föräldrarna utan förkunskaper inte vet hur de ska vara delaktiga om inte den tydligheten finns 

från förskolans sida. I talet om den delaktiga föräldern ingår det ett mer flexibelt sätt att se på 

deltagande. Nya flexibla metoder bland annat där föräldern får delta i olika praktiska moment, 

har ur en demokratisk synvinkel en positiv inverkan på föräldrar med begränsade 

svenskkunskaper. Genom en delaktighet där språket inte är det enda kommunikationsmedel 

behöver ingen förälder utestängas. 

Samverkan med föräldrar med begränsade svenskkunskaper kan se olika ut och förskollärare och 

förskolechefer talar om detta ur en situationsbetonad aspekt. Vissa respondenter såg de 

vardagliga mötena med föräldrar som viktiga för den allmänna kvalitén på samverkan medan 

andra respondenter värderade de formella föräldrakontakter exempelvis föräldramöten, 

utvecklingssamtal som mer betydelsefulla. Vi noterade en viss diskursiv spänning i 

samverkansdiskursen i sättet att tala om den vardagliga kontakten med vår valda föräldragrupp. 

Förskolechef 2 ”Dessa möten, som man får kalla för tamburkontakt är väldigt viktigt, 

att dagligen kunna kommunicera. Jag ska säga att där vi har språk som inte någon 

pedagog talar, vi tar ju inte in en, det finns ju inte en tolk här varje dag där jobbar vi 

oerhört mycket för att kommunicera ändå” 

Den biträdande förskolechefen och förskolechef 2 intervjuas tillsammans. Kring ett visst område 

noterar vi att biträdande förskolechef är av en annan synvinkel då hon menar att det är svårt att se 

den vardagliga kontakten som betydelsefull då den inte sker likvärdigt med alla föräldrar.  

Biträdande förskolechef  ”Mötet vid dörren, det blir ju som sagt hej, vad barnet har ätit 

eller vad den har gjort. Det är sådana saker man lyfter upp snabbt om det finns 

utrymme... ibland finns inte utrymme, man kan inte resa sig och möta föräldrarna för 

ibland är man kanske för få för att kunna gå ifrån. Jag ser inte likvärdigheten i mötet 

vid dörren.... jag ser inte det” 

Vid detta tillfälle under intervjun noteras en viss kamp om talutrymmet och detta tolkar vi som 

en viss mån av diskursiv kamp kring om de dagliga mötena med föräldrar överhuvudtaget kan 

ses som betydelsefulla ur ett likvärdighets och rättviseperspektiv. Vi noterar att förskolechef 2 
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blir väldigt ivrig att återfå talutrymmet. En möjlig tolkning kan vara att förskolechef 2 upplever 

att biträdande förskolechef bryter mot en diskurs och att hon upplever att det inte är det bästa 

sättet att tala om mötena som sker i vardagen som icke likvärdiga. Att likvärdigheten inte 

existerar i vardagen är något som eventuellt kan få finnas implicit så länge det inte talas om det.  

En tolkning kan vara att så länge pedagoger har som uppdrag att sträva efter en likvärdighet, 

även i mötet med föräldrar med begränsade svenskkunskaper så behöver inte frågan att om 

likvärdigheten finns eller ej (eller ens kan finnas) diskuteras vidare. När förskolechef 2 fortsätter 

sin beskrivning använder hon delvis en ny begreppslig innebörd av likvärdighet där den dagliga 

kommunikationen med föräldrar får mindre betydelse men där hon istället påtalar vikten av att 

bekräfta föräldrar på ett likvärdigt sätt. 

Förskolechef 2 ”Men det viktiga vid dörren det är ju att vi ser alla barn och att vi ser 

alla föräldrar. Bara den lilla biten att inte bli sedd, det kan förstöra en hel dag. Men 

svaret är ju utifrån det som X har beskrivit nu. Det är inte bara en vision med 

likvärdighet, det är en rimlig målsättning, absolut!” 

Pedagog 3 beskriver i likhet med detta att den svårighet det innebär att möta föräldrar med 

begränsade svenskkunskaper i vardagen, då det är svårt att förutse när ett spontant behov av att 

ha dialog med föräldrarna kan uppstå.  

Pedagog 3 ”Just föräldrarna som inte har språket, man kan ju möta lite hinder... det kan 

handla om vardagliga situationer som till exempel om man behöver säga men ditt barn 

har ju varit sjukt eller den behöver extra kläder. Det är ju i sådana vardagliga situationer 

vi hittar svårigheter... det kan vara så att just den personalen som kan språket inte är här 

eller att den är på en annan förskola.... Så där blir det lite svårt” 

Dessa vardagliga situationer jämförs sedan med de inbokade föräldrakontakterna som hon 

beskriver som något pedagoger kan förbereda inför då tiden finns att sammankalla de 

språkresurser (eller andra resurser) som finns inom enheten. På det viset får pedagoger en större 

chans att sträva efter likvärdighet i de formella föräldrakontakterna, då resurserna inte beskrivs 

som lika styrda av slumpmässiga faktorer som i vardagliga möten med föräldrar med begränsade 

svenskkunskaper.  

Pedagog 3 ”Så det är mycket lättare om det är inbokat samtal för då kan man verkligen 

tänka - vem har vi som kan det språket som vi bokar in, men det enda som är ett hinder 

är de här vardagliga situationerna som händer bara.... Men blir det inbokat samtal med 

föräldrarna, föräldramöte eller inskolning och vi inte har något språk... då tänker vi i 

förväg. Vad har vi för resurser för att kommunicera med föräldrarna?” 
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Ur samma tanke om att de formella föräldrakontakterna går att styra över, då alla de samlade 

resurser som finns kan användas, så görs de formella kontakterna mer betydelsefulla i talet om 

metoderna för att nå ökad likvärdighet med alla föräldrar. Det professionella samverkansuppdraget 

kopplas genomgående av samtliga respondenter mer frekvent till de inbokade formella 

samverkansformerna. Det ges även uttryckligen ett större pedagogiskt värde när det gäller 

betydelsen av föräldrasamverkan för barns lärande och utveckling. 

Biträdande.Förskolechef ”Jag tror att likvärdigheten ligger i att att när vi presenterar 

vår verksamhet, då gör vi det på ett likvärdigt sätt för alla, när vi har utvecklingssamtal 

med föräldrarna, då gör vi det på ett likvärdigt sätt för alla, och där tar vi in tolk för det 

är där vi pratar viktiga saker!” 

I talet om samverkan med föräldrar med begränsade svenskkunskaper finner vi ett tydligt 

diskursivt mönster då respondenterna talar om att ”jämna ut skillnaderna” och att ”överkomma 

de hinder” som uppstår i mötet med denna föräldragrupp.  Att sträva efter likvärdiga chanser för 

föräldrar att vara delaktiga i verksamheten ses som något självklart.  

Pedagog 3 ”Läroplanen är ju vår grund till allt vi gör och där står det att man ska ha 

samverkan med föräldrarna (…) ja men hur kan man ha samverkan med föräldrarna 

som inte kan det språket? Och då måste man sätta sig in i det och försöka komma på 

saker, och beroende på varje förskola och varje situation (…) man gör på olika sätt, det 

är ju därifrån det kommer tror jag (…) det blir mycket mer mångkulturellt. Man ser när 

vi får nya inskolningar att det är ju många språk... det kommer också därifrån - man 

sätter sig och börjar tänka. Nu har vi alla de här språken, hur ska vi då göra för att alla 

föräldrarna ska kunna känna att de är delaktiga i barnens lärande?” 

När likvärdigheten i föräldrasamverkan kommer på tal ses det ofta som ett reflexivt projekt både 

för chefer och förskollärare. De befintliga resurserna, både språkliga och mer IKT-betonade 

tekniska hjälpmedel varieras i det oändliga för att möta den unika föräldragrupp som återfinns på 

varje förskoleavdelning. Likvärdigheten som den ser ut i dagsläget för våra respondenter 

relateras ofta till hur det såg ut tidigare, då pedagogers språkkunskaper inte användes som en 

tydlig resurs, och det inte heller fanns den uppsättning av tekniska hjälpmedel som det idag finns 

att tillgå. Ur en historisk synvinkel är frågan om likvärdig föräldrasamverkan ytterst aktuell och 

diskursen har förändrats i takt med att föräldragruppen blivit mer och mer heterogen.  

Likvärdigheten ses inte i dagsläget som något alltigenom existerande utan talet handlar oftare om 

hur enskilda pedagoger och förskolan kan utjämna de skillnader som uppstår i möjligheten att 

vara delaktig då det handlar om föräldrar med begränsade svenskkunskaper. För att kunna 
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utjämna dessa skillnader så talas de av pedagogerna om vikten att nyttja de resurser som finns på 

förskolan på ett genomtänkt sätt. Detta innebär i praktiken att så långt det är möjligt kunna 

involvera hela föräldragruppen i den utsträckning som de ekonomiska, tidsmässiga, språkliga 

resurserna praktiskt taget möjliggör. Pedagogernas beskrivningar är alltid relaterade till en 

faktisk verklighet och begränsade resurser. Tolk är något som förekommer i alla de intervjuades 

verksamhet och tolken används då det finns tillräckligt behov av det, och då det ses som 

funktionellt och praktiskt möjligt. Tolken väljs i många fall bort under föräldramöten, då det inte 

är praktiskt möjligt. 

Pedagog 4 ”Vi har inte haft så jättemycket användning av tolkar. Eller det beror ju som 

sagt på vad det gäller. På föräldramöten och så då har vi inte tagit in tolkar för vi har ju 

så många olika språk så då skulle vi ju få ha jättemånga, utan det får ju liksom 

genomföras ändå” 

Modersmålslärare nämns genomgående som en viktig resurs och används på samma sätt som en 

tolk- för att överbrygga kommunikation mellan pedagoger och föräldrar. Modersmålslärare finns 

i praktiken inte i alla språk som förekommer bland barnen utan endast de vanligaste språken. Ur 

en likvärdighetsaspekt innebär detta att om ett barn och föräldrar talar ett modersmål som inte 

förekommer i stor utsträckning inom förskolan så kommer inte modersmålsläraren finnas som en 

befintlig språkresurs för varken barn eller föräldrar med begränsade svenskkunskaper. 

Pedagog 3 ”Alltså vi pratar om just resurser - vi har ju modersmålslärare som kommer 

in (…) vi använder väldigt ofta modersmålsläraren som hjälp till exempel om vi vill ha 

hjälp med några ord, eller om hon ska skriva ner något till den föräldern och så vidare. 

Så vi har den hjälpen av modersmålsläraren fast det är ju inte alltid så att man kan ta 

den hjälpen. Det finns ju vissa modersmålslärare, sen finns det ju barn som inte har 

tillgång till modersmålslärare för att det finns inte.... i det språket” 

Förskolechef 1 ”(…) och då har vi modersmålsstöd, och i bästa fall så får vi hit dem en 

timme i veckan, alla språk finns ju inte att tillgå” 

På detta sätt vill vi påvisa att föräldrar alltid bemöts med ett visst urval av resurser och dessa kan 

således inte ses som varken självklara eller givna på förhand. Likvärdigheten är stark kopplad till 

tillgängliga resurser, men att det inte finns likvärdig tillgång till dessa, leder till att förskolan inte 

kan garantera att alla språk finns tillgängliga i form av modersmålslärare i det dagliga mötet. Att 

uppnå likvärdighet i föräldrasamverkan är en tydlig strävan hos pedagoger, men i realiteten har 

de inte resurser för att möjliggöra det. Dock ställer vi oss undrande till hos vem ansvaret ligger 

för att i den dagliga verksamheten uppnå likvärdighet? Är det upp till enskilda pedagoger, 



 

36 
 

arbetslag eller chefer att tillhandahålla likvärdiga resurser, eller är det en omöjlighet?   

13. Sammanfattning  
 

Vi har funnit mönster i den diskursiva praktiken där pedagoger båda använder sig av, och tar 

avstånd ifrån visa delar av vår diskursordning. När de beskrivit olika situationer så har de använt 

sig av olika förklaringsmodeller där vi kunnat se en koppling till diskurserna likhet och särart, 

den kompetenta förskolläraren, isärhållandets principer, kompensatorisk pedagogik samt 

föräldrasamverkan som incitament för barns lärande och utveckling. Vi har funnit en 

nodaldiskurs i talet om den delaktiga föräldern, och denna är frekvent på förskolan. Denna syn 

som innebär att alla föräldrar bör göras delaktiga för att kunna skapa ett större kvalitativt utbyte 

för barnen i förskolan, är så grundläggande att det påverkar samtliga pedagogers strävan i att få 

alla föräldrar delaktiga. I synen på föräldragruppen med begränsade svenskkunskaper beskriver 

pedagogerna gruppen bland annat i termer av kulturella skillnader och språkliga hinder, där 

bristande förförståelse och en annan syn på förskolan som institution inverkar på mötet mellan 

familj och förskola. Pedagogernas syn på föräldrarna pendlar mellan att se dem i egenskap av 

individer med unika behov, och i egenskap av grupp med kollektiva behov. I de fall som 

föräldrar talar samma språk som en pedagog på förskolan, ses de i ett annat perspektiv, där språk 

inte i samma utsträckning blir ett hinder för samverkan. Vi finner stora diskursiva skillnader i hur 

pedagoger talar om samverkan med föräldrar om de anses tillhöra ett majoritet- eller 

minoritetsspråk. Att vara förälder och tillhöra gruppen majoritetsspråken arabiska eller syrianska 

medför de faktum att de bristande svenskkunskaperna inte blir avgörande. I fallen med föräldrar 

med minoritetsspråk, exempelvis somaliska, ryska och thai får de kompensatoriska metoderna 

större betydelse.  

Pedagogernas diskursiva praktik relateras till att pedagogerna utvecklar kompensatoriska 

metoder för samverkan i sin sociala praktik, där praktiska inslag får större roll när föräldrar bjuds 

in och görs delaktiga. Detta för att bristande språkkunskaper i sig inte ska bli avgörande för 

föräldrars möjlighet till likvärdig föräldrasamverkan. Pedagoger beskriver att de har mer kontroll 

över tillgängliga resurser i det planerade mötena med föräldrarna, tillskillnad från de spontana 

mötena, där slumpen avgör om en förälder får en likvärdig chans till delaktighet.  
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14. Slutsats 
 

I denna del utgår vi från att besvara våra frågeställningar. Då vi gjort en diskursorienterad analys 

innebär detta av ett fåtal enskilda slutsatser inte enkelt kan påvisas, utan bör ses sammanhanget 

det beskrivs i.  

I den diskursiva praktiken talar pedagoger om föräldrasamverkan med föräldrar med begränsade 

svenskkunskaper genom att beskriva dem som dels individer och dels som tillhörande grupper 

med specifika egenskaper. Egenskaperna beskrivs i termer av brist på förkunskaper om vad 

svensk förskola är och hur de bör delta i verksamheten. Till detta läggs även en språklig 

förklaringsmodell till där kommunikationen är en utmaning i kontakten med föräldrar med 

begränsade svenskkunskaper. Detta relateras till pedagogernas sociala praktik genom att 

kompensatoriska metoder har utvecklas för att uppnå en likvärdig föräldrasamverkan samt att 

genom en större del praktiska inslag göra föräldrar delaktiga i verksamheten.  

15. Diskussion 
 

Diskussionen kommer att inledas med att vi problematiserar resultaten i studien, och ser till vilka 

konsekvenser dessa kan få för förskolans verksamhet i stort samt se hur vår studies resultat står 

sig mot annan forskning inom föräldrasamverkansfältet.  

 

Pedagoger ser olika aspekter av delaktighet och gör en viss uppdelning i betydelsen av att ha en 

daglig kontakt med föräldrar eller att fokusera på de formella kontakterna. Om vi ser till hur 

strävan efter att uppnå en likvärdighet för samtliga föräldrar, finns vissa problematiska aspekter i 

hur detta ska gå till i praktiken då pedagogerna beskriver att det är svårt att styra över 

oförutsedda händelser exempelvis vid vilken tidpunkt en förälder vill diskutera något rörande 

verksamheten. Om det inte finns tillgängliga resurser försvårar detta möjligheten till samverkan 

med föräldern, vilket leder till att likvärdigheten i de spontana mötena inte existerar. Vi ser i vår 

studie en brist i problematisering från pedagogernas sida i skillnaden mellan ren 

informationsgivande och pedagogiskt utbyte. I den mån som vissa föräldrar endast får tillgång 

till information och andra, genom ett gemensamt språk, får pedagogiskt utbyte, existerar inte 
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likvärdighet då detta fenomen avgörs av språkkunskaper. Språkkunskaper hos enskilda 

pedagoger i form av pedagogiska resurser är slumpmässiga faktorer, som inte generellt kan 

säkerställas. När språkkunskaper, eller individuella egenskaper blir så pass bärande för att uppnå 

läroplansmålen, där samverkansuppdraget är tydligt, är det problematiskt i och med att 

förskollärarrollen i dem undersöka förskolorna kräver kunskaper som inte ingår i vår officiella 

yrkesroll, och inte ges genom utbildningen. I praktiken kan detta leda till att en inneboende 

ojämlikhet skapas vilket kan leda till minskad integration, då risken finns att individer med 

samma språkliga bakgrund söker sig till förskolor där pedagoger med samma språk finns, då 

tryggheten som det innebär är viktig för föräldrar i ett nytt land.  

 

Likvärdigheten, som läroplanen diskuterar, där förskollärarens ansvar för att ge möjlighet till 

föräldrar att bli delaktiga. Dock ser vi i vår studie hur pedagoger talar om likvärdigheten i de 

formella mötena med föräldrar, där de exempelvis är de noga med att föräldramötena, 

inskolningen samt övriga planerade möten ska utformas så att alla föräldrar får möjligheten att 

göras delaktiga. Om synen är att likvärdigheten enbart kan skapas i de inbokade mötena, kan 

resultatet bli att de metoder som används i spontana kontakter med föräldrar inte uppnår en 

likvärdighet. Exempelvis då en pedagog beskrev att Penpal:en eventuella kan ersätta en pedagog 

som möter och förmedlar information till föräldrarna i kapprummet. Vi ställer oss frågan till om 

detta är likvärdighet, där tekniska verktyg ersätter pedagoger.  

 

Likvärdigheten eftersträvas inom de olika förskolorna i studien, dock kan vi se att det inte finns 

likvärdiga metoder när de olika förskolorna jämförs. Utformandet av de olika metoder vi tagit 

del av är i allt för hög grad beroende av enskilda pedagogers kunskaper och egenskaper. Flertalet 

pedagoger i undersökningen är flerspråkiga och delar till viss del språklig bakgrund med de stora 

föräldragrupperna. Detta har lett till att det finns en normerade tanke i hur dessa pedagoger ska 

använda sina enskilda språkkompetenser i utformandet och uppehållandet av vissa metoder. 

Språkkunskaperna är enskilda pedagogers kunskaper och är inget som gemene förskollärare 

besitter. Ser vi på hur denna aspekt påverkar likvärdigheter, kan det innebära att avsaknaden av 

enskilda pedagogers språkkunskaper leder till en brist som inte i lika hög kan ersättas med andra 

metoder, eftersom dessa inte kan ersätta riktiga språkkunskaper i majoritetsspråken. Därav finns 
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ingen likvärdighet mellan förskolor, utan kan enbart upprätthållas inom enskilda förskolor, där 

pedagogers språkkunskaper kan sprids i arbetslaget. Ser vi detta i ljuset av den svenska tanken 

om en likvärdig skola, som vi beskriver i bakgrunden till uppsatsen, kan vi se att den i detta fall 

inte upprätthålls.  

 

Pedagogerna talar om sina verksamheter i termer av möjligheter, och detta innebär att alltid göra 

det bästa av de resurser som finns tillgängliga. Dock ser vi att de i viss mån beskriver 

verksamheten ur ett bristperspektiv, där en med beskrivningen ”man tar det som finns för 

handen” belyser att förskolan trots många goda metoder ändå saknar ett färdigt koncept för att 

bemöta alla föräldrar på ett likvärdigt sätt. Metoderna är fortfarande under utveckling och det 

råder oenigheter om vilka tekniska medel som kan vara funktionella. Resursfrågan är alltid 

närvarande där pedagoger tillsammans resonerar sig fram till hur pass stort användningsområde 

en viss metod har, och om ansträngningen leder till resultat i form av delaktiga föräldrar.  

 

Ser vi till tidigare forskning inom föräldrasamverkansfältet, återfinns många likheter i resultatet i 

synen på vilka aspekter som kan inverka på samverkan med föräldrar med begränsade 

svenskkunskaper. Både Jonsdottir och Tveit beskriver sambandet mellan föräldrars involvering 

och barnens utveckling och lärande inom förskolan. Denna koppling är stark inom vår uppsats. 

Den enda nodaldiskurser vi upptäckte i pedagogernas diskursiva praktik var just diskursen om 

föräldrar delaktighet som incitament för barn lärande och utveckling. Våra respondenter var 

eniga om att föräldrarna med sina kunskaper om barnen bör ses som en resurs inom förskolans 

verksamhet. Ömsesidiga ansträngningar mellan föräldrar och pedagoger leder till högre 

kvalitativt utbyte för barnen och därav mer pedagogisk utbyte av verksamheten. Vidare ser vi hur 

Enös studie att pedagoger i viss mån kan definiera invandrarföräldrar i termer av olikheter och 

brister. Vi ser dock i vår undersökning att pedagogerna inte lägger samma normativa värderingar 

i det faktum att föräldrarna i viss mån har en annan förförståelse. Pedagogerna beskriver 

föräldrar med begränsade språkkunskaper som individer med annan förförståelse istället för som 

grupp med brister. I och med det så är synen på föräldrar med begränsade svenskkunskaper 

tydligare kopplad till diskursen om likhet, snarare är särartsdiskursen.  
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Vidare beskriver Sandberg och Vuitonen vikten av att erbjuda varierade former för föräldrar att 

bli delaktiga genom. I detta innefattas varierande former av kommunikation, för att kunna nå 

samtliga föräldrar. Denna strävan är något som vi verkligen har upptäckt i våra respondenters 

beskrivningar av de metoder de erbjuder när de bjuder in föräldrar till förskolan. Genom att 

visualisera förskolans verksamhet exempelvis genom olika temarum med praktiskt material kan 

de kommunicera och få föräldrar delaktiga trots begränsade svenskkunskaper. Att föräldrar får 

arbeta praktisk med exempelvis samma material som barnen använder, erbjuds de en ickeverbal 

insyn i verksamheten. Vi ser att denna studie tillför kunskap om kopplingen mellan individuella 

förskollärares och förskolechefers syn på olika föräldragrupper och vilka konsekvenser det leder 

till, och därav metoder som utvecklas för att möjliggöra en likvärdig föräldrasamverkan för 

dessa.  

 

I och med att vi har haft en induktiv forskningsansats så innebär det att vi hade en relativt 

förutsättningslös tanke om viktiga aspekter för föräldrasamverkan. Att tillhöra gruppen med 

begränsade svenskkunskaper, kom i vissa situationer att inte att få samma betydelse, i de fall då 

pedagogerna kunde kommunicera på ett annat språk än svenska. Flertalet av våra respondenter 

hade förutom svenska och engelska, också ett modersmål som användes i kommunikationen med 

föräldrar. Att ha begränsade svenskkunskaper i den aktuella kontexten, fick inte samma 

konsekvenser som kunde likställas med att inte tala svenska, i den meningen att inte kunna 

kommunicera med pedagoger. Föräldrarna ifråga kunde kommunicera med pedagoger, men 

enbart de pedagoger som delade samma modersmål. Att inte kunna det svenska språket hade 

dock betydande inverkan på relationen mellan förskola och hem.   

16. Vidare forskning 
 

Genom denna studie har vi stött på förskolor som genomför föräldramöten och 

informationsmöten på andra språk än svenska, och vi ser med spänning på vilken forskning som 

kan belysa eventuella konsekvenser av denna metod. Ser vi till förskolans historiska och 

demokratiska uppdrag ställer vi oss frågan; Motverkar förskolan sitt demokratiska syfte när 

förskolan som institution uppdelar föräldrar i etniska, språkliga eller kulturella grupper? 

Inkluderar eller exkluderar förskolan föräldragrupper genom denna metod?  
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16. Appendix  
 

Intervjuguide pedagoger 

 

Yrkesbakgrund – Hur länge du arbetat på denna förskola/enhet? 

1. Vad associerar du med ordet föräldrasamverkan? Vad lägger du i begreppet likvärdig samverkan? 

2. Hur upplever du möjligheterna att i verksamheten skapa en likvärdiga samverkan med samtliga 

föräldrar? Vilka förutsättningar krävs för att möjliggöra det? 

3. Upplever du att det finns hinder för att nå föräldrar med begränsade svenskkunskaper? 

I vilka situationer upplever du att samverkan med denna föräldragrupp blir bristfällig? 

4. Om du upplever hinder- är detta något som diskuteras i arbetsslaget/platsen? 

I vilka forum får du möjlighet att diskutera detta? 

5. Finns särskilda resurser som används i introduktionen av en ny föräldrakontakt, där kommunikation på 

svenska inte är möjlig för att samverkan på sikt ska fungera? Ex deras rätt till inflytande i verksamheten, 

påverkan i deras barns lärande och utveckling. 

6. Finns målsättningar i din roll som förskollärare för att samverkan ska vara likvärdig med alla föräldrar 

7. Finns metoder och arbetssätt speciellt utformade för att möjliggöra samverkan med begränsade 

svenskkunskaper? Tex Ipad/tolk? 

8. Hur ser metoderna ut för att bemöta den icke-svenskspråkiga föräldern i: 

 Daglig kontakt 

 Utvecklingssamtal 

 Föräldrapåverkan genom föräldramöten 
 

9. Tror du att en likvärdig föräldrasamverkan är en rimlig målsättning inom förskolans ramar? 

 

Intervjuguide förskolechefer 

 

Yrkesbakgrund – Hur länge du arbetat på denna förskola/enhet? 

1. Vad associerar du med ordet föräldrasamverkan? 

2. Vad lägger du i begreppet likvärdig samverkan? 

3. Hur arbetar ni med föräldrasamverkan? Finns särskilda metoder för att nå föräldragruppen med 
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begränsade svenskkunskaper? 

Om ja- 

I vilka sammanhang få du möjlighet att diskutera denna fråga? 

4. Upplever du att frågan är aktuell just nu på enheten? 

5. Kan du som fsk-chef påverka förutsättningarna för personalen att arbeta med föräldrasamverkan? 

Om ja- på vilket sätt? 

6. Vad finns för målsättning för föräldrasamverkan generellt på förskolan/enheten, och finns det särskilda 

för föräldragruppen med begränsade svenskkunskaper? 

7. När det handlar om de rent praktiska möjligheterna till föräldrasamverkan- vad kan du som 

förskolechef erbjuda pedagogerna för verktyg? 

8. I mötet med nya föräldrar, främst i föräldragruppen med begränsade svenskkunskaper, hur ser 

informationen ut angående förskolans verksamhet, föräldrars möjlighet till insyn och påverkan. 

9-12. Används särskilda rersurser i introduktionen av en ny föräldrakontakt vid en inskolning? 

9-12. Vid vilka tillfällen används tolk? Och vilka avvägningar görs i valet att använda tolk? 

9-12. I avvägningarna som görs, villka aspekter ser du som viktiga? Gäller det vid tillfällen där informell 

information om tex utflykter, kläder som ska tas med, eller rör det formella möten, tex utvecklingsamtal, 

föräldragrupper el dyl? 

9-12. Vad är din syn på att enskilda pedagoger med aktuella språkkunskaper, använder dessa för att 

skapa underlätta samverkan med föräldrar med begränsade svenskakunskaper? 

 

Informationsbrev inför intervjutillfälle 

Hej Pedagog! 

Vi är väldigt glada att du är med och bidrar med din kompetens och erfarenhet genom vår kommande C-

uppsats! Innan intervjun sker är det viktigt för oss att du ska vara säker och bekväm i din medverkan och 

din roll som informant, och vill därför delge dig viktig information innan vårt möte. 

Vår uppsats kommer att undersöka hur pedagoger och förskolechefer inom Södertälje kommun arbetar 

och upplever samverkan med föräldragruppen som kommunicerar på annat språk än svenska (med 

begränsade svenskkunskaper), och insamlingen kommer att ske via intervjuer. 

Under Intervjutillfället kommer vi ställa 8-10  frågor angående din erfarenhet och kompetens inom detta 

område. Vi kommer att spela in samtalet med diktafon (ljudinspelning), där du fritt kan besvara frågorna 

i den takt du vill. 

Det inspelade materialet kommer enbart vi författare till uppsatsen ha tillgång till, och på din begäran 

skickar vi även en kopia till dig. Efter att uppsatsskrivandet är avslutas, raderas ljudinspelningarna. 

Eftersom vi studerar på Södertörns Högskola, och undersöker fenomen inom det humanistiska -
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samhällsvetenskapliga fältet, gäller även dess forskningsetiska principer som rör din medverkan. De fyra 

principerna som angår just denna undersökning är; 

 Informationskravet - Där du som informant är införstådd i vad du medverkar i, och att du utan 

anledning kan välja att avsluta din medverkan. 

 Samtyckeskravet - Där du samtycker till vår användning av materialet du medverkar i. 

 Konfidentialitetskravet - Din medverkan anonymiseras, skyddas och raderas efter 

undersökningens slut. Detta innebär att ingen annan än författarna till uppsatsen vet att du 

medverkat, och därför kan ingen spåra dina utsagor/åsikter/kommentarer tillbaka till dig. 

 Nyttjandekravet – Insamlade uppgifter kommer enbart att användas i angivet syfte. 

De forskningsetiska reglerna i sin helhet kan du hitta på: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 

Inför intervjun 

Inför intervjun vill vi gärna att du funderar på dessa frågor. Intervjun består av liknande frågor, 

och dessa inledande frågor syftar till att ge dig inspiration att reflektera över samverkan. 

 Vad associerar du med ordet föräldrasamverkan? 

 Finns styrdokument på din förskola/enhet som beskriver samverkan? 

 Fundera över hinder och möjligheter för samverkan på din arbetsplats, och vilken 

betydelse föräldrars språk har i denna samverkan? Fundera kring omständigheter för 

gruppen föräldrar med begränsade/starkt begränsade svenskkunskaper. 

  Fundera gärna kring egna konkreta exempel/erfarenheter. 

 Vilken information ges om förskolan vid ny inskolning och hur förmedlas denna 

information till föräldrar med begränsade svenskkunskaper? 

Tack på förhand och vi ser fram emot att ses! Annica Källebo & Carolina Gard, 

Förskollärarstudenter termin 7, Södertörns Högskola 
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