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Studien syftar till att undersöka hur kommunikationen fungerar mellan förskollärare och 

vårdnadshavare med svenska som andraspråk utifrån förskollärarnas perspektiv samt 

erfarenheter. För att uppnå syftet har följande frågeställningar besvarats: Hur kommunicerar 

förskollärarna med vårdnadshavare som har svenska som andraspråk? Hur arbetar 

förskollärarna för att göra vårdnadshavare med svenska som andraspråk delaktiga i förskolans 

verksamhet? Studien har genomförts med kvalitativa intervjuer av sex förskollärare. Vi har 

undersökt hur förskollärarna arbetar för att göra vårdnadshavare med svenska som andraspråk 

delaktiga i förskolans verksamhet. I förskollärarnas kommunikation med vårdnadshavare med 

svenska som andraspråk används olika kommunikativa verktyg. Arbetet med att göra 

vårdnadshavare med svenska som andraspråk mer delaktiga i verksamheten är utmanande 

enligt förskollärarna på grund av språkliga- och kulturella skillnader. Vårt resultat visar dock 

att förskollärarnas engagemang och nyfikenhet gentemot vårdnadshavare kan skapa en större 

delaktighet. Resultatet av studien visar på vikten av kunskap hos förskollärare när det kommer 

till att bemöta vårdnadshavare på ett professionellt sätt. Det har framkommit att 

förskollärarens kompetens har en betydande roll i mötet med vårdnadshavare samt för att göra 

dem delaktiga i verksamheten.  
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Inledning 
Förskolan är en viktig mötesplats där förskollärare möter barn från olika nationaliteter. 

Kommunikationen blir en central del i att skapa en verksamhet där såväl barn som 

vårdnadshavare är delaktiga och det ligger i förskollärarens ansvar att skapa en plats där alla 

känner trygghet. Enligt läroplanen för förskolan, Lpfö18 (Skolverket, 2018) ställer samhället 

högre krav på människans förmåga att kunna leva med och förstå den kulturella mångfald 

som är resultatet av en ökande internationalisering.  

På grund av rådande läge i världen ökade antalet asylsökande kraftigt under 2015. Detta 

resulterade i att antalet asylsökande nådde 162 877 personer. I och med en lagändring 

minskade de asylsökande 2017 till 25 666 personer (Statistiska centralbyrån, 2018). De barn 

som är bosatta i Sverige ska erbjudas förskola, detta gäller även barn som är eller kommer bli 

folkbokförda här vilket innefattar asylsökande barn (Skolverket, 2019). Vi vill förtydliga att 

de som söker asyl bara utgör en del utav alla som har svenska som andraspråk.   

Tidigare studier inom detta område belyser förskollärarnas arbetssätt när det kommer till att 

inkludera barn med svenska som andraspråk i verksamheten (Skans, 2011; Skaremyr, 2014). 

Studierna fokuserar på kommunikationen mellan förskollärare och barn. Visserligen nämner 

forskarna kommunikationen med vårdnadshavarna som en viktig del i arbetet, men går inte 

djupare in på om och hur det samarbetet fungerar. I en annan studie benämns förskolan som 

en första mötesplats för nyanlända familjer (Lunneblad, 2013). Författaren belyser även 

vikten av ett interkulturellt förhållningssätt.  

Utifrån våra egna erfarenheter av förskolan har vi uppmärksammat kommunikationen mellan 

personal och vårdnadshavare med svenska som andraspråk. Vår upplevelse är att språk- och 

kulturskillnader bidrar till att kommunikationen inte alltid fungerar. Vi har även upplevt att 

vårdnadshavare med svenska som andraspråk inte är lika delaktiga i verksamheten som övriga 

vårdnadshavare. Detta är något vi har intresserat oss för och vill undersöka i vår studie. Vi 

anser att det är relevant att undersöka detta område då alla vårdnadshavare har rätt att vara en 

del av den svenska förskolan oavsett bakgrund.  
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Bakgrund 
Den första institutionen som möter nyanlända familjer är ofta förskolan som därmed får en 

stor betydelse för att barn och vuxna ska integreras i samhället. Det är viktigt att personalen 

har kunskap kring interkulturalitet, detta för att barnen och deras vårdnadshavare ska känna 

sig trygga i förskolans verksamhet (Utbildningsdepartementet, 2018). En fjärdedel av de barn 

som idag växer upp i Sverige har enligt Utbildningsdepartementet (2012) en annan bakgrund, 

såväl språkligt som kulturellt. Vidare visar Utbildningsdepartementet på att nästan en 

femtedel av de barn som idag är inskrivna i förskolan använder ett annat modersmål än 

svenska hemma. Då många barn är födda eller har vårdnadshavare som är födda i ett annat 

land, gör detta förskolan till både flerspråkig och mångkulturell. Det kan se olika ut på 

förskolor runt om i landet, vissa förskolor har några barn med annat modersmål än svenska 

medan andra har en majoritet med annat modersmål. Som förskollärare möter man därmed 

barn och vårdnadshavare från olika kulturer, med olika språk och traditioner.   

Teoretiska utgångspunkter utifrån ett sociokulturellt och interkulturellt 

perspektiv 

En person som ofta förknippas med det sociokulturella perspektivet är Vygotskij vars teori 

utgår från att människan är kommunikativ redan från födseln. Inom det sociokulturella 

perspektivet ses människans förmågor som en central utgångspunkt och något som är 

föränderligt, det kan hela tiden utvecklas. Människan utvecklas och gör detta med hjälp av 

olika mentala, sociala och fysiska redskap. Dessa redskap hjälper människan att förmedla 

kunskap tillsammans med olika instrument som vi använder oss av samt är beroende utav 

(Säljö, 2015). Vidare beskriver författaren den proximala utvecklingszonen som en del av ett 

sociokulturellt perspektiv. Människan utvecklas och förändras genom nya erfarenheter, det vi 

inte kan i nuläget kan vi med hjälp av andra lära oss. Det viktigaste redskapet vi människor 

har enligt Vygotskij är vårt språk, han kallar det för redskapens redskap. Språket gör att vi kan 

analysera, tolka och beskriva världen på flera olika sätt. Författaren pekar på hur viktig olika 

former av kommunikation, både den språkliga och icke-språkliga, är i interaktionen med 

andra människor. Mediering sker konstant i mötet med andra människor, till exempel kan vi 

beskriva en bil med hjälp av olika lämpliga termer.  

Kommunikation innebär en social process där känslor, tankar och erfarenheter delas med 

andra och bygger på en ömsesidighet samt gemenskap med sin omgivning. För att lärande ska 

ske är kommunikation en förutsättning. När man kan kommunicera med andra innebär det att 
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man har möjlighet att bland annat uttrycka sina känslor, ställa en fråga, påkalla 

uppmärksamhet och så vidare (Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, 2012). 

Kommunikation härstammar från det latinska “communicare” och “communis” vilket betyder 

att något delas och är gemensamt. Det innebär att vi delar med oss av och meddelar oss med 

tankar, känslor, upplevelser, värderingar samt handlingar. Oavsett vad vi gör i livet, om det så 

är vad vi studerar på högskolan eller vilka vi lever med, så är kommunikationen ständigt 

närvarande och ställer krav på oss människor att samspela med andra (Nilsson & 

Waldemarson, 2016). Enligt Håland Anveden (2018) kan förskolan ta hjälp av 

vårdnadshavare när det gäller barnets flerspråkighet, vilket leder till ett samarbete mellan 

förskola och hem. Vidare skriver författaren att det samarbetet kan bestå av att 

vårdnadshavare bidrar med information av olika slag. Är inte detta tillräckligt kan personalen 

i förskolan använda sig utav exempelvis olika översättningstjänster från internet. Skans 

(2011) ser på förskolans kommunikation ur ett sociokulturellt perspektiv vilket innebär att 

människan utvecklar ett lärande genom kommunikationen. Han skriver att människan redan 

som liten är kommunikativ och har en vilja att ha kontakt med andra människor. 

“Kommunikationen och de sociokulturella resurserna som skapas ser olika ut i olika 

samhällen och kulturer, de skiftar givetvis även över tid. De kommunikativa processerna blir i 

ett sociokulturellt perspektiv helt avgörande” (Skans, 2011, s 19). 

Ett interkulturellt perspektiv handlar om att se olikheter som en tillgång där ingen ska 

diskrimineras på grund av sitt ursprung och där man i förskolan hittar nya sätt att mötas 

(Skans, 2011). Mötet är enligt Skans det centrala i ett interkulturellt perspektiv. Enligt Håland 

Anveden (2018) ska alla familjer ses som unika och inte som representanter för en specifik 

kultur. Ett interkulturellt förhållningssätt är en viktig faktor för kommunikation och kvalitativ 

undervisning (Skans, 2011). Håland Anveden (2017) skriver att personalen på förskolan 

måste samtala och reflektera kring vad ett interkulturellt förhållningssätt innebär. Ett 

interkulturellt förhållningssätt bör enligt Stier (2016) ses som en hjälp för förskollärarna och 

inte som en färdig mall. Det är viktigt att personalen på förskolan samarbetar med 

vårdnadshavare gällande barnen och visar en vilja att lära känna deras språk och hemkulturer 

samt tar del av vårdnadshavarens syn på utbildning och barnuppfostran (Wedin & Warström, 

2018). Håland Anveden (2018) skriver att förskolan i många länder är förknippad med 

barnpassning vilket gör att den svenska förskolan med sin läroplan kan upplevas som 

främmande för vårdnadshavare. Vidare skriver författaren att det inte alls är självklart att 

vårdnadshavare med svenska som andraspråk vill vara delaktiga i förskolans verksamhet då 
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de helt enkelt inte är vana vid att få vara delaktiga. Att vara delaktig innebär att vara en del av 

något, exempelvis ett sammanhang. När det gäller förskolan kan delaktighet betyda att vara en 

del i en gemenskap där förutsättningar ges till att vara delaktig. Delaktighet betyder även att 

höra till, dels en egen känsla men även att man får förutsättningar att delta i aktiviteter på 

samma sätt som andra i en grupp (SPSM, 2017). Enligt Skolverket (2018) ska vårdnadshavare 

göras delaktiga i förskolans verksamhet. “För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att 

barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och 

förtroendefullt sätt med hemmen” (Skolverket, 2018, s 17).  Även Håland Anveden (2017) 

skriver att det mellan personalen på förskolan och vårdnadshavare behöver finnas ett 

respektfullt samarbete där man delar tankar och erfarenheter för att kunna lära av varandra. 

Författaren tar upp vikten av god kommunikation mellan förskola och vårdnadshavare. Enligt 

Stier (2016) handlar det som förskollärare om att fokusera på mötet med vårdnadshavaren och 

att skapa en relation byggd på ömsesidighet. Vårdnadshavare är den eller de personer som 

ansvarar för ett barn fram till dess att barnet fyller 18 år, detta enligt kapitel 6, 2 § i 

föräldrabalken (SFS 1949:381). Vårdnadshavaren ansvarar för att tillgodose barnets behov 

utifrån ålder och utveckling samt ansvarar för barnets försörjning och utbildning. 

Begrepp 

Svenska som andraspråk är det språk en person lär sig efter sitt modersmål, i ett samhälle där 

majoriteten av befolkningen pratar det svenska språket. I förskolans läroplan används inte 

svenska som andraspråk som begrepp, men det svenska språket blir ändå i praktiken det språk 

många har som andraspråk. Det betyder att andraspråk som begrepp hänvisar till i vilken 

ordning man kommit i kontakt med språket, inte hur bra man är på det (Puskás & Björk- 

Willén, 2018).  

Kompetens är något komplext som byggs upp över tid och består av flera delar, exempelvis 

kunskaper, personlighet, erfarenheter och engagemang (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). 

Begreppet innebär att man som förskollärare arbetar med sig själv för att utvecklas vidare 

inom professionen. Det finns flera olika kompetenser inom förskolläraryrket skriver Sheridan, 

Sandberg och Williams (2015) och nämner bland annat formell kompetens, ledarkompetens, 

social kompetens, kommunikativ kompetens samt omsorgskompetens. Den formella 

kompetensen berör förskollärarens utbildning, kunskap och värderingar vilket innebär att ha 

förståelse för sitt uppdrag vad gäller förhållningssätt, samspel och kommunikation. När det 

kommer till förskolans verksamhet är ledarkompetensen en del i dialogen med föräldrarna och 

berör såväl kommunikation som samspel. Ledarkompetensen innebär enligt författarna att 
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vara en lyssnande person som kommunicerar och skapar dialoger med barn och deras 

vårdnadshavare. Den kommunikativa kompetensen ses som en grund för förskolläraryrket och 

är ett krav för att skapa en förtroendefull relation mellan förskollärare och hemmet. Social 

kompetens handlar om insikten kring hur man agerar och kunskapen om människan. 

Kompetensen innebär en förmåga att i specifika situationer kunna hantera relationer och är 

därmed kontextbunden. Det innebär att förskollärarna ser varje individ och möter varje barn 

och vårdnadshavare som unika, utifrån deras förutsättningar. Omsorgskompetens innebär att 

som förskollärare möta barnens behov vilket även betyder att se saker och ting utifrån 

vårdnadshavarnas perspektiv. Genom ett nära samarbete med vårdnadshavaren kan 

förskollärarna stötta dem i olika situationer och får därmed en större förståelse för barnets 

situation, både i förskolan som i hemmet. Omsorgskompetens handlar om att skapa en 

trygghet i förskolan för såväl barn som vårdnadshavare. 

Omsorg handlar om hur vi förhåller oss samt hur vi visar omtanke till varandra (Josefson, 

2016). Författaren skriver att det måste finnas något gemensamt som sammankopplar oss för 

att skapa en förståelse mellan varandra. Detta kan vara en gemensam mötesplats såsom 

förskolan, där vi kan dela en gemenskap. För att omsorg ska ske måste det finnas ett givande 

och tagande mellan parterna. Ett mål för alla lärare borde vara ett sammanhang där 

omsorgsrelationer kan växa och där individens behov bäst tillvaratas (Noddings, 2012). 

Vidare skriver författaren att det viktigaste är att barnen känner sig lyssnade på och att det 

därför ibland kan vara nödvändigt att bortse från läroplanen och enbart fokusera på omsorgen 

om barnet. Enligt Noddings är omsorgen grunden till all utbildning, inte något som blir 

ytterligare en uppgift. I en studie av Markström (2007) framkommer det att när barnen vistas 

allt längre tider på förskolan så finns en önskan från föräldrar att barnen erbjuds såväl omsorg 

som att det bedrivs en pedagogisk verksamhet. Begreppet omsorg nämns flertalet gånger i 

förskolans läroplan och i den reviderade upplagan lyfts omsorgen om barnet upp för att 

poängtera att omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet (Ekström, 2019). Förskolan 

spelar en nyckelroll för såväl barn som vårdnadshavare när det kommer till trygghet och 

omsorg (Håland Anveden, 2018). Enligt författarens egna uppfattningar om trygghet när det 

handlar om barn i förskolan, är att de ska få omsorg, men även slippa gå hungriga och frysa. 

Enligt artikel 27 i barnkonventionen har barn rätt till kläder, mat och bostad (Unicef, 2009).  
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Tidigare forskning 

Tidigare forskning inom området har berört förskolan ur ett samhällsperspektiv samt hur 

förskolans praktik förändras under samhällets förändring (Skans, 2011). Utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv har författaren tittat på de möten som sker i förskolan och belyser 

dem ur ett interkulturellt perspektiv. Skans forskning berör huvudsakligen förskolans 

undervisning och mötet mellan lärare och barn. Författaren skriver visserligen att samarbetet 

med hemmet har betydelse för arbetet i förskolan samt för att skapa en god relation till 

vårdnadshavarna. Vad forskningen inte belyser är hur samarbetet fungerar och kan utvecklas 

mellan förskollärare och vårdnadshavare med svenska som andraspråk. Resultatet av Skans 

forskning visar att förskollärarna i studien har liknande upplevelser av vad som är väsentligt 

för barns lärande, det vill säga, barnens kommunikation på olika språk, deras säkerhet samt 

samarbetet med föräldrarna. Detta betyder att samarbetet med vårdnadshavare utgör en central 

del av förskollärarnas uppdrag.   

Att barn med svenska som andraspråk har svårare med kommunikationen och därmed lättare 

hamnar i utanförskap är något som Skaremyr (2014) belyser. Författaren beskriver att man 

som ny i en kontext där språket är viktigt för kommunikationen, kan få kulturella och 

språkliga utmaningar. I sin forskning har Skaremyr undersökt hur nyanlända barn 

kommunicerar språkligt i förskolan och studien har sin utgångspunkt i ett sociokulturellt 

perspektiv. Skaremyr beskriver att starten i förskolan kan bli en stor förändring för såväl 

barnen som deras familjer och att det kan uppstå en kulturell skillnad som kan komma som en 

chock för en del familjer. Resultatet i studien pekar bland annat på betydelsen av att 

förskollärarna behöver vara öppna för alternativa kommunikativa redskap, inte enbart det 

verbala svenska språket.  

 I en artikel av Lunneblad (2013) analyseras hur nyanlända vårdnadshavare och deras barn 

blir bemötta i förskolan. Författaren understryker hur viktig förskolan är för människor som 

varit på flykt och nu ska socialiseras in i det svenska samhället. Förskolan blir ofta en första 

mötesplats för vårdnadshavare och barn där det skapas en struktur i vardagen. Lunneblad 

lyfter betydelsen av ett interkulturellt förhållningssätt i arbetet med familjerna där ansvaret för 

en fungerande kommunikation läggs på förskollärarna. Tidsbegreppet är något som författaren 

nämner i artikeln och hur tiden kan kopplas till svenskhet. Artikeln berör även hur man skapar 

en gemenskap i förskolan kring det svenska språket och de traditioner och rutiner som finns 

där. Resultatet visar hur olika diskurser kring lärande och utveckling finns på förskolan, men 

även hur nyanlända föräldrar förväntas anpassa sig till det svenska samhället. Lunneblad 
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synliggör även den utmaning det innebär i utvecklingen kring mottagandet av nyanlända i 

förskolan utan att se på föräldrarna ur ett bristperspektiv.  
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur kommunikationen fungerar mellan förskollärare och 

vårdnadshavare med svenska som andraspråk utifrån förskollärarnas perspektiv samt 

erfarenheter.  

• Hur kommunicerar förskollärarna med vårdnadshavare som har svenska som 

andraspråk? 

• Hur arbetar förskollärarna för att göra vårdnadshavare med svenska som andraspråk 

delaktiga i förskolans verksamhet? 
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Metod 

Val av metod 

Vi har valt att samla in empirin till vår studie genom semistrukturerade intervjuer. Studien blir 

kvalitativ och intervjuerna låter deltagarna ge detaljerade och välformulerade beskrivningar 

(Christoffersen & Johannessen, 2015). Enligt författarna är intervjuer även en bra metod då 

forskaren ger respondenten ett större utrymme att uttrycka sina uppfattningar och 

erfarenheter. Negativa aspekter på metoden är att en intervju enligt Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne (2015) blir kontextbunden, men å andra sidan kan antalet frågor varieras samt 

kompletteras med fler öppna frågor vid behov. Att använda intervjuer som metod gör det 

möjligt att växla mellan analys och insamlat material, men det är även möjligt att genomföra 

ytterligare intervjuer för att fördjupa sig eller för ytterligare förklaringar. Vi har valt att göra 

intervjuer för att få en mer personlig syn på ämnet vi studerar. Intervjuer är ett bra verktyg för 

att få en inblick i respondenternas syn på det aktuella ämnet och ger den medverkande 

möjligheten att tala om sina upplevelser och erfarenheter (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2015). 

Urval 

För att få tillräckligt med material till vår studie har vi intervjuat sex förskollärare som 

samtliga arbetar på förskolor där det finns vårdnadshavare med svenska som andraspråk. 

Andelen vårdnadshavare med svenska som andraspråk varierar mellan de olika förskolorna 

och därmed skiljer sig även erfarenheten hos förskollärarna åt. Förskollärarna har valts utifrån 

såväl tidigare kontakter som genom förfrågan via telefon i områden där vi känner till att det 

finns förskolor där vårdnadshavarna till viss del pratar svenska som andraspråk. Anledningen 

till att vi har valt att använda oss av förskollärare är deras ansvar gentemot förskolans 

verksamhet då förskolans läroplan (Skolverket, 2018) anger att det är förskollärarna som har 

det övergripande ansvaret för undervisningen. Intervjuerna har skett i tre olika län och fyra 

olika kommuner, vilket kan ha betydelse för vårt resultat. Fem av förskollärarna arbetar på 

kommunala förskolor medan den sjätte arbetar på en privat förskola.  

Genomförande 

Vi har förberett oss inför intervjuerna genom att skicka ut missivbrev (se bilaga 2) till både 

respondenter och förskolechefer. Då vi haft direktkontakt med förskollärarna över telefon för 

att boka intervjuerna, informerade vi även förskolecheferna om studien via mejl. Det har varit 

en viktig del av intervjuerna att vara påläst kring vårt syfte med studien för att kunna bemöta 
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respondenternas eventuella frågor med kunskap. Det var även anledningen till att vi gjorde 

anteckningar för eget bruk under våra frågor som en hjälp på vägen. Det kändes professionellt 

att där och då vara så förberedda vi kunde vilket visade sig vara en bra strategi då det inte 

alltid var helt självklart för respondenterna vad vi menade med exempelvis kommunikativa 

verktyg. Respondenterna har gett sitt skriftliga medgivande till studien (se bilaga 1). 

Intervjuerna har genomförts på olika sätt beroende på avståndet mellan oss studenter och 

respondenterna. Vi har även valt att genomföra intervjuerna var för sig, dels för att inte vi 

studenter ska hamna i en maktposition gentemot respondenterna där de kan känna sig 

underlägsna, men även på grund av de stora avstånden mellan oss studenter och våra 

respondenter. Fyra av intervjuerna har genomförts på de förskolor där respondenterna arbetar. 

En av intervjuerna har genomförts över telefon på grund av det stora avståndet. En annan 

intervju genomfördes i respondentens hem. Detta är faktorer som kan påverka utfallet av vår 

studie, men som var nödvändigt för att möta upp respondenten och kunna genomföra 

intervjun. Resultatet påverkas av faktorer såsom var intervjun sker (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2015). Intervjuerna varade i genomsnitt i 20 minuter.  

Databearbetning och Analys 

Som underlag till intervjuerna har vi utgått från frågeställningar som varit formulerade 

likadant vilket har underlättat vår analys och gjort att vi kunnat ta tillvara på respondenternas 

uppfattningar om ämnet. Vi har valt att transkribera vårt insamlade material i direkt 

anslutning till intervjuerna när detta varit möjligt. Enligt Öberg (2015) bör transkriberingen 

ske i nära anslutning till intervjuerna då intrycken är färska. Transkriberingarna har 

genomförts på olika håll, men vi har träffats för gemensam diskussion och analys. Analysen 

har genomförts enligt Rennstam och Wästerfors (2015) som menar att de tre arbetssätten 

sortera, reducera och argumentera är viktiga i analysen av ett kvalitativt material. Vi har 

tillsammans gått igenom vårt insamlade material och sorterat det för att hitta gemensamma 

nämnare som stämmer in på våra frågeställningar. Genom att reducera vårt material blir 

studien mer specifik och sorteringen bidrar till ordning i materialet (Rennstam & Wästerfors, 

2015). Författarna skriver att argumentationen skapar en självständighet gentemot tidigare 

studier i området. I vårt resultat har vi redigerat citaten för att göra dessa mer lättlästa. Vi har 

tagit bort överflödiga ord, men inte ändrat på det respondenterna berättat för oss.   

Tillförlitlighet 

För att öka studiens tillförlitlighet har vi valt sex respondenter som arbetar som förskollärare 

på förskolor där det finns vårdnadshavare med svenska som andraspråk. Två tredjedelar av de 
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förskollärare som deltagit i studien var bekanta för oss sedan tidigare, detta är något som kan 

ha påverkat studiens resultat. En faktor som kan ha påverkat resultatet är att vi valt att inte 

delge vår intervjuguide till respondenterna i förväg. Fördelen med detta är att respondenterna 

inte har kunnat förbereda sig utan svaren har kommit spontant i intervjusituationen. Genom 

att intervjua minst sex respondenter ökar sannolikheten att få ett material som blir tillräckligt 

oberoende av de enskilda respondenternas personliga uppfattningar (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2015). Det grundläggande för forskning är att den information som samlas in görs på 

ett relevant och tillförlitligt sätt (Jacobsen, 2017). Detta i sin tur kräver att forskaren följer 

vissa kriterier som ger en garanti för att forskningen är giltig och där trovärdigheten kan 

diskuteras. Öppenhet i en kvalitativ studie är avgörande för dess kvalitet och valet av metod 

kan forma resultatet. Därför är det viktigt att vi som gör studien reflekterar kring valet av 

metod och vad den får för konsekvenser för resultatet. Författaren skriver att forskningen blir 

mer trovärdig när forskaren är reflekterande och öppen med materialet. Vidare påverkas 

respondenten av forskaren som i sin tur blir påverkad av kontexten. Inom kvalitativ forskning 

är det väsentligt att beskriva processen då den bidrar till en öppenhet gentemot studien som 

därmed blir tillgänglig för diskussion och gör forskningen tillförlitlig (Svensson & Ahrne, 

2015).  

Etiska aspekter 

När det kommer till forskningsetiska principer i studien har vi utgått från Vetenskapsrådet 

(2002) som beskriver de fyra huvudkraven som är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Innan intervjuerna har vi informerat 

respondenterna om syftet med studien, bett om skriftligt godkännande, talat om att vi spelar in 

samtalet, hur vi använder inspelningen och att vi avidentifierar dem samt förskolorna. 

Respondenterna har även informerats om att det är frivilligt att delta samt att de när som helst 

och utan förklaring kan välja att avbryta sin medverkan i studien. Respondenterna har gjorts 

medvetna om att det enbart är vi studenter samt vår handledare som har tillgång till det 

inspelade materialet vilket kommer raderas vid studiens godkännande. Studien kommer sedan 

bli en offentlig handling. De etiska aspekterna finns även nedskrivna i vårt missivbrev som 

respondenterna fått till sig före och i samband med intervjun.  
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Resultat  
I detta avsnittet kommer vi presentera vad som framkommit under våra intervjuer. Vi har 

använt oss av en intervjuguide (se bilaga 3) där vi inledde intervjuerna med att ställa allmänna 

frågor för att få information kring bland annat förskollärarnas erfarenheter inom yrket. De 

respondenter vi intervjuat har olika lång erfarenhet inom yrket, allt ifrån sex år till 33 år. Vi 

har valt att benämna respondenterna i resultatet som respondent 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Vi vill här 

göra ett förtydligande om att när vi skriver om vårdnadshavare så menar vi vårdnadshavare 

med svenska som andraspråk. Då vi transkriberade vårt material på olika håll har vi efteråt 

haft längre samtal där vi analyserat vad respondenterna berättat om, vilket har hjälpt oss att 

hitta delar i materialet som överensstämmer med vårt syfte.  

Omsorg i förskolan 
Vårt resultat visar att omsorgen om barnet är en grundläggande faktor för vårdnadshavare när 

det kommer till att lämna barnen på förskolan. Respondent 1 uttrycker följande: 

Det är bara avlämning och dem är bara nöjda om barnet har ätit, 

sovit och lekt och det har fungerat bra. Så därför har det varit svårt 

att få med dem i vad förskola egentligen handlar om.  

Respondenten säger att förskolan är en plats för undervisning, men menar att detta är mindre 

intressant ur vårdnadshavarnas perspektiv. För vårdnadshavarna är det viktigast att barnet mår 

bra på förskolan. Förskolans uppdrag utgår från en helhet där omsorg, utveckling och lärande 

utgör tre grundpelare. Å ena sidan är det viktigt att vårdnadshavarna känner sig trygga med att 

lämna sina barn, men å andra sidan måste förskollärarna se till sitt uppdrag gentemot 

läroplanen och andra styrdokument vad gäller undervisningen. Omsorgen om barnet nämns 

under intervjun med respondent 1 som en del i vårdnadshavarnas delaktighet. För att 

vårdnadshavare ska känna att de blir delaktiga i verksamheten är det enligt respondenten 

viktigt att även se till att deras barn tas väl om hand av förskolans personal.  

Vårdnadshavares delaktighet 

Ett begrepp som samtliga respondenter har pratat mycket kring är delaktighet. I vår empiri 

framkommer det att engagerad och nyfiken personal har en stor del i hur delaktiga 

vårdnadshavare blir i verksamheten. Det har mindre betydelse om det är en mångkulturell 

förskola eller en förskola där det är en färre andel vårdnadshavare med svenska som 

andraspråk. Det är när personalen engagerar sig och visar nyfikenhet inför de olika kulturerna, 

som vårdnadshavare får större plats i verksamheten och blir delaktiga. Detta uttrycker 

respondent 2 på följande sätt: 
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Vi hade till exempel istället för ett vanligt drop-in så tog vi ett land 

och jobbade med det och föräldrarna kanske bakade eller gjorde 

typiska rätter från hemlandet. 

Respondenten beskriver ett exempel på hur den förskolan arbetar med att göra 

vårdnadshavare delaktiga. Genom att arbeta med barngruppen kring de olika länderna blir 

vårdnadshavarna en naturlig del i arbetet. Detta då de deltar i verksamheten och bidrar med 

berättelser utifrån sina egna erfarenheter. Arbetet utvecklades vidare genom att 

vårdnadshavarna tog med musik som de tillsammans med barnen och förskolans personal 

dansade till. Detta upplevdes som en mysig stund där det blev ett kulturellt möte. Respondent 

3 berättar om vårdnadshavares delaktighet i förskolan: 

Vi har sommarfest på våren, då kommer de gärna och de tycker det 

är jätteroligt, de vill gärna vara med och prata så jag tror att man 

skulle kunna involvera föräldrarna mycket, mycket mer. 

Respondenten uttrycker att anledningen varför vårdnadshavarna inte är så delaktiga är på 

grund av krav från exempelvis arbetsförmedlingen att delta vid olika möten samt krav från 

skolan. Det handlar nog inte om en ovilja att vara delaktig utan snarare om en tidsbrist ifrån 

vårdnadshavarnas sida. I intervjuerna framkommer det att samtliga respondenter tycker det är 

väsentligt med kunskap kring olika kulturer för att känna sig trygga i att göra vårdnadshavare 

mer delaktiga i verksamheten. Merparten av respondenterna uppger att de inte har tillräcklig 

kunskap om andra kulturer vilket gör att de inte själva tar initiativ för att uppmärksamma 

dessa på förskolan. Respondent 3 och respondent 5 har uttryckt att vårdnadshavarna har blivit 

försvenskade och därmed inte firar sina högtider på samma sätt. På en av förskolorna 

uttrycker respondent 1 sin kunskap om kulturerna och säger att de arbetar mer aktivt med att 

göra vårdnadshavare delaktiga, men att det krävs ett engagemang från personalen. 

Respondenten uttrycker följande: 

Ska vi planera en gårdsfest under tiden som det är ramadan, alla 

fastar, ingen äter och de orkar inte ta sig till förskolan. Eller ska vi 

ändå tänka att, vi är i Sverige, det här är ändå en svensk förskola 

med svenska värderingar. Kör vi ändå? 

Här nämns ramadan som ett exempel där förskolepersonalen måste tänka efter hur och när de 

planerar förskolans verksamhet, då barnen inte alltid tar sig till förskolan under denna högtid. 

Majoriteten av respondenterna har uttryckt att då de inte har tillräcklig kunskap kring 

vårdnadshavarnas kulturer är de rädda att göra fel och avstår därför från att uppmärksamma 

andra kulturer. Det finns alltså ett samband mellan personalens kunskap kring olika kulturer 

och arbetet med att göra vårdnadshavare delaktiga. Enligt respondent 1 finns det 
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vårdnadshavare som inte vill delta själva i verksamheten eller vill att deras barn ska delta när 

förskolan arrangerar aktiviteter i samband med olika traditioner. Här nämns bland annat lucia 

och påsk som är en kristen tradition vilket vårdnadshavarna är väl medvetna om. Det finns 

vårdnadshavare som på grund av sin egen tro inte vill delta i de kristna traditionerna. Samtliga 

respondenter är noga med att poängtera att man måste respektera att alla inte vill delta. Det är 

viktigt med en tydlighet gentemot både barn och vårdnadshavare att man kan fira traditioner 

på olika sätt. 

Förskollärarens kompetens 
En grundläggande faktor som framkommer i vårt material är vikten av förskollärarens 

kompetens i mötet med vårdnadshavare. Förskollärarens förhållningssätt nämns som en 

betydelsefull kompetens inom professionen. Det har framkommit i empirin att respondent 1 

och respondent 4 just nu går en kurs i interkulturalitet där bland annat ett interkulturellt 

förhållningssätt berörs. Majoriteten av respondenterna säger att det är viktigt med en 

fingertoppskänsla i mötet med vårdnadshavare där man som förskollärare behöver kunna 

känna in vad man kan säga och inte säga i en viss situation. Hur man ska framföra viss 

väsentlig information är en annan viktig detalj att tänka på, detta för att respektera 

vårdnadshavaren samtidigt som vi har styrdokumenten att förhålla oss till. Respondent 3 

uttrycker att man i vissa kulturer inte har en tradition av att utbyta information skriftligt utan 

att det sker muntligt. Respondent 2 säger följande: 

När man möter föräldrar som inte kan språket, de kanske förstår lite 

men inte kan prata svenska så tycker jag det är viktigt med en 

förståelse. Hur ska jag kunna nå fram och hur ska jag kunna få dem 

att känna sig bekväma? De ska våga! 

Det är vanligt att vårdnadshavaren skickar fram exempelvis ett syskon som kan svenska, men 

detta känns inte bra. Det är en del av professionen att ta ansvar för att samarbetet med 

vårdnadshavarna ska fungera, detta oavsett om man kan förstå varandra genom det verbala 

språket eller inte. Om det inte finns ett fungerande samarbete påverkar det barnet och dess 

vardag på förskolan. Respondent 3 uttrycker följande:  

Dialog mellan förskola och hem är ju jätteviktigt och att man har en 

enorm nyfikenhet, att vara intresserad och att man visar att man är 

intresserad av dom som människor. Tålamod, man måste hela tiden 

vara säker på att de har förstått vad jag sa, för i många kulturer säger 

man “ja” fast man inte har förstått och då går inte informationen 

fram.  
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Tolerans, förståelse och tålamod är viktiga kompetenser. Det mesta går att lösa bara man är 

öppen för det. Även vikten av en fungerande dialog mellan förskola och hem är något som tas 

upp i intervjun. Andra kompetenser som nämns i vårt material är lyhördhet och respekten 

gentemot vårdnadshavare och deras kulturer. Respondent 4 uttrycker: 

att man känner respekt för varandra och att man vet att du har en 

annan kultur och en annan tradition. Då måste jag förstå vad du 

menar när du säger eller gör på ett visst sätt. Och sen måste vi ju 

förmedla den kulturen vi har här på förskolan för det är ju en 

speciell kultur det också som inte alla är med i och förstår.   

Nyfikenhet och öppenhet gentemot andra kulturer samt ett engagemang i relationen med 

vårdnadshavare är viktiga delar av professionen. Respondent 1 och respondent 4 säger 

uttryckligen att det är en svensk förskola och att man är noga med att betona detta inför 

vårdnadshavarna, men att personalen är öppen för att uppmärksamma andra kulturella 

traditioner.  

Kommunikation 

Begreppet kommunikation kommer upp flertalet gånger under intervjuerna och samtliga 

respondenter upplever att det är viktigt hur man kommunicerar med vårdnadshavare kring 

olika ämnen då det lätt kan bli missförstånd. En anledning till att det blir missförstånd är på 

grund av den språkliga skillnaden, att vårdnadshavarna har svenska som andraspråk. 

Respondent 3 säger följande: 

Det är oftast i kommunikationen jag känner att det brister, hämta 

och lämna går bra och de kollar på mig och säger “bra?” och man 

svarar tillbaka med en tumme upp.  

Det är alltså i den muntliga kommunikationen som missförstånden kan uppstå enligt 

respondenten. Tid är en annan källa till missförstånd enligt respondent 1 och respondent 5, 

detta eftersom tiden ses på olika sätt i olika kulturer. Då förskolans verksamhet i mångt och 

mycket kretsar kring tid vad gäller måltider och utevistelser, samlingar, inskolningar och 

andra möten som påverkas av tiden. Här ser respondenterna att det krävs ett stort tålamod, 

men även en förståelse för att vårdnadshavarna inte har samma syn på tiden som de själva. 

Respondent 5 uttrycker följande: 

De har lite svårt att hålla tider, kommer och droppar in lite som och 

ibland kommer de inte alls på den tiden. Sen har man ju fått en 

förklaring ibland också. Det tillhör ju också att vi i Sverige är 

väldigt noga med det här med tider, men i andra länder är det ju inte 

så. 
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Respondent 1 säger att det är viktigt med tydlighet och kommunikation gentemot 

vårdnadshavare angående reglerna som gäller kring tider på förskolan. Det finns 

vårdnadshavare som på grund av sin kulturella bakgrund helt enkelt inte förstår det här med 

att komma i tid, något som anses viktigt i förskolans verksamhet. Ett annat dilemma handlar 

om kommunikationen med vårdnadshavaren angående schemaläggningen. Detta då 

vårdnadshavaren lämnar barnen under längre tider än tillåtet. Ytterligare ett dilemma som tas 

upp under intervjun är reglerna kring femtontimmarsbarnen som på den här förskolan inte äter 

frukost. Det förekommer att vårdnadshavare inte förstår reglerna då de själva inom sin kultur 

är väldigt generösa med mat och har svårt att acceptera att barnet inte kan få äta en smörgås 

när de andra barnen ändå sitter och äter.   

Kommunikativa verktyg 

Under våra intervjuer framkommer flera kommunikativa verktyg som används i 

kommunikationen mellan förskollärare och vårdnadshavare. Samtliga respondenter använder 

sig utav bilder, kroppsspråk, tolk och flerspråkiga kollegor för att göra sig förstådda i 

kommunikationen med vårdnadshavarna. Bilder används som stöd i de mer vardagliga 

mötena där man behöver samtala om exempelvis kläder. Respondent 6 uttrycker sig på 

följande sätt kring kommunikativa verktyg:   

Jag använder min svenska, engelska, de få ord jag kan på deras 

språk, mitt kroppsspråk, visar och pekar, jag tar hjälp av barnet, 

iPaden där jag visar bilder/filmer. Framförallt vid inskolning för att 

få föräldrarna att känna sig trygga.  

Respondenten påpekar att vårdnadshavarna kanske inte alltid förstår vad som sägs, men då 

kan man ta hjälp av exempelvis film som blir ett gemensamt språk. Majoriteten av 

respondenterna tar även upp det vardagliga samtalet där förskollärarna kan få hjälp av 

vårdnadshavarna kring olika ord som används dagligen på förskolan. På en av förskolorna 

skickar personalen hem papper med bilder på färger där vårdnadshavarna får skriva ner vad 

färgerna heter på deras modersmål. På en annan förskola tar personalen hjälp av bilder med 

text där de fått hjälp av vårdnadshavarna med översättning av ordet. Samtliga respondenter 

använder sig utav kroppsspråk för att förstärka det de säger och detta är det kommunikativa 

verktyg som används mest i kontakten med vårdnadshavarna. De tillfällen när det inte är 

tillräckligt med kroppsspråk och bilder är det värdefullt med flerspråkiga kollegor som kan 

hjälpa till. Detta enligt respondent 1, 2, 3, 4 och respondent 6. På de förskolor där merparten 

av vårdnadshavarna har svenska som andraspråk uttrycker respondenterna att de tar tillvara på 

flerspråkiga kollegor. Dock trycker de på att det är viktigt att all personal tar kontakt med 
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vårdnadshavare även om de inte har språket. Ett kommunikativt verktyg som nämns i 

merparten av intervjuerna är möjligheten att erbjuda tolk i de formella samtalen med 

vårdnadshavarna. Respondent 1 uttrycker följande: 

När vi har utvecklingssamtal och möten och så, ser vi alltid till att 

det finns tolk med. Vi har ju ett samarbete med tolkförmedlingen. 

Även om det är så att de behärskar lite svenska så brukar vi vilja ha 

tolk med så allting blir rätt och att det inte sker några missförstånd. 

Respondent 1, 3, och 4 säger att det är viktigt att ha tolk närvarande för att vara säker på att 

informationen gått fram, dock sker detta alltid i samråd med vårdnadshavarna. Respondent 5 

erbjuder alltid tolk till vårdnadshavare vid samtal men har ännu inte behövt använda detta 

kommunikativa verktyg.  

Sammanfattning 

Resultatet visar att i kommunikationen med vårdnadshavare med svenska som andraspråk 

används olika kommunikativa verktyg som exempelvis kroppsspråket, bilder samt tolk. 

Respondenterna upplever att det är en utmanande uppgift att göra vårdnadshavare med 

svenska som andraspråk mer delaktiga i verksamheten på grund av språkliga- och kulturella 

skillnader. Resultatet visar sammanfattningsvis på vikten av kunskap hos förskollärarna när 

det kommer till att bemöta vårdnadshavare på ett professionellt sätt. Som förskollärare är det 

av yttersta vikt att inta ett interkulturellt förhållningssätt i mötet med vårdnadshavare för att 

respektera olika kulturer. Förskollärare måste förhålla sig till styrdokumenten, men måste 

även hitta en balans mellan styrdokument och verklighet för att upprätta samt behålla en god 

relation till vårdnadshavarna. Resultatet visar på hur kommunikativa verktyg blir viktiga i 

såväl vardagliga som formella samtal med vårdnadshavarna. Från resultatet framkommer 

vikten av förskollärarens kompetens i mötet med vårdnadshavare samt i arbetet med att göra 

dem delaktiga i verksamheten.  
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Diskussion 

Syftet med vår studie har varit att undersöka hur kommunikationen fungerar mellan 

förskollärare och vårdnadshavare med svenska som andraspråk. Det vi har fokuserat på är 

kommunikation och delaktighet ur förskollärarnas perspektiv samt erfarenheter.  

Förskollärarens förhållningssätt 
Något som är slående i vårt resultat är trots att ett interkulturellt förhållningssätt visar sig 

nödvändigt i kommunikationen mellan förskollärare och vårdnadshavare är det enbart ett fåtal 

av personalen på förskolorna som verkligen praktiserar ett sådant förhållningssätt. 

Utbildningsdepartementet (2018) skriver om vikten av att personalen på förskolan har 

kunskap kring interkulturalitet då detta skapar trygghet i verksamheten för såväl barn som 

deras vårdnadshavare. Enligt Lunneblad (2013) ligger pedagogers uppgifter i att tolka de 

politiska målsättningarna. De barn och vårdnadshavare som för första gången möter den 

svenska förskolan har inte några som helst erfarenheter av vad den innebär. Detta gör att 

förskollärare utsätts för ett dilemma som kan hanteras genom ett interkulturellt 

förhållningssätt. Ett interkulturellt förhållningssätt bör enligt Stier (2016) fungera som en 

hjälp för förskolans verksamhet snarare än som ett facit. Vi menar att detta visar på hur viktigt 

det är att personalen på förskolan utgår från samma förhållningssätt i mötet med familjerna.  

För att det ska ske ett utbyte mellan förskolans personal och familjen krävs det enligt Håland 

Anveden (2017) en interaktion som präglas av en ömsesidig respekt. Här blir reflektioner 

personalen emellan viktig i diskussionen om vad ett interkulturellt förhållningssätt faktiskt 

innebär. Några av de respondenter som är med i studien säger att de i nuläget går en kurs i 

interkulturalitet där ett interkulturellt förhållningssätt är en del av innehållet. Detta för att bli 

bättre på att arbeta interkulturellt och få mer kunskap om hur man bemöter barn och 

vårdnadshavare. Förskollärare har ändå ett ansvar gentemot vårdnadshavare med svenska som 

andraspråk och borde ha kunskap om ett sådant förhållningssätt från början. Samtidigt förstår 

vi att de som redan arbetar ute i verksamheten inte alltid har den kunskapen och därmed 

behöver kompetensutveckling inom detta område.  

Kompetenser i professionen  

Att förskollärarens kompetens är viktig i yrkesrollen var klart för oss sedan tidigare, men i 

vårt resultat kan vi tydligt se vilka kompetenser som respondenterna i studien anser är 

nödvändiga. Som tidigare nämnt i vår studie tar Sheridan, Sandberg och Williams (2015) upp 

olika kompetenser som alla är nödvändiga i förskolläraryrket. De kompetenser författarna 
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beskriver är bland annat formell kompetens, ledarkompetens, social kompetens, 

kommunikativ kompetens samt omsorgskompetens. Vi kan se en koppling mellan vårt resultat 

och det författarna skriver. I resultatet framkommer att kompetenser såsom förhållningssätt, 

lyhördhet och tydlighet är viktiga framgångsfaktorer i kommunikationen med 

vårdnadshavare. Det framgår tydligt att man som förskollärare behöver vara lyhörd gentemot 

vårdnadshavare för att respektera deras kultur samtidigt som vi ska följa de styrdokument som 

finns.  

Respondenterna uttrycker att det är av yttersta vikt med kunskap kring olika kulturer samt att 

ha en fingertoppskänsla i hur man ska bemöta vårdnadshavare. Från vår empiri framkommer 

det att en av respondenterna nämner vikten av att ha en förståelse i mötet med vårdnadshavare 

som inte kan det svenska språket. Här måste man låta vårdnadshavarna komma fram och våga 

försöka kommunicera även om det inte är så lätt. Det visar sig enklare att använda syskon som 

en hjälp i kommunikationen, vilket respondenterna inte anser är rätt. Enligt oss ligger det i 

förskollärarens profession att kommunicera med vårdnadshavare oavsett bakgrund.  

Det är när respondenterna nämner tidsaspekten som kompetensen att vara tydlig kommer in i 

bilden. Som framgår av resultatet så handlar det om en tydlighet gentemot vårdnadshavare 

angående regler kring tid på förskolan då verksamheten är styrd utav dessa. Även Lunneblad 

(2013) tar upp tidsaspekten och hänvisar till sin studie där förskollärare pratar om hur viktigt 

det är att föräldrarna lär sig komma i tid. Utifrån vårt resultat blir det tydligt att förskollärares 

kunskap om olika kulturer är nödvändig för att kommunikationen med vårdnadshavare ska 

fungera. Dialogen mellan förskollärare och vårdnadshavare är det enda sättet att komma 

tillrätta med de missförstånd som kan uppstå enligt oss. I vårt resultat betonas vikten av en bra 

dialog mellan förskola och hem samt att som förskollärare visa vårdnadshavare att man är 

intresserad och nyfiken. Att inte bara se dem som vårdnadshavare utan vara genuint 

intresserad av vad de har att berätta.  

Utifrån vårt resultat kan vi se att det är viktigt att förskolläraren utrustar sig med ett stort 

tålamod i mötet med vårdnadshavare då detta är till hjälp när information ska utbytas. Vidare 

förklarar en respondent att det i vissa kulturer inte förekommer något skriftligt utbyte av 

information utan det sker muntligt. Vi diskuterar kring hur viktig en förskollärares kompetens 

verkligen är och kommer fram till att den är oerhört viktig för att kunna möta vårdnadshavare 

på ett professionellt sätt. Här kommer vi återigen in på hur ett interkulturellt förhållningssätt 

blir en viktig del av kommunikationen mellan förskollärare och vårdnadshavare, vilket även 

Skans (2011) belyser. Något som framkommer i resultatet är att några av respondenterna går 
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en kurs för att lära sig mer om hur de ska arbeta med ett interkulturellt förhållningssätt i 

verksamheten. De ser detta som en viktig del i att få mer kunskap i bemötandet av 

vårdnadshavare med svenska som andraspråk.      

Kommunikation i ett sociokulturellt sammanhang 

Kommunikationen mellan förskollärare och vårdnadshavare är enligt vårt resultat betydande 

för ett fungerande samarbete. Ändå är det i kommunikationen med vårdnadshavare som våra 

respondenter upplever att det brister. Människan som sociokulturell varelse formas främst av 

den vardagliga kommunikationen, där språket är en central del (Skans, 2011). Författaren 

skriver att samspelet mellan människor ger dem kunskap samt gör dem delaktiga i den 

kulturella omgivningen. Här skriver Säljö (2015) att erfarenheter och kunskaper uppstår i 

kommunikationen mellan människor. Författaren skriver att olika former av kommunikation 

som till exempel samtal, är en källa till människors erfarenheter. Här kan vi se en koppling 

mellan det Säljö skriver och vårt resultat angående kommunikativa verktyg. De 

kommunikativa verktygen är enligt vårt resultat en stor hjälp för förskollärare i deras dagliga 

kommunikation med vårdnadshavare. Det handlar om bilder, kroppsspråk, tolk och 

flerspråkiga kollegor. Vi anser att Skans såväl som Säljö lyfter viktiga delar i kommunikation 

och samspel mellan förskollärare och vårdnadshavare. Det är viktigt att använda olika former 

av kommunikation i interaktionen med andra, såväl språklig som icke-språklig (Säljö, 2015). 

Författaren förklarar hur människor använder sig utav fysiska redskap när vi exempelvis 

förflyttar oss, gräver osv. Detta benämns i det sociokulturella perspektivet som att redskapen 

medierar handlingarna, alltså att redskapen är instrument som människan använder samt är 

beroende utav. Vi tolkar detta som att de kommunikativa verktygen som förskollärarna 

använder i mötet med vårdnadshavare kan ses som en del i ett sociokulturellt sammanhang.  

När det gäller att förmedla känslor, tankar och avsikter kan kommunikationen ses som ett 

redskap (Nilsson & Waldemarsson, 2016). Vi kan se en koppling mellan det författarna 

skriver och vårt resultat. Respondenterna betonar vikten av de kommunikativa verktygens 

betydelse i kommunikationen med vårdnadshavare. Enligt Skaremyr (2014) är det viktigt att 

förskollärarna är öppna för olika kommunikativa redskap något vi även kan se i vårt resultat. 

Där ges flera olika exempel på kommunikativa verktyg som förskollärare kan använda sig av i 

yrket. Enligt vårt resultat visar det sig att respondenterna använder kroppsspråket i 

kommunikationen med vårdnadshavare om man inte har ett gemensamt verbalt språk. Istället 

förstärks det verbala språket med kroppsspråk genom olika gester såsom en tumme upp och så 

vidare. Detta för att undvika att missförstånd uppstår. I de mer vardagliga sammanhangen i 
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förskolan används kroppsspråk, men även bilder samt en lättare form av svenska som verktyg 

i kommunikationen. Dessa kombineras med det talade språket för att förstärka det som 

förskollärarna vill ha sagt. Resultatet visar att respondenterna använder sig av flerspråkiga 

kollegor i de fall där inte kroppsspråk eller andra kommunikativa verktyg räcker till. De säger 

dock att det är viktigt att all personal kommunicerar med vårdnadshavare och att det inte 

enbart är flerspråkiga kollegor som sköter samtalen.  

Tolken är ett annat kommunikativt verktyg som tas upp i vårt resultat och kan ses som en 

tillgång för att nå fram till vårdnadshavare med rätt information i samarbetet mellan förskola 

och hem. I vårt resultat har vi kunnat se att tolken används sparsamt och oftast i samband med 

de formella samtalen där respondenterna upplever det viktigare att rätt information når fram 

till vårdnadshavare.  

Säljö (2015) skriver om hur vi människor delar kunskaper mellan varandra. Enligt författaren 

har människan en viss förkunskap men behöver hjälp för att komma vidare, detta sker 

tillsammans med andra genom olika utvecklingszoner. Enligt oss blir de kommunikativa 

verktygen ett redskap som en hjälp genom de olika utvecklingszonerna, därmed skaffar vi oss 

mer kunskap i mötet med vårdnadshavare. När personalen känner att kommunikationen inte 

fungerar kan de hitta olika kommunikativa verktyg på internet som exempelvis 

översättningstjänster och bildverktyg (Håland Anveden, 2018). Detta blir enligt oss ett sätt att 

göra vårdnadshavare mer delaktiga och stärka samarbetet mellan förskolan och hemmet. En 

del av det samarbetet kan enligt Håland Anveden (2018) innebära att vårdnadshavare bidrar 

med information kring vad olika ord heter på modersmålet. På så vis bidrar vårdnadshavare 

till att förenkla vardagen på förskolan för sitt eget barn. Användningen av bildstöd som ett 

kommunikativt verktyg är något som framkommer i vårt resultat. Vi kan se att respondenterna 

tar hjälp av vårdnadshavare för att få olika ord översatta.  

Vårdnadshavares delaktighet  

Vår studie berör hur vårdnadshavare kan göras delaktiga i förskolans verksamhet. Engagerad 

och nyfiken personal visar sig vara en viktig faktor i sammanhanget. Dessutom framkommer 

det flera exempel på vad som faktiskt görs på förskolorna för att få vårdnadshavare delaktiga. 

Ett sådant exempel är att vårdnadshavare tar med sig bakverk eller maträtter från sina 

hemländer och delar med sig av dessa i samband med fester eller drop-in. Det är viktigt att 

personalen på förskolan visar en vilja att lära känna familjernas språk och hemkulturer men 

även att förskollärarna tar del av vårdnadshavarens syn på utbildning (Wedin & Warström, 
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2018). I de fall där förskollärarna inte tar ett kliv fram och visar sig nyfikna på de olika 

kulturerna kan även vårdnadshavare bli mindre delaktiga, något som framkommer i vår 

studie. Detta är även något som Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) berör, de skriver att 

personalens engagemang är av stor betydelse för kvaliteten i förskolan. Författarna påpekar att 

det förutom engagemang även handlar om en inre vilja av att vara nyfiken samt förundras hos 

de som arbetar på förskolan. Vidare handlar det, enligt författarna, om att använda sig själv 

som en resurs i professionen.  

Kunskap om olika kulturer går hand i hand med att göra vårdnadshavare delaktiga i 

verksamheten, men det visar sig i vår studie att flertalet av respondenterna upplever att de inte 

har den kunskap som krävs. Något vi reflekterat kring i samband med detta är huruvida 

vårdnadshavare faktiskt vill vara delaktiga i förskolans verksamhet. Ett exempel från vår 

empiri handlar om att vårdnadshavarna faktiskt visar en vilja att vara delaktiga vid fester och 

liknande tillställningar. Dock tror respondenten på den förskolan att man kan arbeta för att 

göra vårdnadshavare ännu mer delaktiga. För oss handlar en del av professionen om att hela 

tiden se vad som kan utvecklas och inom vilka områden det går att bli bättre. Som 

förskollärare har man ett ansvar gentemot vårdnadshavare att göra dem delaktiga i 

verksamheten. Samtidigt hamnar förskolans personal i ett slags dilemma angående 

vårdnadshavares delaktighet eller inte delaktighet i firandet av olika traditioner (Lunneblad, 

2013).  

Något som framgår av vårt resultat är hur man ska tänka i förskolan när det kommer till olika 

fester som anordnas. En respondent uttrycker ett slags dilemma som kan uppstå kring 

anordnande av olika tillställningar i samband med exempelvis ramadan. Respondenten 

funderar över hur man ska tänka då förskolan vill anordna en gårdsfest, men inte vet om man 

ska lägga den under ramadan då alla fastar eller om man ska lägga den före eller efter. Ska 

man tänka att det är en svensk förskola med svenska värderingar och att gårdsfesten ska 

anordnas när som helst eller ska förskolan anpassa verksamheten efter olika kulturer. Enligt 

Håland Anveden (2018) är det inte alls självklart för vårdnadshavare med en annan kulturell 

bakgrund att vilja vara en del av förskolans verksamhet. Detta då vårdnadshavare helt enkelt 

inte är vana vid att få vara delaktiga i sitt barns vardag på förskolan. Å andra sidan skriver 

Skolverket (2018) att förskolan ska se till att vårdnadshavare görs delaktiga i verksamheten på 

olika sätt.  
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Alla familjer ska enligt Håland Anveden (2018) ses som unika och inte som representanter för 

en specifik kultur eller grupp. Författaren pekar på att det enda gemensamma vårdnadshavare 

har är att de har kommit till ett annat sociokulturellt sammanhang än de är vana vid. Trots att 

samarbetet med vårdnadshavare kan variera är det ändå av yttersta vikt att samverkan sker på 

ett positivt sätt, detta för barnens skull. I vår empiri uttrycker respondenterna att det är viktigt 

att som förskollärare förstå vikten av ett bra samarbete med vårdnadshavare oberoende av om 

man förstår varandra genom det verbala språket eller inte.  

Omsorgens betydelse i förskolan 

Flera av respondenterna i vår studie uttrycker att förskolan är en plats där undervisning sker 

medan vårdnadshavare ser på förskolan ur ett annat perspektiv. Å ena sidan uttrycker våra 

respondenter att det är undervisning som sker i förskolan, men å andra sidan ser 

vårdnadshavare på omsorgen som det viktigaste. Enligt förskolans läroplan ska omsorg, 

utveckling och lärande bilda en helhet (Skolverket, 2018). Här måste det enligt oss finnas en 

balansgång för att både uppfylla läroplanens intentioner men även bemöta vårdnadshavares 

önskemål. Detta betyder enligt oss att omsorg bör ha en lika stor del i förskolans verksamhet 

som utveckling och lärande. Omsorg uppstår i en relation mellan minst två människor 

(Josefson, 2016). Författaren skriver att de båda parterna är beroende utav varandra, med 

andra ord är det ett ömsesidigt förhållningssätt. Fortsättningsvis skriver Josefson att omsorg 

handlar om hur vi som människor förhåller oss till varandra samt att det behöver finnas något 

gemensamt mellan parterna och i detta fallet är det förskolan som är den gemensamma 

faktorn. Vi menar att det Josefsson skriver om omsorg i allra högsta grad handlar om 

relationen mellan förskola och hem. Det handlar även om hur förskolläraren förhåller sig till 

barnet och vårdnadshavaren då det uppstår en beroendesituation mellan den som ger omsorg 

och den som tar emot omsorg.  

Vårdnadshavare lämnar det käraste de har till förskolan och då måste förskolan förvalta det 

förtroendet med största respekt där barnens bästa alltid ska stå i centrum (Håland Anveden, 

2018). Författaren skriver vidare att förskolan i många länder är förknippad med barnpassning 

och förtydligar att den svenska förskolans upplägg med en läroplan kan ses som främmande 

för vårdnadshavare. Dock pekar Markström (2007) på att vårdnadshavare vill ha såväl omsorg 

som pedagogisk verksamhet när barnen vistas allt längre dagar på förskolan. Den reviderade 

läroplanen för förskolan förtydligar hur omsorg tillsammans med utveckling och lärande 

bildar en helhet (Ekström, 2019). Vi har under vår utbildning fått lära oss att undervisningen 

kommer ha stor betydelse i vår framtida yrkesroll, men vi har även sett att verksamheten 
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ibland ser annorlunda ut i verkligheten. Av olika anledningar kan det vid vissa tillfällen vara 

svårt att följa läroplanen och man väljer att sätta barnens omsorgs- och trygghetsbehov främst. 

Ibland kan det vara nödvändigt att bortse från läroplanen för att fokusera på omsorgen om 

barnet skriver Noddings (2012) och pekar på vikten av att barnen känner sig lyssnade på och 

omhändertagna. Även Håland Anveden (2018) pekar på omsorgens betydelse när det kommer 

till barnens trygghet samt dagliga omsorg i förskolan. Omsorg benämns även i FN:s 

barnkonvention, bland annat i artikel 27 som pekar på barnens rätt till kläder, mat samt bostad 

(Unicef, 2009).  

Slutsats 

Utifrån vårt resultat kan vi dra slutsatsen att de kommunikativa verktygen har en stor 

betydelse för kommunikationen mellan förskollärare och vårdnadshavare med svenska som 

andraspråk. De kommunikativa verktygen är även viktiga för förskollärarna i arbetet med att 

göra vårdnadshavare med svenska som andraspråk mer delaktiga. Respondenterna uttrycker 

att det är en utmanande uppgift att göra vårdnadshavare delaktiga i verksamheten på grund av 

språkliga- och kulturella skillnader. Vårt resultat visar dock att när förskollärarna är 

engagerade och visar nyfikenhet gentemot vårdnadshavare kan detta skapa en större 

delaktighet. En annan slutsats vi kan dra av vår studie är vikten av ett interkulturellt 

förhållningssätt för att kunna möta vårdnadshavare med svenska som andraspråk på ett 

professionellt sätt. Genom studien har vi fått en inblick i förskollärarnas kommunikation med 

vårdnadshavarna. Detsamma gäller hur vårdnadshavare med svenska som andraspråk kan 

göras delaktiga i verksamheten. Det material vi fått fram har inte bara gett oss en inblick i 

förskollärarnas vardag utan har även fått oss att inse hur komplext yrket är. Att 

kommunikationen med vårdnadshavare inte alltid är så enkel har vi blivit medvetna om. 

 

Metoddiskussion 

Så här i efterhand känns det som att intervjuer varit en bra metod för att få ett resultat som 

motsvarar vårt syfte och de frågeställningar vi haft. Metoden har varit bra då vi fått de 

enskilda förskollärarnas åsikter i ämnet och kunnat komplettera med följdfrågor i de fall det 

varit nödvändigt. Valet av att intervjua respondenterna var för sig känns i efterhand som ett 

klokt beslut då de inte hamnade i en underlägsen position, men vi tror även att det gav oss ett 

närmare samtal. Då en av intervjuerna har genomförts på telefon medför det vissa 

konsekvenser. Enligt Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) är en telefonintervju 
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tidsbesparande men blir samtidigt mer formell vilket kan ses som en nackdel. Författarna 

skriver även att det krävs mer förberedelser från intervjuarens sida när intervjun sker via 

telefon. En av intervjuerna genomfördes i respondentens hem, vilket kan ha påverkat 

resultatet i studien. Det är enligt författarna vanligare att man avstår från intervjuer om de sker 

i hemmiljön då det kan vara känsligt. I vårt fall var det dock respondentens önskemål att 

intervjun skulle ske i hemmiljö på grund av olika anledningar. Något vi reflekterat över är att 

intervjuguiden gav oss ett bra stöd under intervjuerna. Att vara pålästa inför intervjuerna är en 

annan faktor som vi i efterhand ser påverkade resultatet då vi hade kunskap kring det ämnet 

som berördes. Att vara påläst inför intervjuer är även något som Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2015) berör. Intervjuerna har gett oss användbart material till studien då frågorna 

fokuserade på det valda ämnet.  

Något vi diskuterat är om vi kunde genomfört studien på ett annat sätt. Det hade varit möjligt 

för oss att genomföra studien med fokusgruppsamtal, vilket från början var vår tanke. Tyvärr 

var inte detta genomförbart på grund av tidsbrist hos respondenterna, men vi kan så här i 

efterhand känna att vi gjorde rätt som genomförde studien med hjälp av individuella intervjuer 

istället. Om vi hade valt en kvantitativ metod för datainsamling hade vi enbart fått ett resultat 

baserat på statistik. Dessutom blir det svårare att få reda på förskollärarnas erfarenheter samt 

att få utförliga svar med en sådan metod. Vi hade visserligen kunnat använda oss av en 

frisvarsenkät som gett oss en text att analysera. Om vi hade gjort en enkät hade vi dock inte 

kunnat göra några förtydliganden av våra frågor vilket vi kunnat göra genom intervjuerna. 

Genom att läsa vår studie kan förskollärare få hjälp med vilka kommunikativa verktyg som är 

användbara i yrket. De kan även få syn på sitt eget förhållningssätt som i arbetet med 

vårdnadshavare med svenska som andraspråk är väsentligt för att kunna skapa en god relation 

mellan förskolan och hemmet.  

Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att få en insyn i ämnet ur vårdnadshavarnas perspektiv och få höra 

deras syn på hur kommunikationen fungerar mellan dem och förskollärarna. Därför hade vi 

egentligen velat intervjua vårdnadshavare. Detta var dock inte genomförbart på grund utav 

tidsaspekten samt behov av närvaro av tolk. Med tanke på hur förskollärarna uttrycker sig i 

frågan om vårdnadshavares delaktighet hade det varit intressant att höra vad vårdnadshavarna 

själva har att säga om detta. Hur ser vårdnadshavare på frågan om delaktighet i förskolan? 

Vill de vara mer delaktiga i verksamheten? Med tanke på att tidigare studier inom området 
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genomförts med intervjuer som metod hade det varit intressant att använda en annan metod 

för att se om resultatet blev ett annat. Exempelvis hade studien kunnat genomföras med 

fokusgruppsamtal som metod.  
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